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G³ównym bohaterem filmu „Persona
non grata” jest Wiktor Leszczyñski
(Zbigniew Zapasiewicz), ambasador
Polski w Urugwaju, dawny opozycjonista.
Po œmierci ¿ony, Heleny (Halina Golanko),
próbuje siê dowiedzieæ, czy mia³a ona
romans z ich rosyjskim przyjacielem,
Olegiem (Nikita Micha³kow). Poza tym
jego myœli zaprz¹taj¹ inne sprawy:
pilotowanie transakcji zbrojeniowej, a
tak¿e godzenie siê z w³asn¹ sytuacj¹
¿yciow¹… W filmie grali równie¿ Jerzy
Daniel Olbrychski i Jerzy Stuhr.

Rektor uczelni, ks. dr Borys Hudziak
powiedzia³, i¿ ma nadziejê, ¿e praca i
wspó³praca bêd¹ twórcze pe³ne dobrych
rad. W³adze uczelni s¹ pewne, ¿e
Krzysztof Zanussi bêdzie móg³ przekazaæ
sw¹ katolick¹ postawê. „Dla mnie, jako
rektora, obecnoœæ Zanussiego w Senacie
UUK jest wielkim osi¹gniêciem. Jest on
nie tylko znanym re¿yserem, scena-
rzyst¹ i dzia³aczem spo³ecznym. Jego
filmy daj¹ odczucie zasad najwy¿szych,
g³êboko dotykaj¹ wymiaru ludzkiego w
krajach postsocjalistycznych. Nie ma w
nich prostego podzia³u na bia³e i czarne,
a istnieje pojmowanie gamy kolorów,
którymi nape³niony jest œwiat, - mówi³
rektor. - Ka¿dego roku w domu Krzysz-
tofa Zanussiego goszcz¹ dziesi¹tki
m³odych artystów z ró¿nych krajów
Europy, niedawno goœcili u niego m³odzi
ludzie z Charkowa. To nic innego, jak
wcielenie cnoty goœcinnoœci, o któr¹ nas
prosi Bóg.”

Wschód i Zachód – razem i osobno
„Nie œmiem mówiæ do pañstwa po

ukraiñsku, ale naprawdê sporo rozu-
miem. Tego lata zdo³a³em wystawiæ po
ukraiñsku w Kijowie, w teatrze im. Iwana
Franki, sztukê teatraln¹. Mo¿e by³bym
bardziej rozumiany, gdybym mówi³ to
pañstwa tak¹ lwowsk¹ wymow¹. My j¹
wszyscy znamy w Warszawie, tylko
bêdzie to œmiesznie”, - powiedzia³ re¿yser
na wstêpie.

„W materii polsko-ukraiñskiej, ma-
terii naszej dramatycznej historii, kiedy
dochodzi do konfliktów, przypominam...
o moim nazwisku. Moi przodkowie
mieszkali pod Wenecj¹, wiêc niby
powinienem siê dystansowaæ. Ale moja
¿ona jest z Ukrainy, z Winnicy, wiêc

Krzysztof Zanussi
na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
8 lutego 2008r. goœciem Ukraiñskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie by³ Krzysztof Zanussi, znany re¿yser
filmowy i scenarzysta. W ramach wizyty odby³a siê projekcja jego filmu „Persona non grata” (2005). Po filmie
Krzysztof Zanussi wyg³osi³ wyk³ad dla studentów i profesorów UUK, a tak¿e goœci.

jestem œwiadom, jak jest skompliko-
wana nasza pamiêæ zbiorowa.

Przyje¿d¿am do pañstwa, zaszczy-
cony zaproszeniem do Senatu. Mam
tytu³ profesora. Dzieje siê tak, poniewa¿
Polska jest republik¹. Od profesora siê
oczekuje, ¿e na jakiejœ materii zna siê
dobrze, a ja nie znam siê na ¿adnej.
By³em profesorem nadzwyczajnym, co
mi bardzo odpowiada³o, ale po paru

latach pan prezydent zrobi³ mnie profe-
sorem zwyczajnym. Dla mnie jest to
degradacj¹, bo artysta nie chce byæ
zwyczajny”, - doda³.

„Bardzo chcia³em byæ w³aœnie we
Lwowie, w tym miejscu, gdzie woda,
lej¹ca siê z dachów starych kamienic, z
lewej strony wpada do Ba³tyku, a z
prawej – do Morza Czarnego. Jest to
najlepszym fizycznym œwiadectwem

tego, ¿e tu Europa zaczyna oddychaæ
dwoma p³ucami. Oœmieli³em siê mówiæ
na temat „Wschód-Zachód”, poniewa¿
to ci¹gle fascynuje i ci¹gle to prze¿ywa-
my. Jan Pawe³ II próbowa³ uœwiadomiæ
Europie Zachodniej, ¿e jest niekompletna
bez tradycji Bizancjum.

Problem bogactwa i ubóstwa
Na Zachodzie i Wschodzie s¹ ró¿ne

stopnie bogactwa i ubóstwa. Denerwuje
mnie, kiedy ludzie ró¿nych narodów
odnosz¹ siê z wy¿szoœci¹ do nas, dlatego,
¿e jesteœmy biedni. To jest bardzo g³upie,
dlatego, ¿e bieda i bogactwo zmieniaj¹
siê w historii bardzo szybko.

Ci¹gle szukamy tytu³ów, ¿eby siê
wywy¿szyæ i sposobów, ¿eby poni¿yæ
innych. Mimo ¿e od 2 tysiêcy lat jesteœmy
chrzeœcijanami, to nawet w najdelikat-
niejszej materii ducha tak¿e próbujemy
pokazaæ, ¿e jesteœmy lepsi od innych. Tak
ambicja ludzka przeplata siê z nasz¹
s³aboœci¹. Sama ambicja te¿ jest jak¹œ
s³aboœci¹, zale¿y od tego, jak zdefiniuje-
my to s³owa. Ka¿dy ma taki odruch, ¿eby
powiedzieæ, i¿ biedny jest gorszy.

Czêsto pracujê w Niemczech. Niem-
cy zwykle s¹ bardzo karni w stosunku
do pracodawców. Jednak, poniewa¿
jestem „wschodni” i powinienem byæ
biedny, natychmiast spotykam siê z
pewn¹ agresj¹ za strony moich nie-
mieckich wspó³pracowników. To jest
taka ukryta agresja. Jak mówiê, ¿e
krawat nie pasuje do ubrania, to s³yszê:
„Proszê, z Polski, a wie takie rzeczy!”
Jakbyœmy nigdy nie nosili krawatów...
Przed wojn¹ mój ojciec mia³ szofera
Niemca, a matka anga¿owa³a praczkê
Niemkê, bo ona pra³a czysto i porz¹dnie,
przy tym tanio. Niemcy patrz¹ okr¹g³ymi
oczami i nie mog¹ poj¹æ, jak to Polacy
mogli byæ bogaci i naj¹æ biednego
Niemca.

Kiedy mój film „Persona non grata”
pojawi³ siê w telewizji rosyjskiej, by³em
rad z tego, ¿e promujê obraz Polski
inteligenckiej. Polska ma siê kojarzyæ z
dyplomacj¹, z salonem, niekoniecznie z
bied¹ czy z³odziejami samochodów. Tak
siê tworz¹ stereotypy i my, na styku
Wschodu i Zachodu, mamy ci¹gle pewne
napiêcie. Jesteœmy zakwalifikowani do
kategorii biedaków, tymczasem mamy
poczucie w³asnej godnoœci. Bieda
przychodzi i odchodzi. Nie chcemy siê
czuæ gorsi.

Krzysztof Zanussi
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KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WE LWOWIE
zlokalizowany jest w dwóch miejscach

Konsul Generalny, sprawy prawne,
opieki konsularnej

Sprawy obywatelskie i repatriacji
Ka¿dy czwartek od godz. 10.00 do 14.00

(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu)

Sprawy paszportowe
Ka¿dy poniedzia³ek i pi¹tek od godz. 10.00 do 14.00

ul. Kociubiñskiego 11a / 3, 79011 Lwów
sprawy kultury, nauki oraz wyp³aty rent

Sprawy paszportowe, obywatelstwa i repatriacji
ul. Kociubiñskiego 11a /1, 79011 Lwów

tel.: (+380 322) 2601000
tel.: (+380 32) 2600855
fax: (+380 32) 2602938

e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
serwis internetowy: www.konsulat.lviv.ua

Sprawy wizowe
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów

tel. (+380 32) 2970861, 2970862, 2970863, 2970864,
fax (+380 322) 760974

e-mail: konsulat@mail.lviv.ua
serwis internetowy: www.konsulat.lviv.ua

W interwencyjnych przypadkach
(np. zagubienie paszportu przez obywatela polskiego)

nale¿y siê zg³aszaæ:
ul. Kociubiñskiego 11a / 1

(w dni robocze od godz.8.30 do godz.16.30)
lub do konsula dy¿urnego

ul. Iwana Franki 110 (soboty, niedziele, œwiêta)

Otwartoœæ na innych i poczucie
w³asnoœci

To, co stanowi o istotnym podziale
Europy, le¿y du¿o g³êbiej. Europa jest
³aciñska i bizantyjska. Wa¿ne jest, jaka
jest moja to¿samoœæ, ale te¿ interesuj¹
siê to¿samoœci¹ odmienn¹, nie moj¹.
Bardzo mnie interesuje duch bizantyjski,
duchowoœæ. Grecja jest tak samo Wscho-
dem, jak Bu³garia, Rumunia, w du¿ym
stopniu – Ukraina. Cieszê siê, ¿e to jest
inne i w tej innoœci s¹ ró¿ne odcienie.

Mam ogromne otwarcie, ciekawoœæ,
szacunek dla innego myœlenia. Wiem ile
my, ludzie Zachodu, mo¿emy siê od
Wschodu nauczyæ, tak jak Wschód mo¿e
siê wiele nauczyæ od Zachodu. Myœmy
zsakralizowali w³asnoœæ – jest ona du¿o
bardziej œwiêta w rozumieniu Zachodu,
ni¿ w rozumieniu Wschodu.

Myœlenie Zachodu o w³asnoœci jest
praktyczniejsze. £atwiej siê dorobiæ
bogactwa, jeœli siê myœli o w³asnoœci, jak
o czymœ œwiêtym. Czy to jest m¹dre tak
do koñca – nie wiem. Mam w domu star¹
sekreterê, z koñca XVIII wieku. To, ¿e jest
moj¹ w³asnoœci¹, jest z³udzeniem. Nawet
ziemia nie mo¿e byæ niczyj¹ w³asnoœci¹,
bo ona zostanie, a my umrzemy. Ona
nie jest nasza, jest Bo¿a. Takie podejœcie
jest na Wschodzie, mo¿na siê tego uczyæ.
Ale, zbyt lekkomyœlny stosunek do
w³asnoœci zostawia ludzkim namiêt-
noœciom za wielkie pole do dzia³ania.

„Co robiæ? i „Jak ¿yæ?”
Cywilizacja anglosaska jest cywili-

zacj¹ ludzi, którzy coœ robi¹. Uwa¿aj¹ oni,
¿e s¹ kowalami w³asnego losu, odpo-
wiadaj¹ za siebie i za swoje ¿ycie. Ale,
zastanówmy siê nad czymœ innym.
Kiedyœ by³em w jury festiwalu filmowego
i prezentowano na nim film rosyjski „Klim
Samgin” wed³ug A. Gorkiego. W tym
serialu, w dialogu padaj¹ s³owa, znane z
Czechowa i Dostojewskiego: „Jak ¿yæ?”
Zosta³o to przet³umaczone w napisach
jako: „Co my mamy zrobiæ?” „Jak ¿yæ”, jest
pytaniem egzystencjalnym, oznacza: jak
dalej istnieæ w tym œwiecie? Nie chodzi
o to, co zrobiæ z tym œwiatem, jest to
odmienne zapatrywanie na ¿ycie. Cz³o-
wiek uduchowiony czêsto nie staje na
g³owie, ¿eby coœ zrobiæ, wykroczyæ poza
to, co ma. Jest pewien paradoks miêdzy
praktycznoœci¹ „ludzi robi¹cych” i ducho-
woœci¹ ludzi pasywnych. To jest para-
doks miêdzy Wschodem a  Zachodem.

Paradoks ten siêga du¿o dalej,
przecie¿ mamy problem rozumu i wiary.
Prze¿ywamy go w cywilizacji ³aciñskiej
w sposób bardziej odmienny od cywili-
zacji bizantyjskiej. Encyklika Jana Paw³a
II „Fides et ratio” oparta jest o intuicyjne
przekonanie, które mamy w zachodnim
myœleniu, ¿e rozumu nie trzeba siê baæ.
Jeœli rozum szuka prawdy, a Bóg jest
prawdziwy, to rozum do Niego powinien
doprowadziæ. Ale... w polskiej pieœni
koœcielnej œpiewamy: „Wiar¹ ukorzyæ
trzeba zmys³y i rozum swój...” Wiemy
doskonale, ¿e tam, gdzie rozumu nie
starcza, trzeba siê czasami poddaæ.
Proporcje tych uczuæ s¹ trochê odmienne.

Sprawy Wschodu i Zachodu s¹
widoczne w moim filmie „Z dalekiego
kraju”. Mój kompozytor, Wojciech Kilar,
urodzony we Lwowie, ca³e ¿ycie
mieszka na Œl¹sku. Jest cz³owiekiem
bardzo wierz¹cym, autorem kilku
wspania³ych utworów religijnych.
Pisz¹c muzykê do tego filmu, pierw-
szego filmu o Janie Pawle II, mia³
pomys³, ¿eby w pierwszej ilustracji
muzycznej pokazaæ, gdzie Polska jest
po³o¿ona. Melodia „Bogurodzicy”
przeplata siê z muzyk¹ jutrzni prawos-
³awnej po to, ¿eby pokazaæ, w jakim
kraju urodzi³ siê Karol Wojty³a. Wado-
wice – to ta czêœæ Polski, która jest
otwarta na nastroje wschodnie, na
religijnoœæ wschodni¹. Nie darmo On,
lepiej, ni¿ inni hierarchowie, rozumia³,
co to jest duchowoœæ wschodnia.

Dzisiaj mamy odczucie, ¿e mate-
rialne ³aciñskie myœlenie doprowadzi³o
ludzkoœæ do wiêkszych sukcesów, ni¿
to siê sta³o z myœleniem bizantyjskim.
Tak jest teraz, wczoraj by³o inaczej, kto
wie, jak bêdzie jutro? Pamiêtam, ¿e w
tym samym czasie ogl¹da³em sobór
œw. Zofii w Kijowie i katedrê Karola
Wielkiego w Aaachen. Sobór œw. Zofii
–to œwiadectwo wielkiej cywilizacji,
natomiast katedra Karola Wielkiego w
porównaniu z ni¹ wygl¹da, jak psia
buda.

Niepokoje
Oczywiœcie, zachodnia cywilizacja

poma³u sprawia, ¿e ze œwiata zaczyna
znikaæ g³ód, dzieci ju¿ tak masowo nie
umieraj¹ z g³odu, nie ma tylu bezdom-
nych, co dawniej. Chcia³bym, ¿eby
ludzkoœæ ca³a siê wyzwoli³a z nêdzy, ze
strachu przed jutrzejszym nieszczêœciem,
¿eby ¿y³a w sprawiedliwszym spo³eczeñ-
stwie. Ale, czy ludzkoœæ jest zdolna do
tego? Czy spo³eczeñstwo, w którym siê
dzieje za dobrze, nie zaczyna siê natych-
miast rozk³adaæ? Czy nie zapominamy o

tym, ¿e luksus, w którym dziœ ¿yje
ludzkoœæ, ³¹cznie z nami, jest tak du¿y,
jak nigdy w minionych wiekach? Czy, jak
nam jest za dobrze, nie robimy siê
egoistyczni, leniwi, nie tracimy nerwu
prze¿ycia? Bardzo siê o to bojê. Bardzo
siê niepokojê o Europê Zachodni¹, która
jest moj¹ ojczyzn¹. Mo¿e w³aœnie
powiew wschodniego ducha mo¿e j¹
jakoœ uskrzydliæ? Chcia³bym, ¿eby tak
by³o, od was, m³odych to zale¿y. W tym
miejscu, gdzie woda z dachów wpada
do Morza Czarnego i Morza Ba³tyckiego,
najlepiej mo¿na stworzyæ syntezê tego,
co jest Wschodem i Zachodem.

Rozmowa
Scenariusze do prawie wszystkich

filmów napisa³em sam. Nie mogê
natomiast powiedzieæ, który film jest
moim ulubionym, tak, jak nie mo¿na
powiedzieæ, które dziecko kocha siê
najbardziej. Stara³em siê przez filmy,
robione pod koniec w³adzy komuny,
dzia³aæ na ludzi, poczuli oni têsknotê do
wolnoœci. Kiedy tworzê filmy, które
kosztuj¹ miliony, one maj¹ przynajmniej
nie przynieœæ ubytku, ¿eby kultura mog³a
dalej powstawaæ. Musz¹ komuœ s³u¿yæ,
musz¹ kogoœ przej¹æ, a nie byæ wyrazem
mojego „ja”. Chcia³bym bardzo, ¿eby
ka¿dy akt twórczy by³ przes³aniem do
drugiego cz³owieka i musi ono do kogoœ
dotrzeæ. Jak do nikogo nie dociera, to
znaczy, ¿e artysta siê pomyli³. Albo, ¿e
go odkryj¹ po œmierci, co w wypadku
kina jest ma³o zadowalaj¹ce.

Robi³em sporo filmów za granic¹.
Jestem œwiadom swoich korzeni, pol-
skich, przede wszystkim. Po stronie
matki rodzina jest polska, a po stronie
ojca wywodzi siê z Italii. Producenci
lodówek i kuchenek „Zanussi” – to moja
rodzina, bardzo daleka. Rozdzieliliœmy siê
bardzo dawno, w XIX wieku i mój
bardziej przedsiêbiorczy przodek
budowa³ tu, na terenie Galicji, koleje
¿elazne. Mam z rodzin¹ w³osk¹ kontakt
i mam pewn¹ pamiêæ doœwiadczeñ, co
to znaczy „ubogi krewny”. Zawsze
bardzo chcia³em im pokazaæ, ¿e ja te¿
coœ znaczê. W 1980 r. zaprosi³em proto-
plastê tej rodziny na zakoñczenie

festiwalu filmowego w Wenecji. Mia³em
bardzo d³ugie oklaski. Nastêpnego dnia
Quido Zanussi powiedzia³ do mnie: „Jak
ja wchodzê do mojej fabryki, to mi
zawsze klaszcz¹, ale dziœ zobaczy³em
nasze nazwisko na pierwszych stronach
gazet i myœmy w ogóle za to nie
zap³acili!”

My nie rozumiemy bliŸniego, bo nie
zadaliœmy sobie trudu wyobraziæ sobie
œwiat z jego punktu widzenia. W tym
nam pomaga sztuka i uniwersytet, bo
poszerzamy horyzonty. Uczymy siê

œwiata z innych punktów widzenia i
przez to stajemy siê trochê m¹drzejsi i
mo¿e wtedy potrafimy coœ wiêcej zrobiæ.

Nie na darmo dzisiaj czujemy taki
respekt wobec Ameryki, bo Amerykanie
w ni¹ wierz¹. Czuje siê, ¿e Ameryka
traktuje powa¿nie to, co robi. Lepiej, go-
rzej, ale to jest szczere. Zwi¹zek Sowiecki
by³ niebywale pokrêtny, mia³ niebywa³e
sposoby na dezinformacjê œwiata i
osi¹gn¹³ rozpad.

Ca³e ¿ycie uciekam od stereotypu
artysty „na luzie”, bo od dziecka chodzê
w garniturze i krawacie. Nie bez przy-
czyny, bo chcê wygl¹daæ, jak mnie
obliguje moje stanowisko. Pamiêtam, ¿e,
kiedy by³em dzieckiem, byliœmy strasz-
nie biedni. Jako ubranie, nosi³em wy³¹cz-
nie garnitury mojego ojca, które by³y na
mnie za du¿e. Ojciec szy³ sobie garnitur
co 3-4 lata, a codziennie chodzi³ w tym
samym. Kiedy sprawia³ sobie nowy
garnitur, stary przechodzi³ na mnie.
Wygl¹da³em, jak strach na wróble i
by³em okropnie zawstydzony. Buntowa-
³em siê, ¿e nie pójdê do szko³y. Mama
kiedyœ powiedzia³a: „Je¿eli siê bêdziesz
wstydzi³ swojej biedy, która nie jest
twoj¹ win¹, to stracisz godnoœæ.” Od
tamtej chwili wypina³em pierœ w tym
obwis³ym garniturze.

Nie wolno nam mieæ kompleksu
niepe³nej wartoœci. Urodziliœmy siê w
takim a nie innym kraju, maj¹cym tak¹,
a nie inn¹ historiê. Je¿eli jesteœmy w
stanie coœ zrobiæ, ¿eby coœ zmieniæ, to
nie mo¿emy mieæ ¿adnego kompleksu
ni¿szoœci. W naszych narodach najwa¿-
niejsz¹ spraw¹ jest nie dopuœciæ do
kompleksu niepe³nej wartoœci, bo to jest
g³upie. Trzeba rozliczaæ siê z tego, co
naprawdê zrobiliœmy. Jestem teraz
bardzo dumny z Polski. Jak my mamy
trzy razy tyle studentów, ni¿ by³o w
czasach komunistycznych, to znaczy, ¿e
mój naród ma zdrowy instynkt. Jak nie
umiej¹ zorganizowaæ wydawania wiz tu,
w konsulacie polskim we Lwowie, ja siê
wstydzê. Nie mam z tym naprawdê nic
wspólnego, ale, gdzie mogê, pyskujê, ¿e
to wstyd potworny. Dobrze jednak, ¿e
ludzie siê ucz¹, siê cywilizuj¹ siê , próbuj¹
wzi¹æ z ¿ycia to, co naprawdê wartoœ-

ciowe. Mamy wiêcej dynamiki, ni¿
wiêkszoœæ ludzi na Zachodzie, którym
jest tak dobrze, ¿e im siê ju¿ nic nie chce.

Polecam innym do obejrzenia filmy
Feliniego, Bergmana, Beniuela, Tarkows-
kiego, Pazolliniego, Cazana: Jestem w
Papieskiej Komisji Kultury. Pytam kardy-
na³ów, jakie ksi¹¿ki czytaj¹ i jakiej
muzyki s³uchaj¹. Prosz¹, ¿eby to pytanie
przenieœæ na nastêpn¹ sesjê. Jednego
arcybiskupa z³apa³em na tym, ¿e po
dwóch latach wymieni³  tê  sam¹ powieœæ.
Pewien biskup prosi³ mnie, ¿ebym
napisa³ mu tytu³y 10 ksi¹¿ek, które ma
przeczytaæ koniecznie – oczywiœcie, poza
Bibli¹. Powiedzia³em, ¿e mo¿na zacz¹æ
od Stendhala, bo to jest pocz¹tek po-
wieœci. Oczywiœcie, dalej s¹ dzie³a
Thomasa Manna i Dostojewskiego. Jest
tu te¿ Albert Camus, Giuseppe Thomas
Lapedusa, najwiêkszy powieœciopisarz
w³oski w XX wieku. Umieszczam tu te¿
Grahama Greena, Marcelego Prousta
(warto przeczytaæ przynajmniej jeden
tom). Mo¿e tu siê znaleŸæ William
Faultner, którego Amerykanie zawsze
przyjmuj¹ ze zdziwieniem. Jest jakiœ
kanon europejski, który my wszyscy
czujemy, te wszystkie ksi¹¿ki nas ³¹cz¹.
Warto przeczytaæ to, co czyta³a
wiêkszoœæ ludzi kulturalnych, potem
mo¿na dodawaæ dalej.”

Konferencja prasowa
O najnowszym filmie:

„Bohdan Stupka bêdzie gra³ oligarchê
– w czarnej komedii. Trochê zdjêæ bêdzie
w Kijowie, a reszta – w Warszawie. Film
nazywa siê „Serce na d³oni”. Zaczynam

zdjêcia w marcu-kwietniu. Ze s³awnych
aktorów polskich zagra 92-letnia Nina
Andrycz. Kompozytorem bêdzie, mam
nadziejê, jak zawsze, Wojciech Kilar.
Upar³ siê, ¿e do Lwowa nigdy nie
przyjedzie. Tak strasznie op³akiwa³ swój
wyjazd. Zmar³a mu ¿ona, ma teraz 75
lat, ufam, ¿e teraz zmieni zdanie. Pamiêæ
dzieciñstwa – to jedno, ale trzeba jasno
zobaczyæ to miasto takim, jakie jest teraz.

Bogdana Stupkê znam wiele lat, ale
pozna³em go najpierw z ról na ekranie,
z „Ogniem i mieczem.” Gra³ u mnie w
teatrze, w Polsce, bardzo ³adnie, w sztuce
„Skowronek” Jeana Anuie. Z kolei ja w
jego teatrze im. Iwana Franki w Kijowie
re¿yserowa³em sztukê francusk¹ „Ma³e
zbrodnie ma³¿eñskie”. Teraz goœci³em u
siebie w domu 26 osób z jego klasy w
Konserwatorium w Kijowie. Byli bardzo
sympatyczni, entuzjastyczni do wszyst-
kiego. Mam nadziejê, ¿e wynieœli dobre
wra¿enia.
O nominacji filmu „Katyñ” do Oskara:

 „Katyñ” – to bardzo godny film, bar-
dzo przejmuj¹cy, bardzo osobisty – to w
koñcu historia ojca Andrzeja Wajdy.
Wzrusza, ma rozmach, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e jest grottgerowski. Ludzie
bardzo chcieli tak uczciæ ten mord, co
te¿ siê sta³o.”

O wspó³pracy z Ukraiñskim
Uniwersytetem Katolickim:

„Jak bêdê dzia³a³ w charakterze
senatora, to siê dopiero oka¿e. Jestem
pe³en trwogi, czy nie robi¹ b³êdu, ¿e mnie
tu zapraszaj¹. Mam bardzo du¿o zajêæ
na bardzo wielu uczelniach œwiata. W
tej chwili dzia³a pewna tendencja,
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skierowana na prze³amywanie barier, na
interdyscyplinarnoœæ, na pewien powrót
do sokrateizmu, do tego, ¿eby uniwer-
sytet stawa³ siê miejscem g³êbokiej
rozmowy, a nie fabryk¹ fachowców.
Je¿eli do tego siê jakoœ przydam, bêdê
mia³ odczucie, ¿e to ma sens. Uwa¿am,
¿e to jest szans¹ dla uniwersytetu.
Bardzo wiele uczelni na Zachodzie,
szczególnie amerykañskich, prze¿ywa w
tej chwili po prostu parali¿, brak tam
prawdziwie szczerej myœli, panuje strach,
¿eby nie powiedzieæ czegoœ, co mog³oby
kogoœ uraziæ.”

O odpoczynku:
„Wakacji nie mia³em ju¿ od wielu lat.

¯ycie jest za krótkie, szkoda go, zawsze
siê dzieje coœ ciekawego. Podró¿y
s³u¿bowych mam tyle, ¿e ju¿ prywatnie
niewiele je¿d¿ê, widzia³em, co by³o
warte zobaczenia. Za tydzieñ jadê do
Arizony, mam tam warsztaty i tydzieñ
przegl¹du moich filmów. Potem lecê na
Kubê, gdzie bêdê mia³ pierwszy od 30
lat przegl¹d moich filmów i warsztaty
dla re¿yserów hiszpañskojêzycznych. Po
powrocie mam zdjêcia do swego filmu.”

O spotkaniach ze S³ug¹ Bo¿ym
Janem Paw³em II:

„To jest ogromny rozdzia³ w moim
¿yciu. Spotkanie siê z tak¹ postaci¹
historyczn¹ nie pozostaje bez œladu.
Pozna³em go jako student filozofii.
Niezwykle ujmuj¹ce w sposobie bycia
Karola Wojty³y by³o to, ¿e siê interesowa³
ludŸmi, wiêkszoœæ filozofów siê intere-
suje tylko swoimi myœlami. Pamiêtam,
jak bêd¹c w domu kolegi, do którego
przychodzi³ ks. bp Karol Wojty³a, siedzia-
³em gdzieœ w k¹cie. On mnie z tego k¹ta
wyci¹gn¹³ i zacz¹³ wypytywaæ, co robiê,
czym siê interesujê, na czym mi zale¿y.
Zapamiêta³em to na zawsze. ̄ aden inny
biskup nigdy nie traci³ dla mnie czasu.
Potem spotyka³em siê z Nim w Krakowie,
maj¹c do Niego pewne sprawy. Jak siê
dowiedzia³em, ¿e zosta³ wybrany na
papie¿a, myœla³em, ¿e go ju¿ wiêcej nie
zobaczê. Okaza³o siê, ¿e jest o Nim film
do zrobienia, zaczêliœmy siê spotykaæ,
czêsto mnie zaprasza³ na rozmowy.
Ciekawi³y Go drobne rzeczy z ¿ycia. W
ostatnim roku Jego ¿ycia przywioz³em
do Watykanu m³odzie¿, któr¹ siê
opiekujemy w Polsce w ramach fundacji.
Wspólnie tworz¹ ludzie, którym jest
bliska kultura wysoka, jak np. muzyka
klasyczna i kultura masowa, jak hip-hop.
Napisa³em do papie¿a, ¿e s¹ to ch³opcy,
którzy tañcz¹ na ulicy i on ich ze swoich
okien nigdy nie zobaczy. Tañczyli przed
nim w Sali Klementyñskiej na g³owie,
papie¿a to bardzo zainteresowa³o. ̄ adna
telewizja nie przekaza³a tego, co On
powiedzia³. Mówi³ o bezinteresownoœci
w sztuce, która jest warunkiem
podstawowym jej istnienia.”

Mamy nadziejê, ¿e nie by³o to ostat-
nie spotkanie z tak wybitn¹ postaci¹ i
¿e o kolejnym zostaniemy poinformo-
wani przez odpowiednie instytucje, a
nie... dowiemy siê z Internetu.

Notka biograficzna:
Krzysztof Zanussi urodzi³ siê 17

czerwca 1939 r. w Warszawie. Studiowa³
fizykê na Uniwersytecie Warszawskim
(1955-59) i filozofiê na Uniwersytecie
Jagielloñskim (1959-62). W 1967 roku
ukoñczy³ Wydzia³ Re¿yserii Szko³y
Filmowej w £odzi. Od 1980 jest kierow-
nikiem artystycznym zespo³u, a
nastêpnie dyrektorem Studia Filmowego
„Tor”. W latach 1971-1983 by³ wicepreze-
sem Stowarzyszenia Filmowców
Polskich, a od 1987 r. cz³onkiem Komitetu
Kinematografii. Jest autorem kilku
ksi¹¿ek (teoria filmu, scenariusze filmo-
we, felietony, wspomnienia). Publikowa³
te¿ w miesiêczniku psychologicznym
„Charaktery”. Jest cz³onkiem Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich. Od 2002 roku -
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Fundacji
Centrum Twórczoœci Narodowej. Jest
wyk³adowc¹ Collegium Civitas w War-
szawie i cz³onkiem Rady Papieskiej d.s.
kultury.

Jest re¿yserem 23 filmów, m.in.: „Da
Un Paese Lontano (Giovanni Paolo II)”
(tytu³ polski: „Z dalekiego kraju” (1981),
„Rok spokojnego s³oñca” (1984), „Stan
posiadania” (1989), „¯ycie za ¿ycie.
Maksymilian Kolbe” (1990), „Cwa³” (1995),
„¯ycie jako œmiertelna choroba
przenoszona drog¹ p³ciow¹”(2000),
„Suplement” (2002), „Il sole nero” (2007).

IRENA MASALSKA
Wykorzystano wiadomoœci
Zachodniej Korporacji Informacyjnej

Wybuch gazu
w centrum Lwowa
7 lutego na skutek wybuchu gazu
zawali³a siê dwupiêtrowa kamienica
przy ul. Koœciuszki, 14 we Lwowie. Tego
samego dnia do szpitali przewieziono 8
osób, jedna z nich otrzyma³a poparzenia
sporej czêœci cia³a i walczy o ¿ycie. 8 lu-
tego pod zwa³ami gruzu znaleziono cia³o
78-letniego mieszkañca tej kamienicy.
Wszystkie osoby, które nie przebywaj¹
w szpitalu, mieszkaj¹ obecnie w hotelu,
okazywana jest im pomoc socjalna,
medyczna i psychologiczna. Maj¹ te¿
otrzymaæ najpotrzebniejsze rzeczy, które
zakupi Lwowska Rada Miejska.

Radni Lwowskiej Rady
Miejskiej próbują
zaprowadzić
porządek w parkach
Specjalna komisja Rady Miejskiej odby³a
posiedzenie wyjazdowe w Parku £ycza-
kowskim. Maj¹ byæ wyznaczone granice
parków Lwowa oraz sporz¹dzone
odpowiednie akta prawne u¿ytkowania
ziemi, na której s¹ parki. Nale¿y odpo-
wiednio zadbaæ o to, by  zachowaæ  w³aœci-
wy stan sanitarny, by ³aweczki parkowe
nie by³y po³amane, a alejki – zaœmiecone.
Szczególnym utrapieniem opiekunów
parku „£yczaków” s¹ budki, kioski i pawi-
lony, stoj¹ce na przystanku koñcowym
tramwaju nr 2 niezgodnie z prawem.

W centrum Lwowa
są demontowane
„lewe” szyldy
Dzia³ania te dotycz¹ przede wszystkim
budynków zabytkowych, na których
umieszczono 533 szyldy i jedynie 167
zosta³o uzgodnionych z resortem d.s.
architektury, a tylko 119 z nich odpo-
wiada zg³oszonemu projektowi. Obecnie
we Lwowie jest ponad 20 tys. szyldów,
wiêc po kontroli, przeprowadzanej w
czêœci centralnej Lwowa, przyjdzie kolej
innych budynków.

Tramwaje „z drugiej ręki”
Od 1 lutego po Lwowie kursuje 6 z 11
tramwajów, kupionych w Niemczech za
pieni¹dze z bud¿etu miasta. W planie jest
zakup kolejnych 10 tramwajów. Wagony
te, wyprodukowane wczeœniej w Cze-
chach, jeŸdzi³y w Niemczech przez ok.
10 lat. Wartoœæ „starego nowego” tram-
waju stanowi 454 tys. grywien, zaœ za
ca³kiem nowy pojazd nale¿a³oby zap³aciæ
ponad 2 miliony euro. Zdaniem eksper-
tów, kupione w Niemczech tramwaje
mog¹ jeŸdziæ jeszcze co najmniej 5 lat.
S¹ bia³o-czerwone i zainstalowano w
nich kasowniki, czego nie by³o od co
najmniej kilkunastu lat. Bilety, aktualnie
warte 60 kopiejek, mo¿na nabyæ u
motorniczego pojazdu.

W Stanisławowie
będzie ulica Jana Pawła II
Komitet do spraw administracyjno-
terytorialnych w radzie miejskiej
Stanis³awowa zadecydowa³ o zmianie
nazwy ulicy Budowlañców (Budiwelny-
kiw) na Jana Paw³a II.

Piosenka, sławiąca
bohaterów Krut
Z okazji 90 rocznicy bohaterskich walk
m³odzie¿y ukraiñskiej pod Krutami
poetka Lubow Zorina i kompozytor
Swit³ana Gryczko ze Stanis³awowa
skomponowa³y pieœñ „Kruty”. Aran¿acji
doko³a³ kompozytor Wo³odymyr Dom-
szyñski, który mieszka i pracuje w

Kijowie. Pierwsz¹ wykonawczyni¹
nowego utworu zosta³a Rus³ana
Deneha, studentka Instytutu Sztuk Uni-
wersytetu Narodowego im. Wasyla
Stefanyka w Stanis³awowie.Niebawem
w Stanis³awowie bêdzie równie¿ ulica
Bohaterów Krut, w ten sposób zostanie
przemianowana ulica Turgieniewa.

W Czortkowie i Mikulińcach
uporządkują
cmentarze żydowskie
W Tarnopolu odby³o siê spotkanie
dyrektora Amerykañsko-Ukraiñskiego
Biura Ochrony Praw Cz³owieka Mejlacha
Szejcheta z przewodnicz¹cym Tarnopol-
skiej Obwodowej Administracji Pañstwo-
wej Anatolijem Wychruszczem.
G³ównym tematem spotkania by³a
kwestia ochrony spuœcizny kulturowej
¯ydów na terenie obwodu tarnopol-
skiego. Podczas spotkania poruszono
kwestiê uporz¹dkowania cmentarzy
¿ydowskich w Czortkowie i Mikuliñcach.
Anatolij Wychruszcz zaproponowa³
równie¿ wspó³pracê w dziedzinie
wydania utworów noblisty literackiego,
pochodz¹cego z Buczacza, Szemuela
Josefa Agnona.

Festiwal piosenki
„Czerwona ruta”
ma powrócić
do Czerniowiec
W przysz³ym roku mija 20 lat od chwili
zorganizowania pierwszego festiwalu. W
tym roku na Bukowinie odbêd¹ siê
tradycyjne ju¿ imprezy. Bêdzie festiwal
teatralny „Z³ote oklaski Bukowiny”,
festiwal muzyki symfonicznej i kame-
ralnej „Bukowiñski  listopad”, „Bukowiñskie
spotkania” oraz „Wiæ bukowa” – imprezy
folklorystyczne z udzia³em Bukowiñczy-
ków z ró¿nych krajów. Zostanie zorgani-
zowany tak¿e Festiwal Huculski, który
odbêdzie siê w dniach 29-31 sierpnia w
Wi¿nicy. W tym roku finansowanie
dzia³alnoœci kulturalnej w obwodzie
czerniowieckim zosta³o zwiêkszone
prawie dwukrotnie. Ma zostaæ sfinalizo-
wana budowa piêciu nowych domów
kultury.

Muzea Lwowa
w Internecie
Uruchomione zosta³y portale interne-
towe muzeum Salomei Kruszelnickiej:
www.salomeamuseum.lviv.ua, skansenu
we Lwowie: www.skansen.lviv.ua oraz
Lwowskiej Galerii Dzieciêcej:
www.artclass.lviv.ua. Dodamy tu te¿, ¿e
eksponaty ze skansenu zostan¹ nieba-
wem poddane konserwacji.

Ÿród³o: Wirtualna Polska

Sejmowa Komisja £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹ za priorytetowe zadanie
swoich prac w pierwszym pó³roczu
tego roku uzna³a przygotowania
do wdro¿enia ustawy o Karcie Polaka.
Ustawa wchodzi w ¿ycie 28 marca.

Przewodnicz¹cy komisji Marek Bo-
rowski (LiD) podkreœli³ podczas  posie-
dzenia, ¿e wejœcie w ¿ycie ustawy o
Karcie Polaka wymaga bardzo du¿ego
wysi³ku administracyjnego, a tak¿e przy-
gotowania pewnych aktów prawnych
ni¿szego rzêdu, ni¿ ustawa.

Jak mówi³, w Karcie Polaka znalaz³y
siê ma³o precyzyjne sformu³owania. S¹
w niej wymienione warunki, jakie nale¿y
spe³niæ, aby dostaæ Kartê Polaka, a jed-
nym z nich jest „znajomoœæ jêzyka
polskiego w stopniu podstawowym”. „Co
to znaczy znajomoœæ jêzyka polskiego w
stopniu podstawowym, jak siê j¹

Wdrożenie Karty
Polaka priorytetem

sprawdza? To wszystko rz¹d musi
uregulowaæ zarz¹dzeniami wykonaw-
czymi wczeœniej, jeszcze przed wejœciem
w ¿ycie ustawy” – zaznaczy³ Borowski.

Podkreœli³ przy tym, ¿e procedura
wydawania Karty Polaka bêdzie odby-
waæ siê w polskich konsulatach, których
nie jest zbyt wiele i mo¿e groziæ ich
zakorkowaniem. „Nale¿y zrobiæ wszystko,
aby do tego nie dosz³o, bo je¿eli Polacy
za granic¹ maj¹ czuæ siê dowartoœcio-
wani, to nie mog¹ na samym pocz¹tku
odczuæ, ¿e to wszystko nie zosta³o
dobrze zorganizowane i ¿e Polska nie
potrafi³a tego zrobiæ” - mówi³ Borowski.

Borowski zaznaczy³, ¿e ró¿ne s¹ w
tej chwili szacunki, ile mo¿e byæ
chêtnych do uzyskania Karty Polaka. Jak
podkreœla³, mówi siê o 200 tysi¹cach, a
potencjalnie nawet oko³o miliona i
powstaje pytanie, w jakim tempie bêd¹
siê po ni¹ zg³aszaæ.

We Lwowie kursował
tramwaj dla zakochanych
14 lutego, w dniu œw. Walentego, który
jest powszechnie uwa¿any za  patrona
zakochanych, po Lwowie jeŸdzi³
szczególny tramwaj. Biletem do niego
by³... poca³unek przy wsiadaniu. Pierw-
szy przystanek o nazwie „Mi³oœæ” by³
na Rynku. Przedsiêwziêcie zorganizo-
wa³ program telewizyjny „Wszystko
dla Ciebie”. Popar³a je Rada Miejska
Lwowa. W trakcie przeja¿d¿ki zako-
chani odbyli wycieczkê po Lwowie,
której g³ównym tematem by³y nie
zabytki, lecz... ciekawe i dot¹d nieznane
historie mi³osne. Tramwaj by³ ³atwy do
rozpoznania, poniewa¿ ozdobiony
zosta³ balonikami, gra³a w nim mu-
zyka. Zamiast biletów za przejazd
rozdawano s³odycze i nalewano
szampana. Zorganizowano te¿ wiele
konkursów, niespodzianek i wrêczanie
upo-minków. Parze, która wymyœli³a
najoryginalniejsze wyznania mi³osne,
zafundowano romantyczn¹ kolacjê.

PAP, Waldemar Wierzbicki
Ÿród³o: Wirtualna Polska

W³adze Bia³orusi skrytykowa³y przy-
jêt¹ w Polsce ustawê o Karcie Polaka,
która daje przywileje Polakom, zamiesz-
ka³ym poza granicami kraju, g³ównie na
Wschodzie.

„W³adze Bia³orusi s¹ przeciwne
stosowaniu Karty wobec swoich oby-
wateli i domagaj¹ siê „niezale¿nej
ekspertyzy prawnej” – powiedzia³ rzecznik
bia³oruskiego MSZ Andrej Papou. Doda³,
¿e Bia³oruœ wielokrotnie sugerowa³a
przeprowadzenie konsultacji w tej
sprawie. Jego zdaniem, „ta ustawa, która
bezpoœrednio dotyczy interesów niektó-
rych kategorii obywateli Bia³orusi,
zosta³a przyjêta w Polsce bez jakichkol-
wiek wstêpnych konsultacji z Miñskiem”.

Oficjalny przedstawiciel bia³oruskie-
go MSZ zwróci³ uwagê, ¿e stosowanie
ustawy w jej obecnej postaci mo¿e
destabilizowaæ stosunki miêdzy ró¿nymi
narodowoœciami na Bia³orusi i „mo¿e
wywo³aæ napiêcia w spo³eczeñstwie
bia³oruskim”.

Papou powiedzia³, ¿e Bia³oruœ za-
proponowa³a polskiej stronie zwrócenie
siê do kompetentnych struktur
miêdzynarodowych z proœb¹ o eksper-
tyzê prawn¹ w sprawie Karty Polaka, a
do tego czasu proponuje zawieszenie
stosowania przepisów Karty.

Uchwalona we wrzeœniu 2007 roku
ustawa o Karcie Polaka ma na celu
udzielanie pomocy Polakom zamiesz-
ka³ym poza granicami w zachowaniu ich
zwi¹zków z narodowym dziedzictwem.
Wprowadza szereg przywilejów dla jej
posiadaczy m.in. zwalniaj¹c ich z
obowi¹zku posiadania zezwoleñ na
pracê w Polsce.

Gazeta „Sowiecka Bia³oruœ” oskar-
¿y³a Polskê o chêæ wywo³ania konfliktu
etnicznego na Bia³orusi

W tym celu Warszawa ma siê
pos³ugiwaæ Kart¹ Polaka. To pierwsza
tak agresywna reakcja bia³oruskich
w³adz na uchwalon¹ we wrzeœniu
ubieg³ego roku ustawê o Karcie Polaka.

„Sowiecka Bia³oruœ” – organ prasowy
administracji £ukaszenki – pisze, ¿e w
zachodniej Bia³orusi, czyli w obwodach
grodzieñskim, brzeskim i miñskim
mieszkaj¹ ludzie, którzy uwa¿aj¹ siebie
za Polaków, jednak – jak podkreœla – s¹
to zwykli obywatele Bia³orusi. Wed³ug
gazety, w³aœnie tych ludzi chc¹ wyko-
rzystaæ dla swoich celów cyniczni polscy
politycy. Wed³ug „Sowieckiej Bia³orusi”,
Warszawa planuje nastêpuj¹cy scena-
riusz: wprowadzenie Karty Polaka, które
spowoduje domaganie siê przez jej
posiadaczy kulturowej autonomii, a
nastêpnie „ludzie pokroju And¿eliki
Borys” maj¹ domagaæ siê przeprowa-
dzenia referendum w sprawie przy³¹-
czenie tych terenów do Polski.

„Sowiecka Bia³oruœ” uwa¿a, ¿e Karta
Polaka jest równoznaczna z polskim
obywatelstwem, a przyczyn¹ jej popu-
larnoœci w Polsce jest têsknota polskich
elit do czasów, kiedy ich kraj by³ „od
morza do morza”.

„Po co siê ogl¹daæ na Bia³orusinów,
niech jak owady pe³zaj¹ po swojej
ziemi. A ty jesteœ pan, ty jesteœ Polak!
Kto ty jesteœ? – Polak ma³y! Jaki znak
twój? Orze³ Bia³y! To bierz „kartê” i nie
myœl – tak opisuje „Sowiecka Bia³oruœ”
dzia³ania „przedstawicieli rz¹du pol-
skiego”. £ukaszenkowski organ pod-
kreœla, ¿e ju¿ wczeœniej zwraca³ uwagê
na „wizyty na GrodzieñszczyŸnie  podob-
nych osobników”.

Uchwalona we wrzeœniu ubieg³ego
roku przez polski Sejm Karta Polaka –
to dokument, potwierdzaj¹cy przyna-
le¿noœæ do narodu polskiego, który
bêdzie przyznawany obywatelom
pañstw by³ego ZSRR, którzy udowod-
ni¹ polskie pochodzenie. Karta zwalnia
z op³at za polsk¹ wizê i uprawnia do
podjêcia pracy, studiów oraz dzia³alnoœci
gospodarczej na terenie Polski.
Posiadanie Karty nie oznacza jednak
nabycia polskiego obywatelstwa. W
najbli¿szym czasie polskie konsulaty
maj¹ rozpocz¹æ wydawanie Kart
Polaka.

Władze Białorusi
przeciwne Karcie Polaka

Panu Jackowi Klimowiczowi,

Pracownikowi Konsulatu Generalnego RP we Lwowie,
Z OKAZJI 55. ROCZNICY URODZIN
wi¹zankê serdecznych ¿yczeñ

zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci
oraz spe³nienia marzeñ sk³ada

redakcja pisma „Kurier Galicyjski”
oraz Siergiej Tarchanow z Odessy
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JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

“Lvov – open to the world” – pod
takim has³em 6 lutego 2008 roku
przedstawiciele Departamentu do spraw
kultury i turystyki przedstawili dzien-
nikarzom swój punkt widzenia rozwoju
naszego miasta w najbli¿szych latach,
a¿ do roku 2012. Oczywiœcie, rozwoju
kultury i turystyki.

Przedstawili swoje plany, swoje
przedstawienie o tym, co trzeba zrobiæ,
aby Lwów sta³ siê miastem europejskim,
miastem ciekawym dla turystów z
zagranicy, a równie¿ dla nich przyjem-
nym i przytulnym. Jest równie¿ szansa,
¿e z tego wszystkiego skorzystaj¹
równie¿ i mieszkañcy naszego miasta, a
to nie tylko pod wzglêdem zarobków od
rozwoju turystyki. O tym wszystkim
mówili kierownik departamentu kultury
i turystyki pan Andrij Sydor, kierownik
wydzia³u marketingu pan Bogdan
Szumy³owicz i deputowana do Rady
Miejskiej, dyrektor generalny firmy
Sputnik we Lwowie pani £arysa Me³ech.

Pan A. Sydor powiedzia³:
Muszê najpierw opowiedzieæ o tych

wydarzeniach, które mo¿na uznaæ za
bardzo znacz¹ce w roku 2007. W roku
ubieg³ym odby³ siê konkurs projektów
kulturalnych, wygra³o 17 projektów.
Wszystkie one by³y bardzo dobrze
zorganizowane, szczególnie chcia³bym
wyró¿niæ „Paradê lwów”. Po raz pierwszy
we Lwowie zosta³a opracowana
koncepcja budowy œcie¿ek rowerowych.
Opracujemy ca³y system dzia³ania ruchu
rowerowego i bêdzie on pierwszy na
Ukrainie. Z targów turystycznych
chcia³bym wymieniæ targi w Berlinie,
Londynie i Targi Turystyczne w Polsce.
W roku bie¿¹cym ten kierunek dzia³añ
bêdziemy rozwijali jeszcze bardziej.
Kolejnym krokiem jest prezentacja
wszystkich s³u¿b miejskich w Internecie,
co zaczêliœmy wprowadzaæ w roku
ubieg³ym i bêdziemy rozwijali nadal.
Opracujemy tak¿e specjalny portal
departamentu kultury Lwowskiej Rady
Miejskiej, na którym zostan¹ zapre-
zentowane wszystkie instytucje
kulturalne Lwowa.

W roku ubieg³ym odby³ siê festiwal
„Na kawê do Lwowa”, zapocz¹tkowano
projekt „Lato na Rynku”, w sierpniu odby³
siê festiwal „Kraj marzeñ we Lwowie”.
W tym roku odby³o siê „Œwiêto p¹czka”,
które uzyska³o rezonans miêdzyna-
rodowy. Po raz pierwszy zorganizujemy

LWÓW – OTWARTY NA ŚWIAT

we Lwowie   „Œwiêto Czekolady”. Myœlê,
¿e bêdzie to rodzynek, który bêdzie
przyci¹ga³ do Lwowa coraz wiêcej
turystów.

Wa¿nym aspektem jest tak¿e
prezentacja Lwowa w Internecie. Mamy
zamiar wykorzystaæ do tego najnowsze
technologie. Myœlê, ¿e, uczestnicz¹c w
miêdzynarodowych targach turystycz-
nych, bêdziemy czerpali coraz wiêcej
doœwiadczenia i prezentowali Lwów tak,
jak inne kraje prezentuj¹ swoje centra
turystyczne.

W tym roku zostanie przyznanych
wiêcej funduszy na rekonstrukcjê
muzeów, na zakup sprzêtów. Wszystkie
biblioteki dla dzieci zostan¹ pod³¹czone
do Internetu, dla nich bêd¹ zakupione
komputery. W bibliotece przy ul.
Mularskiej ju¿ dzia³a mediateka, gdzie
mo¿na obejrzeæ w Internecie ksi¹¿ki i
filmy.

Z wypowiedzi p. £. Me³ech:
W Radzie Miejskiej Lwowa zosta³

powo³any departament d.s. kultury i
turystyki. Kiedyœ by³ tylko wydzia³
turystyki. Pracujê w turystyce od 18 lat,
nasz departament odpowiada za
organizacjê turystyki wyjazdowej oraz
za przyjêcie turystów we Lwowie. Temu
drugiemu aspektowi poœwiêcamy
szczególnie wiele uwagi. Od 18 lat je¿d¿ê

na rozmaite targi turystyczne, na których
prezentujemy Ukrainê, a zw³aszcza
Lwów. Chodzi o hotele, trasy turystyczne
etc. Myœlê, ¿e naszym celem jest
przyci¹ganie do Lwowa coraz wiêkszej
liczby turystów, gdy¿ w chwili obecnej
bardzo wiele miast na œwiecie po prostu
¿yje z turystyki. Do Euro 2012 wszystkie
hotele Lwowa maj¹ otrzymaæ specjalne
certyfikaty. Us³ugi, œwiadczone przez nas
turystom, powinni mieæ wy¿szy poziom.
Powróciliœmy niedawno z Wiednia, gdzie
prezentowaliœmy Lwów. Zwiedziæ nasze
miasto ju¿ chce 7 grup turystycznych z
Austrii.

P. B. Szumy³owicz doda³:
Konkurs projektów kulturalnych jest

programem, skierowanym na
wspieranie najró¿niejszych inicjatyw
kulturalnych. Rada Miejska udziela
ma³ych grandów na ró¿ne projekty.
Nale¿y byæ œwiadomym, ¿e finanso-
wania z bud¿etu nigdy nie starczy.
Chcemy nauczyæ organizacje kulturalne,
jak opracowywaæ projekty, jak w trybie
konkursowym walczyæ o pieni¹dze.
Lwowskie muzea Salomei Kruszelnickiej
oraz skansen s¹ bezpoœrednio podpo-
rz¹dkowane Radzie Miejskiej i w tym
roku z naszych funduszy otrzyma³y
nowe strony w Internecie. Turyœci, którzy
przyje¿d¿aj¹ do nas z Europy bliskiej i

dalekiej, ju¿ s¹ z Internetem per „ty” i
szukaj¹ informacji w sieci. Jeœli
jakakolwiek instytucja kulturalna  -
muzeum, klub etc. nie jest przedsta-
wiona w Internecie, to bardzo ciê¿ko jest
siê doszukaæ, co siê w mieœcie odbywa.
W roku 2008 dziedzina kulturalna
Lwowa ma zostaæ zaprezentowana
bardzo dobrze.

Przedstawiciele Rady Miejskiej
informowali dziennikarzy, ¿e w tym roku

maj¹ finansowe mo¿liwoœci na dostojn¹
prezentacjê naszego miasta na
wystawach miêdzynarodowych, targach
turystycznych etc. Z tego wiêc powodu
zrobiono miejskie stoisko wystawkowe,
które sk³ada siê z tzw.  „pop-up system”
i systemu akustycznego. Jest to
reklamowa konstrukcja, na której
przedstawiono widoki Lwowa i tekst w
ró¿nych jêzykach prezentowany w
nagraniach razem z popularnymi
melodiami. Wymiary tej konstrukcji
3,35X 2, 5 metra o wartoœci 11 tys. hry-
wien. Na wyjazdy na targi turystyczne
do Kijowa, Berlinu, Frajburgu, Lublina,
Sankt – Petersburgu, Londynu, Tokio Rada
Miejska zaplanowa³a finansowanie w
wysokoœci 1 mln. hryweñ.

Jest nadzieja, ¿e w wyniku tej
dzia³alnoœci do Lwowa przyjedzie tyle
turystów z zagranicy, ¿e ka¿dy miesz-
kaniec naszego miasta z tego skorzysta
i na tym coœ zarobi. Rada Miejska przy-
znaczy³a700 tys. hrywien na remont i
renowacje zabytków historii i kultury
bezpoœrednio we Lwowie. Miejska

w³adza zaprasza równie¿ wszystkich
wzi¹æ do wziêcia udzia³u w reklamie
naszego miasta, do zrobienia czegoœ dla
rozwoju jego kultury. Kto ma odpowied-
nie idei, mo¿e przedstawiæ je do odpowied-
niego departamentu. S¹ na to przezna-
czone odpowiednie pieni¹dze. Dla osób
prywatnych i organizacji s¹ ma³e grandy.
Priorytetem jest jednak wydanie litera-
tury turystycznej i piêknej o naszym
mieœcie w jêzyku ukraiñskim.

Niezwykle ciekawy projekt, to
turystyczna kolej ¿elazna dla doros³ych,
któr¹ Rada Miejska chce zorganizowaæ
na Kajzerwaldzie, czyli w Szewczin-
kiwskim Gaju. Na taki projekt potrzebne
s¹ dziesi¹tki miliony hrywien i bez
pomocy z ministerstwa w Kijowie ten
projekt nie uda siê zrealizowaæ.

Dzieñ miasta Lwowa bêdzie organi-
zowany w tym roku w dniu 6 maja, lecz
ró¿ne akcje, prezentacje nowych
projektów bêd¹ trwaæ co najmniej ca³y
tydzieñ. Jest szansa fajnie zabawiæ siê!
Najbli¿sza zaœ zabawa dla lwowian – to
«œwiêto czekolady», które odbêdzie siê
ju¿ w dniach 5-6 marca. Bêdzie co zjeœæ
i co pow¹chaæ. Mo¿na nawet trafiæ do
„Ksiêgi rekordów Ginesa”.  „Œwiêto
p¹czków” trochê siê nie uda³o, lecz
„Œwiêto Piwa w ubieg³ym roku by³o
znakomicie zorganizowane!

Otó¿ zapraszamy na kolejne
zabawy!

Nasze miasto powinno byæ nie tylko
w sposób europejski zamo¿nym i
czystym, lecz równie¿ weso³ym!

Rozwój turystyki i kulturty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Departament do Spraw Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o
udzia³ w projekcie pn.: „Rejestracja
zbiorów polskich za granic¹” realizo-
wanym przez Departament do Spraw
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za
Granic¹ w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Przedsiê-
wziêciu temu przyœwiecaj¹ przede
wszystkim cele naukowe i doku-
mentacyjne. Naszym zamiarem jest
zgromadzenie informacji o istniej¹cych
obecnie kolekcjach polonijnych dla
przechowania wiedzy i pamiêci o nich,
bez prób ingerencji w ich status
w³asnoœciowy i organizacyjny.

Obok podstawowego zadania
opisania stanu dóbr kultury podlega-
j¹cych sta³ym zagro¿eniom, za³o¿ona
baza danych mo¿e byæ wykorzysty-
wana na bie¿¹co przez badaczy i
zainteresowane instytucje, u³atwiaj¹c im
poszukiwania i wspó³pracê. W 2009 r.
planujemy wydanie publikacji na temat
ksiêgozbiorów polonijnych.

Prowadzona ewidencja obejmuje:
Zbiory biblioteczne, maj¹ce war-

toœæ historyczn¹, kulturaln¹ lub
bibliofilsk¹ zarówno jako ca³oœæ, jak
te¿ w poszczególnych fragmentach
czy jednostkach, gromadzone przez
Polaków oraz instytucje polonijne;

Polonijne ksiêgozbiory u¿ytkowe
(funkcjonalne), tak¿e podrêczne;

Inne rodzaje kolekcji np. archiwalne,
muzealne, pami¹tki historyczne.

Najwa¿niejszym Ÿród³em wiedzy o
tych zasobach s¹ kwestionariusze
wype³nione przez osoby lub instytucje
dysponuj¹ce informacjami o tego typu
zbiorach lub mog¹ce zaoferowaæ pomoc
w ich ochronie.

W przekonaniu o celowoœci podjê-
tych dzia³añ uprzejmie proszê o wy-
pe³nienie kwestionariuszy rejestracyjnych,
dostêpnych na stronie internetowej
Ministerstwa www.mkidn.gov.pl w
zak³adce „Zbiory polskie za granic¹”.
Cenne bêd¹ dla nas nawet wiadomoœci
cz¹stkowe, sygnalne, stanowi¹ce
zaledwie wskazówki do dalszych badañ.
Ankiety mog¹ zostaæ wype³nione w
dowolnym jêzyku. Bêdê wdziêczny za
ka¿d¹ formê wspó³pracy.

Wszelk¹ korespondencjê uprzejmie
proszê kierowaæ na adres: Departament
do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kultu-
rowego za Granic¹, ul. Krakowskie
Przedmieœcie 15/17, 00-071 Warszawa
lub drog¹ elektroniczn¹:
mczartoryjska@mkidn.gov.pl.

Informacja o programie znajduje siê
na stronie internetowej Ministerstwa:
www.mkidn.gov.pl - „Zbiory polskie za
granic¹”.

Dyrektor Departamentu
Jacek Miler
lipiec, 2007

P.S. Informacje mo¿na te¿ dostarczaæ
do redakcji „Kuriera Galicyjskiego”,
zostan¹ one przekazane do Ministerstwa

List otwarty do Polonii
i Polaków za granicą

Otrzymaliśmy list:

LDZ 64/08
Konsulat Generalny RP w ̄ ytomierzu –

krok pierwszy

G³ównym problem aktywnie dzia³a-
j¹cej Polonii ¯ytomierskiej jest powstanie
Konsulatu Generalnego RP w ¯ytomierzu.
Du¿a odleg³oœæ dziel¹ca ̄ ytomierz od £ucka
i obci¹¿enie ³uckiego konsulatu w zwi¹zku
z wprowadzeniem wiz szengeñskich
negatywnie wp³ywa na dzia³alnoœæ
miejscowej Polonii.

Konfederacja ¯ytomierska podjê³a
inicjatywê wyst¹pienia do w³adz Polski ze
stosownym listem. List zosta³ podpisany na
spotkaniu cz³onków Konfederacji ¯yto-
mierskiej 9 lutego w Domu Polskim w
¯ytomierzu w obecnoœci wicekonsula
Krzysztofa Czuchryty.

¯ytomierz, dn. 9 lutego 2008 roku

Proœba w sprawie utworzenia w
¯ytomierzu Konsulatu RP

Polska i Ukraina za czasy wielowie-
kowej wspólnej historii prze¿ywa³y okresy
ró¿nych – dobrych i nie zawsze, relacji. Ale
dziêki wysi³kom ludzi dobrej woli obu
Narodów negatywne stereotypy by³y
stopniowo prze³amane, a z trudnych
okresów wyci¹gano odpowiednie wnioski.
Przyk³ad temu dawali tacy mê¿owie stanu
jak Józef Pi³sudski i Jerzy Gedroyc.

D³ugie lata Ukraina by³a czêœci¹ Zwi¹z-
ku Radzieckiego, a Polska - jego krajem
satelickim. To uniemo¿liwia³o dyskusjê nad
wspóln¹ przesz³oœci¹, która otwiera drogê
ku przysz³oœci. Dopiero po odzyskaniu przez
Ukrainê niepodleg³oœci sta³ siê mo¿liwy
dialog obu narodów, a podczas rewolucji

pomarañczowej Polacy po raz kolejny (po
uznaniu Niepodleg³ego Pañstwa Ukraiñ-
skiego przez Polskê w 1991 roku) byli
pierwszymi, kto czynnie popar³ Naród Ukra-
iñski w jego walce o lepsze jutro. Polacy
zim¹ 2004 roku sta³y na majdanie w
Kijowie, a udzia³ obu prezydentów Polski  -
Lecha Wa³êsy i Aleksandra Kwaœniew-
skiego jest nie do przecenienia. Dziêki temu
stosunki polsko-ukraiñskie teraz œmia³o
mo¿na nazwaæ najlepszymi w ca³ej
dotychczasowej historii obu pañstw.

To, co dzieje siê na granicy polsko-
ukraiñskiej obecnie negatywnie up³ywa na
stosunki polsko-ukraiñskie. Rzutuj¹ na nie
tak¿e utrudnienia zwi¹zane z wprowa-
dzeniem wiz szengenskich. Nie prowa-
dzimy statystyk, które wskaza³yby, ile osób
z obwodu wyje¿d¿a do Polski. Przypusz-
czamy, ¿e cyfra ta oscyluje w granicach od
10 do 20 tys. osób (biznesmenów, naukow-
ców, studentów, dziennikarzy, pracowników
sezonowych) w skali rocznej. Oddzielnie
nale¿y uwzglêdniæ fakt, ¿e na ¯ytomier-
szczyŸnie mieszka 49 tys. Polaków – jest to
ich najwiêksze skupisko na Ukrainie. Na
terenie obwodu dzia³a 34 organizacji i 15
artystycznych zespo³ów polonijnych. Co
roku na festiwale, kolonie i parafiady do
Polski wyje¿d¿aj¹ setki dzieci z ró¿nych
rejonów obwodu, cz³onkowie organizacji i
zespo³y artystyczne. Na terenie obwodu
dzia³aj¹ firmy z kapita³em polskim, m.in.
Cersanit i Kredobank, a inwestorzy z Polski,
zainteresowani regionem planuj¹ tu
ulokowanie swych inwestycji.

Zapotrzebowania wizowe ¯ytomier-
szczyzny s¹ du¿e, a okolicznoœæ, ¿e
nale¿ymy do Konsulatu Generalnego RP w
£ucku, nie sprzyja podtrzymywaniu

stosunków polsko-ukraiñskich, bo do
£ucka jest 257 kilometrów w jedn¹ stronê.
Na domiar z³ego po³¹czenie ¯ytomierz -
£uck jest bardzo niewygodne. ̄ eby dostaæ
siê do £ucka na ranek trzeba wyje¿d¿aæ z
¯ytomierza o 23.00 (czekamy na otwarcie
konsulatu 4 godziny) - jeœli wyjedziemy o
8 z rana, to przyjedziemy do £ucka o 14.00
i wtedy nie mamy ¿adnej szansy z³o¿yæ
wniosek. ¯eby odebraæ paszport z wiz¹
musimy udaæ siê do £ucka jeszcze raz.

Sytuacja bêdzie siê pogarsza³a, bo
Polska, która sama jest Ÿród³em si³y robo-
czej do krajów Starej Europy, potrzebuje
r¹k do pracy, czemu da³a wyraz ostatnia
liberalizacja przypisów dotycz¹cych pracy
cudzoziemców z Ukrainy w Polsce. Nieba-
wem te¿ wejd¹ w ¿ycie przypisy dotycz¹ce
Karty Polaka, co tak¿e spowoduje wzmo¿on¹
migracjê do Polski.

Dlatego prosimy o otwarcie Konsulatu
RP w ¯ytomierzu, zw³aszcza ¿e ostatnim
czasem Dom Polski w ̄ ytomierzu prowadzi
mniej o¿ywion¹ dzia³alnoœæ i mo¿e udo-
stêpniæ swe pomieszczenia dla Konsulatu.
To da³oby mo¿liwoœæ podtrzymaæ na
dotychczasowym poziomie stosunki polsko-
ukraiñskie i sprostaæ nowym wezwaniom.

Pamiêtajmy o haœle „Bez wolnej Polski
nie ma wolnej Ukrainy. Bez wolnej Ukrainy
nie ma wolnej Polski!”. Organizacje polskie
¯ytomierszczyzny, reprezentuj¹ce Poloniê
obwodu s¹ w sposób naturalny pomostem
w tej wspó³pracy, a fakt, ¿e w swym czasie
czêœæ z nich instytucjonalnie otwarcie
podtrzyma³a rewolucjê pomarañczow¹
daje im prawo moralne do wnioskowania
o otwarcie Konsulatu Polski w ̄ ytomierzu.

Polacy ̄ ytomierszczyzny

Czy będzie Polski Konsulat w Żytomierzu?
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Konstanty Czawaga
tekst i zdjêcia

W koœciele p.w. Matki Boskiej Grom-
nicznej we Lwowie nadal pozostaje
nierozwi¹zana sytuacja konfliktowa
miêdzy wspólnotami rzymskokatolick¹
i greckokatolick¹, które u¿ytkuj¹
pomieszczenie tej œwi¹tyni.

W tym roku we Lwowie Dzieñ ̄ ycia
Konsekrowanego obchodzono 30
stycznia. Kap³ani, bracia i siostry zakonne
tradycyjnie zgromadzili siê w koœciele
seminaryjnym Matki Bo¿ej Gromnicznej.
Na pocz¹tku uroczystoœci przed œwi¹ty-
ni¹ ordynariusz diecezji kamienecko-
podolskiej Leon Dubrawski w obecnoœci
koadiutora lwowskiego Mieczys³awa
Mokrzyckiego i biskupa pomocniczego
lwowskiego Leona Ma³ego dokona³
poœwiêcenia œwiec. Mszy œw. przewod-
niczy³ metropolita lwowski kardyna³
Marian Jaworski, tym razem odprawiaj¹c
przed prowizorycznym ikonostasem w
koœciele, ustalonym przez grekokatoli-
ków, którzy usunêli o³tarz g³ówny.
Dziêkuj¹c Panu Bogu za ³aski powo³añ,
kardyna³ Jaworski w swojej homilii
zwróci³ uwagê na dwie postacie - starca
Symeona i prorokini Anny. „To, czego
dozna³ œw. starzec Symeon, to, czego
dozna³a œw. prorokinia Anna i to, co
mo¿e staæ siê udzia³em ka¿dej duszy,
oddanej Panu Bogu to jest radoœæ, to jest
spe³nienie siê tego, ¿e cz³owiek swoim
¿yciem najbardziej osobistym doœwiad-
cza Pana Boga jako Zbawiciela, jako tego,
który przychodzi do nas. I, jak czytamy
w liturgii Godzin, Jezus Syn Bo¿y sta³ siê
jedno z cz³owiekiem i tê jednoœæ, to
bogatstwo staje siê w szczególny sposób
udzia³em tych, którzy ca³kowice oddani
s¹ Panu Bogu. Starajmy siê wszyscy,
którzy jesteœmy poœwiêceni Panu Bogu
na swój sposób, a¿eby wpatrywaæ siê i
w postaæ starca Symeona, i w postaæ
prorokini Anny, a¿eby ta ca³a wielka
radoœæ z tego, ¿e Pan Jezus przychodzi
do nas sta³a siê udzia³em naszym” -
wezwa³ metropolita lwowski kardyna³
Marian Jaworski.

Po Mszy œw. w sali Kurii Metro-
politalnej z osobami konsekrowanymi,
które pracuj¹ w Archidiecezji
Lwowskiej, spotkali siê arcybiskup
koadiutor Mieczys³aw Mokrzycki i
biskup pomocniczy Leon Ma³y.
Konferencja zosta³a poœwiêcona
Encyklice Spe Salvi Ojca Œwiêtego Be-
nedykta XVI.

UROCZYSTOŚCI PRZED IKONOSTASEM
W KOŚCIELE M.B. GROMNICZNEJ

Procesja ksiêzy i sióstr zakonnych

Bp Leon Dubrawski

Uczestnicy uroczystosci odpustowej

2 lutego Msza œw. odpustowa
zosta³a odprawiona przed prowizo-
rycznym ikonostasem, poniewa¿ o³tarz
nadal jest usuniêty przez grekokato-
lików. Nie przyby³ na uroczystoœæ
zaproszony proboszcz wspólnoty
Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego.

Na tegorocznym odpuœcie zgroma-
dzi³o siê duchowieñstwo i wielu wier-
nych ze wszystkich lwowskich parafji
rzymskokatolickich oraz z Sambora,
Komarna, Gródka, Bucza³, innych
miejscowoœci równie¿ klerycy WSD w
Brzuchowicach, poniewa¿ jest to dawny
koœció³ seminaryjny. Wszyscy nie mogli
siê zmieœciæ w koœciele. Rektor koœcio³a
Matki Gromnicznej ks. Marian Skowyra
przywita³ goœci, równie¿ ze smutkiem
powiedzia³, ¿e Eucharystia nie bêdzie
sprawowana w godnym miejscu, a

tabernakulum jest zas³oniête. „Chrystus
Pan ci¹gle nie ma miejsca nawet w
dzisiejszych œwi¹tyniach, nie znajduje
miejsca w gospodach ludzkich, nie
znajdzje miejsca w sercach ludzkich” –
mówi³ ks. Skowyra.

Ks. dr Micha³ Bajcar z Gródka, który
prewodniczy³ Mszy œw. odpustowej i
wyg³osi³ okolicznoœciowe S³owo Bo¿e,
wskazuj¹c na ustawiony ikonostas,
powiedzia³: „Szkoda, ¿e nie jesteœmy tam,
troszkê wy¿ej, ale nie wa¿ne, w jakim
miejscu jesteœmy. Pan Jezus urodzi³ siê
te¿ w stajence, nie w pa³acu. Dopiero
Matka Bo¿a przynios³a go do pa³acu, do
œwi¹tyni. I je¿eli my gromadzimy siê
dzisiaj jako ludzie wiary, to napewno ta
sama wiara mówi nam, ¿e Pan Bóg
przyszed³ nie do tych murów, ale do nas.
I to Jezus przychodzi do cz³owieka, do

nas i to zale¿y, jaki cz³owiek jest, dopiero
on daje jakoœæ tym murom.”

Po Mszy œw. dowiedzieliœmy siê od
ks. Micha³a Bajcara, ¿e w Komarnie,
gdzie on dojezd¿a z Gródka, te¿ ju¿ od
lat nie udaje siê rozwi¹zaæ sytuacji
konfliktowej z grekokatolikami, którzy
nie wpuszczaj¹ rzymokokatolików do
koœcio³a. Bardzo rzadko go u¿ytkuj¹,
poniewa¿ maj¹ dwie cerkwie w tym
miasteczku. Piêkny zabytkowy
koœció³, przekazany grekokatolikom
stoi zamkniêty, popada w ruinê, a tym
czasem ks. Bajcar zmuszony spra-

wowaæ nabo¿eñstwa w kaplicy na
cmentarzu.

„Nie rozumiemy, dlaczego czyni siê
taka krzywda ze strony naszych braci
katolików obrz¹dku wschodniego,
jesteœmy w jednym Koœciele Kato-
lickim i dla wszystkich wystarczy
œwi¹tyñ i w Komarnie, i tutaj we
Lwowie” – mówili wierni podczas od-
pustu w koœciele Matki Boskiej Grom-
nicznej. Przedstawieceli Rodziny Rodzin
powiedzieli, ¿e niedawno w Kurii
Metropolitalnej odby³o siê kolejne
spotkanie rodzin z Archidiecezji
Lwowskiej, zrzeszonych w tym kato-
lickim stowarzyszeniu. Uroczystej Mszy
œw. dla nich w koœciele Matki Bo¿ej
Gromnicznej przewodniczy³ metro-
polita lwowski kardyna³ Marian
Jaworski. Niestety, te¿ zmuszony by³
odprawiaæ przed prowizorycznym
ikonostasem.

Na zakoñczenie uroczystoœci
odpus-towej we lwowskim koœciele
Matki Bo¿ej Gromnicznej ks. Marian
Skowyra wzywa³ wiernych przez
wstawiennictwo s³u¿ebnicy Bo¿ej
Matki Teresy od Jezusa Marchockiej,
fundatorki tej œwi¹tyni, aby prosili
dobrego Boga, ¿eby ta œwi¹tynia wró-
ci³a do swojego prawowitego w³aœciciela.
Oby mogli w tej œwi¹tyni wychwalaæ
Matkê Bo¿¹ Gromniczn¹, a ta, która
rozpêdza gromy tego œwiata, gromy
ludzkiej nienawiœci, niech w³aœnie
innych doprowadza do swojego Syna.

Kiedy wróci do właściciela?

IRENA MASALSKA

6 lutego, w Œrodê Popielcow¹,
rozpocz¹³ siê Wielki Post.
Dla chrzeœcijan jest on okazj¹,
by ponownie siê zatrzymaæ,
zastanowiæ siê nad sob¹, zapytaæ
samego siebie: dok¹d idê? Czy moja
droga jest w³aœciwa? Czy idê
wytrwale za Jezusem? Czy potrafiê
znosiæ cierpienia, tak jak On?
Czy Mu towarzyszê na Jego Drodze
Krzy¿owej?

Kim jestem – Cyrenejczykiem, który
pomaga Mu nieœæ krzy¿? Mo¿e jestem
Weronik¹, która otar³a Mu Twarz z krwi,
potu i ³ez? A mo¿e we mnie jest jedna z
tych p³acz¹cych niewiast, które On
pociesza... Mo¿e... Mogê te¿ przechodziæ
obojêtnie, nie rozumiej¹c, co siê dzieje,
lub krzyczeæ na ca³e gard³o: „Na krzy¿ z
Nim!” Kim jestem? No kim? Ka¿dy
odpowie na to pytanie na swój sposób
lub nie odpowie wcale... Ogarniêty
wstydem i lêkiem, wycofa siê, schowa
siê w mysi¹ dziurê, by go nikt nie widzia³.

Wstyd mi, Jezu, bo nie zawsze by³am
Cyrenejczykiem, Weronik¹ i p³acz¹c¹
niewiast¹. Nie raz uciek³am spod belki
krzy¿a, moja rêka nie siêgnê³a po chustê,
¿eby otrzeæ Ci Twarz. Nie p³aka³am, kiedy

cierpia³eœ, by³am obojêtna, sfrustrowana,
zapatrzona w swoje cierpienia...

Wstyd mi, bo by³o i tak, ¿e zamiast
Ciê ratowaæ, wydzieraæ stra¿nikom,
razem z t³umem krzycza³am: „Ukrzy¿uj
go, ukrzy¿uj!” Nie da³am rady wyjœæ,
przycisnêli mnie, otoczyli ze wszech
stron... Nie da³am rady czy nie chcia³am?

G³owê mi rozsadza, ale ci¹gle zadajê
sobie miliony pytañ o to, czy jestem przy
Nim, gdy On cierpi, p³acze, gdy upada.
Czy postrzegam Go w drugim cz³owieku?
Czy dostatecznie dobrze pracujê nad
sob¹, by stale Mu pomagaæ? Czy starczy
mi odwagi, by pomóc Mu w Jego dziele
zbawienia? Nie od œwiêta, nie pod
wp³ywem natchnienia – a tak, na co
dzieñ? Ci¹gle zaczynam od nowa... Nie
tylko ja...

„On sam w Swoim Ciele poniós³
nasze grzechy na Drzewo...” Przez Swoje
Cierpienia wydar³ nas grzechowi, odkupi³,
oczyœci³, przemieni³... Symbol Jego Mêki i
Œmierci jest w ka¿dym koœciele, w
naszych domach, w wielu szko³ach, na
uczelniach katolickich, w  zak³adach pracy...
Patrzymy na ten symbol i ³¹czymy siê z
Nim. Myœlimy nad tym, jak Mu ul¿yæ, jak
Mu pomóc, jak Go wesprzeæ.

Najlepsz¹ drog¹
do Niego jest wiara,
nadzieja i mi³oœæ.
Tak¿e ci¹g³e postrze-
ganie Go w drugim
cz³owieku – chêæ  s³u¿e-
nia mu rad¹, pomoc¹,
wsparciem. Bycie przy
kimœ  w cierpieniu,
chorobie, zmartwie-
niu, zw¹tpieniu, ¿alu,
bólu... Tak¿e poma-
ganie we wzrasta-
niu, a nie ci¹g³e dopie-
kanie i wytykanie
wad, s³aboœci, niedo-
ci¹gniêæ...

Czy mo¿na to
wszystko czyniæ z
uœmiechem? Pewnie,
¿e tak. Okres Wiel-
kiego Postu nie jest
czasem bezbrze¿nego
smutku i ¿alu. Jeœli
nie bêdziemy darzyli
naszych bliŸnich uœmie-
chem, bêd¹  stale  smutni
i nie odnajd¹ w sobie
Jego radoœci.

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE
Wielki Post – to tak¿e Wielki Tydzieñ,

a zw³aszcza dni, nazywane Tridium
Paschalnym. W Wielki Czwartek On,
daj¹c Swe Cia³o i Krew Aposto³om, usta-
nowi³ sakrament kap³añstwa i
Eucharystii. W Wielki Pi¹tek by³a Jego
Droga Krzy¿owa na Golgotê. Wielka
Sobota – to dzieñ, w którym Jego Cia³o
zosta³o z³o¿one w grobie. Przez te
wszystkie dni serca nasze na nowo
o¿ywaj¹ nadziej¹, ¿e Jego ofiara i œmieræ
nie by³y daremne, ¿e On przyszed³, by
nas zbawiæ. Dziœ nie wyobra¿amy sobie
œwiata bez kap³anów, którzy s¹
szafarzami sakramentów œwiêtych, ani
bez Eucharystii, kiedy kap³an wypowiada
Jego s³owa: „To jest Cia³o Moje... To jest
Krew Moja... Czyñcie to  na Moj¹ pami¹tkê...”

Niech w dniach Wielkiego Postu
towarzyszy nam g³êboka refleksja nad
¿yciem, niech nasze serca siê otworz¹
na potrzeby i cierpienia naszych
bliŸnich. Nie lêkajmy siê wzi¹æ na siebie
czêœci ich trosk, zmartwieñ, k³opotów,
chorób. I niech nieustannie towarzyszy
nam nadzieja, ¿e po 40 dniach w
ka¿dym z nas na nowo, wraz z
radosnym Alleluja narodzi siê radoœæ
Zmartwychwstania.
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MARIAN WACHU£A

Jestem prezesem lwowskiej obwo-
dowej organizacji „Sumienie”. Pracuj¹c
nad literatur¹ naukowo-publicystyczn¹
i czasopismami z XIX wieku, pomyœ-
la³em, ¿e chyba dobrze by by³o odœwie-
¿yæ nieco zapomniane (dla wielu -
nieznane) imiona dzia³aczy kultury
polskiej, literatury, sztuki. Poœwiêcili oni
swe ¿ycie s³u¿eniu spo³eczeñstwu lub
oddaniu pewnej koniecznej sprawie.
Wiele z tych wybitnych osób jest zwi¹-
zanych ze Lwowem.

W warunkach spo³eczeñstwa
wspó³czesnego, które jest pozbawione
wartoœci duchowych, szczególnie
aktualne i konieczne jest pokazanie
przyk³adów tych, czyje imiona na
zawsze zosta³y wpisane na karty historii.
W³aœnie dlatego autor chce zapoznawaæ
Czytelników „Kuriera Galicyjskiego” z
krótkimi ¿yciorysami ludzi, którzy w
swoim czasie zmieniali œwiat wokó³
siebie, czyje imiona i dzia³alnoœæ s¹ dziœ
bardzo aktualne. Mo¿e przyk³ady Wiel-
kich obudz¹ uœpione sumienie i apatiê
spo³eczn¹ wielu naszych wspó³czesnych,
a tak¿e poka¿¹, ¿e ¿ycie cz³owieka nie
jest oderwane od ¿ycia ogó³u spo³e-
czeñstwa.

W listopadzie 2008 r. wypada
smutny  jubileusz – stulecie z dnia œmierci
wybitnego dzia³acza spo³eczno-
politycznego Polski, cz³owieka, który
zwi¹za³ swe ¿ycie ze Lwowem, kierow-
nika lwowskiego „Soko³a” Antoniego
Durskiego (1854-1908).

Urodzi³ siê w Zbara¿u ko³o Tarno-
pola. Czas, w którym ¿y³ i dzia³a³, by³
znamienny dla wielu narodów Europy,
których udzia³em by³y jaskrawe procesy
odrodzenia narodowego. Szczególnie
ostro te przemiany by³y odczuwalne na
wielonarodowoœciowych terenach
konserwatywnego Imperium Austro-
Wêgierskiego. Wiosna Ludów 1848 r.,
znacz¹ce przemiany spo³eczne, nowa
Konstytucja Imperium oraz, szczególnie,
bohaterskie Powstanie Styczniowe w
roku 1863 odbi³y siê szerokim echem w
duszach wielu Polaków. Nie zwa¿aj¹c na
utratê w³asnej pañstwowoœci, pielêg-
nowali oni w swych sercach ducha
wolnoœci i walki, d¹¿enia do samoiden-
tyfikacji narodowej i pañstwowej.
Twórczoœæ Henryka Sienkiewicza, Marii
Konopnickiej, Boles³awa Prusa nie tylko
sk³ania³a Polaków do tego, by z nostalgi¹
ogl¹daæ siê w heroiczn¹ przesz³oœæ, ale
równie¿ by³a dla nich impulsem do
dzia³añ ku odrodzeniu swego pañstwa.

Ojciec „SOKOŁA” polskiego we Lwowie
� ANTONI TRZASKA�DURSKI

Jednak, ka¿da epoka wymaga³a
pewnej strategii dzia³añ. W warunkach
konserwatywnych austriackiego apa-
ratu pañstwowego odnaleziono tak¹
drogê: narody, zniewolone przez impe-
rium, zaczê³y kszta³towaæ towarzystwa
gimnastyczno-sportowe, które sta³y siê
noœnikami idei narodowej. Chodzi o
towarzystwa „Soko³a”, które by³y
wielkim impulsem do rozwoju ruchu
sokolego wœród narodów s³owiañskich,
zamieszkuj¹cych tereny Imperium
Austro-Wêgierskiego.

Pierwsze  towarzystwo  gimnastyczno-
sportowe „Sokó³” zosta³o za³o¿one w
Pradze w roku 1862, dziêki staraniom
czeskich dzia³aczy spo³ecznych – Tirsa i
Fugnera. Bardzo szybko sta³o siê ono

g³ównym propagatorem idei odrodzenia
narodowego Czechów, po³¹czywszy w
swych szeregach do 500000 osób.

Na przyk³adzie tego narodu s³o-
wiañskiego, który przebywa³ w sk³adzie
tego¿ imperium, polscy dzia³acze
spo³eczni zadecydowali o powo³aniu
takiego towarzystwa w roku 1867.
Jednym z inicjatorów i kierowników tych
dzia³añ by³ Antoni Trzaska-Durski. Bardzo
szybko zdo³a³ przekszta³ciæ „Sokó³” w
towarzystwo o charakterze ogólnokrajo-
wym, które ³¹czy³o w swych szeregach
przedstawicieli wszystkich warstw
spo³ecznych. W roku 1884 we Lwowie
wybudowano du¿¹ salê gimnastyczn¹
do zajêæ z popularnej wówczas gim-
nastyki niemieckiej. Mog³o tam æwiczyæ

500 osób jednoczeœnie. Najpierw do
„Soko³a” nale¿eli jedynie mê¿czyŸni,
jednak wkrótce zaczêto przyjmowaæ
tak¿e kobiety. Oprócz zajêæ z lekkiej
atletyki cz³onkowie tej organizacji
æwiczyli tak¿e jazdê konn¹, wios³owanie
etc. Bardzo szybko stworzyli w³asny
strój, który zawiera³ elementy naro-
dowe. Oœrodki sokolstwa masowo
powstawa³y w miastach powiatowych
i nawet wsiach. Bardzo szybko lwowski
polski „Sokó³” sta³ siê drugi po warszaw-
skim, ze wzglêdu na liczebnoœæ, osi¹g-
niêcia i znaczenie. Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych Imperium, które z
niedowierzaniem obserwowa³o rozwój
polskiego ruchu, zwa¿ywszy na jego
masowy rozwój, zmuszone by³o siê
zgodziæ na istnienie „Soko³a”.

W³aœnie dziêki inicjatywie oraz
bezpoœredniej dzia³alnoœci A. Durskiego
m³odzie¿owe towarzystwo gimnas-
tyczno-sportowe naby³o polskich cech
narodowych i w warunkach istnienia
Imperium Austriackiego dba³o o wycho-
wanie m³odzie¿y nie tylko o zdrowym
ciele, ale te¿ o zdrowej narodowej
œwiadomoœci. A. Durski sta³ siê t¹ osob¹,
która przekszta³ci³a „Sokó³” na narodow¹
organizacjê polityczn¹. Uwa¿a³, ¿e
æwiczenia sportowe s¹ œrodkiem do
umacniania cia³a i ducha. Rozumia³, ¿e
jest to konieczne w walce o polsk¹ ideê
narodow¹. Organizacja zaczê³a tak¿e
prowadziæ dzia³alnoœæ edukacyjn¹,
wspó³pracuj¹c z organizacjami pedago-
gicznymi oraz instytucjami edukacyj-
nymi, w których tak¿e masowo
powstawa³y oœrodki i grupy „Soko³a”.

A. Durski zrobi³ tak¿e kolejny wa¿ny
krok w rozwoju sokolstwa polskiego –
przekszta³ci³ organizacjê na tak¹, do
której mog³y nale¿eæ osoby w ró¿nym
wieku, a nie tylko m³odzie¿. Umo¿liwi³o
to krzewienie idei sokolstwa wœród
wszystkich grup spo³ecznych i wieko-
wych spo³ecznoœci polskiej.

A. Durski by³ nie tylko propagatorem
owych idei, ale tak¿e – jaskrawym
przyk³adem ich wdra¿ania, osobiœcie
uprawiaj¹c wszystkie, propagowane

przez Soko³ów, dyscypliny sportu. Potrafi³
tak¿e wyprowadziæ organizacjê na
szeroki szczebel oficjalny – w roku 1907
„Sokó³” polski zosta³ cz³onkiem Ogólno-
s³owiañskiego Zwi¹zku Sokolskiego, co
wyprowadzi³o polski ruch sokoli na
nowy etap rozwoju. Ruch sokoli zacz¹³
aktywnie siê rozwijaæ wœród emigracji
polskiej w Europie oraz Stanach Zjed-
noczonych Ameryki.

Antoni Durski zmar³ 6 listopada
1908 r. w 52 roku ¿ycia. Pogrzeb jego
przekszta³ci³ siê w ogromn¹ manifestacjê
mieszkañców Lwowa, którzy wyszli, by
odprowadziæ w ostatni¹ drogê niezwyk³¹
osobê. Kilka tysiêcy Soko³ów, którzy
wziêli udzia³ w procesji ¿a³obnej, wyraŸ-
nie zademonstrowa³o realizacjê sprawy
¿yciowej A. Durskiego.

Dalsza historia „Soko³a” polskiego
potwierdzi³a zamiary ¿yciowe A. Dur-
skiego, dotycz¹ce tego, ¿e jego wycho-
wankowie maj¹ siê staæ zaczynem
odrodzenia narodowego pañstwa
polskiego. Od roku 1914, gdy wybuch³a
pierwsza wojna œwiatowa, polski „Sokó³”
naby³ jaskrawego charakteru parami-
litarnego, kontrolowaæ go w³adze
imperium ju¿ nie mog³y. W po³owie lat
30. XX w. sokolstwo polskie zrzesza³o
w swych szeregach ponad 90 tys. osób.
W póŸniejszych latach z jego szeregów
wysz³o wiele tysiêcy tych, którzy
walczyli o niepodleg³oœæ Polski.

W okresie panowania „socjalizmu
rozwiniêtego” postaæ A. Durskiego
zosta³a sztucznie zapomniana. Wbrew
temu, ¿e zaj¹³ znacz¹ce miejsce w
rozwoju procesów odrodzenia narodo-
wego i kulturalnego Polski, jego imiê nie
jest wspominane nawet w „Wielkiej
Encyklopedii Polskiej” z roku 1966.
Widocznie, przyk³ad A. Durskiego,
dotycz¹cy obudzenia œwiadomoœci
narodowej Polaków, by³ a¿ nadto niewy-
godny dla budowniczych komunizmu
pro-rosyjskiego. Jednak, czasy siê
zmieniaj¹ i dziœ musimy pamiêtaæ imiona
ludzi, którzy potrafili i umieli wypro-
wadziæ swój naród na wy¿szy stopieñ
istnienia.

Nota o Autorze:
dr Marian Wachu³a jest pracownikiem naukowym w Muzeum
Historycznym miasta Lwowa – Dzia³u „Kosztownoœci Historycznych”
w kamienicy Bandinelich, Rynek 2. Jest równie¿ prezesem
Lwowskiej Obwodowej Organizacji „Sumienie”, która prowadzi
dzia³ania poszukiwawczo-badawcze i historyczno-edukacyjne.

ROMAN CHOWANIEC

Muzeum Beskidzkie w Wiœle
od 10.10. do 02.11.2003 r. zorganizowa³o
wystawê dokumentacyjn¹ z okazji
200-lecia emigracji zarobkowej górali
czadeckich i górali kisuckich z ich
wspólnego matecznika - ze Skalitego
na S³owacji na Pó³nocn¹ Bukowinê
Rumuñsk¹.

W czasie jej otwarcia odby³ siê miê-
dzynarodowy wernisa¿ z udzia³em m.in.
w³adz samorz¹dowych Wis³y, Cieszyna,
Dyrektora Miêdzynarodowych Spotkañ
Bukowiñskich mgr Zbigniewa Kowal-
skiego z Pi³y.

Wrêczono okolicznoœciowe listy gra-
tulacyjne – Ma³gorzacie Kiereœ– kierowni-
kowi tego muzeum, Krzysztofowi Nowa-
kowi – historykowi z UŒ w Katowicach
oraz Romanowi Chowañcowi – odkrywcy
górali czadeckich dla kultury polskiej w
czasie komunistycznego PRL-u i gor¹-
cego orêdownika pojednania górali
czadeckich ducha polskiego z góralami
kisuckimi ducha s³owackiego. Druga
czêœæ tego spotkania odby³a siê w
niedzielê 19.10.2003 r. w koœciele
parafialnym w czasie Mszy œw. w
Skalitem na S³owacji. Po uroczystoœciach
koœcielnych w swoim urzêdzie Josef
POTOÆAR – Starosta OBEC – Skalite, podej-
mowa³ poczêstunkiem i lampk¹ wina
oficjeli i zaproszonych goœci z Polski,
S³owacji, Ukrainy i Rumunii. M.in. pan

Starosta skierowa³ kilka ciep³ych s³ów
pod adresem  R. Chowañca.

Ustalono równie¿, ¿e w niedalekiej
przysz³oœci jedn¹ z Estrad Miêdzynaro-
dowych Bukowiñskich Spotkañ bêdzie
Skalite.

W godzinach popo³udniowych w
miejscowym „Domu Kultury”, rozpoczê³y
siê prezentacje zespo³ów folklorystycz-
nych, po³¹czone z góralsk¹ biesiad¹. Z
polskich zespo³ów bra³a udzia³ „WATRA”
z BrzeŸnicy k/Zielonej Góry i „MA£A
POJANA” z Pojana Mikuli z Po³udniowej
Bukowiny. Prezentacje te zakoñczy³y
goœcinnie XIV Miêdzynarodowe Spotka-
nia Bukowiñskie. Gospodarzami tych
„Spotkañ” by³a miejscowa kapela
Ludowa Hudobna Skupina „CAPKOVICI” –
Skalite Slovensko.

Wspólny powrót
W roku 2007 minê³o 60 lat od po-

wrotu górali, dawnych mieszkañców
Bukowiny rumuñskiej, na S³owacjê i do
Polski. Obchody tego jubileuszu odby-
wa³y siê w Polsce i po s³owackiej stronie.

Wszystkie te grupy wywodz¹ siê ze
wspólnego pnia etnograficznego. Przed
oko³o czterystu laty na tereny Górnych
Kisuc, w rejon Czadcy, pierwsi przybyli
górale niemazurz¹cy z Beskidu Œl¹skiego
(Œl¹ska Cieszyñskiego), szukaj¹cy
schronienia przed przeœladowaniami
religijnymi oraz ch³opi pañszczyŸniani

mazurz¹cy z ¯ywiecczyzny. Nastêpnie
jako ostatni przybyli górale s³owaccy z
okolic ̄ yliny. Tak powsta³a spo³ecznoœæ,
która pod koniec XIX wieku, z powodu
biedy, ró¿nych nieporozumieñ musia³a
peregrynowaæ za chlebem na Bukowinê
Rumuñsk¹ do maj¹tków Izabeli z Czar-
toryskich – Lubomierskich w Kaliczance
k/Czerniowiec, Starej Huty i Tereblecza.
Nastêpnie udali siê na po³udnie
Bukowiny w okolice Suczawy. Ludzie ci
za³o¿yli tam osady Nowy So³oniec,
Plesza, Pojana Mikuli, gdzie mieszkali
wspólnie z innymi Polakami, S³owakami,
Ukraiñcami, Niemcami i innymi naro-
dowoœciami, sprowadzanymi przez
administracjê c.k. Austro-Wêgier dla
zagospodarowania tych ziem. Du¿a
grupa górali czadeckich ducha polskiego
osiedla³a siê w Chorwacji lub dalej
udawa³a siê do USA, Brazylii  i Kanady.
Dla zachowania to¿samoœci narodowej
kultury polskiej na Bukowinie wiele
zrobili duchowni katoliccy, g³ównie ze
Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy w
Krakowie, a tak¿e unici i Ormianie
obrz¹dku katolickiego.

Po II wojnie œwiatowej Stalin podzieli³
Bukowinê. Okrêg Suczawy zosta³ przy
Rumunii, okrêg Czerniowce w³¹czony
zosta³ do Zwi¹zku Sowieckiego.

Od 1945 do 1947 roku wielu buko-
wiñczyków zdecydowa³o siê na powrót

do Polski i Czechos³owacji. Czêœæ osiedli³a
siê na S³owacji, czêœæ zamiast do Bes-
kidzko-Czadeckiego matecznika trafi³a
na piastowskie ziemie odzyskane, w
rejon Zielonej Góry i Wroc³awia, Pi³y i
Jeleniej Góry.

W ramach corocznych obchodów –
„Dni Miasta Turciañskie Teplice” na
S³owacji dziêki Dyrektorowi Miêdzyna-
rodowych Bukowiñskich Spotkañ mgr Z.
Kowalskiemu w dniu 16.06.2007 r.
rozpoczêto 60-lecie powrotu z Bukowiny
Rumuñskiej – wszystkich Bukowiñczy-
ków na S³owacjê i do Polski. W progra-
mie folklorystycznym kolejno wyst¹pili:
Polonijny Zespó³ „Ma³a Pojana” z Rumunii,
„Zespó³ Pojana” z Pi³awy Dolnej k/
Dzir¿oniowa – Polska i Zespó³ Œpiewaczy
– Mikulanka (SVK) S³owacja.

Zakoñczenie tego Jubileuszu przy-
pad³o w dniu 6 stycznia 2008 r. w
parafii Zawada k/Zielonej Góry. Biskup
Zielono-górsko-Gorzowski odprawi³
koncelebrowan¹ dziêkczynn¹ Mszê
œw. za 60 lat pobytu górali czadeckich
na ziemi lubuskiej, dolnoœl¹skiej i
wielkopolskiej.

Nastêpnie „III Bukowiñskie Kolêdo-
wanie – Spotkania Rodzinne” poprzedzi³o
zapalenie „Watry” – ogniska, przez J. E.
ks. Bpa. dr. Adama Dyczkowskiego.

W prezentacji wyst¹pi³y zespo³y
folklorystyczne górali czadeckich, chóry,

zespo³y œpiewacze i kapele ludowe.
Wyst¹pi³ równie¿ goœcinnie zespó³
cygañski „Vanessa & Sorba” – zamiesz-
ka³y w Zawadzie.

Patronat honorowy III Bukowiñskiego
Kolêdowania obj¹³ Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze.

- Starostwo Powiatowe w Zielonej
Górze – Edwin £azicki,

- Gmina Zielona Góra – Mariusz
Zalewski,

- Zarz¹d Woj. PSL – Woj. Lubuskiego
z marsza³kiem Józefem Zychem.

W imieniu w³adz miasta Turciañskie
Teplice p. dr Anna Bielcikova zapropo-
nowa³a by fotograficzna wystawa ks. dr
Andrzeja Jedynaka o Bukowinie – odby³a
siê w czerwcu 2008 r. w ramach kolej-
nych „Dni tego miasta”. W dniach 24.04.
do 3.06. 2007 r. eksponowana by³a w
Muzeum Œl¹skim w Katowicach oraz w
Muzeum Beskidzkim w Wiœle od 15.10.
do 05.11.2007 r. W dalszej kolejnoœci w
ramach 100-lecia Spó³dzielni Mieszka-
niowej w Chorzowie bêdzie prezento-
wana w kwietniu 2008 r. mieszkañcom
tego miasta. Nastêpnie w Nowym Targu.
Z okazji Gorolskiego Œwiêta w ramach
45.TKB, zostanie zaprezentowana w
Jab³onkowie na Zaolziu w Czechach,
nastêpnie - w Domu Polonii na Krakow-
skim Przedmieœciu w Warszawie.

WSPÓLNY EXODUS, WSPÓLNE POWROTY
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źródło: Wirtualna Polska
zdjęcia Telewizja „5 kanał”

Wierni z parafii rzymskokatolickiej
we wsi Perechody w obwodzie tar-
nopolskim (zachodnia Ukraina) chodz¹
na msze œwiête do koœcio³a, który
powsta³ ze starej wielkiej cysterny –
poda³a 4 lutego ukraiñska stacja tele-
wizyjna “5.Kana³”.

Niewa¿ne, gdzie siê cz³owiek
modli, lecz jakie ma serce – powiedzia³
proboszcz parafii w Perechodach,
dominikanin Dmytro Andrijczyn.

Cysterna (o d³ugoœci ok. 18 m)
trafi³a do wsi za spraw¹ jednego z
mieszkañców, który otrzyma³ j¹ w
ramach wyp³aty zaleg³ego wynagro-
dzenia. W tym samym czasie para-
fianie zbierali pieni¹dze na budowê
koœcio³a. Kiedy dowiedzieli siê, ¿e
w³aœciciel cysterny chce za ni¹ jedynie
tysi¹c dolarów, postanowili j¹ kupiæ i
przerobiæ na œwi¹tyniê.

Ówczesny proboszcz, ksi¹dz Jan
Pi¹tkowski, zgodzi³ siê na to bez zasta-
nowienia. Taniej koœcio³a nie uda³oby
siê zbudowaæ - zauwa¿a “5.Kana³”.

Przystosowanie cysterny dla
potrzeb wiernych zajê³o dwa miesi¹ce.
Pomalowano j¹, po³o¿ono pod³ogê,

Modlą się w cysternie

zainstalowano œwiat³o. U wejœcia do
nietypowej  œwi¹tyni  skonstru-
owano murowany przedsionek z
krzy¿em. Obok stanê³a niewielka
dzwonnica.

Nietypowa œwi¹tynia by³a naj-
pierw obiektem ¿artów. Ksiê¿a i
parafianie nie przejmowali siê tym,

twierdz¹c, ¿e lepiej modliæ siê we
w³asnym koœciele, ni¿ jeŸdziæ na mszê
do oddalonego o kilkanaœcie kilomet-
rów Czortkowa.

Obecnie ksi¹dz Andrijczyn myœli o
zg³oszeniu swej œwi¹tyni do Ksiêgi
rekordów Guinnessa.

Przegląd wydarzeń

JERZY MALCZYK
Ÿród³o: Wirtualna Polska

Cotygodniowy dodatek do dziennika
Niezawisimaja Gazieta” zanegowa³ w
najnowszym wydaniu prawdê o mordzie
NKWD na polskich oficerach w 1940
roku. Autor artyku³u twierdzi, ¿e winê
za to ponosz¹ Niemcy. Pretekstem do
publikacji jest nominowanie do Oscara
filmu „Katyñ” Andrzeja Wajdy.

„Brak s³ów – w latach 40. pod Smo-
leñskiem dokonano potwornej zbrodni.
Jednak czy rzeczywiœcie winê za tê
tragediê ponosz¹ przywódcy ZSRR, jak
twierdzi siê w nowym dziele pana
Wajdy?” - pisze „Niezawisimoje Wojennoje
Obozrienije”.

Wed³ug pisma, powo³uj¹cego siê na
ustalenia “szeregu rodzimych history-
ków”, NKWD nie u¿ywa³o ani takiej
amunicji, jak¹ w Lesie Katyñskim strze-
lano do polskich oficerów, ani takiego
sznurka, jakim krêpowano im rêce.

“Mo¿na tylko wysnuæ przypusz-
czenie, ¿e sprytni czekiœci, m¹drze
przewidziawszy rych³y wybuch wojny
miêdzy ZSRR a Niemcami i okupacjê

Rosyjski magazyn:
mord w Katyniu � dziełem Niemców

radzieckich ziem - choæ za takie pro-
roctwo nieuchronnie dostawa³o siê karê
œmierci - specjalnie przywieŸli z III Rzeszy
pistolety i sznurek, aby oszukaæ œwiato-
w¹ opiniê publiczn¹” - pisze „Niezawisi-
moje Wojennoje Obozrienije”.

W NKWD - dowodzi moskiewskie
pismo - inna by³a te¿ technika egzekucji:
jego kaci strzelali z mauzerów z góry w
dó³ w pierwszy kr¹g szyjny ofiary, podczas
gdy niemieccy oprawcy, u¿ywaj¹c broni
osobistej, celowali w ty³ g³owy.

Pismo nie wyklucza, ¿e przed roz-
strzelaniem Niemcy mogli wykorzystaæ
polskich oficerów przy budowie “Nie-
dŸwiedziego Bar³ogu” usytuowanego
niedaleko od Lasu Katyñskiego, na
prawym brzegu Dniepru, wielkiego
bunkra Adolfa Hitlera.

Autorem publikacji, ukazuj¹cej siê na
kilka dni przed wizyt¹ premiera Polski
Donalda Tuska w Moskwie, jest niejaki
Aleksandr Szirokorad, którego redakcja
przedstawia jako historyka.

Artyku³ w dodatku do dziennika
„Niezawisimaja Gazieta”, maj¹cego
opiniê zbli¿onego do MSZ Rosji, to ju¿
co najmniej czwarty taki g³os w

rosyjskich mediach w ostatnich kilku
miesi¹cach.

18 wrzeœnia, nazajutrz po uroczys-
toœciach ¿a³obnych w Lesie Katyñskim z
udzia³em prezydenta RP Lecha Kaczyñ-
skiego, rz¹dowa „Rossijskaja Gazieta”
napisa³a, ¿e odpowiedzialnoœæ ZSRR za
Katyñ nie jest oczywista.

Z kolei 22 paŸdziernika, w dzieñ po
wyborach parlamentarnych w Polsce,
powi¹zana z Kremlem „Komsomolskaja
Prawda” donios³a, ¿e polskich oficerów
zamordowali hitlerowcy, którzy nastêp-
nie zmusili grupê Rosjan do zeznania, i¿
Polaków rozstrzela³o NKWD.

Natomiast 4 listopada, w dniu
nowego œwiêta narodowego Rosji,
upamiêtniaj¹cego wypêdzenie polskich
wojsk z Kremla w roku 1612, TV Centr
(TVC) - jedna z najwiêkszych stacji
telewizyjnych w Rosji, kontrolowana
przez potê¿nego burmistrza Moskwy
Jurija £u¿kowa - poda³a w w¹tpliwoœæ
autentycznoœæ dokumentów stalinow-
skiego Politbiura, na mocy których
polscy jeñcy Kozielska, Starobielska i
Ostaszkowa zostali rozstrzelani przez
NKWD.

Komunikat, dotycz¹cy rozmów
Ministra Spraw Zagranicznych Pana
Rados³awa Sikorskiego z Ministrem
Spraw Zagranicznych Ukrainy Wo³o-
dymirem Ohryzk¹

W dniu 29 stycznia br. podczas wi-
zyty na Ukrainie, Minister Spraw
Zagranicznych RP Pan Rados³aw Sikorski
spotka³ siê z Ministrem Spraw Zagra-
nicznych Ukrainy Panem Wo³odymyrem
Ohryzk¹. Minister W. Ohryzko podziê-
kowa³ Ministrowi R. Sikorskiemu za
przyjêcie zaproszenia. Podkreœli³, i¿ strona
ukraiñska przyk³ada wielk¹ wagê do
spotkania ze wzglêdu na specjalne wiêzi
przyjaŸni, ³¹cz¹ce Polskê i Ukrainê. Strony
wysoko oceni³y stan stosunków
dwustronnych zaznaczaj¹c, i¿ rozwijaj¹
siê one bardzo pozytywnie na
wszystkich p³aszczyznach, w tym
gospodarczej i politycznej.

Minister W. Ohryzko podziêkowa³ za
poparcie Polski dla europejskich i euro-
atlantyckich aspiracji Ukrainy. Minister
R. Sikorski potwierdzi³ niezmienn¹ wolê
polskiego rz¹du, dotycz¹c¹ wspierania
d¹¿eñ Ukrainy w tym zakresie. Obie

strony zgodzi³y siê, ¿e prace w ramach
Sta³ej Konferencji Polsko-Ukraiñskiej ds.
Integracji Europejskiej i Komitetu ds.
Gospodarczych powinny nabraæ przy-
spieszenia. Zgodzono siê tak¿e, co do ko-
niecznoœci dokonania przegl¹du umów
dwustronnych i ewentualnego wprowa-
dzenia do nich nowych elementów.

Obszernie omawiano sytuacjê,
powsta³¹ na przejœciach granicznych
pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹. Minister
Sikorski przypomnia³, i¿ sytuacja na
granicy jest wynikiem „strajku” pracow-
ników s³u¿by celnej i dotyczy nie tylko
Ukrainy, ale wszystkich krajów, po³o¿o-
nych wzd³u¿ wschodniej granicy Polski.
Minister ponownie zadeklarowa³ wolê
zawarcia w mo¿liwie krótkim czasie
umowy o ma³ym ruchu granicznym,
przypominaj¹c, i¿ równolegle do rozmów
w Kijowie, w Warszawie trwaj¹ negocja-
cje w tym zakresie pomiêdzy grupami
ekspertów. Podkreœli³, i¿ wejœcie w ¿ycie
umowy uwarunkowane jest rozbudow¹
infrastruktury potrzebnej do obs³ugi
zwiêkszonego ruchu granicznego.
Minister R. Sikorski zaznaczy³, ¿e czerpie

szczególn¹ osobist¹ satysfakcjê z faktu,
i¿ pierwsza umowa, któr¹ podpisa³ po
objêciu urzêdu, dotyczy³a kwestii obni-
¿enia op³at za wizy i zwolnieñ wizowych
dla wielu kategorii obywateli Ukrainy.
Strona ukraiñska zwróci³a siê z proœb¹
o rozpatrzenie mo¿liwoœci utworzenia
wspólnych odpraw celno- paszportowych.

Minister Sikorski zwróci³ siê do
strony ukraiñskiej z proœb¹ o pomoc w
kwestii rozwi¹zania problemów loka-
lowych konsulatu we Lwowie oraz
poinformowa³, ¿e rozwa¿ana jest mo¿li-
woœæ otwarcia nowej placówki konsu-
larnej RP na Ukrainie.

W takcie rozmów poruszono tak¿e
szereg kwestii miêdzynarodowych, w
szczególnoœci sytuacjê w Naddniestrzu.
Przedmiotem rozmów by³y równie¿
zagadnienia energetyczne oraz dobrze
rozwijaj¹ca siê wspó³praca gospodarcza
i regionalna.

Strony wyrazi³y nadziejê, i¿ umowa
o wspó³pracy przy organizacji Euro 2012
zostanie podpisana w najbli¿szym czasie.

Piotr Paszkowski
Rzecznik Prasowy MSZ

Wizyta Ministra  Spraw Zagranicznych RP na Ukrainie Ÿród³o: Wirtualna Polska

Trzech modelek - Polki, W³oszki
i Francuzki - nie dopuszczono
do pokazów mody w Madrycie, gdy¿ by³y
zbyt szczup³e - pisze brytyjski dziennik
„Times” na swojej stronie internetowej.

Organizatorzy trwaj¹cych tydzieñ
pokazów mody Pasarela Cibeles nie
dopuszczaj¹ na wybieg modelek,
których tzw. wspó³czynnik masy cia³a
(BMI: Body Mass Index) wynosi mniej ni¿
18. Ma to odwieœæ nastolatki od
utrzymywania wychudzonej sylwetki
lansowanej na wybiegach. BMI nale¿y
obliczaæ, dziel¹c wagê w kilogramach
przez wzrost w metrach, podniesiony do
kwadratu.

Trzy modelki, które zosta³y odrzu-
cone przez organizatorów kolejnej edycji
pokazu w hiszpañskiej stolicy, mia³y
wspó³czynnik poni¿ej 16.

BMI wynosz¹cy 16 jest wyj¹tkowo
niski - przyzna³a specjalistka od ¿ywienia
i endokrynolog Susana Monereo, która

wa¿y³a wszystkie kobiety maj¹ce
wystêpowaæ na pokazie w Madrycie.

Organizatorzy nie ujawnili to¿sa-
moœci modelek i oœwiadczyli, ¿e
mimo „nadzwyczajnie chudego wy-
gl¹du” ich  zdrowiu nie zagra¿a
niebezpieczeñstwo.

Dziennik przypomina, ¿e we
wrzeœniu 2006 roku wprowadzono w
Hiszpanii zasadê, ¿e zbyt chude modelki
nie bêd¹ pojawia³y siê na wybiegu.
Organizatorzy Pasarela Cibeles
podkreœlali wówczas, ¿e nie chc¹, by
moda kojarzy³a siê z promowaniem
patologicznej szczup³oœci oraz ze
wzrostem zachorowañ na anoreksjê
wœród nastolatek.

„Times” pisze, ¿e w 2006 roku kilka
modelek w Brazylii i Urugwaju zmar³o z
wyg³odzenia.

Gazeta przypomina, ¿e Œwiatowa
Organizacja Zdrowia definiuje
wspó³czynnik BMI wynosz¹cy 18,5 jako
niedowagê.

Zbyt chude modelki,
w tym Polka,
nie wystąpiły na pokazie

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
³ecznej zmienia rozporz¹dzenie w
sprawie pracy cudzoziemców

Od 1 lutego obywatele Ukrainy,
Bia³orusi i Rosji mog¹ pracowaæ w Polsce
bez koniecznoœci uzyskiwania pozwo-
lenia na pracê nie przez trzy miesi¹ce w
ci¹gu szeœciu - jak obecnie - lecz przez
szeœæ miesiêcy w ci¹gu 12 miesiêcy.

Znowelizowane rozporz¹dzenie w
tej sprawie podpisa³a 29 stycznia
minister pracy i polityki spo³ecznej

Rozporządzenie w sprawie pracy
cudzoziemców w Polsce

Jolanta Fedak. Jak podkreœli³a, na zmianê
rozporz¹dzenia mia³y wp³yw postulaty
od pracodawców – g³ównie z bran¿
sezonowych, budownictwa i rolnictwa
- którzy zg³aszali takie zapotrzebowanie.

Wed³ug Fedak, aby rozpatrywaæ
mo¿liwoœæ otwarcia rynku pracy na kraje
spoza Unii Europejskiej, nale¿y najpierw
zbilansowaæ wewnêtrzne potrzeby
rynku pracy.

Ÿród³o: Wirtualna Polska

Jaros³aw Biszkiewicz

21 grudnia 1867 r. nabra³a wa¿noœci
Konstytucja Imperium Austro-
Wêgierskiego, do którego nale¿a³
wówczas Lwów. G³ówne jej punkty – to
przekszta³cenie Austrii w Austro-Wêgry
oraz jej ca³kowita federalizacja, jednak
by³y te¿ inne punkty, które nios³y w sobie
bardzo wiele pozytywnego zarówno dla
Austro-Wêgier, jak i dla Lwowa.

Konstytucja 1867 r. udziela³a prawa
wyborczego mê¿czyznom, którzy
ukoñczyli 24 rok ¿ycia i byli w stanie
sp³acaæ podatki nie mniej, ni¿ 15 gul-
denów miesiêcznie. Jednak najwa¿niej-
szy w Ustawie Zasadniczej by³ brak
dyskryminacji wyznaniowej. Konstytucja
ta likwidowa³a granice osiedlenia dla
osób wyznania moj¿eszowego, daj¹c im
prawo do swobodnego osiedlania siê,
likwidowa³a te¿ ró¿nice miêdzy
wspólnotami wyznaniowymi podczas
wyborów oraz mianowania na ró¿ne
stanowiska pañstwowe.

Od razu po wprowadzeniu konsty-
tucji w ¿ycie wydano zarz¹dzenia,
dotycz¹ce ca³kowitego równouprawnie-
nia wyznaniowego. Tak w roku 1868
nabra³ wa¿noœci nowy kodeks rodzinny
Imperium Austro-Wêgierskiego, na
mocy, którego œlub cywilny by³ tak samo
wa¿ny, jak œlub koœcielny, wprowadzone
zosta³y tak¿e kontrakty ma³¿eñskie.
Interesuj¹ce by³o to, ¿e jeœli nowo¿eñcy
nale¿eli do ró¿nych wyznañ, mogli tego
samego dnia braæ œlub w dwu œwi¹-
tyniach (nawet w cerkwi i synagodze).

W roku 1869 nowe zarz¹dzenia,
dotycz¹ce szkolnictwa, zlikwidowa³y
szko³y parafialne, zaœ lekcjê religii w
innych szko³ach wprowadzono na zasa-
dzie zajêæ nadobowi¹zkowych.

W roku 1870 spo³ecznoœæ lwowska,
do której nale¿eli Polacy, Ukraiñcy i ̄ ydzi,
wywalczy³a Samorz¹d dla swego miasta.
Ca³kowicie zerwa³ on z ró¿nicami religij-
nymi. Odt¹d Lwów by³ miastem trzech
spo³ecznoœci narodowych: polskiej,
ukraiñskiej i ¿ydowskiej. Wszystkie trzy
spo³ecznoœci ¿y³y ze sob¹ w zgodzie. W
czasie œwi¹t chrzeœcijañskich chrzeœci-
janin móg³ zaprosiæ ¯yda do domu lub
do knajpy, oczywiœcie, zaproponowaw-
szy mu odpowiedni poczêstunek. Tak
samo zachowywali siê ¯ydzi wobec
chrzeœcijan podczas œwi¹t ¿ydowskich.

Od roku 1895 nabra³ wa¿noœci
kodeks cywilny, na mocy, którego
ma³¿onkowie mogli ¿yæ ze sob¹ bez
rejestracji ma³¿eñstwa i bez œlubu. W
trakcie zawierania ma³¿eñstwa cywil-
nego, uk³adania kontraktu ma³¿eñskiego
czy przyjmowania sakramentu ma³¿eñ-
stwa ma³¿onkowie przestrzegali
podwójnego rytua³u, zaœ swych potom-
ków wychowywali w dwukulturowoœci.
Wielu nie potrafi³o zaznaczyæ jêzyka
ojczystego, poniewa¿ nie wiedzia³o,
który wybraæ.

Zmienia³y siê Konstytucje, rz¹dz¹cy,
granice pañstw, jednak zasady tolerancji
wyznaniowej, wymienione w Konstytucji
Imperium Austro-Wêgierskiego z dnia 21
grudnia 1867 roku s¹ aktualne do dziœ.

Jubileusz konstytucyjny
tolerancji wyznaniowej
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MACIEJ DÊBORÓG-BYLCZYÑSKI

Profesor Jacek Staszewski, historyk,
drugi po profesorze Józefie
Gierowskim autorytet w kwestii
epoki saskiej w Polsce tak pisa³
o Wettinach: byli jedyn¹ star¹
dynasti¹ niemieck¹, która odmówi³a
wspó³pracy z Hitlerem. Jednoczeœnie
najbardziej chyba skrzywdzon¹
przez badaczy: w polskiej
historiografii (…) przedstawiana
negatywnie z racji moralnych, albo
z powodu przewinieñ wymyœlonych
przez historiografiê prusk¹. W Polsce
Ludowej œwiadomie
skarykaturyzowano rz¹dy obu
saskich elektorów na polskim tronie.
Bezmyœlnie przyjêto prusk¹ ocenê
Wettinów, zapominaj¹c, ¿e ta
ostatnia – w odró¿nieniu od nas –
mia³a powa¿ne powody, by nie
darzyæ Sasów sympati¹. Po wojnie
enerdowska Saksonia
demonstracyjnie odciê³a siê
od swoich korzeni, zaœ Niemcy
zachodnie nie zajmowa³y siê nimi
prawie wcale. Tak¿e w polskiej
mentalnoœci pokutuj¹ uproszczenia,
które jednakowo oceniaj¹ wszelkie
kontakty polsko-niemieckie, nie
bacz¹c na z³o¿onoœæ niemieckiej
historii i poszczególnych ksiêstw
w okresie przedmocarstwowym
(do 1871 r.).

Samym Sasom zdaje siê równie¿ nie
starczy³o si³, aby przez lata komunizmu
lobbowaæ za swoim mikroœwiatem,
swoj¹ odrêbnoœci¹ kulturow¹ i histo-
ryczn¹. Pojêcie narodu niemieckiego
wykszta³ci³o siê przecie¿ póŸno (jako
wykwit monokulturowej polityki
przejawiaj¹cego hegemoniczne aspiracje
Pañstwa Pruskiego). St¹d te¿ ca³e Niemcy
(i obci¹¿ona owym „ca³oœciowym” spoj-
rzeniem Saksonia) kojarzy³a sobie pojêcie
granicy, pogranicza jednoznacznie nega-
tywnie. Konotowa³a metafory z zakresu
„krwawi¹cej granicy” (blutende Grenze),
bêd¹ce swoistymi pozosta³oœciami - czy
to po „nowomowie” nazistowskiej,
komunistycznej, czy ju¿ tzw. nowej
prawicy (np. Zwi¹zku Wypêdzonych).

Wettinowie to dynastia panuj¹ca w
Miœni, Saksonii i ksiêstwach Turyngii. Jej
kolebk¹ by³o hrabstwo Wettinu, w
którym (w XI w.) panowa³ niejaki Thimo.
Jego potomkowie w XV w. zostali
ksi¹¿êtami i elektorami saskimi. Ród
podzieli³ siê na dwie linie: starsz¹ –
ernestyñsk¹ (z jej najbardziej znanej
ga³êzi: Sachsen-Coburg-Gotha wywodzi
siê wielu obecnie panuj¹cych monar-
chów, m. in. angielscy Windsorowie) i
m³odsz¹ – albertyñsk¹, której od XV w.
przys³ugiwa³ dziedziczny tytu³ elektorów
saskich. W 1697 roku elektor Fryderyk
August I zosta³ wybrany w elekcji mniej-
szoœciowej królem Polski. Utworzono
uniê polsko-saksoñsk¹, która trwa³a do
œmierci drugiego saskiego króla Polski –
tj. do 1763 r. Nieustanna ingerencja
Moskwy w sprawy Rzeczpospolitej
doprowadzi³a w 1772 roku do I rozbioru
Polski, a tym samym przekreœli³a

Za Króla Sasa... czy tak było?
Łagodna polityka dynastyczna Wettinów
w Łużycach i Śląsku Austriackim

dynastyczne marzenia dziedzicznej
w³adzy w Rzeczpospolitej Obojga
Narodów (co gwarantowa³y uchwa³y
Konstytucji 3 Maja). Choæ os³abiona
Rzeczpospolita nie mog³a ju¿ o sobie
samostanowiæ, próby osadzenia na
tronie polskim któregoœ z królewiczów
polskich by³y podejmowane.

August III, Dei Gratia rex Poloniae (z
Bo¿ej ³aski król Polski) mia³ czternaœcioro
dzieci: siedmiu synów i tyle¿ córek. Dwaj
pierwsi synowie nie do¿yli lat m³odzieñ-
czych. Trzeciemu – Fryderykowi Krystia-
nowi (1722-1763) dane by³o obj¹æ
godnoœæ elektorsk¹ zaledwie na nieca³y
rok. Jego b³yskotliw¹ karierê dworsk¹ i
zamiary objêcia tronu polskiego
przerwa³a gwa³towna choroba (ospa) i
spowodowana ni¹ œmieræ. Mia³ wszak¿e
syna, Fryderyka Augusta III. który jako
Fryderyk August I Wettin zosta³ koro-
nowany na króla Saksonii, a w latach
1807-1815 by³ ksiêciem warszawskim.

Albert by³ osob¹ nietuzinkow¹. Wiele
uwagi poœwiêca³ sztuce. Jego cenne
zbiory rycin nazwano (od jego imienia)
„Albertynami”. Znacz¹co przyczyni³ siê
równie¿ do rozwoju ekonomicznego
swojego ksiêstwa.

Œl¹sk Austriacki (Österreichisches
Schlesien) nie mia³ w latach wczeœ-
niejszych szczêœcia do swoich w³adców.
Prowincjê o tej nazwie utworzono w
1742 roku na mocy tzw. pokoju wroc-
³awskiego (zawartego pomiêdzy Austri¹
a Prusami, a koñcz¹cego kilkuletnie
wojny œl¹skie). W 1782 r. cesarz Józef II
zdecydowa³ o likwidacji Œl¹ska Austriac-
kiego i o jego po³¹czeniu z Morawami w
jedno gubernium morawsko-œl¹skie ze
stolic¹ w Brnie. Zosta³o ono podzielone
na 8 obwodów, z których jeden stanowi³
Œl¹sk Cieszyñski. Wprawdzie w samym
Ksiêstwie Cieszyñskim drugi popiastow-
ski w³adca tych ziem – Ksi¹¿ê Albert –
bywa³ doœæ rzadko, cieszy³ siê jednak
powa¿aniem swoich poddanych. Ro-
zros³y siê przecie¿ folwarki, powsta³
przemys³ rolno-przetwórczy. Na lata
panowania Alberta (1766-1822) przypada
równie¿ rozwój m³ynarstwa na Œl¹sku
Cieszyñskim. Rozwój ekonomiczny
regionu prze³o¿y³ siê na szybki wzrost
liczby jego mieszkañców. Po w³¹czeniu
Ziemi Halickiej do monarchii habsburskiej
uruchomiono w Ustroniu hutê i uno-
woczeœniono gospodarkê leœn¹. Do dnia
dzisiejszego zachowa³o siê w Cieszynie
wiele tablic, upamiêtniaj¹cych saskiego
ksiêcia. Inskrypcja na dawnej bursie
m³odzie¿y szkolnej donosi: Przez Karola
barona Cselesta dla wychowania
szlacheckiej m³odzie¿y przeznaczone,
przez ksiêcia Alberta hojnie pomno¿one,
przez arcyksiêcia Karola przychylnie
zachowane.

Wspominaj¹c o szczególnej odrêb-
noœci kulturowej Œl¹ska Cieszyñskiego,
a szerzej – Œl¹ska Austriackiego – warto
odnieœæ siê do wielkomorawskiej tradycji
cyrylometodejskiej, wszak naród
morawski mia³ w wiekach wczesnoœred-
niowiecznych swe w³asne pañstwo,
starsze np. od pañstwa czeskiego. Ta

pradawna odrêbnoœæ od czeskiej kultury
znajduje swoj¹ kontynuacjê w odrêb-
noœci regionu, którego doœæ nieszczêœli-
wie nazywamy dziœ Œl¹skiem Czeskim,
niegdyœ zaœ po prostu Silesi¹ (jako
regionu wielkomorawskiego - w X w.).
Zwi¹zki morawsko – polskie nie musz¹
byæ kojarzone wy³¹cznie z histori¹
wieków œrednich (morawskie pochodze-
nie szlachty œl¹skiej, przenikania siê
kultur za panowania Habsburgów czy
Wettinów), tote¿ gdy w bazylice
velehradzkiej, w kaplicy œw. Wac³awa,
nasze oczy spoczn¹ na przepiêknym
polonikom – obrazie Cyryla i Metodego
pêdzla Jana Matejki (przekazanego
notabene jako dar narodu polskiego dla
S³owian podczas uroczystoœci z okazji
rocznicy œmierci œw. Metodego w 1885 r.),
nie bêdziemy zdziwieni, bo nie jest to
jedyny œlad po naszej wyznaniowej
„jednocie”.

w tym swoistym zak¹tku S³owian na
ziemiach germañskich podzia³y na
„swego” i „obcego” przebiegaj¹ nie-
zgodnie z wyznacznikiem narodowym,
a wyznaniowym. Nieoceniony wp³yw na
zachowanie to¿samoœci wyznaniowej
górno³u¿yckich katolików mia³a liberalna
jurysdykcja katolickiej Saksonii.

Ksi¹¿e Albert Kazimierz Wettin

Pi¹tym synem Marii Józefy Habsbur-
¿anki i Augusta III Sasa by³ Karl von
Sachsen (Karol Krystian – 1733-1796). Jak
wszyscy niemal Wettinowie by³ oficerem
armii austriackiej, anga¿uj¹c siê w wojny
austriacko-pruskie. W 1759 roku zosta³
(na 4 lata) z ramienia Rzeczpos-politej
ksiêciem kurlandzkim. Swoje zwi¹zki z
Polsk¹ potwierdza³ wielo-krotnie – czy
to œlubem z Franciszk¹ hr. Krasiñsk¹, czy
wspieraniem Konfederacji Barskiej (na
której czele mia³ stan¹æ w 1771 r.).
Oddany konfederackiej sprawie by³
równie¿ jego m³odszy brat – Klemens
Wac³aw, póŸniejszy abp Trewiru.

Silniejsze zwi¹zki z Polsk¹ (w obec-
nych jej granicach) przejawia³ jednak
przedostatni syn Wettina – Albert
Kazimierz (1738-1822). Podobnie jak jego
bracia, by³ oficerem armii austriackiej (w
stopniu genera³a-porucznika). Przez
piêtnaœcie lat piastowa³ urz¹d namiestni-
kowski na Wêgrzech. W 1766 roku o¿eni³
siê z arcyksiê¿n¹ Mari¹ Krystyn¹, uko-
chan¹ córk¹ cesarzowej Marii Teresy.
Cesarzowa ofiarowa³a nowo¿eñcom
Ksiêstwo Cieszyñskie (jako niepodzielne
lenno). Tym samym uczyni³a swojego
ziêcia z dynastii Wettinów ksiêciem
sasko-cieszyñskim (taki tytu³ przyj¹³
Albert Kazimierz), którym pozosta³
(pomimo wczeœniejszej nag³ej œmierci
¿ony Habsbur¿anki) do 1822 roku. Ksi¹¿ê

Herb Ksiêstwa Cieszyñskiego

To zapewne wp³yw historycznej
wspólnoty wielkomorawskiej. Saksonia,
£u¿yce, a tak¿e tzw. Œl¹sk Czeski i
Cieszyñski (Œl¹sk Austriacki) ³¹czy³y
przecie¿ wiêzi siêgaj¹ce X w. Histo-
rycznoœæ wspólnoty owej Lusatii (obej-
muj¹ca teren Saksonii i £u¿yc), jak i
dowody tej swoistej wielowiekowej
odrêbnoœci Drezna i Miœni od Berlina
znajdziemy w jak¿e silnych zwi¹zkach
(w XVIII i XIX w.) Wettinów z Polsk¹, ale
te¿ w przyk³adach mniej oczywistych –
choæby stosunku Sasów do s³owiañ-
skiego narodu £u¿yczan. Warto szerzej
zaj¹c siê tym (zaledwie wywo³anym
przeze mnie) zagadnieniem, wszak
£u¿yce to jeden z najbardziej wielokultu-
rowych regionów Europy. Ten niewielki
geograficznie obszar znajdowa³ siê pod
panowaniem w³adców Polski, Œl¹ska,
Czech i Austrii, zaœ od 1635 r. wiêkszoœci¹
terenu ziemi ³u¿yckiej zawiadywali Sasi.
Dopiero rok 1815 przyniós³ w³¹czenie
ca³ych £u¿yc do Pañstwa Pruskiego,
które kontynuowa³o niezwykle brutaln¹
politykê germanizacyjn¹ £u¿yc, prowa-
dzon¹ przez Brandenburgiê. Wspomniane
180 lat liberalnej polityki Saksonii maja
dziœ w pamiêci Serbo³u¿yczanie równie¿
poprzez stosunek Sasów do silnego tutaj
katolicyzmu. Od wielu pokoleñ bowiem

Herb Saksonii

Ksi¹¿ê Albert Sasko-cieszyñski zmar³
10 stycznia 1822 roku w Wiedniu.
Poniewa¿ nie mia³ dzieci, ca³y jego maj¹-
tek odziedziczy³ jego przybrany syn -
arcyksi¹¿ê Karol Ludwik Habsburg.
Przekszta³ci³ on Ksiêstwo Cieszyñskie w
niepodzielny fideikomis z dziedziczn¹
w³adz¹ arcyksi¹¿êc¹. Do 1918 roku jesz-
cze dwóch Habsburgów cieszy³o siê ow¹
sukcesj¹ – Albrecht Fryderyk (1817-1895)
i Fryderyk Albrecht (1856-1936). Bratem
tego ostatniego by³ w³aœciciel dóbr
¿ywieckich, protoplasta „polskiej linii”
Habsburgów, zwanej obecnie – von Al-
tenburg – Karol Stefan (1860-1933).

Tak oto ze œmierci¹ Alberta Kazi-
mierza zakoñczy³y siê zwi¹zki dziedzicz-
nych ksi¹¿¹t i elektorów Saksonii
(haereditarius duz Saxoniae, princeps et
elektor) na Œl¹sku Cieszyñskim. Tron w
Saksonii utracili Wettinowie w 1918
roku. Obecnie g³ow¹ Domu Wettinów z
elektorskiej linii albertyñskiej jest
margrabia Miœni – Maria Emanuel Prinz
von Sachsen…

Cz³owiek w  swoim myœleniu czy  postê-
powaniu kieruje siê stereotypami. Dla
Polaków czy Morawian czêsto Czech to
heretyk. Na S³owacji te¿ mawiano:
„potrz¹œnij czeskim ksiêdzem, a wypadnie
z niego husyta”. Podobnie te¿ w Polsce
znajduje wci¹¿ poczesne miejsce stere-
otyp, nakazuj¹cy w pejoratywnych
barwach widzieæ i oceniaæ czasy saskie.
To jak¿e dobrze nam znane: „za króla
Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”, jako
synonim barokowej ciemnoty i szcze-
gólnego rozpasania obyczajowego
magnaterii, w opozycji do  jasnych,
„oœwieconych” majestatem królewskim
i m¹droœci¹ mistrzów stylu klasycznego
- Oœwiecenia. Wci¹¿ pokutuje w naszym
narodzie sk³onnoœæ oceniania wszyst-
kich kontaktów polsko-niemieckich
(jakie mia³y miejsce na przestrzeni
dziejów) jako jednoznacznie z³ych,
uto¿samiaj¹c politykê dynastyczn¹
wielu ksiêstw wchodz¹cych niegdyœ w
sk³ad Cesarstwa Rzymskiego Narodu
Niemieckiego z germanizacyjn¹ kultur-
politik Berlina.

Herb Moraw

ROCZNICE W LUTYM
15 II 1918 Na wieœæ o warunkach pokoju
podpisanego w Brzeœciu przez Ukrainê i
pañstwa centralne, II Brygada legionów
opuœci³a szeregi armii austro-wêgierskiej
i przedar³a siê przez front pod Rarañcz¹,
staczaj¹c zwyciêsk¹ bitwê z oddzia³ami
austriackimi.
16 II 1758 Urodzi³ siê Julian Ursyn-
Niemcewicz, pisarz.
17 II 1374 Urodzi³a siê œw. Jadwiga,
królowa Polski.
18 II 1846 Pocz¹tek rabacji galicyjskiej -
inspirowanego przez Austriaków buntu
ch³opskiego. Kierowani przez Jakuba

Szelê ch³opi atakowali dwory i wymor-
dowali w okrutny sposób ponad 1000
osób.
19 II 1473 Urodzi³ siê Miko³aj Kopernik,
astronom.
20 II 1919 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwali³ tzw. Ma³¹ Konstytucjê i powie-
rzy³ urz¹d Naczelnika Pañstwa Józefowi
Pi³sudskiemu.
22 II Katedry œw. Piotra
23 II 1403 Koronacja Anny Cylejskiej w
katedrze na Wawelu.
23 II 1983 Zmar³ Mieczys³aw Jastrun,
poeta i eseista.

23 II 1983 Zmar³a Kazimiera I³³akowi-
czówna, poetka.
24 II 1953 dokonano morderstwa na
Auguœcie Emilu Fieldorf „Nil”, polskim
generale, ostatnim dowódcy Armii Krajowej.
25 II 1831 Bitwa pod Grochowem. Po
odniesieniu rany przez dowodz¹cego
gen. Ch³opickiego, Polacy wycofali siê do
Warszawy, a Rosjanie zrezygnowali z
atakowania miasta.
26 II 1861 Galicja otrzyma³a autonomiê.
27 II1913 Urodzi³ siê Kazimierz Sabbat,
prezydent RP na uchodŸstwie. Zmar³ 1989.
29 II 1768 Zawi¹zanie konfederacji
barskiej.

Ÿród³o: http://www.wspolnota-
polska.org.pl

15 lutego 2008, pi¹tek, godz. 18.00
S. Prokofjew - „Romeo i Julia”
balet w 2 aktach

16 lutego 2008, sobota, godz. 18.00
J. Mejtus -„Skradzione szczêœcie”
opera w 3 aktach, 5 ods³onach

17 lutego 2008, niedziela, godz. 12.00
L. Delib - „COPPELIA”, balet w 3 aktach
godz. 18.00
“AIDA”- opera w 4 aktach

21 lutego, czwartek, godz. 18.00
S. Hu³ak-Artemowski - „Zaporo¿ec
za Dunajem”, opera w 3 aktach

24 lutego 2008, niedziela,
godz. 12.00 A. Sirenko - „Z³oty pingwin”
opera-fantazja w 2 aktach
godz. 18.00 - G. Verdi - „Trubadur”
opera w 4 aktach, 8 ods³onach

28 lutego 2008, czwartek, godz. 18.00
S. Hu³ak-Artemowski
„Zaporo¿ec za Dunajem”
opera w 3 aktach

29 lutego 2008, pi¹tek, godz. 18.00
A. Adan - „GIZELLA”
balet romantyczny w 2 aktach

Zapraszamy!

REPERTUAR OPERY LWOWSKIEJ
na luty 2008
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JERZY REUTER

- Proszê usi¹œæ, mesje Górecki – stary
Roth podsun¹³ mi krzes³o.  - Mam dla
pana tylko dobre s³owo. Dzisiaj za dobre
s³owo nikt nie p³aci, ale wagê swoj¹ ma,
jak mówiê, mesje Górecki.

- Bardzo dziêkujê - usiad³em za we-
selnym sto³em, rozgl¹daj¹c siê po sali. –
To wielki zaszczyt, panie Roth, nawet
pan nie wie, jak wielki.

-Wy goje, chcecie bywaæ tam gdzie
was nie lubi¹. - Stary ¯yd nala³ do
szklanki wina. – Winko proszê, tak pod
ciasteczko. Niech pan spróbuje cuker -
³ejkech – podsun¹³ tacê z równo pokraja-
nym ciastem. - A dla odmiany chonek
³ejkech. Do wina, mesje Górecki, sam
cymes.

- Pan mnie nie lubi, panie Roth?
- Ale¿ mesje! - Roth powsta³ i zagar-

n¹³ mnie do siebie ramionami. - A niby,
czemu? Czêstujê ciastem, polewam
wino, czy mo¿na mówiæ o nielubieniu?
Ja mówiê o gojach i ich ciekawoœci. -
Przepi³ ³ykiem wina. – Mo¿na powiedzieæ,
mesje, ¿e ja ceniê sobie ciekawoœæ. Tylko,
dlaczego nasze obyczaje? Dzisiaj ja
wydajê dziecko za m¹¿! Jestem biednym
ojcem jeszcze biedniejszej córki i muszê
udawaæ, ¿e ma dobr¹ partiê. Jaki to
wstyd! Pan wiesz, mesje Górecki?

- No, jaki? Panie Roth, a czego mo¿na
siê wstydziæ na weselu córki?

- To ja panu powiem - pochyli³ siê,
a¿ nasze kapelusze uderzy³y o siebie
rondami. - Moja Fenia ma ju¿ trzydzieœci
szeœæ lat! – Zgarn¹³ okruchy ciasta w jed-
n¹ kupkê. - To siê nazywa wstyd!

- E, tam - stara³em siê zbagatelizowaæ
s³owa Rotha, - co ma wiek do tego?

- Ona do wczoraj by³a stara panna,
mesje Górecki. By³a wielk¹ gospodyni¹
w domu swojego ojca, a teraz? Kim
bêdzie moja Fenia? Czy wolno mi siê
pytaæ? Ot, takie ¿ycie starego ¯yda.

- Panie Roth, Fenia teraz bêdzie ¿on¹
swojego mê¿a. Mo¿e jakieœ wnuki da
panu na pocieszenie...

- Aleœ mnie pan uraczy³! Przerwa³,
rozk³adaj¹c rêce na boki. - Teraz, to pan
mnie nie lubi! Gehennê mnie pan
szykujesz? Mesje Górecki, skandalem
chcesz mi g³owê star¹ posypywaæ? Czy
pan mnie widzisz z ma³ym dzieckiem?
Czy pan wie, mesje, co takie coœ potrafi?

- Przecie¿ nie to mia³em na myœli –
uœmiechn¹³em siê szeroko i szczerze,
ubawiony jego s³owami.

- Ja wiem, wiem. Za chwile wnios¹
pieczon¹ gêœ. Rumian¹ i t³ust¹ -  odwzajem-
ni³ siê swoim uœmiechem - i poprosimy
do niej flaszkê miêtówki, mesje. Dobrze?

- Och, panie Roth, bêdê szczêœliwy.

- Wczeœniej poproszê pana o jedn¹
rzecz, niech pan spróbuje tej rybki, czy
dobra jest?

- Bardzo chêtnie. – Nadgryz³em spory
kawa³ek. - No, panie Roth, to sama
radoœæ - stwierdzi³em szczerze, popijaj¹c
rodzynkowym winem.

- Fa³szywa ryba, mesje Górecki.
- Nie rozumiem, co fa³szywa?
- Tak siê nazywa, a robiona jest z

kurczaka. Dobra, co? Bo widzi pan, na
œwiecie s¹ trzy kuchnie. Jest chiñska,
francuska i ¿ydowska, a reszta to tylko
dania. Takie na zamówienie.

- Ciekawe, panie Roth, rybka, ta
fa³szywa, jest prima sort.

- Opowiem panu coœ ciekawego. Za
chwilê wnios¹ na stó³ pieczone gêsi, a
pan niech s³ucha. Przy miêsie odstawimy
wino i zajmiemy siê wódeczk¹.

- Wie pan, Jestem ju¿ rok w Jerozo-
limie, a pierwszy raz na takim przyjêciu
- sk³oni³em siê Rothowi kapeluszem.

- Mesje Górecki - odk³oni³ siê z
równie wyszukan¹ galanteri¹. - Pan
jesteœ z moich stron. Czy to nie jest
radoœæ? W Jerozolimie, przy weselnym
stole, fundowanym z maj¹tku starego
Rotha, otworzy³y siê pomiêdzy nami
patriotyczne wrota. M³ody Polak z
Tarnowa, na obczyŸnie i ¯yd z Tarnowa
u siebie. Kiedy w pamiêtnym roku
szeœædziesi¹tym ósmym zostaliœmy
wypêdzeni, przy boku Gomu³ki sta³
cz³owiek, te¿  z Tarnowa. Ten z³y cz³owiek
by³ tarnowskim ̄ ydem, proszê pana. Czy
to siê nazywa paradoks? O tym jednak
za chwilê... Oto idzie gêœ! Gêœ z farfelkami,
mesje Górecki.

- Przed wojn¹ - odpar³em - po³owa
ludzi w Tarnowie, to bogobojni ¯ydzi.

- A czy ja oczu nie mam? Teraz, tutaj
w Izraelu, co czwarty cz³owiek, to ̄ yd z
Galicji. Nawet Feni m¹¿, panie Górecki,
ma pochodzenie... Jego rodzina wywodzi
siê z Bobowej. Znani byli w okolicy jako
„Papugi”, takie pseudo, mesje.

- Papugi?
- Ja panu mia³em to opowiedzieæ -

nala³ do malutkich, srebrnych kieliszków
wódkê. - Wypijmy i zapraszam do
jedzenia gêsi. Widzisz pan. On, ten m¹¿,
nazywa siê Kreuzman. Jego pradziadek,
Mosze Kreuzman, to by³ biedny cz³owiek.
On by³ biedny sercem, ¿e tak powiem.
Mosze Kreuzman nie mia³ ¿ony i to by³o
jego utrapienie. Za ubogi by³ na wyna-
jêcie swata, a jedyn¹ ¿eñsk¹ osob¹, jak¹
móg³ sobie poklepaæ po zadzie, by³a
stara koby³a, któr¹ rozwozi³ wêgiel po
ludziach. Grywa³ w wolnych chwilach na
skrzypcach i robi³ to kunsztownie.

- Ciekawy cz³owiek - wtr¹ci³em
przegryzaj¹c kluskami, u³o¿onymi wokó³
miêsa.

- On, ten Kreuzman, zobaczy³ na
jednym polskim weselu coœ, co zmieni³o
ca³kowicie jego smêtne ¿ycie. On siê
nadzia³, mesje Górecki, bardzo boleœnie.
Zrobi³ sobie wielk¹ ranê w duszy.

- To zdrowie Kreuzmana?  -  Zapro-
ponowa³em nieœmia³o.

- Zdrowie! O tak. Ten Kreuzman,
wiesz pan, zobaczy³ coœ, co nie powinien
ogl¹daæ cz³owiek jego sznytu... Jego
pokroju, czyli. Tam by³ dziwny obyczaj
weselny. Po wszystkich ceremoniach,
wychodzi³ na œrodek pan m³ody i
œpiewem przywo³ywa³ swoj¹ ¿onê.
Weselnicy bili brawo i skandowali „Teraz,
teraz”. Gdy bidula zbli¿y³a siê do mê¿a,
ten uderza³ j¹ w twarz i wo³a³ na ca³¹
salê „¯ebyœ wiedzia³a, ¿e masz ch³opa”.
Ot, g³upie i bezduszne. Ten Kreuzman,
gdy to zobaczy³, zdurnia³ do reszty. On,
panie Górecki, zacz¹³ pisaæ wiersze! Sta³
siê jeszcze bardziej nieszczêœliwy i
wszyscy to widzieli.

- Powiem szczerze, ¿e siê nie dziwiê.
Widaæ, wra¿liwy bardzo.

- Pan wiesz? On znalaz³ ¿onê! On siê
o¿eni³ w Odessie! Mesje! Nasz wielki
rabin Halberstam da³ pieni¹dz na swata...
On siê ulitowa³, tak mo¿na powiedzieæ.
Mosze Kreuzman nie by³ d³ugo szczêœli-
wy. W pi¹tym roku ma³¿eñstwa dopadli
ich pa³karze, to by³ któryœ z kolei pogrom.
Szkuce zat³ukli mu ¿onê, chocia¿ Kreuz-
man wypali³ do nich z ca³ego magazynku
swojego rewolweru. Uratowa³ dzieci, ale
sam musia³ uciekaæ we œwiat. On, proszê
pana, zabi³ dwóch bandytów.

- To rzeczywiœcie, nie mia³ szczêœcia
w ¿yciu.

- Napijmy siê po jednym, bo teraz
bêdzie sk¹d „Papuga”. - Roth przysiad³
siê bli¿ej – Przez piêæ lat nie dawa³ znaku
¿ycia, ten Kreuzman siê rozumie, a¿
przyszed³ list.

-No, w³aœnie, panie Roth - przerwa-
³em. - Sk¹d ta „Papuga”?

- Jak masz pan uszy do s³uchania, to
pan s³uchaj. List przyszed³ do Bobowej
a¿ z New Zealand, oblepiony kolorowymi
markami i adresowany do rabina. Dzieci
Kreuzmana by³y w Bochni u rodziny.
Nasz wielki rabin, proszê pana, osobiœcie
s³a³ furê po Kreuzmanów. Czy pan po-
myœli? Co to jest? List by³, mesje, czytany
uroczyœcie, ¿e tak powiem. Najbardziej
bogobojne ̄ ydy z okolicy zjechali siê na
okazjê. Nawet z Tarnowa i jeden taki, co
z Przemyœla. Oj, zmêczy³em siê gada-
niem. Pozwoli pan, ¿e skubnê trochê gêsi.

- Tak, panie Roth - przytakn¹³em.  -
Wesele trwa siedem dni. Opowiada pan
bardzo ciekaw¹ historiê.

- No, wiêc ju¿ nie bêdê siê zanurza³,
a powiem zakoñczenie. Ten Kreuzman,
mesje Górecki, zwia³ z Odessy i on by³
matros. P³ywa³ przez wszystkie oceany,
a nawet mia³ dziewczynê, narzeczone,
czy jakoœ tak. W ka¿dym razie on
wyl¹dowa³ w tej New Zealand i tam siê
z ni¹ o¿eni³. WyobraŸ sobie pan, ¿e on
napisa³ zapytanie, czy jako prawowierny
¯yd mo¿e jeœæ papugê! Rozumiesz pan?
Papugê! Rabina z deka trafi³ szlag... A jaki
dla rodziny wstyd?

Ca³a Bobowa, Bochnia, Tarnów
tarza³y siê w konwulsjach œmiechu.
Prawda by³a nieco inna. Tam by³a jakaœ
plaga, czy te¿ coœ i ichni rz¹d p³aci³ od
zabitej sztuki. Kreuzman polowa³ na
papugi i z tego ¿y³. Czy ktoœ w Galicji móg³
to poj¹æ? No przecie¿, ma³o, kto tam
pisaæ umia³.

- Mieli prawo tak reagowaæ  -  odpo-
wiedzia³em. - Papugi to nie nasze ptaki.

- Wic ca³y w tym, ¿e stary Mosze
kombinowa³. On sobie to wyliczy³, ¿e
taniej bêdzie te papugi ¿reæ, ni¿ je
sprzedawaæ. On nie by³  jakiœ myszygene.

- Ciekawe - odpar³em. - Czy taka ma
dobre miêso?

- A cholera z ni¹! Ja teraz mam w
rodzinie „Papugê”, rozumiesz pan mój
ból?

- Bogaty ten Kreuzman?
- Nie powiem nic z³ego. Nawet,

nawet.
- Przeproszê z góry za to, co teraz

powiem. Proszê siê nie gniewaæ dobrze?

- Wal pan œmia³o, humor ja posia-
dam, jak ka¿dy m¹dry ¯yd.

- Tak sobie myœlê, ¿e Kreuzman,
skoro jest bogaty, to mo¿na go jak te
papugi... No wie pan... sprzedaæ... Albo...

- Ze¿reæ! - Roth uderzy³ piêœci¹ w
stó³ i wybuchn¹³ g³oœnym œmiechem. –
Ze¿reæ, mesje Górecki, niech ciê licho!

- Dziêkujê, ¿e mnie pan zrozumia³.
To by³ dowcip, taki witz.

- Wiesz pan co? Mesje Górecki?
Zobacz sobie, jak idzie moja Fenia. Ona
ma pierwszy raz na nogach buty w
fasonie szpilki. Widzisz pan? St¹pa jak
œwie¿o podkuty koñ. Jak patrzê tak na
moj¹ córkê, to ja mam jedn¹ myœl.
Nawet mam marzenie.

- Jakie, Panie Roth?
- Tak mi siê widzi, mesje, ¿e moja

Fenia wyjdzie zaraz na sam œrodek sali i
skinie g³ow¹ na Kreuzmana. Gdy ten
podejdzie, da mu w pysk! Potem og³osi
wszystkim „¿ebyœ „Papugo” wiedzia³
gdzie masz babê!”. Czy ja coœ z³ego
pomyœla³em? Ja nie s¹dzê.

- Ja te¿ nie. Panie szanowny, Roth.
- Teraz zapraszam na œledziki.
- Bardzo lubiê.
- Czy mog¹ byæ siekane?.
- Ale¿ tak.
- Mesje Górecki?
- Panie Roth?
- Pan siê dasz lubiæ jako goj.
- Jak pan wiesz...
- Co ja wiem?
- Pan te¿ siê lubiæ dajesz.
- Jako kto?
- Jako ¯yd.

WESELE „PAPUGI” I BÓL ROTHA
JERZY REUTER,
urodzi³ siê w Bieszczadach w 1956 roku.
Jak sam twierdzi, jest samoukiem i nie
zapisuje w swoich ¿yciorysach nazw
szkó³ i dyplomów. Pisze od dziecka. Nie
zawsze na kartce papieru, czêsto jest to
jedynie mentalny zapis, który jest
zbiorem tematów i pomys³ów. Nigdy nie
pisze o sobie, jak twierdzi, taka
autoterapia dobra jest przy tworzeniu
blogów i pamiêtników. „Obserwujê œwiat
z boku i tak go opisujê – oczywiœcie przez
filtr w³asnych doœwiadczeñ”. Publikuje
i  zamieszcza w Internecie  oraz czasopis-
mach: „Aspiracje”, „Portret”, „Wyspa”,
„Ceg³a”, „Kozirynek” „Akcent” i „Szafa”,
gdzie jest redaktorem dzia³u prozy. W
marcu b.r. ukaza³a siê jego ksi¹¿ka – zbiór
opowiadañ „Zdrada”, wydana nak³adem
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie.

„Œpieszmy siê kochaæ ludzi
tak szybko odchodz¹
zostan¹ po nich buty i telefon g³uchy
tylko to co niewa¿ne
jak krowa siê wlecze
najwa¿niejsze tak prêdkie
¿e nagle siê staje
potem cisza normalna
wiêc ca³kiem nieznoœna
jak czystoœæ urodzona najproœciej
z rozpaczy
kiedy myœlimy o kimœ zostaj¹c bez niego...”
ks. Jan Twardowski

Po Miko³ajkach, Bo¿ym Narodzeniu,
Sylwestrze, wszyscy s¹ zmêczeni, prze-
jedzeni i maj¹ doœæ œwiêtowania... Jednak
pierwszy miesi¹c nowego roku, koñczy
siê szczególnie. 21 i 22 stycznia, maj¹
swoje œwiêto wszystkie babcie, i dziad-
kowie.

Wnuki staraj¹ siê w wyj¹tkowy
sposób okazaæ im swoj¹ mi³oœæ i sza-
cunek. Nie s¹ obowi¹zkowe wielkie i
drogie prezenty, bo nie o to w tym œwiê-
cie chodzi. Kochane babcie i dziadkowie,
zapraszani do szko³y ten jedyny raz w
roku, mog¹ obejrzeæ koncert przygoto-
wany specjalnie na tê okazjê. Specjalnie
dla nich.

Tak te¿ by³o i tego roku, w Szkole
Œredniej Nr 3, w Stanis³awowie. Ucznio-
wie klasy trzeciej, z polskim jêzykiem

O POLSKICH ŚWIĘTACH RAZ JESZCZE...

nauczania, wiele serca w³o¿yli w to, aby
ich szczególni goœcie wracali do domów
z uœmiechem na twarzach. Aktorzy z
teatru „Aplauz” inscenizowali piêkn¹ i
wzruszaj¹c¹ baœñ H. Ch. Andersena pt.
„Dziewczynka z zapa³kami”.

Smuci jedynie fakt, ¿e na Ukrainie
nie istnieje takie œwiêto. A to przecie¿
dziadkowie czêsto odprowadzaj¹
wnuki do szko³y. Odbieraj¹ je po
zakoñczonych, szkolnych zajêciach.
Coraz czêœciej zastêpuj¹ im rodziców,

którzy wyjechali do pracy, poza
granicami kraju.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e przecie¿
mamy inne okazje do tego, aby
obdarowaæ ukochan¹ osobê. Tylko czy
to wystarczy? Nie trzeba i nie powinno
siê czekaæ do 14 lutego, czy 8 marca. Te
œwiêta, albo s¹ zbyt skomercjalizowane,
albo tchn¹ propagand¹ by³ego systemu.

mgr Renata Roszkowska
wychowawczyni klasy 3-w

w szkole polskiej w Stanis³awowie

Babcie, i dziadkowie na przyjêciu szkolnym

Na dobry humor
Tadeusz Banaszkiewicz

Na szaroœæ codziennego dnia,
Depresjê o poranku -
Receptê tak¹ tobie dam:
Zamów humoru szklankê

Gdy jednak spytasz, gdzie taki sklep
(z humorem oczywiœcie),
Powiedz¹ wprost: zwariowa³ kiep,
Czyli postrada³ zmys³y

Pró¿no t³umaczyæ gdzie tu sens,
Bo to jest oczywiste,
¯e humor to jest w³aœnie to,
Co leczy troski wszystkie

Wiem ju¿ dlaczego œwiat taki jest,
Niekiedy ca³kiem marny -
Bo w nim radoœci coraz mniej,
Króluje humor czarny

Gdyœ jest szczêœliwy – dobrze wiesz,
¯e chêtnie ciê zdo³uj¹,
A na dodatek (tak w³aœnie jest),
Zawiœci¹ potraktuj¹

I w³aœnie to przyczyn¹ z³a,
Co siê panoszy wokó³,
Wiêc nie pokazuj co w duszy gra,
Gdy chcesz mieæ œwiêty spokój.

Zezem
o mężczyznach
JÓZEF BU£ATOWICZ

AFORYZMY

*Ka¿dy mê¿czyzna w myœlach bywa
bigamist¹.
*Sk¹py gotów czo³giem odzyskaæ
stracone grosze.
* Mê¿czyzna dowartoœciowuje siê nawet
tym, co nie ma wartoœci.
* Malkontenci uwa¿aj¹, ¿e s³oñce lepiej
œwieci s¹siadowi.
* Choæ mê¿czyzna czasem chcia³by byæ
dzieckiem, to nie chce byæ traktowany
jak dziecko.
* Czciciele pieni¹dza s¹ najliczniejsz¹ na
œwiecie grup¹ wyznawców.
*Ch³opiec w marzeniach czêsto bywa
mê¿czyzn¹, a mê¿czyzna ch³opcem.
* B³azen to te¿ powo³anie.
* Ka¿dy ma potê¿n¹ kolekcjê ram do
w³asnego wizerunku.
* G³upi uœmiech tylko b³aznowi przystoi.
*Rasowy handlowiec nawet z sumie-
niem siê targuje.
* Odwa¿ny mê¿czyzna czêsto boi siê
sam siebie.
* Nawet po trzecim œlubie mê¿czyzna
jeszcze momentami czuje siê kawalerem.
*Mêskie marzenia najczêœciej maj¹
realne kszta³ty.
* Niejeden zalicza bez liczenia.

Opowiadanie
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Długa droga do Karty Polaka
(cd. Z numeru poprzedniego)

Pamiętacie ten czas?

STANIS£AW DURYS

Szanowni Czytelnicy „Kuriera Gali-
cyjskiego”, w tej rubryce zachêcamy do
pisania swoich wspomnieñ z lat
minionych, poniewa¿ powinniœmy w ten
sposób potwierdziæ dzia³alnoœæ powo-
jenn¹ inteligencji polskiej na terenach
Ukrainy, Bia³orusi. Mamy zaœwiadczyæ
tak¿e o tym, ¿e nie byliœmy zostawieni
na pastwê losu. Zas³u¿one osoby szkoli³y,
wychowywa³y nowe pokolenie. Z
czasem ukszta³towa³o ono sw¹ osobo-
woœæ, postawê w tym œwiecie, skoñczy³o
studia i da³o ¿ycie dzieciom, które
obecnie kszta³c¹ siê w Polsce. Najgorsze
jest to, ¿e w dokumentach (metrykach,
paszportach itp.) nie wpisuj¹ nam
narodowoœci. Z tego, wiêc powodu
pewni urzêdnicy pozwalaj¹ sobie mówiæ
o nas, jak o... obcokrajowcach pocho-
dzenia polskiego (to nas hañbi), mówi
siê o nas, jak o mniejszoœci narodowej,
a nie Polakach. W oczach urzêdników
nie jesteœmy Polakami – obywatelami
Ukrainy, Bia³orusi, Rosji i innych pañstw
œwiata, mieszkaj¹cych tam z ró¿nych
powodów…

Mam kolejn¹ uwagê. Ofiarami
represji politycznych, o których siê teraz
czêsto pisze, byli Polacy, obywatele
wspomnianych pañstw, a nie obcokra-
jowcy. Naszych pradziadów, dziadów i
ojców zmuszano do przyjêcia obywatel-
stwa ZSRR bez namys³u. W Cesarstwie
Rzymskim w rodzinie wolnego
obywatela rodzi³ siê wolny obywatel,
natomiast potomstwo niewolnika by³o
te¿ skazane na ¿ycie w niewoli. Wiêc z
tego mo¿na wywnioskowaæ, ¿e w
rodzinie obywatela polskiego urodzi siê
te¿ Polak, a nie obcokrajowiec. Nie
jesteœmy mniejszoœci¹ narodow¹, lecz
cz¹stk¹ 40-milionowego pañstwa
europejskiego, po³o¿onego w samym
centrum Europy. Tu w³aœnie za czasów
panowania cesarstwa Austro-Wêgier-
skiego zosta³ wyznaczony œrodek
geograficzny Europy. Okreœlono, ¿e jest
w Rachowie, gdzie do naszych czasów
przetrwa³ obelisk, upamiêtniaj¹cy tamte
wydarzenia.

W tym roku karnawa³ by³ bardzo
krótki, poniewa¿ ju¿ od 6 lutego mamy
Wielki Post. Czasami jednak by³o tak, ¿e
Popielec mieliœmy w koñcu lutego lub
na pocz¹tku marca. Bardzo nam to
odpowiada³o, bo mieliœmy czas na hucz-
ne zabawy karnawa³owe. Bawiliœmy siê
na prywatkach, czasami spotykaliœmy
siê u pañstwa Adamskich, którzy mieli
wiêksze mieszkanie i mo¿na by³o z
rozmachem potañczyæ. Ka¿da zabawa
zawsze mia³a równie¿ charakter po-
znawczy: odbywa³ siê pokaz tañców
polskich, które bardzo starannie przy-
gotowywano podczas prób. W 1971 r.
by³em równie¿ zaanga¿owany w
dzia³alnoœæ jednej z grup tanecznych.
By³o 6 par. Choreografem by³a œp. Lucyna
Ryzniak, tancerka zespo³u „Junist”.
Æwiczyliœmy przez dwa miesi¹ce. Polo-
neza i mazura tañczyliœmy u pañstwa

Polonez podczas rozpoczêcia zabawy karnawa³owej, 1972 r. Na pierwszym
planie - Maryla M³odnicka-Borejko i Stanis³aw Durys, na drugim planie -
pañstwo Zariczni

Wycieczka w teren na ciê¿arówce, rok 1964-65. Przed samochodem -
Jaros³aw Bojczuk, na samochodzie - Józef Turczak

Adamskich na rozpoczêcie i zakoñ-
czenie karnawa³u. Nastêpnego dnia, w
niedzielê, by³a zabawa zapustowa w
„dziesi¹tce”, gdzie przedstawiano ten
sam program. Najciekawsze jest to, ¿e
imprezy szkolne odbywa³y siê w tym
samym czasie. Oczywiœcie, jako ucz-
niowie te¿ je odwiedzaliœmy. Tañczyliœmy
twista, szejka, a gdy nauczyciele nie
widzieli, to i rock and rolla. W dniu 8
marca (Dzieñ Kobiet) ju¿ by³ post, ale w
szkole oczywiœcie organizowano
imprezê. Kto chcia³, ten siê bawi³, a je¿eli
siê nie chcia³o, to nikt nie zmusza³.

By³a wtedy modna „letka jeñka”, taki
taniec z podskokami, podobny do
teraŸniejszych kaczuszek. Do melodii
tego tañca napisaliœmy s³owa: „nowe
has³o dnia - tañczymy w post”.

Chcia³bym wróciæ do roku 1969.
Pierwszy swój urlop postanowi³em
spêdziæ nad morzem, w Odessie. W tym
czasie do pani Ireny i Jadwigi Zappe
przyjecha³a z Polski siostra, szwagier z
córk¹ Haneczk¹ i synem Stanis³awem,
który mia³ przyjechaæ nieco póŸniej. Pani
Irena z siostrzenic¹ Haneczk¹ wyjecha³y
ju¿ do Odessy, a ja mia³em siê doczekaæ
Staszka i z nim przyjechaæ. Spakowa³em
namiot i sprzêt turystyczny i wyruszy-
liœmy ze Staszkiem Syrewiczem (póŸniej-
szy kompozytor i ziêæ p. Lengrena) na
zwiedzanie po³udnia, do Odessy.

Spotka³y nas na dworcu pani Irena z
Haneczk¹, która powiedzia³a, ¿e pozna³a
przystojnego faceta, on pomo¿e nam z
ulokowaniem siê i rozbiciem namiotów.
Rozbiliœmy namiot w Czarnomorce,
sto³ówka by³a niedaleko. Ale nie
spodoba³o siê nam w Odessie i ten facet,
Kola, którego pozna³a Haneczka,
zaproponowa³ nam podró¿ okrêtem do
Ja³ty. W A³upce mieliœmy rozbiæ namiot
u jego przyjaciela. Wyruszyliœmy w
podró¿ morsk¹ piêknym okrêtem
„Admira³ Nachimow” (dawniej nosi³
nazwê „Berlin”). To by³a pierwsza cu-
downa niezapomniana podró¿ morska.
Na okrêt zabraliœmy równie¿ rzeczy Koli,
ale on z nieznanych nam przyczyn siê
nie zjawi³. Na okrêcie by³o piêæ barów,
koktajl hall, w którym dziêki ekstra
wentylacji nawet nie by³o czuæ zapachu
dymu, automaty do gier (wtedy nazy-
wano ich „jednorêki bandyta”), ogromna
sala taneczna. Okrêt ten mia³ oko³o 170
m d³ugoœci. Ogl¹daliœmy piêkny zachód
s³oñca, a w nocy gwiazdy chcia³o siê braæ
do r¹k, bo wydawa³o siê, ¿e s¹ tak nisko.
By³o widaæ piêkn¹ œcie¿kê ksiê¿ycow¹,
po której chcia³o siê biec daleko, daleko.
Zasnêliœmy na le¿akach póŸn¹ noc¹,
ca³kiem zapomniawszy o naszym
znajomym Koli. By³ wczesny sierpniowy
œwit. Podziwialiœmy piêkny brzeg Krymu,
na którym wybudowano wiele domów

wczasowych. Dop³ynêliœmy do Ja³ty w
po³udnie i tu na nas czeka³a niespo-
dzianka. Na przystani spotka³ nas nasz
Kola. Okaza³o siê, ¿e póŸniej odp³yn¹³ z
Odessy okrêt «Rosija»(dawna nazwa
„Patria”), którym p³ynêli studenci polscy,
a Kola do nich do³¹czy³ (owe okrêty
zosta³y zarekwirowane u Niemiec po II
wojnie œwiatowej). W taki sposób dotar³
do Ja³ty godzinê wczeœniej od nas.

Do A³upki dop³ynêliœmy kutrem.
Namiot rozbiliœmy nad urwiskiem, przy
samym brzegu morza, poniewa¿ u
znajomych Koli nie by³o miejsca, mogliœ-
my u nich jedynie zostawiæ swoje rzeczy.
W A³upce zwiedziliœmy piêkny park

hrabiego Woroncowa, którego ¿ona by³a
Polk¹. By³ w niej zakochany A. Puszkin.
Równie¿ podziwialiœmy piêkn¹ letni¹
rezydencje tego¿ hrabiego, zbudowan¹
z bazaltu w stylu angielskim. Dooko³a
by³y cyprysy, palmy. Powietrze by³o
przepojone eterycznymi wonnoœciami,
od których a¿ zapiera³o dech. Do wczes-
nego popo³udnia byliœmy na pla¿y, a
póŸniej zwiedzaliœmy zabytki. Warto te¿
zauwa¿yæ, ¿e konferencja ja³tañska
(1945 r.) odbywa³a siê w Liwadii, która
niegdyœ nale¿a³a do hrabiego Potockiego,
odebrana mu zosta³a przez Katarzynê II
i pa³ac zosta³ przerobiony na jej frau-
cymer.

Z czasem zobaczyliœmy, ¿e z jednej
strony byliœmy w dobrym towarzystwie.
U znajomych Koli mieszka³a pani
Stanis³awa z Irkucka, w³aœnie od niej siê

dowiedzia³em, ¿e w Irkucku dzia³a polski
klub, który, s¹dz¹c z jej s³ów, prowadzi³
aktywn¹ dzia³alnoœæ. Z drugiej zaœ strony
odczuliœmy opiekê anio³a stró¿a, z któr¹
nam nawet by³o nieŸle.

W ci¹gu dwóch tygodni zwiedziliœ-
my Krym, a wracaliœmy do Odessy
znowu statkiem „Admira³ Nachimow”.
Po¿egnaliœmy Kolê i jego przyjació³,
wsiedliœmy do poci¹gu i wróciliœmy bez
¿adnych przygód do Lwowa. Chcia³bym
w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e bez
specjalnego zezwolenia w³adz turyœci z
zagranicy nie mogli podró¿owaæ na du¿e
odleg³oœci, mogli siê znajdowaæ jedynie
w tym miejscu, do którego przybyli.

To by³ pierwszy mój urlop, gdy odpo-
czywa³em bez rodziców i opiekunów.
Spêdzi³em go cudownie, zosta³o mi po
nim du¿o wspomnieñ i dziêkujê Panu
Bogu za opiekê.

Jesieni¹ zaczêliœmy siê przygotowy-
waæ do kolejnej wycieczki. Œp. Bronis³aw
Krzysztoforów powierzy³ mi sprawy,
zwi¹zane z za³atwianiem autokaru i
dokumentów. Wyruszyliœmy tras¹
Mickiewicza: do Kowna, Wilna. Mieliœmy
dotrzeæ a¿ do Rygi, ale w Wilnie zatrzy-
maliœmy siê na d³u¿ej i postanowiliœmy
Rygê i Tallin zwiedziæ nastêpnym razem.
Od tego czasu moim obowi¹zkiem by³o
za³atwianie wszystkich formalnoœci
turystycznych – nawet wówczas, gdy nie
wyrusza³em w podró¿ z grup¹ turys-
tyczn¹.

cdn.

¯YTOMIERZ, 31 STYCZNIA 2008

Szanowni Pañstwo,

uprzejmie informujemy ¿e w styczniu
b.r. odby³ siê zjazd za³o¿ycielski ¯yto-
mierskiego obwodowego zjednocze-
nia polskich organizacji spo³ecznych
„Konfederacja ¯ytomierska”. Na
zjeŸdzie zatwierdzony zosta³ statut
Konfederacji, lista cz³onków i w³adze.
Do konfederacji wesz³y:
1.Kulturalno-Oœwiatowe Towa-
rzystwo Polaków im. E. Iwanowskiego
w Andruszówce.

2. Towarzystwo Polaków imienia Jana
Paw³a II w Dowbyszu
3.Kulturalno-oœwiatowe Towa-
rzystwo Polaków im. J. S³owackiego
w Nowej Borowej.
4. Katolicki Klub Sportowy „Polonia”.
5. Obwodowe Towarzystwo Lekarzy
Pochodzenia Polskiego imienia œw.
£ukasza.
6. Polskie Towarzystwo Naukowe w
¯ytomierzu.

7. Romanowskie Polskie Towarzystwo
Kulturalno-Oœwiatowe.
8. Towarzystwo kultury polskiej
„Puliny” (Czerwonoarmiejsk)
9. Dru¿yna Harcerzy Czerwonoar-
miejszczyzny (Nowy Zawód)

Do Zarz¹du Konfederacji wesz³y:
Irena Perszko (Polskie Towarzystwo
Naukowe w ¯ytomierzu) – prezes
Zarz¹du,

Tetiana Sawicka (Dru¿yna Harcerzy
Czerwonoarmiejszczyzny (Nowy
Zawód)), Kazimierz Ratuszyñski
(Katolicki Klub Sportowy „Polonia”) –
zastêpcy prezesa,
Stanis³aw Karpiñski (Towarzystwo
kultury polskiej „Puliny” (Czerwono-
armiejsk)), Anna Bielak (Kulturalno-
oœwiatowe Towarzystwo Polaków im.
J. S³owackiego  w Nowej Borowej),
Stefan Kurjata (Towarzystwo Polaków

imienia Jana Paw³a II w Dowbyszu) –
cz³onkowie Zarz¹du.

Kontakty:
Tel. 80412 39-85-49 (Irena Perszko),
8097 338-36-50 (Tetiana Sawicka),
8067 498-36-96 (Kazimierz
Ratuszyñski)
e-mail: ptnz@op.pl (Irena Perszko).

Zarz¹d Konfederacji ¯ytomierskiej

Zjazd założycielski „Konfederacji Żytomierskiej”
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JURIJ SMIRNOW tekst
MARIA BASZA zdjêcie

¯ebrowscy – to rodzina organmistrzów,
mieszkaj¹cych we Lwowie, w³aœcicieli
fabryki organów

Ignacy ¯ebrowski (?-1894 r.)
organmistrz, pochodzi³ z Wielkopolski,
gdzie przedstawiciele tej rodziny tra-
dycyjnie zajmowali siê budownictwem
i remontem organów. Jeden z nich, Feliks
¯ebrowski mia³ fabrykê organów w
GnieŸnie. W latach 1870 w Poznaniu
dzia³a³ inny ¯ebrowski, organista, który
równie¿ remontowa³ organy i zegarki.
Wiadomo, ¿e Ignacy ̄ ebrowski w 1857 r.
wyremontowa³ organy w by³ym koœciele
bernardynów w Grodnie (obecnie
Republika Bia³oruœ), w koœciele farnym
w Bia³ymstoku (obecnie RP), a oko³o
1869 r. zarejestrowa³ w³asn¹ firmê w
Warszawie. W 1872 r. remontowa³
organy w katedrze w GnieŸnie. To by³a
doœæ odpowiedzialna praca, która
œwiadczy³a o jego mistrzostwie i potwier-
dza³a autorytet mistrza. W 1880 r. Ignacy
¯ebrowski zarejestrowa³ firmê w
Gdañsku, ale w nastêpnym 1881 r. wraz
z doros³ym ju¿ synem Aleksandrem
osiad³ we Lwowie. W mieœcie dzia³a³o
wtedy kilka organmistrzów, a najbardziej
znana by³a firma Jana Œliwiñskiego,
za³o¿ona w 1876 r. Prawdopodobnie,
¯ebrowski mia³ we Lwowie nie tylko
bli¿ej nieznane poparcie wœród kleru
katolickiego, ale i ca³kiem konkretne
zamówienia. Zare-jestrowa³ firmê przy
ul. œw. Stanis³awa, 4 (obecnie ul. I.
Tyktora) i od razu otrzy-ma³ zamówienie
na remont organów w koœciele ojców
jezuitów. Instrument w tym koœciele by³
jednym z najwiêkszych i najlepszych we
Lwowie. Mia³ 24 re-jestry, 2 manua³y i
peda³. Historyk -– jezuita o. S. Za³êski
podkreœli³ wysok¹ jakoœæ tych organów.
Prasa bardzo pozytywnie wypowiada³a
siê, co do pierwszej pracy mistrza we
Lwowie: ”¯ebrowski z ca³ym
rozumieniem sprawy rzeczywiœcie
fachowo wzmocni³ i nada³ szlachetnoœci
harmonii temu królewskiemu
instrumentowi”. W 1882 r. I. ¯ebrowski
wybudowa³ nowe organy dla koœcio³a
klasztornego sióstr Sacre Coeur. W
koœciele ju¿ by³y organy pow-szechnie
znanej francuskiej firmy Cavaille - Colla.
Ale siostry z nieznanych przyczyn
zwróci³y ten instrument do Pary¿a, a
nowy zamówi³y u  Ignacego  ¯ebrow-
skiego. Te pierwsze organy, samodzielnie
wykonane we Lwowie, przynios³y I.
¯ebrowskiemu zas³u¿ony rozg³os. By³o
zrozumia³e, ¿e we Lwowie zjawi³ siê
jeszcze jeden dojrza³y mistrz wysokiej
klasy. Organy dla koœcio³a Sacre – Coeur
mia³y 12 rejestrów, 2 manua³y, peda³.
Starannie i zgodnie z neogotyckim
wnêtrzem koœcio³a by³ wykonany
prospekt instrumentu. W latach 1882 -
1884 I. ¯ebrowski zbudowa³ nowe
organy dla koœcio³ów w Oleszczycach,
Moœciskach, Stanis³awowie i Brzoz-
dowcach. To by³y 12-15 rejestrowe  instru-
menty, które dzia³aj¹ce w Galicji firmy
(w pierwsz¹ kolej Jan Œliwiñski) odnosi³y
ju¿ do du¿ych. Budowanie tych organów
w firmie I. ¯ebrowskiego trwa³o 5- 6
miesiêcy. Wa¿ny by³ te¿ fakt, ¿e instru-
menty zamawiano dla zabytkowych
koœcio³ów historycznych ozdobionych w
ró¿nych stylach, do których ¯ebrowski
mia³ dobieraæ nie tylko si³ê i melodyjnoœæ
brzmienia, ale i wygl¹d zewnêtrzny
prospektu i korpusu.

W Stanis³awowie I. ¯ebrowski
budowa³ organy dla znanej XVIII
wiecznej kolegiaty, w Moœciskach –
wnêtrze by³o w stylu neogotyckim, a w
Brzozdowcach – w barokowym. Organy
do Oleszczyc zamawia³ ksi¹¿ê W³adys-
³aw Sapieha. Ju¿ w dniu 3. 03. 1884 r.
I. ¯ebrowski rozpocz¹³ budownictwo
nowych organów dla koœcio³ów w miej-
scowoœci historycznej Odrzykoñ pod
Sanokiem. Te organy mia³y 15 rejestrów.
W 1885 r. I. ¯ebrowski odrestaurowa³
bardzo zniszczone organy w Ustce Zie-
lonej, zbudowa³ nowy instrument dla
koœcio³a parafialnego w Wielowsi i
otrzyma³ zamówienie na budowê
organów dla kaplicy we lwowskim
domu weteranów wojennych przy ul.
Kleparowskiej. Firma I. ¯ebrowskiego
zbudowa³a równie¿ organy dla koœcio³a
w Beremianach (1884 r.), dla kaplicy
seminarium nauczycieli w Krakowie i dla
koœcio³a we wsi Michaj³ówka (1885 r.).
W jednym ze swoich og³oszeñ I.

Dynastia Żebrowskich – organmistrzów polskich
¯ebrowski stwierdza³, ¿e zbudowa³
równie¿ organy dla cerkwi ormiañskiej
w Tyœmienicy (obecnie przedmieœcie
Iwano-Frankiwska). By³y to 14 organy
zbudowane przez I. ¯ebrowskiego w
Galicji. W 1887 r. I. ¯ebrowski otrzyma³
zamówienie od lwowskich jezuitów, aby
po raz drugi przebudowa³ organy w ich
œwi¹tyni. I. ¯ebrowski uzupe³ni³ je o 20
nowych g³osów. Profesor konserwa-
torium Rudolf Szwarc nazwa³ te organy
najlepszymi na ów czas we Lwowie.
Wspó³czesny badacz S. Kaliberda zwróci³
uwagê na to, ¿e koœció³ jezuicki by³
wtedy garnizonowy, przeznaczony dla
uroczystoœci wojennych i odrestauro-
wane organy uk³adem piszcza³ek
odpowiada³y wymaganiom wykonania
melodii wojennych. I. ̄ ebrowski zbudo-
wa³ dla tych organów najwiêksze wtedy
w Galicji piszcza³ki o 32 ft (major-bass
lub kontrabass). S. Kaliberda pisze, ¿e
„ciekawe i niezwyczajne w tych
organach by³o zastosowanie piszcza³ek
o 32 ft (kontrabass) i charakterys-
tycznego „wojennego” i rzadkiego 16 ft
rejestru Gvardiol (Gvardian)... W
pierwszych manua³ach przewa¿a³y
instrumenty dête, czym organy mia³y
przypominaæ brzmienie wojennej
orkiestry dêtej”.

Do roku 1888 I. ̄ ebrowski pracowa³
wraz z synem Aleksandrem ̄ ebrowskim,
a póŸniej kierowa³ firm¹ samodzielnie.
W tym okresie I. ¯ebrowski bardziej
trudni³ siê remontem starych organów,
a nowa firma Aleksandra ̄ ebrowskiego
– budownictwem nowych. Og³oszenia w
„Wiadomoœciach Katolickich” zaœwiad-
czaj¹, ¿e firma I. ¯ebrowskiego wyre-
montowa³a organy we lwowskich
koœcio³ach dominikanów, karmelitów,
œw. Marcina, œw. Miko³aja, œw. Marii
Magdaleny, w ³aciñskiej i ormiañskiej
katedrze. Poza Lwowem on wyremon-
towa³ organy XVII wieczne w Pomo-
rzanach. Te organy zosta³y w latach
powojennych przewiezione do Lwowa i
po remoncie umieszczone w koœciele
dominikanów (wówczas Muzeum religii).
W 2006 r. muzeum przekaza³o organy
katedrze ormiañskiej. Obecnie s¹ to
najstarsze dzia³aj¹ce organy na Ukrainie.
W 1889 r. I. ¯ebrowski wyremontowa³
organy w Z³oczowie, w nastêpnym roku
– w Kopyczyñcach, Czerwonogradzie (na
zaproszenie ksi¹¿¹t Poniñskich),
Borszczowie i Skale Podolskiej (wszystkie
terytoria wspó³czesnego obwodu
tarnopolskiego). Kuratorem koœcio³a w
Skale Podolskiej by³ hrabia Agenor
Go³uchowski – minister w Wiedniu.
W³aœnie, on zamówi³ u I. ¯ebrowskiego
organy i op³aci³ jego pracê. W 1891 r.
I. ̄ ebrowski przyj¹³ nowe zamówienie –
wykonanie organów dla kaplicy w
koœciele karmelitów na Piasku w
Krakowie, które wykona³ 15 maja tego¿
roku. W 1892 r. wyremontowa³ organy
w Waren¿y i w koœciele ojców kar-
melitów we Lwowie. W drugiej po³owie
tego¿ roku I. ¯ebrowski pracowa³ w
Zborowie (obwód tarnopolski) i w
Krotoszynie obok Lwowa. W Krotoszynie
on wyremontowa³ organy mistrza
lwowskiego Romana Ducheñskiego,
wykonane w 1854 r. W 1894 r. I. ̄ ebrow-
ski wyremontowa³ jeszcze jedne organy
R. Ducheñskiego w koœciele parafialnym
œw. Anny we Lwowie. To by³y organy o
10 rejestrach, wykonane w XIX w., do
których I. ¯ebrowski doda³ trzy rejestry
(manua³y posiada³y 10 rejestrów, peda³
–3). To by³a ostatnia praca mistrza.

Podczas remontów I. ¯ebrowski
zajmowa³ siê równie¿ rekonstrukcj¹
instrumentów, dodawa³ nowe piszcza³ki,
modernizowa³ trakturê. Organy I. ¯e-
browskiego charakteryzowa³y siê
wysok¹ jakoœci¹ wykonania, melodyj-
noœci¹,. Przyjecha³ do Lwowa jako ju¿
dojrza³y mistrz i, nie zwa¿aj¹c na
konkurencjê ze strony miejscowych
organmistrzów, pokaza³ siebie od
najlepszej strony, mia³ sta³e presti¿owe
zamówienia, jego mistrzostwo by³o
cenione przez zgromadzenia zakonne
katolickie i przedstawicieli arystokracji
galicyjskiej, co z kolei gwarantowa³o
nowe zamówienia. We Lwowie doœæ
czêsto zmienia³ miejsca zamieszkania i
rejestracji firmy. Mieszka³ przy ul. œw.
Stanis³awa 4 (obecnie ul. I. Tyktora),
póŸniej przy ul. Kopernika 21. W 1888 r.
wystêpowa³ ju¿ jako „w³aœciciel posiad-
³oœci w Bajkach 12” (obecnie ul. Kijowska).
W nastêpnym roku zmieni³ adres firmy
przy „ul. Fredry 13 na dole”. W ostatnich
latach mieszka³ przy ul. Kochanowskiego

4 (obecnie ul. K. Lewickiego) i na placu
Bernardyñskim 2 (obecnie plac Soborny).
„w podwórzu klasztoru”. Ostatnia
informacja o dzia³alnoœci zawodowej I.
¯ebrowskiego pochodzi z dnia 24. 05.
1894 r. Zmar³ we Lwowie. Pochowany
zosta³ na Cmentarzu £yczakowskim.

Aleksander ̄ ebrowski
(1841-5.12. 1913)

Aleksander ̄ ebrowski przyjecha³ do
Lwowa razem z ojcem. Miejsce jego
urodzenia nie jest znane. Zawodu uczy³
siê od ojca. Wspó³czesny badacz Maciej
Babnis uwa¿a, ¿e „specyfika konstrukcji
jego organów wskazuje na wyszkolenie
równie¿ w innych firmach, mo¿liwie w
fabryce J. Œliwiñskiego”. We Lwowie
najpierw pracowa³ razem z ojcem I. ¯e-
browskim, a od roku 1888 zarejestrowa³
w³asn¹ firmê przy ul. Kopernika 21. W
latach 1888-1894 przebywa³ poza
granicami Lwowa, prawdopodobnie
odbywa³ sta¿ w jednej z firm euro-
pejskich (np. Rieger). W 1895 r. zareje-
strowa³ firmê we Lwowie przy ul. Zielonej
34, a póŸniej przy ul. Zielonej 27,
prywatne mieszkanie mia³ przy ul. Wa-
gilewicza 8. Pierwsze organy samodziel-
nie wykona³ w 1888 r. dla kaplicy
wiêzienia „Brygidki”. To by³y organy o
szeœciu rejestrach z jedn¹ klawiatur¹ i
peda³em „z czyst¹ intonacj¹ i przyjem-
nym charakterystycznym brzmieniem i
mo¿liwoœci¹ p³ynnej zmiany dynamiki”.
A. ¯ebrowski wykorzystywa³ w tym
instrumencie tzw. „francuski miech”. W
tym samym roku wybudowa³ organy dla
koœcio³a we wsi Zubrza pod Lwowem i
dla Starego Dzikowa.

W 1889 r. A. ̄ ebrowski wybudowa³
wielkie organy w Bielanach pod Krako-
wem i w koœciele ojców bernardynów
w Dukli (13 rejestrów). W 1895 r. mistrz
zbudowa³ instrument dla koœcio³a w
Rogach, a w 1896 r. dla So³otwina i dla
GwoŸdŸca niedaleko Horodenki. w
1897 r. dla koœcio³a w Bukaczowcach
niedaleko Rogatyna, w 1898 r. dla kaplicy
w zak³adzie dla sierot hrabiego S. Skarb-
ka w Drohowy¿u niedaleko Miko³ajowa
(obecnie obwód lwowski). Wszystko to
by³y niewielkie instrumenty o jednym
manuale. Budownictwo tylko jednych
organów na rok œwiadczy³o o tym, ¿e A.
¯ebrowski na pocz¹tku swojej kariery
zawodowej nie móg³ znaleŸæ dosta-
tecznej iloœci zamówieñ.

Prze³omowy by³ rok 1898, kiedy
A. ¯ebrowski otrzyma³ presti¿owe
zamówienie na rekonstrukcjê organów
w koœciele ojców bernardynów we
Lwowie. Faktycznie by³o to budow-
nictwo nowych organów z wykorzysta-
niem XVIII w. prospektu barokowego.
„Gazeta Lwowska” pisa³a: „najwiêksze
organy, które znajduj¹ siê w koœciele
bernardynów, znane dzie³o naszego
ziomka G³owiñskiego, w tym roku
kompletnie odnowione. Wszystkie prace
rekonstrukcyjne  wykonywa³  powszechnie
znany organmistrz p. ¯ebrowski. Owa
praca trwa³a 15 miesiêcy i kosztowa³a
20 000 z³.”. W dniu 1. 05. 1898 r. odby³
siê pierwszy koncert, wykonany na
nowych organach, na którym byli obecni
Prezydent Lwowa, Rada Miejska, profe-
sorowie konserwatorium. Profesor
Mieczys³aw So³tys pisa³ w „Wiado-
moœciach artystycznych”, ¿e nowe
organy by³y „najbogatsze w œrodki
rejestrowe”, szlachetnie dobrane rejestry
dozwalaj¹ce tysiêcznych kombinacji

barw i ich odcieni, jêdrne i silne tony
peda³owe”. Wspó³praca z lwowskimi
bernardynami by³a znakowa dla A.
¯ebrowskiego, otworzy³a dla niego,
bowiem drogê do innych koœcio³ów
bernardyñskich w Galicji. Na zwiêkszenie
zamówieñ mia³o równie¿ wp³yw
aktywne budownictwo nowych koœcio-
³ów i kaplic w Archidiecezji Lwowskiej,
zapocz¹tkowane przez abpa Józefa
Bilczewskiego. Jeszcze jedn¹ osobliwoœ-
ci¹ pocz¹tku XX w. by³o rozpowszech-
nienie elektryki, w wyniku czego znaczn¹
czêœæ organów przebudowano na napêd
elektryczny i elektropneumatyczny.
Najbardziej presti¿owa by³a rekon-
strukcja organów w koœciele bernardy-
nów w Le¿ajsku, gdzie znajdowa³ siê
jeden z najbardziej znanych instru-
mentów w Galicji. Praca w Le¿ajsku
rozci¹gnê³a siê na lata 1904 – 1906. W
potê¿nych organach, które mia³y 38
rejestrów, A. ¯ebrowski na nowo
przebudowa³ 15 rejestrów, wykorzysta³
bardzo du¿o nowinek technicznych,
zbudowa³ now¹ klawiaturê z trzema
manua³ami. W 1909 r. w og³oszeniu w
„Gazecie Koœcielnej” A. ¯ebrowski pisa³:
„W 1906 r. nasza firma przeprowadzi³a
gruntown¹ rekonstrukcjê najwiêkszych
monumentalnych organów w koœciele
ojców bernardynów w Le¿ajsku”. Dalej
w og³oszeniu pisa³, ¿e „buduje nowe
organy najwy¿szej jakoœci, najnowszych
systemów, mechanicznych, pneuma-
tycznych i elektrycznych. Przeprowadza
wszelkiego rodzaju rekonstrukcje,
reparacje, przyjmuje strojenia, przeinto-
nowania i zamiany rejestrów, przebu-
dowuje organy na wspó³czesny napêd
elektryczny”. Od roku 1907 A. ̄ ebrowski
przeniós³ dzia³alnoœæ swego zak³adu ze
Lwowa do Krakowa, zmieni³ nazwê na
„A. ̄ ebrowski i synowie”, ale podkreœli³,
¿e firma, nie zwa¿aj¹c na zmianê nazwy,
dzia³a od roku 1881.

Syn, Kazimierz ¯ebrowski, by³ ju¿
przedstawicielem trzeciego pokolenia
organmistrzów. W Krakowie firmê
zarejestrowa³ przy ul. œw. Krzy¿a 10,
póŸniej zmienia³ adres prawie ka¿dego
roku (podobnie jak i we Lwowie).
A. ¯ebrowski w reklamie pisa³, ¿e w
latach 1907-1909 dokona³ gruntownej
rekonstrukcji organów o 18 rejestrach
w koœciele œw. Floriana, odrestaurowa³
organy o 12 rejestrach firmy „Rieger:
w koœciele ojców reformatów. Dla tego
te¿ klasztoru zbudowa³ pozytyw o piêciu
rejestrach. Wielkie organy o 13 reje-
strach A. ¯ebrowski zbudowa³ dla
koœcio³a œw. Andrzeja sióstr klarysek i
organy o siedmiu rejestrach w koœciele
ojców bernardynów. W diecezji krakow-
skiej zbudowa³ organy o szeœciu rejest-
rach w Jas³anach, o dziesiêciu rejestrach
w Borowej i o 18 rejestrach w Biskupi-
cach. W 1909 r. A. ¯ebrowski otrzyma³
zamówienie na wykonanie wielkich o 26
rejestrach organów w koœciele
parafialnym w Przeworsku w diecezji
przemyskiej. W tym te¿ roku A. ̄ ebrow-
ski poinformowa³, ¿e „ju¿ buduj¹ siê
kolosalne organy, najwiêksze w Galicji,
dla koœcio³a NMP (Mariackiego) w
Krakowie. Organy te bêd¹ o trzech
manua³ach, jednym pedale, bêd¹ mia³y
47 pe³nych rejestrów, dwie szafy
expressyjne i 200 rejestrów pomocni-
czych i kombinacyjnych. To bêd¹ organy
z traktur¹ pneumatyczn¹. Powietrze
dostarczaæ bêd¹ specjalne maszyny

elektryczne”. Od starych organów A. ̄ e-
browski pozostawi³ tylko prospekt i 12
rejestrów. Do konstrukcji mistrz
wprowadzi³, po raz pierwszy w Polsce,
nowinki techniczne i wynalazki angiel-
skich organmistrzów, np. rejestry, do
których powietrze by³o podawane pod
wysokim ciœnieniem (tzw. serafony).
Jedn¹ z ostatnich prac A. ¯ebrowskiego
by³ remont organów o 22 rejestrach w
koœciele œw. Anny. Wykonane w Krako-
wie prace œwiadczy³y o tym, ¿e firma A.
¯ebrowskiego by³a w tamtych czasach
w swojej dziedzinie czo³owym zak³adem
w Krakowie, a sam mistrz – najbardziej
solidnym organmistrzem w mieœcie,
któremu powierzano remont i przebu-
dowê najlepszych instrumentów histo-
rycznych w zabytkowych œwi¹tyniach.

A. ̄ ebrowski bra³ aktywny udzia³ w
dzia³alnoœci towarzystwa zawodowego
organmistrzów. Np., w 1898 r. by³ obecny
na zjeŸdzie organmistrzów Galicji, który
odbywa³ siê w sali Galicyjskiego Towa-
rzystwa Muzycznego we Lwowie pod
przewodnictwem dyrektora konserwa-
torium Rudolfa Szwarca. Interesuj¹cy jest
sk³ad uczestników zjazdu: Jan Œliwinski,
Antoniusz Klement, Aleksander ̄ ebrow-
ski i Rudolf Hasse ze Lwowa, Stanis³aw
Janik z Krosna, Alojzy Konieczny z
Jaseniowa (powiat brzozowski) i Tomasz
Fall z Szczy¿yc (powiat limanowski).

Zmar³ A. ¯ebrowski we Lwowie i
zosta³ pochowany na Cmentarzu
£yczakowskim.

Kazimierz ¯ebrowski (1885 -?).
K. ̄ ebrowski urodzi³ siê we Lwowie,

w rodzinie Aleksandra i Stanis³awy
¯ebrowskich. Zawodu organmistrza uczy³
siê od ojca, wspó³w³aœcicielem firmy
rodzinnej zosta³ w 1907 r. Po œmierci ojca
kontynuowa³ wykonanie zamówieñ w
Krakowie. Zajmowa³ siê przebudow¹
bardzo presti¿owych organów w
katedrze na Wawelu. To by³y organy o
24 rejestrach. Nie wiadomo, kto (ojciec
czy syn) by³ twórc¹ projektu i prowadzi³
negocjacje o budownictwie wielkich
organów w koœciele ojców paulinów na
Jasnej Górze w Czêstochowie. To mia³y
byæ organy o 66 rejestrach z czterema
serafonami. Projekt nie zosta³ zrealizo-
wany, mo¿liwie w zwi¹zku ze œmierci¹
A. ̄ ebrowskiego i braku zaufania ojców
paulinów do m³odego K. ¯ebrowskigo.
W tym czasie K. ¯ebrowski przeje¿d¿a
do Lwowa, gdzie równie¿ reprezentuje
interesy firmy organowej „Rieger” z
Jagerndorfa na Œl¹sku. Praca u „Riegera”
mo¿e œwiadczyæ o problemach z
zamówieniami dla w³asnej firmy. K. ¯e-
browski w 1910 r. jako przedstawiciel
(delegat) firmy „Rieger” montuje i nastraja
organy o 36 rejestrach „Opus 1277” w
katedrze ormiañskiej we Lwowie. Jedyn¹
znana prac¹ K. ¯ebrowskiego by³o
budownictwo nowych organów w
koœciele ojców dominikanów. Badacz M.
Babnis pisze, ¿e owe organy by³y bardzo
podobne do projektu organów dla
Czêstochowy, ale by³y mniejsze (35
rejestrów). Budownictwo organów
rozpoczêto jeszcze za ¿ycia A. ¯ebrow-
skiego i umieszczono je w koœciele w
1910 r. Czasopismo „Œwiat” pisa³o, ¿e „w
koœciele ojców dominikanów postawiono
nowe, piêkne organy, koncert, na
których wykona³ kompozytor Feliks
Nowowiejski. Wartoœæ tego instrumentu
stanowi³a 25 tys. z³.” W 1914 r. K. ̄ ebrow-
ski zbudowa³ nowe organy dla koœcio³a
ojców paulinów na Ska³ce w Krakowie
(18 rejestrów). W 1912 r. zbudowa³ nowe
organy dla koœcio³a parafialnego w
Nozd¿du i w Kalinie Wielkiej. W koœciele
we wsi Wielkie Oczy nie daleko Rawy
Ruskiej umieœci³ niewielki instrument
(dziewiêæ rejestrów). W 1924 r. K. ¯e-
browski buduje organy o oœmiu
rejestrach dla koœcio³a w Józefowie. Z
1925 r. pochodzi projekt nowych
organów dla koœcio³a œw. El¿biety we
Lwowie. W œwi¹tyni mia³y byæ umiesz-
czone najwiêksze organy we Lwowie.
Projekt ozdobienia koœcio³a rozpatrywa³
specjalny komitet. Projekt K. ¯ebrow-
skiego nie zosta³ zaakceptowany,
komitet wybra³ propozycjê fabryki
organów Dominika Bernackiego z
W³oc³awka. Innej informacji o dzia³al-
noœci K. ¯ebrowskiego odnaleŸæ siê nie
uda³o, nie wiadomo te¿, czy zmar³, czy
wyjecha³ ze Lwowa.

Dzia³alnoœæ zawodow¹ rodziny
organmistrzów ¯ebrowskich zbada³
gdañski muzykolog Maciej Babnis
(Polska).

Organy w koœciele ojców bernardynów we Lwowie
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Hospodarstwa mo³dawskie
i Turcja

Zale¿noœæ hospodarstwa mo³daw-
skiego od Turcji polega³a przede
wszystkim na tym, ¿e:

1. Mo³dawia by³a zmuszona p³aciæ
roczny trybut, ustalony w traktacie w
wysokoœci czterech tysiêcy czerwonych
z³otych (dukatów), który pod koniec XVI
wieku osi¹gn¹³ wysokoœæ szeœædziesiêciu
piêciu tysiêcy z³otych, a potem wraz z
upadkiem znaczenia hospodarstwa
ponownie zmala³.

2. Su³tan uznawa³ obieralnoœæ hospo-
darów i pomniejszych wojewodów.
Pocz¹tkowo hospodarami byli miejscowi
z rodu Muszatów, potem te¿ cudzo-
ziemcy, przewa¿nie Fanarioci – Grecy z
Fanary (greckiej dzielnicy Konstanty-
nopola). Po 1711 roku su³tan turecki
wyznacza³ bezpoœrednio hospodarów
mo³dawskich.

3. Hospodarowie mo³dawscy zobo-
wi¹zani byli do pomocy wojskowej Turcji
w jej wojnach.

4. Turcy mieli prawo do trzymania
garnizonów wojskowych na terenie ca³ej
Mo³dawii.

Nie nale¿y, zatem siê dziwiæ, ¿e
autorytet wojewodów (hospodarów)
mo³dawskich z biegiem lat upad³, stali
siê oni, bowiem tureckimi urzêdnikami.
Coraz wiêksze daniny, p³acone Turkom,
spowodowa³y zwiêkszenie obci¹¿eñ
podatkowych, co sprzyja³o wzrostowi
niezadowolenia wœród bojarów i
doprowadzi³o kraj do nêdzy. W takich
okolicznoœciach wzajemne napady
bojarów na siebie oraz bunty ludnoœci,
czêsto krwawo t³umione, powodowa³y,
¿e na tronie mo³dawskim nikt nie by³ w
stanie d³ugo siê utrzymaæ. Z wielu hospo-
darów, którzy panowali w Mo³dawii po
Bogdanie Œlepym, tylko kilku znacz¹co
zapisa³o siê w historii, reszta nie wysz³a
poza wewnêtrzne intrygi, pracuj¹c na
rzecz su³tanatu tureckiego.

Hospodarowie,
którzy przeszli do historii

Piotr Raresz [Petru Rares] (Petry³a)
(1527-1538 i 1541-1546), sta³ siê s³awny
z powodu licznych wojen, które toczy³ z
Polsk¹. Przez ca³y czas swojego panowa-
nia usi³owa³ przy³¹czyæ Pokucie do
Mo³dawii, w tym dwa razy zbrojnie.
Pierwszy raz zosta³ pokonany pod
Obertynem w 1531 roku, potem polskie
wojska dosz³y na Bukowinê, spali³y i
ograbi³y Czerniowce i okoliczne wsie.
Drugi raz najecha³ Pokucie w 1535 roku,
te¿ bez efektów, gdy¿ zosta³ pokonany
pod Chocimiem. Dopiero w 1538 roku w
obliczu zagro¿enia tureckiego zwróci³ siê
o pomoc do Polski. W zawartym z
hetmanem Tarnowskim pokoju zrzek³
siê na zawsze pretensji do Pokucia.

Jego syn Eliasz [Ilias] (1546-1551)
usi³owa³ opodatkowaæ maj¹tki koœciel-
ne, lecz wobec silnej opozycji zbieg³ do
Turcji.

Aleksander Lapuszneanu (Lapuszanu)
[Alexandru Lãpusneanu] (1552-1561
i1564-1568) osadzony zosta³ na tronie
przy pomocy wojsk hetmana Miko³aja
Sieniawskiego. W 1564 roku przeniós³
stolicê Mo³dawii z Suczawy do Jass.
Ufundowa³ „wo³osk¹ cerkiew” we
Lwowie i razem ze swoj¹ ¿on¹ poda-
rowa³ katedrze przemyskiej srebrny
kiwot z relikwiami i rêczny, rzeŸbiony
krzy¿ datowany na 1557 rok.

Mo³dawia, Kozacy
i koniec walk polsko-mo³dawskich
Poczynaj¹c od drugiej po³owy XVI

wieku, Mo³dawi¹ zainteresowali siê
Kozacy, którzy najwiêksz¹ uwagê
poœwiêcali walkom z Polsk¹, Turcj¹ i
Tatarami. Próbowali, zatem nawi¹zaæ
sojusz z Mo³dawi¹. Hetman kozacki
Dymitr Wiœniowiecki dwa razy chodzi³ z
wojskiem na Bukowinê, gdzie walczy³
przeciw Turkom. By³ wnukiem po
k¹dzieli matki Stefana Wielkiego i sio-
strzeñcem Piotra Raresza. Wyprawa w
1553 roku, kiedy to Kozacy przep³ynêli
czajkami Dniestr i znieœli liczne garnizony
tureckie w Mo³dawii i Wo³oszczyznie,

BUKOWINA POD TURECKĄ „OPIEKĄ ”
(1514 – 1775)

mia³a na celu zawi¹zanie sojuszu ko-
zacko-mo³dawskowo³oskiego przeciwko
Turcji i Polsce, by wyzwoliæ siê spod
zwierzchnoœci tureckiego i polskiego
panowania oraz stworzyæ niezale¿ne
pañstwo kozackie. Zosta³ on pojmany
przez hospodara Stefana Tom¿ê [Stefan
Tomsa] (1563-1564) w 1563 roku, sprze-
dany su³tanowi i powieszony na haku
w Carogrodzie (Konstantynopolu).

Hospodar Ioan al Cumplit (Ioan Vodã
Viteazul) [Jan Wspania³y, Jan Waleczny,
Jan Srogi, Iwan GroŸny] (1572-1574) w
1572 roku po raz ostatni napad³ na
Pokucie. Tym razem spalono wiele miej-
scowoœci, do Mo³dawii zagnano brañców
i wywieziono wielkie ³upy. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e wtedy zakoñczy³a siê
historia walk polsko-mo³dawskich,
rozpoczêta przez Stefana Wielkiego.

Stawk¹ tych walk by³a niezale¿noœæ
Mo³dawii, nastêpnie - terytorium Pokucia,
a potem zemsta za udzia³ wojsk mo³-
dawskich po stronie tureckiej przeciw
Polsce. Najwiêksze zmagania polsko-
mo³dawskie mia³y miejsce na Pokuciu i
Bukowinie. Przynios³y one  wiele znisz-
czeñ i doprowadzi³y do znacznego
os³abienia Mo³dawii.

Jan Wspania³y razem z atamanem
Œwierczewskim (?) ruszyli na Turków,
odnieœli z pocz¹tku zwyciêstwa pod
Brai³¹ [Braila], Benderami [Бендери,
Tighina] i Bia³ogrodem. Zostali jednak
zdradzeni przez czêœæ bojarów mo³daw-
skich i pokonani w bitwie nad jeziorem
Cahul [Kagu³], trafili do niewoli tureckiej.
Jak powiada legenda, hospodar zgin¹³
rozszarpany ¿ywcem przez wielb³¹dy.

Korzystaj¹c z walk o tron hospo-
darski, Kozacy w 1577 roku podbili Mo³-
dawiê i na tronie hospodarskim w
Jassach osadzili swojego atamana Iwana
Podkowê [Іван Підкова, Ioan Potcova]
(XI-XII 1577). Polacy szybko wyst¹pili
przeciwko niemu za prowadzenie na
w³asn¹ rêkê walk z Turkami. Maj¹c
przeciw sobie Polaków i Turków,
Podkowa porzuci³ Mo³dawiê zaledwie po
dwóch miesi¹cach sprawowania w³adzy.
Zosta³ schwytany przez komendanta
Zbaraskiego w Niemirowie i odes³any do
króla Stefana Batorego, który œci¹³ go we
Lwowie. Kozacy zabrali cia³o Podkowy i
z wielkimi honorami pochowali w
Kaniowie [Канів].

W 1583 roku Kozacy przekroczyli
Dniestr, zadali wielkie straty za³ogom

tureckim i wrócili na Sicz z bogatymi
³upami, wœród których by³y armaty,
zdobyte w twierdzy w Benderach.

Powstania kozackie
Pod koniec XVI wieku na koza-

czyŸnie wybucha³y powstania kozacko-
ch³opskie przeciwko polskim panom pod
przywództwem hetmana Seweryna
Sahajdacznego i atamana Grigorija
£obody. Obaj szykowali siê do wojny z
Turcj¹. Aby przymusiæ hospodara
mo³dawskiego do przyst¹pienia do
koalicji antytureckiej, w 1593 roku
£oboda napad³ na Mo³dawiê, gdzie
zdoby³ miasto Bendery i siê wycofa³.
Podczas powrotnej przeprawy przez
Dniestr, hospodar Aron zwany Tyranem
[Aron Tiranul] (1591-1592, 1592-1595)
zada³ wielkie straty wojsku kozackiemu.
Nastêpnego roku Semen Nalewajko i
Grigorij £oboda przekroczyli Dniestr i pod
Suczaw¹ rozgromili wojska Arona,
zdobyli Jassy i pobrali wielu brañców na
Sicz. Po tym zdarzeniu hospodar razem
z Kozakami i cesarzem niemieckim
Rudolfem II walczy³ w Mo³dawii prze-
ciwko Turkom. W 1596 roku £oboda i
Nalewajko zginêli w walce z Polakami.

W 1594 roku Polska osadzi³a na
tronie mo³dawskim, posiadaj¹cego
szlachectwo polskie Jeremiego Mohy³ê
[Ieremia Movila] (1595-1600, 1600-1606),
przy wybitnej pomocy hetmana Jana
Zamojskiego. Hospodar, chc¹c wzmocniæ
zwi¹zki z Polsk¹, wyda³ cztery córki za
cz³onków rodów magnatów polskich:
Reginê – za Micha³a Wiœniowieckiego,
Katarzynê – za Samuela Koreckiego, Mariê
- za Stefana Potockiego, Annê - za
Maksymiliana Przerêbskiego. Mohy³ê
przegna³ na krótko w 1600 roku hospo-
dar Micha³ Waleczny [Mihai Viteazul] (V-
IX 1600), ten, któremu uda³o siê na parê
miesiêcy, a dok³adnie na 72 dni, scaliæ
Mo³dawiê, Wo³oszczyznê i Siedmiogród.

Polsko-turecki konflikt zbrojny
Panuj¹ce coraz wiêksze napiêcie w

stosunkach polsko-tureckich doprowa-
dzi³o do wybuchu konfliktu zbrojnego,
w wiêkszoœci odbywaj¹cego siê na
terytorium Mo³dawii. W 1620 roku w
pochodzie hetmana Stanis³awa ̄ ó³kiew-
skiego wzi¹³ udzia³ Micha³ Chmielnicki
wraz z synem Bohdanem, stoj¹cy na
czele wolontariuszy z Czehrynia
[Чигирин]. W bitwie pod Cecor¹

[Tutora] ko³o Jass Micha³ Chmielnicki
zgin¹³, a Bohdan zosta³ schwytany przez
Turków, u których „ciê¿kiej niewoli
zazna³ przez dwa lata”. Po tej klêsce w
sukurs królowi W³adys³awowi IV Wazie
w walce przeciw Turkom przyszed³
hetman kozacki Piotr Konaszewicz-
Sahajdaczny. W 1621 roku pod Choci-
miem naprzeciwko siebie sta³o dwieœcie
tysiêcy wojsk tureckich pod dowództ-
wem su³tana Osmana II oraz czterdzieœci
piêæ tysiêcy Polaków pod dowództwem
hetmana Jana Karola Chodkiewicza i
trzydzieœci tysiêcy Kozaków zapo-
roskich Sahajdacznego. Po 15 dniach
bitwy w traktacie pokojowym ustalono
miêdzy innymi, ¿e forteca Chocim
powraca do Mo³dawii.

m³odsz¹ córkê Roksanê (Ruxandrê),
wbrew jej woli, za Tymosza (Timusza,
Tymoteusza) Chmielnickiego, syna
Bohdana (starsz¹ Mariê wczeœniej, 5
lutego 1645 roku, wyda³ za hetmana
wielkiego litewskiego Janusza Radziwi³³a).

W 1652 roku Bohdan wys³a³ Tymo-
sza do Mo³dawii ze znacz¹c¹ iloœci¹
wojsk. Aby przeciwdzia³aæ ewentualne-
mu sojuszowi kozacko-mo³dawskiemu,
polskie wojsko pod hetmanem wielkim
koronnym Marcinem Kalinowskim wy-
st¹pi³o przeciw kozakom. Tymoszowi na
pomoc poci¹gn¹³ Bohdan i w bitwie pod
Batohem Polacy ponieœli klêskê. Wtedy
Lupu ju¿ nie móg³ zwlekaæ i 1 wrzeœnia
1652 roku wyprawi³ huczne wesele. Po
œlubie m³odzi udali siê do Czehrynia.

Fa³szywe monety polskie produkowane w Suczawie w XVI i w XVII wieku
Fot. E. Wilczyk 157 i 158 z : [T. Ka³kowski, Tysi¹c lat monety polskiej,

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974]

Kolekcja Adriana Popovivci

Ponowna wojna polsko-turecka,
która rozpoczê³a siê w 1634 roku na
terytorium Bukowiny, spowodowa³a
du¿e szkody, spalono wiele miejsco-
woœci, naród ograbiono, a ludzi wziêto
w niewolê. Hospodarem wtedy by³
Bazyli Wilk [Vasile Lupu] (1634 –1653),
który wprowadzi³ do Mo³dawii jêzyk
rumuñski jako urzêdowy. Do tej pory
jêzykiem urzêdowym by³ jêzyk sta-
roruski z miejscowymi nalecia³oœciami.

Wasile Lupu i Bohdan Chmielnicki
Z osob¹ Lupu plany wi¹za³ Bohdan

Chmielnicki, maj¹c na celu stworzenie
pañstwa kozacko-wo³oskiego. Przewagi
Chmielnickiego nad Polsk¹ spowodo-
wa³y, ¿e Lupu w1648 roku, pod  naciskiem
kozackim, postanowi³ nie wpuszczaæ
Polaków na terytorium Mo³dawii i
nakaza³ zniszczyæ wszystkie promy na
Dniestrze. Mimo to, dalej potajemnie
sprzyja³ Polsce, co spowodowa³o w 1650
roku przekroczenie Dniestru pod Jam-
polem [Ямпіль] przez kozaków
Chmielnickiego i krymskich Tatarów
Tuhaj-Beja w liczbie trzydzieœci -
siedemdziesi¹t tysiêcy ludzi. Wojska
kozackie zdoby³y Jassy. Lupu uciek³ do
Suczawy i tam u³o¿y³ siê z Chmielnickim.

Wyp³aci³ Kozakom i chanowi wielk¹
kontrybucjê, zobowi¹za³ siê zerwaæ
wszelkie stosunki z Polsk¹ i wyda³ swoj¹

Mo³dawia znajduj¹ca siê w zwi¹zku
z Kozaczyzn¹ sta³a siê niewygodna dla
Porty Ottomañskiej. Postanowi³a wiêc
ona daæ zgodê Wo³oszczyŸnie i Sied-
miogrodowi na osadzenie na tronie mo³-
dawskim wielkiego logofeta (kanclerza)
Jerzego Stefana [Gheorghe Œtefan] (1653-
1658). Lupu uciek³ na Sicz.

Walki z wojskami Lupu
Powstanie koalicji antykozackiej z

udzia³em Polski, Mo³dawii, Wo³oszczyzny
i Siedmiogrodu by³o nie do przyjêcia dla
Chmielnickiego. Pos³a³, wiêc kozackie
wojska pod wodz¹ Tymosza i pu³kowni-
ków: Iwana Bohuna, Tymofieja Nosacza,
Josipa Ch³ucha, Martina Puszkarenkê,
razem osiem tysiêcy ludzi, do Mo³dawii.
Zniszczyli oni miasto Soroki [Сорока,
Soroca], zdobyli Jassy, na powrót osa-
dzaj¹c na tronie Bazylego Lupu. Pobili
wojska Siedmiogrodu i przegnali je do
Transylwanii. Wzmocnieni o wojska
mo³dawskie pokonali Wo³ochów pod
Fokszanami [Focsani]. Ale z pomoc¹
przysz³y wojska polskie i po³¹czone si³y
polsko-wo³oskie pokona³y Kozaków ko³o
Targowiszcza [Târgoviste]. Tymosz
Chmielnicki uciek³ do Czechrynia, a Lupu
do Ga³acza [Galaþi]. Zwyciêski Jerzy Stefan
jeszcze raz rozbi³ wojska Lupu pod Targu-
Frumos i ponownie obj¹³ tron. Czêœæ
Mo³dawian, wierna Lupu, schroni³a siê

Kolekcja Bogdana Costina
Monety Sadadórskie

http://romaniancoin.ancient.info/sadagura.htm

(c.d. z numerów poprzednich)
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w Suczawie. Wtedy jeszcze raz na
pomoc teœciowi ruszy³ w trzy tysi¹ce
ludzi Tymosz i 10 sierpnia 1653 roku
stan¹³ pod Suczaw¹. Su³tan nakaza³
Bohdanowi Chmielnickiemu usun¹æ syna
z Mo³dawii, a król polski Jan II Kazimierz
pos³a³ do pomocy Jerzemu Stefanowi
polskie wojska. To samo zrobi³ ksi¹¿ê
siedmiogrodzki Jerzy II Rakoczy i woje-
woda wo³oski Maciej Besarab. Tak wiêc
przeciwko Kozakom i za³odze twierdzy
suczawskiej stanê³o wojsko sprzymie-
rzeñców hospodara Jerzego w liczbie
dwudziestu tysiêcy. Obrona twierdzy
trwa³a osiem tygodni. Po trzech tygod-
niach oblê¿enia pocisk armatni porani³
Tymosza Chmielnickiego tak, ¿e ten
zmar³ w ci¹gu czterech dni. Nastêpnie
po dalszych piêciu tygodniach na skutek
wyczerpania siê prochu twierdzê
poddano. Kozakom pozwolono zabraæ
ze sob¹ cia³o Chmielnickiego, którego
pochowano w Czehryniu. W nastêpnym
roku Jerzy zawar³ pokój z Kozakami, nie
zrywaj¹c stosunków z Polsk¹.

W 1672 roku Turcy przy poparciu
Kozaków, Mo³dawian i Wo³ochów ruszyli
po raz kolejny na Polskê. Wojska tureckie
dosz³y a¿ pod Lwów. Polacy zmuszeni
byli podpisaæ pokój w Buczaczu [Бучач],
gdzie zrzekli siê praw do twierdzy w
Kamieñcu Podolskim.

Sobieski pod Wiedniem
i na Bukowinie

Zwyciêstwo Jana III Sobieskiego pod
Wiedniem w 1683 roku nad zjednoczo-
nymi si³ami turecko-mo³dawsko-
wo³oskimi pozwoli³o mu snuæ plany zdo-
bycia tronu mo³dawskiego dla syna
Jakuba. Wymaga³o to pe³nego pokonania
Turków. Do kolejnej walnej bitwy dosz³o
pod Bojanami [Бояни] na Bukowinie w
1685 roku. Nastêpnie Sobieski zdoby³
Suczawê i rozbudowa³ j¹, stawiaj¹c wiele
umocnieñ. Do dziœ pozosta³y dobrze
zachowane ziemne fortyfikacje ormiañ-
skiego monastyru Zamka [Zamca] le¿¹-
cego na obrze¿ach Suczawy. Wracaj¹c
do Polski w 1686 roku, Sobieski zabra³
cia³o œw. Jana Nowego z Suczawy i prze-
wióz³ je do ̄ ó³kwi, gdzie relikwia przeby-
wa³a do 1783 roku. Zaœ wojska polskie
pozosta³y na Bukowinie do 1699 roku.

Na mocy traktatu pokojowego,
zawartego w 1699 roku w Kar³owicach,
Mo³dawia znowu sta³a siê zale¿na od
Turcji, która jednoczeœnie utraci³a
Siedmiogród i Podole. Od tej daty coraz
wiêkszy wp³yw na sprawy mo³dawskie
zaczynaj¹ mieæ dwa nowe pañstwa:
Austria i Rosja.

Podczas wojny rosyjsko-szwedzkiej,
po klêsce Szwedów w wojnie pó³nocnej
pod Po³taw¹ (1709), na Bukowinê w
poszukiwaniu schronienia dotar³y
oddzia³y szwedzkie. Razem z nimi
przyby³ hetman Iwan Mazepa, który
zmar³ w Benderach i zosta³ pochowany
w cerkwi bu³garskiej w Ga³aczu. W œlad
za nimi nadesz³y wojska rosyjskie i po
raz kolejny pod Cecyn¹ ko³o Czerniowiec
pokona³y wojska szwedzkie króla Karola
XII. Szwedzi zostali na Bukowinie do 1712
roku, kiedy to poddali siê Turkom.

Klêska poniesiona w 1711 roku nad
Prutem przez cara rosyjskiego Piotra I
Wielkiego i jego mo³dawskiego sprzy-
mierzeñca hospodara Dymitra Kante-
mira [Dimitrie Cantemir] (1710-1711)
otwiera w dziejach Mo³dawii okres tzw.
fanariotów. Oznacza³o to, ¿e Turcja
zaczê³a utrzymywaæ bezpoœrednie
zwierzchnictwo nad Mo³dawi¹ i jako
hospodarów na terenie Mo³dawii wyzna-
cza³a osoby z Fanary, dzielnicy greckiej
Konstantynopola, przewa¿nie Greków
lub Albañczyków, którzy byli admini-
stratorami tureckimi. Stan ten trwa³ a¿

do 1821 roku. Hospodarzy zmieniali siê
bardzo czêsto, koncentruj¹c siê przede
wszystkim na w³asnych interesach.

W wyniku wojny turecko-austriac-
kiej (1716-1718) Turcja ponios³a powa¿n¹
klêskê na ziemiach rumuñskich. Armia
austriacka zdoby³a Kimpulung, Suczawê,
dotar³a do Jass i je spali³a. Ziemia
mo³dawska coraz wyraŸniej stawa³a siê
terenem przetargowym pomiêdzy zwy-
ciêskimi  pañstwami. Pokój  austriacko-
turecki zawarty w 1719 roku w Pozare-
wacu (Serbia) przyniós³ Austrii pomyœln¹
zdobycz terytorialn¹, zachodni¹ wo³osz-
czyznê - Olteniê.

Wojna Rosji z Turcj¹
Wojna Rosji z Turcj¹ (1735-1739)

spowodowa³a zajêcie ca³ej Bukowiny i
Mo³dawii a¿ do Jass. Rosja chcia³a przy-
³¹czyæ do siebie „na zawsze” Bukowinê i
nakaza³a miejscowym bojarom i
duchowieñstwu sk³adaæ przysiêgê
wiernoœci carowi. Po zawarciu pokoju w
Belgradzie wojska rosyjskie opuœci³y
okupowane terytoria, ale przy okazji
zabra³y ze sob¹ du¿o ludnoœci, chêtnej
do osiedlenia siê w Rosji.

Turcja w 1768 roku rozpoczê³a
wojnê z Rosj¹, która w tym czasie by³a
zajêta walk¹ z konfederacj¹ barsk¹ w
Polsce. Rosjanie jednak przedostali siê
poza Dniestr, gdzie zdobyli Chocim i bez
wiêkszego oporu ca³¹ Mo³dawiê oraz
Wo³oszczyznê. Od 1769 roku rosyjskie
wojska przebywa³y na Bukowinie, a ich
komendantura znajdowa³a siê w
Czerniowcach. Podczas piêcioletniej
rosyjskiej obecnoœci na Bukowinie, na
lewym brzegu Prutu, naprzeciwko Czer-
niowiec, dzia³a³a mennica, bij¹ca w³asn¹,
okupacyjn¹ monetê. Zawiaduj¹cy ni¹
genera³ Piotr Gartenberg-Sadagórski
wybi³ piêtnaœcie tysiêcy miedzianych
monet. W najbli¿szej okolicy mennicy
powoli powsta³o miasteczko, a dziœ
dzielnica Czerniowiec, zwane Sadagóra
[Sadagura, Садаґура].

Pokucie w zaborze austriackim
W tym czasie Austria i Rosja bra³y

udzia³ w pierwszym rozbiorze Polski, w
którym Austria zabra³a ziemie Rusi
Halicko-Wo³yñskiej, motywuj¹c to
wzglêdami historycznymi krótkiej
zale¿noœci tych ziem od Wêgier. Wtedy
te¿ dla Austrii sta³o siê istotne aby w
³atwy sposób móc translokowaæ wojska
miêdzy Siedmiogrodem i Galicj¹. Jedyn¹
oczywist¹ drog¹ sta³a siê pó³nocna
Mo³dawia, dzisiejsza Bukowina. Jeszcze
raz korzystaj¹c z faktu, ¿e cesarz
austriacki jednoczeœnie by³ królem
wêgierskim, czyniono starania, by i ta
czêœæ Rusi Halicko-Wo³yñskiej przypad³a
Austrii. Okazja nadarzy³a siê szybko...
Jako wynagrodzenie za poœredniczenie
w zawarciu pokoju (traktat pokojowy z
Kuczuk-Kajnard¿i na Dobrud¿y) pomiê-
dzy obiema wojuj¹cymi stronami: Rosj¹
i Turcj¹, Austria za¿¹da³a dla siebie
kompensaty i wymog³a na Turcji odst¹-
pienie w 1775 roku pó³nocnej Mo³dawii,
„udowadniaj¹c”, ¿e jest ona czêœci¹
Pokucia, a wiêc czêœci¹ Galicji, która od
rozbiorów Polski w 1772 roku znajdowa³a
siê w sk³adzie Monarchii Austro-
Wêgierskiej. „Dowód” ten zosta³ poparty
sutymi ³apówkami, wrêczonymi cz³on-
kom delegacji tureckiej, co wydatnie
pomog³o w uzyskaniu sukcesu. Austria
planowa³a wprawdzie granicê na wscho-
dzie oprzeæ wed³ug granic dawnej Ziemi
Szypiñskiej, ale Turcja nie odda³a Choci-
mia i jego najbli¿szych okolic, chocia¿
zrezygnowa³a z Rarañczy i Bojan (1776).

Œródtytu³y pochodz¹ od redakcji
(cdn.)

KONSTANTY CZAWAGA tekst
MARIA BASZA zdjêcia

„Kurier Galicyjski” (nr 9-10, 24 grudnia
2007) informowa³ o przebiegu Miêdzy-
narodowej Konferencji Naukowo-
Praktycznej „Odpowiedzialnoœæ  za  Stwo-
rzenie i trwa³y (zrównowa¿ony) rozwój
w Europie Œrodkowej i Wschodniej:
doœwiadczenie Polski i Ukrainy”, która
odby³a siê w dniach 7–9 grudnia 2007 r.
w U¿horodzie, w bazie Katechetycznego
Centrum Duchowego (U¿horodzki
Klasztor Sióstr Zgromadzenia Jezusa).
Docent Aleksander Bokotej, Sekretarz
Naukowy Konferencji, przekaza³ do
redakcji dopracowan¹ przez uczestni-

ków konferencji rezolucjê, któr¹ podpi-
sali Przewodnicz¹cy Komisji do spraw
Ekologii i Migrantów Rzymskokatolickiej
Konferencji Episkopatu Ukrainy biskup
Antal Majnek, ordynariusz diecezji Muka-
czewskiej i Delegat Konferencji Episko-
patu Polski do spraw Pracowników
Leœnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony
Œrodowiska biskup pomocniczy diecezji
Wroc³awskiej Edward Janiak.

Rezolucja przypomina, ¿e inicjato-
rami tej Konferencji by³y Komisja do
spraw Ekologii i Migrantów Rzymskoka-
tolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy
oraz Archidiecezja Wroc³awska Koœcio³a
Rzymskokatolickiego w Polsce. Wspó³-
organizatorami by³y ponadto: Minister-
stwo Ochrony Œrodowiska, Zasobów
Naturalnych i Leœnictwa Rzeczypospolitej
Polskiej, Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego Rzeczpospolitej Polskiej, Zakarpacka
administracja obwodowa Ukrainy,
województwo podkarpackie Rzeczpos-
politej Polskiej, Fundacja Charytatywna
„Koœció³ i Œrodowisko Naturalne”, Kon-
sulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie, U¿horodzki Uniwersytet
Pañstwowy, Pañstwowy Wydzia³
Ochrony Œrodowiska w obwodzie za-
karpackim, Pañstwowa Inspekcja Eko-
logiczna w obwodzie zakarpackim. W
pracy konferencji wziêli udzia³ hierar-
chowie oraz przedstawiciele Koœcio³a
Rzymskokatolickiego Polski i Ukrainy,
Mukaczowskiej Eparchii Greckokato-
lickiej, Ukraiñskiej Cerkwi Prawos³awnej
Moskiewskiego Patriarchatu, Zakarpac-
kiego Koœcio³a Reformackiego, Kato-
lickiego Forum Ekologicznego Europy,
naukowcy-ekolodzy, teolodzy, pracownicy
oœwiaty, przedstawiciele w³adzy,
g³ównych organizacji  spo³ecznych oraz
struktur pañstwowych zajmuj¹cych siê
ochron¹ œrodowiska naturalnego.
Wszyscy uczestnicy Konferencji, dostrze-
gaj¹c pog³êbiaj¹cy siê kryzys ekologiczny
oraz brak wiedzy ekologicznej zarówno
w Polsce, jak i na Ukrainie, postanowili
wspólnie poszukiwaæ dróg wyjœcia z tej
trudnej sytuacji. Kulminacyjnym punk-
tem konferencji by³a wspólna ekume-
niczna modlitwa hierarchów Koœcio³ów
chrzeœcijañskich o zachowanie kruchej
równowagi Stworzenia.

Doc. Aleksander Bokotej powie-
dzia³ dla „Kuriera”, ¿e Polska ju¿ od lat
hojnie pomaga zakarpackim naukow-
com w dziedzinie ochrony œrodowiska,
zapraszaj¹c ich na studia, konferencje,
spotkania miêdzynarodowy w s¹sied-
nich Bieszczadach oraz innych terenach.
Tym razem uczestnicy Konferencji mieli
okazjê zapoznaæ siê z cennym do-
œwiadczeniem w dziedzinie ochrony i
zachowania œrodowiska naturalnego,
którym podzielili siê z nimi przedsta-
wiciele odpowiednich struktur Koœcio³a
z Polski.

W OBRONIE
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

„Podsumowuj¹c wyniki konferencji,
uczestnicy stwierdzili, co nastêpuje:

1. Stwórca stworzy³ œwiat i da³ go
cz³owiekowi;

2. Cz³owiek ma prawo wykorzy-
stywaæ wszystko, co zosta³o stworzone
przez Stwórcê, ale tylko w takim stopniu,
w jakim jest to mu potrzebne do
godnego, ale pobo¿nego ¿ycia. Obo-
wi¹zkiem cz³owieka jest dbanie o
zachowanie wszystkiego, co zosta³o
stworzone przez Stwórcê. Pragnienie
zniszczenia dzie³a Stwórcy w celu
zaspokojenia zbêdnych potrzeb jest
wielkim grzechem i przyczyn¹ kryzysu
ekologicznego;

3. ̄ adna dzia³alnoœæ ludzka nie mo¿e
i nie musi uszczuplaæ zasobów stworzo-
nych przez Stwórcê, cz³owiek powinien
¿yæ w zgodzie z zasadami zrównowa-
¿onego rozwoju, a szczególnie z zasad¹
g³ówn¹ – dzia³ania obecnych pokoleñ nie
mog¹ zagra¿aæ ¿yciu kolejnych;

4. Za racjonalne wykorzystanie
zasobów naturalnych odpowiada cz³o-

wiek. Musi byæ tego œwiadom i w takim
duchu kszta³towaæ m³ode pokolenie,
niezale¿nie od przynale¿noœci religijnej.

Uczestnicy konferencji dostrzegli:
- niski poziom aktywnoœci wszyst-

kich organów w³adzy i instytucji, odpo-
wiedzialnych za ochronê œrodowiska na
Ukrainie w sprawie zachowania œrodo-
wiska naturalnego;

- skrajne zaniedbania w dzia³aniach,
maj¹cych na celu ochronê i zachowanie
œrodowiska naturalnego regionu Górnej
Cisy w szczególnoœci oraz wzajemny
zwi¹zek miêdzy bezpieczeñstwem
ekologicznym oddalonych geograficznie
krajów i regionów, a stanem ochrony
œrodowiska w regionie Górnej Cisy. W
zwi¹zku z tym, zaproponowano zorgani-
zowanie w najbli¿szym czasie miêdzyna-
rodowego seminarium „Koœció³ a trwa³y
(zrównowa¿ony) rozwój regionu Górnej
Cisy”, w ramach którego zostanie
omówiona rola i udzia³ Koœcio³a w zacho-
waniu i ochronie Stworzenia w tym
unikalnym zak¹tku Ziemi;

- krytyczny stan œrodowiska w
U¿horodzie i w ogóle na Zakarpaciu oraz
brak nale¿ytego zainteresowania
hierarchów i przedstawicieli ró¿nych
wyznañ zanieczyszczeniem œrodowiska
naturalnego.

Uczestnicy konferencji ustalili, ¿e
Koœció³ nie mo¿e zrzucaæ z siebie
odpowiedzialnoœci za stan œrodowiska
naturalnego, poniewa¿ przedstawiciele
wszystkich warstw spo³eczeñstwa s¹
zarazem wiernymi ró¿nych wyznañ i
postanowili powo³aæ sta³¹ miêdzywy-
znaniow¹ organizacjê pozarz¹dow¹,
która bêdzie monitorowa³a wykonywa-
nie przez organy w³adzy i odpowiednie
instytucje pañstwowe ich obowi¹zków
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska
naturalnego. W ramach dzia³añ tej
organizacji proponuje siê zorganizowaæ
praktyczn¹ pomoc dla duchownych i
przedstawicieli ró¿nych wyznañ w
postaci konkretnych materia³ów, które

bêd¹ mogli wykorzystywaæ w swoich
kazaniach, katechezach i naukach
duchowych. Mog¹ to byæ w szczegól-
noœci: zbiór zaleceñ dotycz¹cych ochrony
jakoœci ¿ycia i stanu zdrowia parafian w
warunkach niebezpieczeñstwa (kata-
strofy ekologicznej); poradnik z dziedziny
ekologii i bezpieczeñstwa ekologicznego

dla duchowieñstwa; s³ownik terminów
ekologicznych dla duchowieñstwa;
poradnik dla parafian, w którym
zosta³yby zebrane materia³y dotycz¹ce
udanych inicjatyw Koœcio³ów europej-
skich, s³u¿¹cych ochronie i zachowaniu
œrodowiska naturalnego. Jednym z

przyk³adów takich dzia³añ mo¿e
byæ przeprowadzenie ewidencji
starych drzew, rosn¹cych na
terenie parafii i wziêcie ich pod
ochronê przez spo³ecznoœæ
parafialn¹ (tak¹ akcjê swego
czasu zainicjowa³ lwowski
metropolita greckokatolicki
Andrij Szeptycki);

Rol¹ organizacji winno byæ
równie¿:

- wysuwanie na kandy-
datów i popieranie godnych
obywateli z krêgu wiernych
kandyduj¹cych do wszystkich
organów w³adzy w celu niedo-
puszczenia do objêcia urzêdów
przez osoby, które nie bêd¹
wykonywa³y swoich zobowi¹-
zañ w stosunku do wspó³oby-
wateli;

- poszukiwanie wewnêtrz-
nych rezerw poszczególnych

osób i ca³ej spo³ecznoœci, koniecznych
dla przetrwania w warunkach kryzysu
ekologicznego;

- nawi¹zywanie i rozwój œcis³ych
kontaktów, przeprowadzanie wspólnych
dzia³añ w celu opracowania sposobów
ochrony i zachowania œrodowiska
naturalnego, dotarcia do œwiadomoœci
spo³ecznej z informacj¹ o pal¹cych pro-
blemach ekologicznych oraz prowadze-
nia wspólnych akcji ekologicznych na
poziomie regionalnym i miêdzynaro-
dowym.

Uczestnicy postanowili tak¿e:
- zleciæ komitetowi organizacyjnemu

Konferencji wydanie materia³ów
konferencyjnych w oddzielnym tomie,
a tak¿e zamieszczenie informacji o
Konferencji w œrodkach masowego
przekazu i w czasopismach naukowych.
Zaproponowaæ równie¿ szerokie propa-
gowanie idei Konferencji przedsta-
wicielom kultury – artystom, muzykom,
architektom, literatom, dziennikarzom.

Rezolucja Konferencji zosta³a prze-
s³ana zwierzchnikom Koœcio³ów i
wspólnot religijnych Ukrainy i Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy, Polskiej Akademii Nauk,
kancelariom prezydentów Ukrainy i
Rzeczpospolitej Polskiej, gabinetom
ministrów Ukrainy i Rzeczypospolitej
Polskiej, Radzie Najwy¿szej Ukrainy i
Sejmowi RP, Ministerstwu Ochrony
Œrodowiska Ukrainy, Ministerstwu
Œrodowiska RP, Ministrowi do spraw
Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy i jego
odpowiednikowi w Rzeczypospolitej
Polskiej, Ministerstwu Ochrony Zdrowia
Ukrainy i Ministerstwu Zdrowia Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Ministerstwu do
spraw Rodziny, M³odzie¿y i Sportu
Ukrainy oraz odpowiednim minister-
stwom Rzeczypospolitej Polskiej,
Ministerstwu oœwiaty i nauki Ukrainy i
Ministerstwu Edukacji Narodowej Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Komitetowi do
Spraw Koœcio³ów i Religii Ukrainy.

www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy.webpark.pl
www.kresy-krakow.com.pl
www.kresy-wschodnie.webpak.pl

www.kresy.co.uk/stanislawow.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika.pl
www.lwow.com.pl
www.poznajukraine.com

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE
O KRESACH
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Historia świątyń rzymskokatolickich
Kościoły lwowskie

(c.d. z numeru poprzedniego)
JURIJ SMIRNOW

Koœció³ klarysek
Nowe o³tarze i ambonê wykona³a

firma braci Wczelaków (ul. £yczakow-
ska 27), figury œwiêtych – rzeŸbiarz Antoni
Popiel, obrazy o³tarzowe – malarze Stanis-
³aw Kaczor-Batowski, Juliusz Makarewicz,
Marceli Harasimowicz. Organy wykona³a
firma Jana Œliwiñskiego. Witra¿e zamó-
wiono na fabryce wiedeñskiej Kar³a
Gejlinga. Malarz Tadeusz Popiel odresta-
urowa³ freski Stanis³awa Stroiñskiego i

wnêtrz, które by³y „jednym z najbardziej
malowniczych wœród XIX w. wnêtrz
sakralnych we Lwowie i nie mia³y
analogii na terenie ca³ej Galicji”. Od roku
1947 budynki klasztorne i koœció³ zaj¹³
Instytut Rolniczy, a póŸniej – Politechnika
Lwowska. Podczas budowy nowych
gmachów w 1972 r. czêœæ starej zabu-
dowy koœcio³a i klasztoru zosta³y
zniszczone.

Koœció³ Niepokalanego Poczêcia NMP
W latach 18601- 1862 przy ul. Leona

Sapiehy, wraz z zespo³em klasztoru i

w Wiedniu kardyna³ A. Galimberti
uroczyœcie dokona³ konsekracji koœcio³a
w obecnoœci trzech lwowskich metro-
politów katolickich. Wobec tego Lwów
wzbogaci³ siê o kolejn¹ monumentaln¹
budowlê sakraln¹ na poziomie euro-
pejskim.

Koœció³ Matki Boskiej
Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Józefa

Je¿eli chodzi o projekt i jakoœæ
wykonania, nie ustêpowa³ koœcio³owi
franciszkanek koœció³ klasztorny

Koœció³ œw. Rodziny
Reformaci podjêli decyzjê o po-

wrocie do Lwowa (ich klasztor zlikwido-
wano w 1789 r.) w 1894 r. W dniu 9.01.

– klasztornych i cztery, nale¿¹ce do
ró¿nych instytucji koœcielnych. Nowy
lwowski arcybiskup rzymskokatolicki,
œw. Józef Bilczewski (1900 -1923) uwa¿a³,
¿e jego najg³ówniejszym zadaniem jest
zwiêkszenie liczby parafii i budownictwo
nowych œwi¹tyñ rzymskokatolickich.
Takie zadanie wyznaczy³ duchowieñ-
stwu nie tylko we Lwowie, ale w ca³ej
archidiecezji. Je¿eli w 1900 r. w archi-
diecezji by³o 254 koœcio³y, to w 1923 r.
(rok œmierci arcybiskupa) – 582 œwi¹tynie.
W okresie 23 lat (z przerw¹ podczas I
wojny œwiatowej) zbudowano 328
koœcio³ów i kaplic.

Konkurs o budownictwo
koœcio³a œw. El¿biety

Symbolem zwiêkszenia iloœci koœcio-
³ów rzymskokatolickich w Galicji by³
konkurs i budownictwo koœcio³a œw.
El¿biety we Lwowie. Konkurs og³oszono
w dniu 5. 03. 1902 r. W sk³ad jury weszli
nie tylko znani architekci i rzeŸbiarze, ale
i namiestnik Galicji, hrabia A. Potocki,
arcybiskup J. Bilczewski, hrabia K. Lanc-
koroñski. Wspó³czesny polski badacz P.
Krasny pisze, ”organizatorzy konkursu
poinformowali te¿ w pó³oficjalny sposób,
i¿ chc¹, aby wziêli w nim udzia³
wy³¹cznie architekci polscy”. Równie¿ od
pocz¹tku ustalono, ¿e koœció³ ma byæ
zbudowany w stylu gotyckim. Na
konkurs wp³ynê³o 19 projektów.
Pierwsze miejsce podzielono miêdzy
architektem Teodorem Talowskim i
S³awomirem Od¿ywolskim z Krakowa.
Po z³o¿eniu odmowy udzia³u w kon-
kursie przez S. Odrzywolskiego, zosta³
zaakceptowany projekt T. Talowskiego.
W dniu 15. 10. 1905 r. abp J. Bilczewski
poœwiêci³ miejsce pod budowê koœcio³a,
a ju¿ w dniu 22. 10. 1911 r. zbudowano
œwi¹tyniê. Wartoœæ budownictwa siêg-
nê³a sumy 1 544 378 koron austriackich.
Wspó³czesny historyk sztuki, prof. Jan
Ostrowski z Krakowa, podkreœli³, ¿e
„znaczenie koœcio³a œw. El¿biety,
ciesz¹cego siê wielk¹ s³aw¹ dzie³a
Teodora Talowskiego, wi¹¿e siê
natomiast raczej ze skal¹ przedsiê-
wziêcia, towarzysz¹cym mu napiêciem
emocji patriotycznych i religijnych oraz
ogólnopolskim konkursem na projekt,
ni¿ z immanentnymi wartoœciami jego
architektury, w gruncie rzeczy schema-
tycznej i zapóŸnionej.”

Budownictwo tego, jak te¿ wielu
innych koœcio³ów rzymskokatolickich w
pierwszej po³owie XX w., mia³o równie¿
podkreœliæ „polski i rzymskokatolicki
charakter” Lwowa tego czasu, co nieje-
dnoznacznie by³o odbierane przez
ukraiñsk¹ czêœæ spo³eczeñstwa.

Koœció³ Matki Boskiej Ró¿añcowej
W latach 1904-1908 zosta³ zbudo-

wany niewielki i skromny, co do wyko-
rzystania form architektonicznych,
koœció³ pw. Matki Boskiej Ró¿añcowej.

namalowa³ trzy nowe œcienne kompo-
zycje. W dniu 1. 12. 1898 r. powtórnej
konsekracji œwi¹tyni dokona³ biskup
Józef Weber, poœwiêciwszy j¹ Niepoka-
lanemu Poczêciu NMP. Odnowiony
koœció³ by³ przeznaczony dla potrzeb
m³odzie¿y szkolnej Lwowa.

Koœció³ Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa

i Najœwiêtszej Marii Panny
W zwi¹zku z osiedleniem siê we

Lwowie nowych zakonów, rozpoczê³a
siê budowa klasztorów i koœcio³ów
klasztornych. W latach 1860-1864 by³
zbudowany koœció³ przy klasztorze sióstr
Sacre Coeur, który znajdowa³ siê na rogu
dzisiejszej ul. Karpiñskiego i placu œw.
Jura. Projekt wykona³ w popularnym
wtedy stylu neogotyckim architekt
Wincenty Rawski - senior. Koœció³ dobu-
dowano do gmachów klasztornych od
strony wielkiego sadu. Strome wie¿yczki,
perspektywiczny strzelisty portal
g³ównego wejœcia oraz ostro³ukowe
zakoñczenie okien, wieloboczna absyda
i rzeŸbiarskie ozdobienie fasady nada-
wa³y budowli malowniczoœci, lekkoœci,
romantyzmu. Ozdobienie wnêtrza,
wykonane w stylu neogotyckim z ele-
mentami rokoka, w ca³oœci odpowiada³o
kszta³tom architektonicznym œwi¹tyni,
podkreœlaj¹c stylow¹ jednoœæ uk³adu. W
dniu 24. 05. 1884 r. koœció³ poœwiêci³
Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa i
Najœwiêtszej Marii Pannie arcybiskup
Franciszek Ksawery Wierzchleyski. W
latach 1892-1893 œwi¹tynia zosta³a
gruntownie odnowiona. Na œcianach
prezbiterium umieszczono neogotyckie
figury œwiêtych pod baldachimami
autorstwa Piotra Harasimowicza. W
1892 r. rzeŸbiarz Tadeusz Sokulski
zbudowa³ nowy neogotycki o³tarz
g³ówny wg projektu architekta Jana
Kudelskiego. Prace malarskie i poz³o-
cenie wykona³ Konstanty Kaliszewski. Na
przebudowanym chórze umieszczono
organy francuskiej firmy Cavaille – Colla,
wykonane w 1882 r. To by³ jedyny we
Lwowie instrument, wykonany prze tê
powszechnie znan¹ firmê. Nad ele-
mentami ozdobienia koœcio³a pracowa³
dobrze znany lwowski mistrz Jan Das-
chek, który wykonywa³ prace œlusarskie,
pracownia braci Wczelaków – prace
stolarskie. Lwowska filia wiedeñskiej
firmy Dittmara wykona³a stylowe
wisz¹ce i stoj¹ce lampy. W 1925 r. w
okna wstawiono szeœæ witra¿y wyko-
nanych w krakowskim zak³adzie S. G.
¯eleñskiego. Wspó³czesna badaczka
polska K. Brzezina pisze, ¿e koœció³
posiada³ nadzwyczaj ciekaw¹ aran¿acjê

Koœció³ klarysek, stan obecny zak³adu œw. Teresy sióstr Opatrznoœci
Bo¿ej zosta³ zbudowany koœció³
poœwiêcony Niepokalanemu Poczêciu
NMP. Projekt wykona³ architekt Józef
Franz. Czeœæ o³tarzowa by³a zwrócona
na po³udnie. Koœció³ zbudowano z ceg³y,
otynkowano. Piêcioboczna o³tarzowa
absyda by³a nieco wê¿sza od jednona-
wowego korpusu. Na grzebieniu dachu,
nad naw¹, bli¿ej do wejœcia, zbudowano
metalow¹ sygnaturkê. Wnêtrze œwi¹tyni
zdobi³a drewniana boazeria i malowid³a
œcienne. W prezbiterium zbudowano
drewniany, jednokondygnacyjny o³tarz
g³ówny, w nawie – dwa boczne. W o³ta-
rzu g³ównym znajdowa³ siê obraz
Niepokalanego Poczêcia NMP autorstwa
hrabiny Zofii z Fredrów Szeptyckiej, matki
arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego. W
o³tarzu umieszczono drewniane rzeŸby
œw. Piotra i Paw³a. W o³tarzach bocznych
by³y obrazy Matki Boskiej Nieustaj¹cej
Pomocy i œw. Teresy z Avila. Ogólnie
ozdobienie œwi¹tyni utrzymane by³o w
stylu neorenesansowym i neobaroko-
wym. W 1892 r. na chórze umieszczono
organy firmy Jana Œliwiñskiego, z
piêciodzielnym prospektem.

W 1903 r. przeprowadzono remont
koœcio³a pod kierownictwem architekta
W. Halickiego. Kolejny remont by³ w
latach 1927-1929, gdy œwi¹tyniê
powtórnie otynkowano. Po II wojnie
œwiatowej siostry wyjecha³y do Polski,
a koœció³ i budynki klasztorne prze-
kazano na potrzeby Politechniki
Lwowskiej. Po zdobieniach nie pozosta³o
¿adnego œladu. Gmach koœcio³a podzie-
lono na trzy kondygnacje.

Koœció³ franciszkanek
W 1873 r. do Lwowa przyby³y siostry

franciszkanki Najœwiêtszego Sakra-
mentu, które otrzymawszy pozwolenie
od Ministerstwa Wyznañ Religijnych i
b³ogos³awieñstwo papie¿a Piusa IX,
osiedli³y siê przy ul. Kurkowej 41(obecnie
ul. M. £ysenki). W latach 1877-1888 na
tym obszarze siostry wznios³y klasztor i
koœció³ wg projektu i pod bezpoœrednim
kierownictwem architekta lwowskiego
prof. Juliana Zachariewicza. Koœció³
zajmowa³ centralne miejsce w zespole
zabudowy, a od strony wschodniej i
zachodniej do niego dobudowano dwa
skrzyd³a klasztoru. Ca³y zespó³ zbudo-
wano w stylu neoromañskim z czerwo-
nej i ¿ó³tej ceg³y nietynkowanej. Wnêtrza
by³y zdobione bardzo stylowo i gustow-
nie. Marmurowy wolnostoj¹cy o³tarz
g³ówny zaprojektowa³ prof. Leonard
Marconi, zaœ wykona³a lwowska firma
Leopolda Schimsera. Witra¿e zamawiano
na firmie Franza Mayera w Monachium,
W dniu 29. 09. 1889 r. nuncjusz papieski

karmelitanek bosych, zbudowany razem
z klasztorem przy ul. Potockiego 70
(obecnie ul. genera³a Czuprynki). Auto-
rem projektu by³ znany architekt
niemiecki Franz Statz  junior z Kolonii. W
latach 1893-1895 koœció³ zbudowa³a
firma prof. Jana Lewiñskiego, który
zajmowa³ siê równie¿ adaptacj¹ projektów
do miejscowych warunków lokalnych.
W dniu 8. 09. 1895 r. biskup K. Hrynie-
wicki poœwiêci³ koœció³ Matce Boskiej
Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Józefowi.

Koœció³ Zmartwychwstania Pañskiego
Nowe koœcio³y i klasztory zbudo-

wali równie¿ zakony mêskie zmart-
wychwstañców i reformatów. Ojcowie
zmartwychwstañcy w 1880 r. kupili
dzia³kê przy ul. Piekarskiej 59 i przy-
st¹pili do budownictwa klasztoru oraz
internatu (bursy) dla m³odzie¿y.
Dopiero w 1888 r. architekt Albin
Zagórski wykona³ projekt jednonawo-
wego koœcio³a, o oœmiobocznej wie¿y
o trzech kondygnacjach, uwieñczonej
wysokim ostros³upowym he³mem.
Koœció³ poœwiêcono Zmartwychw-
staniu Pañskiemu. We wnêtrzach
zbudowano o³tarz g³ówny, dwa o³tarze
boczne i ambonê. Organy zosta³y
wykonane w fabryce Jana Œliwiñskiego.
O³tarz g³ówny zbudowano wed³ug pro-
jektu architekta Jana Tomasza Kudel-
skiego, zaœ - ozdobienie rzeŸbiarskie
by³o autorstwa Piotra Harasimowicza.
Malowid³a œcienne wykona³ w 1932 r.
Kazimierz Jan Smuczak.

Zak³ad sióstr  Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Widok od pn. Lit. J. Kostkiewicz.
Stan po r. 1860

1895 r. zakon kupi³ dzia³kê przy ul.
Janowskiej 58 (obecnie ul. T. Szewczenki
66). Œwi¹tyniê zbudowano w latach 1896
– 1899 wg projektu architekta Micha³a
Kowalczuka i poœwiêcono Œwiêtej
Rodzinie. Obok wzniesiono budynki
klasztorne. G³ówna fasada koœcio³a
wychodzi³a na ul. Janowsk¹ i by³a
zdobiona wysokim frontonem i porta-
lem wejœcia g³ównego. Pole œrodkowe
fasady dodatkowo akcentowano aedi-
cul¹ z kanelowanych kolumn, ustawio-
nych na tle pilastrów, co znacznie
wzbogaci³o wygl¹d zewnêtrzny œwi¹tyni.
Nad wysokim dachem zbudowano
sygnaturkê. Gmach o trzech nawach, w
planie prostok¹tny zakoñczony by³
absyd¹. Ogólnie kszta³ty architektonicz-
ne œwi¹tyni wytrzymano w stylu neoba-
rokowym. W tym te¿ stylu ozdobiono
wnêtrza koœcio³a. Zespó³ szeœciu o³tarzy
i ambonê wykona³a znana firma
Ferdynanda Majerskiego z Przemyœla.
Organy zamówiono w czeskiej firmie
„Rieger” z Krnowa. Polichromia – autor-
stwa Tadeusza Popiela. Witra¿e w prez-
biterium wykona³a firma F. Mayera z
Monachium (1897 r.), a w oknach korpu-
su koœcio³a – K. Gejlinga z Wiednia (1900
r.). W dniu 2. 10. 1910 r. arcybiskup Józef
Bilczewski dokona³ konsekracji œwi¹tyni.

Œw. Arcybiskup Józef Bilczewski i
budowanie nowych koœcio³ów

W 1900 r. we Lwowie by³o czynnych
26 koœcio³ów rzymskokatolickich, z nich
dziesiêæ – parafialnych, trzy – filialne, dziewiêæ

Koœció³ i klasztor sióstr  franciszkanek Najœwiêtszego Sakramentu. Elewacja pn.
i przekrój skrzyd³a wsch. 1877

Koœció³ i klasztor sióstr  franciszkanek Najœwiêtszego Sakramentu. Widok
od pd. zach. Stan z pocz. XX w.



15
Kurier Galicyjski * 14 lutego 2008

cdn.

Znajdowa³ siê on przy ul. Warszawskiej.
Murowana z ceg³y œwi¹tynia sk³ada³a siê
z wyd³u¿onej prostok¹tnej nawy i
dobudowanej do niej pó³okr¹g³ej absy-
dy. Fasadê urozmaica³ fronton i dwie
umieszczone w niszach rzeŸby Matki
Bo¿ej i  Jezusa Chrystusa, umieszczone
w niszach. Nad dachem zbudowano
metalow¹ sygnaturkê. W o³tarzu g³ów-
nym znajdowa³ siê obraz Matki Boskiej
Ró¿añcowej. Dwa o³tarze boczne i

tego projektu. W 1946 r. koœció³ zamkniê-
to, a nieco póŸniej przekszta³cono na
klub studencki. Wtedy te¿ zniszczono
wszystkie o³tarze oraz inne ozdobienie i
wyposa¿enie. W roku 1993 koœció³ prze-
kazano greckokatolickim siostrom
mi³osierdzia œw. Wincentego a Paulo.
Remont i ozdobienie ukoñczono w 1997 r.
W œwi¹tyni Msze œw. odprawiaj¹ ojcowie
redemptoryœci rytu wschodniego.

Koœció³ Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy

na Lewandówce
W latach 20 XX w. po I wojnie

œwiatowej, w okresie zjawisk kryzyso-
wych w gospodarce i szalonej inflacji, nie
by³o realnych mo¿liwoœci budownictwa
wielkich budowli sakralnych. Na
przedmieœciach zbudowano tylko kilka
niewielkich koœcio³ów. W latach 1922-
1923 na skrzy¿owaniu ulic Szerokiej i
Miejskiej (obecnie ul. Siajwo) na
Lewandówce wzniesiono koœció³

Koœcio³y na Kulparkowie
i w Krzywczycach

Na Kulparkowie przy ul. Zak³adowej
(obecnie ul. W³odzimierza Wielkiego) w
latach 1926-1927 wed³ug projektu ar-
chitekta Ludomi³a Gyurkovicha zbudo-
wano niewielki koœció³ (czasami
nazywany jest kaplic¹). Murowany z
ceg³y, tynkowany. Koœció³ sk³ada³ siê z
wyd³u¿onej nawy z pó³kolist¹ absyd¹ i
kwadratow¹ krucht¹. Nad krucht¹

zbudowana z ceg³y i kamienia, wnêtrze
tynkowane. Koœció³ sk³ada³ siê z trzech
naw, œrodkowa jest znacznie wy¿sza od
bocznych i kwadratowego prezbiterium,
do którego przybudowano chór za-
konny. Do koœcio³a od strony po³udnio-
wej przybudowano kaplicê œw.
Antoniego, nakryt¹ kopu³¹ z latarni¹. Od
strony po³udniowo – zachodniej do
koœcio³a przybudowano nisk¹ wie¿ê, w
ni¿szej kondygnacji oœmioboczn¹, a z

Koœció³ Matki Boskiej Ostrobramskiej
Wszystkie te œwi¹tynie, co do

swoich rozmiarów przekracza³y po-
trzeby istniej¹cych parafii. W tym
wszystkim mo¿na spostrzec motywy
polityczne i narodowe. Parafie nie by³y
w stanie finansowaæ takiego budow-
nictwa, z tego, wiêc powodu abp B.
Twardowski zaprasza³ do udzia³u w
budownictwie i duszpasterstwie w
parafiach zakony rzymskokatolickie.
Dla dokonania wyboru projektów
w³adze koœcielne znowu powróci³y do
og³oszenia otwartych konkursów, co
znacznie wzbogaci³o dorobek architek-
tów tamtego czasu, pozwoli³o wybraæ
rzeczywiœcie najlepsze projekty, odkryæ
nowe imiona m³odych utalentowa-
nych artystów. Wa¿nym momentem
w tych procesach by³o og³oszenie
konkursu w 1929 r. na wykonanie pro-
jektu koœcio³a Matki Boskiej Ostro-
bramskiej. Na konkurs wp³ynê³o szeœæ
projektów. Jury wyró¿ni³o projekt
Szyszko-Bohusza, jednak nie reko-
mendowa³o do realizacji ¿adnego z
nich. Decyzjê mia³ podj¹æ abp B. Twar-
dowski, który wybra³ projekt Tadeusza
Obmiñskiego. Po przeróbce ten projekt
zosta³  zaakceptowany  i  w dniu 1. 08. 1931 r.
rozpoczêto budownictwo. Rok póŸniej
zmar³ prof. T. Obmiñski i kierownikiem
budownictwa abp B. Twardowski
mianowa³ W. Dajczaka, który nieco

ambona mia³y konstrukcjê drewnian¹.
Organy umieszczono w 1918 r. W
1925 r. koœció³ zosta³ œwi¹tyni¹ para-
fialn¹ dla osiedla Kleparów. W 1939 r.
architekt Wincenty Witold Rawski junior
wykona³ projekt nowego, znacznie
wiêkszego koœcio³a. Niestety, II wojna
œwiatowa przekreœli³a plany budownic-
twa. W 1946 r. koœció³ zamkniêto i
przekszta³cono na magazyn. W 1992 r.
œwi¹tyniê przekazano cerkwi greckoka-
tolickiej, która do 1997 r. j¹ wyremon-
towa³a i na nowo ozdobi³a. W dniu
6. 07. 1997 r. zosta³a poœwiêcona Janowi
Chrzcicielowi.

Koœció³ pw. œw. Józefa
i Andrzeja Boboli

Podczas I wojny œwiatowej we
Lwowie prowadzono budownictwo
tylko jednego koœcio³a, a mianowicie pw.
œw. Józefa i b³ogos³awionego Andrzeja
Boboli przy Domu Rekolekcyjnym ojców
jezuitów przy ul. Dunin-Borkowskich 11a
(obecnie ul. M. ZaliŸniaka). Projekt koœ-
cio³a, mog¹cego pomieœciæ 800 osób,
wykona³ jezuita Stanis³aw Dydek,
architekt, absolwent Politechniki Lwow-
skiej. Uzupe³ni³ ten projekt krakowski
architekt prof. Franciszek M¹czyñski. W
dniu 7. 04. 1914 r. magistrat udzieli³ swego
pozwolenia na budowê. W 1916 r.
budownictwo zosta³o ukoñczone i w
dniu 13. 08. 1916 r. œwi¹tyniê poœwiêcono.
W latach 1916 – 1919 trwa³o budownic-
two o³tarzy, ambony, w 1923 r. wyko-
nano polichromiê, zbudowano dwa
marmurowe o³tarze boczne, poœwiêcone
Matce Boskiej i Najœwiêtszemu Sercu
Jezusa. Organy przywieziono z Krakowa.
W wyniku tego powsta³ niewielki
koœció³, murowany z ceg³y, z u¿yciem
¿elazobetonu i granitu, tynkowany.
Korpus koœcio³a o trzech nawach, typu
bazylikalnego. Do korpusu dobudowano
absydê o³tarzow¹, pó³okr¹g³¹ w planie.
Po bokach do absydy przybudowano
pomieszczenia zakrystii i skarbca. W
lewym naro¿niku przy absydzie zbudo-
wano wie¿ê cylindryczn¹, zakoñczon¹
niewielkim he³mem z krzy¿em.
Wspó³czesny badacz A. Betlej podkreœla
pewn¹ nieodpowiednioœæ miêdzy
zewnêtrznymi uproszczonymi elementa-
mi barokowymi fasady a kszta³tami
architektonicznymi wnêtrz. Przysadziste
kolumny granitowe o modernizowanych
kapitelach podtrzymuj¹ arkady, które
oddzielaj¹ znacznie ni¿sze nawy boczne,
od g³ównej. O³tarz g³ówny, tak samo jak
i trzy boczne i ambona, by³ drewniany.
Inne dwa o³tarze boczne zbudowano z
marmuru.

W 1939 r. architekt Wincenty Witold
Rawski junior opracowa³ projekt rozbu-
dowy koœcio³a, w wyniku czego zaplano-
wano budowlê monumentaln¹, o dwu
wielkich kopu³ach o d³ugoœci 55 m, z
licznymi dobudowanymi pomieszcze-
niami, portalami i galeriami. Wybuch II
wojny œwiatowej przeszkodzi³ realizacji

Koœció³  Zmartwychwstania Pañskiego.
Widok od pd. wsch. Stan z pocz. XX w.

przeciwleg³ej strony - budynek klasz-
toru. G³ówn¹ fasadê zdobi³y monu-
mentalne figury œwiêtych, pilastry,
wysoki szczyt z wolutami. Ogólne
wra¿enie - to  odczucie  monumentalnoœci
i malowniczoœci.

Koœcio³y w nowych
dzielnicach Lwowa

Sakralna katolicka architektura
Lwowa lat 30 XX w. znacznie ró¿ni³a
siê od architektury poprzedniego
okresu. Zbudowano (lub rozpoczêto
budownictwo) siedmiu koœcio³ów
monumentalnych o wspó³czesnych
kszta³tach architektonicznych, a
mianowicie: koœció³ Matki Bo¿ej
Ostrobramskiej na £yczakowie, karme-
litów bosych na Persenkówce, Chrys-
tusa Króla ojców franciszkanów w
Kozielnikach, œw. Piotra i Paw³a na
Sygniówce, œw. Wincentego a Paulo
ojców misjonarzy przy ul. Snopkow-
skiej (obecnie ul. W. Stusa), Matki
Boskiej Królowej Korony Polskiej na
Nowym Zniesieniu i Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa na Batorówce. Opra-
cowano równie¿ projekty budow-
nictwa koœcio³a ojców redempto-
rystów na dawnym Cmentarzu Stryj-
skim, nowej œwi¹tyni na Kleparowie,
koœcio³ów parafialnych na Bogda-
nówce i Lewandówce, klasztoru i
koœcio³a sióstr nazaretanek, rozbu-
dowy koœcio³a jezuitów przy ul. Dunin-
Borkowskich. W Polsce przedwojennej
wiêcej koœcio³ów zbudowano tylko w
Warszawie, ale stolica mia³a znacznie
wiêksz¹ iloœæ mieszkañców. We
Lwowie prawie wszystkie koœcio³y
budowano na okolicach, w nowych
dzielnicach, od 1930 r. przy³¹czonych
do tzw. Wielkiego Lwowa.

uzupe³ni³ i zmieni³ projekt koœcio³a. W
dniu 7. 10. 1934 r. dokonano uroczystej
konsekracji œwi¹tyni. Wtedy te¿ koœció³
powierzono opiece ojców salezjanów.
Koœció³ zbudowano na wzgórzu po lewej
stronie ul. £yczakowskiej. Wa¿nym
akcentem budowli jest wie¿a-
dzwonnica o czterech kondygnacjach,
zbudowana od strony po³udniowo –
wschodniej prez-biterium. Zgodnie z
testamentem abpa B. Twardowskiego,
w dniu 26. 11. 1944 r. pochowano go w
krypcie koœcio³a.

Architekt Wawrzyniec Dajczak by³
autorem projektu i kierownikiem
budownictwa koœcio³a œw. Piotra i
Paw³a na Sygniówce, przy obecnej ul.
Gródeckiej 319a. W dniu 6. 03. 1931 r.
zosta³ zatwierdzony projekt œwi¹tyni
i rozpoczêto budownictwo, które
trwa³o do wybuchu II wojny œwia-
towej.

Koœció³ by³ murowany z ceg³y, na
planie krzy¿a ³aciñskiego, o trzyna-
wowym korpusie typu bazylikalnego
i prezbiterium, zamkniêtym pó³kolist¹
absyd¹. Transept tworzy³y dwie
kaplice, których szerokoœæ dorówny-
wa³a szerokoœci nawy g³ównej. Nad
wejœciem i chórem muzycznym
zamierzano zbudowaæ wie¿ê-dzwon-
nicê o trzech kondygnacjach, a na
skrzy¿owaniu nawy g³ównej i tran-
septu – sygnaturkê. Do roku 1939
zd¹¿ono zbudowaæ mury i nakryæ ca³¹
budowlê dachem. Po wojnie koœció³
wykorzystywano jako magazyn.
Obecnie trwa dobudowa, jest to
cerkiew greckokatolicka. Œwi¹tyniê
powtórnie poœwiêcono Wniebo-
wst¹pieniu Chrystusa.

Model koœcio³a na Zniesieniu, 1936

drewniany wg projektu architekta
Henryka Zaremby (projekt z 1921 r.). W
dniu 5. 08.1923 r. koœció³ poœwiêcono
Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
Kopiê cudownego obrazu przywie-
ziono z Rzymu od ojców redempto-
rystów. Koœció³ by³ orientowany na
kamiennym fundamencie, z murowan¹
zakrysti¹, w planie prostok¹tn¹ naw¹
z niewielkim prezbiterium, zamkniê-
tym trójboczn¹ absyd¹. Nad dachem
zbudowano drewnian¹ sygnaturkê.
Kruchtê przy wejœciu g³ównym ozdo-
biono portalem z kolumnami. Ca³a
budowla by³a otynkowana. Murowan¹
dzwonnicê wbudowano w ogrodzenie
dzia³ki. We wnêtrzach by³y dwa o³ta-
rze, ambona, fisharmonia. H. Zaremba
wykorzysta³ nie tyle kszta³ty polskiej
ludowej architektury sakralnej, ile
budownictwa œwieckiego (np. ganek
przed wejœciem, zakrystia z podcie-
niem itp.). Czêœæ ozdobienia by³a
wykonana  z  wykorzystaniem motywów
stylu art-deco. Dziêki temu budowla
koœcio³a by³a bardzo malownicza. W
1946 r. koœció³ zamkniêto. Przez jakiœ
czas by³ u¿ywany przez baptystów
jako dom modlitwy, a oko³o 1960 r.
zosta³ zniesiony.

Niewielki drewniany koœció³
zbudowano równie¿ na Nowym
Zniesieniu (1925 r.) i poœwiêcono Matce
Bo¿ej Królowej Korony Polskiej. Od
1939 r. parafiê prowadzili ojcowie
saletyni. W zwi¹zku z zaplanowaniem
budownictwa nowego wielkiego
koœcio³a, drewniany rozebrano w
1937 r. Konkurs na projekt nowego
koœcio³a, og³oszony w 1935 roku,
wygra³ Wies³aw Grzymalski, absol-
went Politechniki Lwowskiej. W 1937
roku saletyni przyst¹pili do budowy.
Historyk sztuki J. Skrabski pisze, ¿e
„geometryczno-konstruktywis-
tyczne formy monumentalnego koœ-
cio³a na Zniesieniu mia³y stanowiæ
jedn¹ z najbardziej nowoczesnych
propozycji wœród dzie³ architektury
sakralnej miêdzywojennego Lwowa...
Zrealizowany w ca³oœci koœció³ na
Zniesieniu sta³by siê z pewnoœci¹
jednym z najwa¿niejszych dzie³ archi-
tektury sakralnej I I  Rzeczypos-
politej”.

Koœció³  œw. El¿biety. Widok od zach.
stan z ok. r. 1911

zbudowano wie¿ê. Do czêœci o³tarzowej
przybudowano dwie ma³e zakrystie.
Kszta³ty architektoniczne koœcio³a by³y
utrzymane w stylu uproszczonego
modernizowanego neobaroku, z ele-
mentami art– deco w ozdobieniu.

Prof. Jan Ostrowski pisze, ¿e „ro-
dzimy” neobarok lat 20 XX w., „bardzo
popularny na prowincji, w lwowskiej
architekturze sakralnej by³ reprezen-
towany tylko przez kulparkowskie
dzie³o Ludomi³a Gyurkovicha”. W 1946 r.
koœció³ zamieniono na cerkiew pra-
wos³awn¹ pw. Wprowadzenia NMP,
która zosta³a zniszczona w 1973 r. z
rozkazu kierownictwa partyjno -
administracyjnego; obecnie na tym
miejscu znajduje siê tablica pami¹t-
kowa (J. Bogdanowa).

W 1931 r. zbudowano niewielki
koœció³ Podwy¿szenia Krzy¿a œw. w
Krzywczycach przy ul. Bogdanowskiej.
Ma³o znany architekt T. Biliñski wyko-
rzysta³ kszta³ty neogotyckie, które ju¿
dawno nie by³y popularne w architek-
turze lwowskiej. Po wojnie w koœciele
mieœci³ siê magazyn, a w 1990 r. zosta³
on wyremontowany i przebudowany
przez Ukraiñsk¹ Cerkiew prawos³awn¹.
Œwi¹tyniê powtórnie poœwiêcono
Narodzeniu NMP.

Koœció³ pw. œw. Franciszka z Asy¿u
W 1923 r. lwowski wojewódzki

urz¹d konserwatorski (kierownik J.
Piotrowski) skierowa³ list do w³adz
duchownych wszystkich trzech
obrz¹dków katolickich, w którym nie
tylko krytykowa³ niski poziom
wykonania niektórych projektów
nowych œwi¹tyñ, ale równie¿ wskazywa³
wprost, ¿e u¿ywanie stylów histo-
rycznych siebie w ca³oœci wyczerpa³o i
do realizacji bêd¹ zatwierdzane jedynie
oryginalne projekty o wspó³czesnych
stylowych kszta³tach. Jednak we Lwowie
by³o jedno odstêpstwo od tej regu³y. W
latach 1925-1930 ojcowie kapucyni
zbudowali przy ul. Zamarstynowskiej 134
nowy koœció³ pw. Œw. Franciszka z Asy¿u
wed³ug projektu Jana Sas Zubrzyckiego,
wyraŸnie utrzymany w stylu historyzmu.
Koœció³ zosta³ zaprojektowany w tzw.
„stylu zygmuntowskim” z wykorzysta-
niem elementów renesansu, manieryz-
mu i wczesnego baroku, po³¹czonych z
motywami, zaczerpniêtymi z archi-
tektury œredniowiecznej. Polska ba-
daczka K. Brzezina uwa¿a, ¿e ten koœció³
„mo¿na uznaæ za modelowe dzie³o,
odzwierciedlaj¹ce pogl¹dy autora na
architekturê rodzim¹.” Ona uwa¿a te¿,
¿e taki anachroniczny koœció³ móg³ byæ
zbudowany we Lwowie tylko dlatego,
¿e Jan Sas Zubrzycki mia³ ogromny
autorytet wœród kleru, a ojcowie kapu-
cyni nie podporz¹dkowywali siê
bezpoœrednio w³adzom miejscowym, a
tylko swoim zwierzchnikom. W wyniku
prac powsta³a œwi¹tynia orientowana,

Koœció³ Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wstêpny projekt autorstwa  T. Obmiñskiego.
Widok perspektywiczny  od pd. zach. 1931
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Nese Hala wodu, koromys³o hnetsia,
A za nej Iwanko jak barwinok wietsia.

Noszenie wody jest prac¹ ciê¿k¹.
Ciê¿k¹ i og³upiaj¹c¹. Nie ka¿dy ma
mo¿liwoœci podobne do tych, jakie mia³a
Hala, wokó³ której podczas noszenia
wody owija³ siê, niczym barwinek, przy-
stojny Iwanko. Z regu³y nikt siê nie owija
wokó³ nosz¹cego wodê, a w dodatku
wszyscy wci¹¿ i wci¹¿ chc¹ od niego
nowej wody. Koromys³o siê wygina,
nosz¹cy siê wygina…

W szkole zawsze mi wmawiano, ¿e
nie istnieje perpetuum mobile, czyli
maszyna, która by raz puszczona w ruch
mog³a pracowaæ bez przerwy, bez jakie-
gokolwiek napêdu, bez dostarczania do
niej energii elektrycznej, parowej, czy
spalinowej. Takie urz¹dzenie podobno
jest niemo¿liwe do wykonania. Na takie
urz¹dzenie nie pozwalaj¹ prawa fizyki i
kilkunastu przynajmniej, brodatych i
bardzo m¹drych profesorów z ca³ego
œwiata. Jeœli ktoœ by siê w szkole upiera³,
¿e mo¿e byæ inaczej, dosta³by na koniec
roku dwójê i nie zda³by do nastêpnej
klasy.

Nie lubi³em chodziæ do szko³y. Chyba
zaczê³o siê to od momentu, gdy na-
prawdê w dobrej wierze zapyta³em
nauczycielkê, dlaczego przys³owiowe
dwa razy dwa daje cztery. Myœla³em, ¿e
ona wyt³umaczy mi prawid³owoœæ na
podstawie której dzia³a ca³a mate-
matyka, œwiat i wszechœwiat.

Ona odebra³a to jako sprytn¹ próbê
„zrobienia jej w balona”, czyli oœmiesze-
nia jej przed klas¹. Mnie zaœ nie mieœci³o
siê w g³owie, ¿e ona, podobnie jak i ci
brodaci profesorowie, po prostu nie wie,
dlaczego to wszystko tak w³aœnie siê
przedstawia i sk¹d bior¹ siê te wszystkie
zale¿noœci. Prze¿y³em jakoœ represje,
które mi siê nale¿a³y za „bezczelnoœæ”,
poczym za³ama³em siê ju¿ ostatecznie,
gdy zmuszony zosta³em do obliczania,
kiedy nape³ni siê wod¹ basen, podczas
gdy jedna rura bêdzie dolewa³a do niego
wodê, a druga rura w tym samym czasie
bêdzie z niego wodê odprowadza³a?
Powiedzcie Pañstwo sami - komu po-
trzebna jest taka wiedza? Kto w ten
sposób nape³nia basen wod¹?

Pewien m¹dry cz³owiek wyt³umaczy³
mi, ¿e mam zacisn¹æ zêby i doczekaæ
siê zdania matury. Zacisn¹³em, wiêc,
doczeka³em i zda³em. I tyle mnie widzieli!

Jest takie urz¹dzenie, które raz
puszczone w ruch, bêdzie bez dostar-
czania jakiejkolwiek energii pracowa³o i
pracowa³o bez koñca! Takie urz¹dzenie
zosta³o puszczone w ruch w roku… 1895.

I ono - PRACUJE DO DZISIAJ!! To urz¹-
dzenie nazywa siê TARAN WODNY  i  zosta³o
wymyœlone przez Francuza, Michaela
Montgolfiera, jednego z dwóch braci,  zna-
nych bardziej z tego, ¿e jako pierwsi latali
zbudowanym przez siebie balonem.

Kiedy dosz³o do odkrycia tarana
wodnego? – W osiemnastym wieku!!

Co robi to urz¹dzenie? – Pompuje
wodê i mo¿e podawaæ j¹ do wysokoœci
nawet 80 metrów!!

Co go napêdza? – Nic go nie napêdza.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e napêdza go woda,
któr¹ on nam pompuje. Zobaczy³em to

TARAN WODNY
Uruchomiony  w roku... 1895

cudo techniki dopiero kilka dni temu.
Ono pracuje za darmo. Sk³ada siê ze
zbiornika, kilku rur, czterech zaworów i
z niczego wiêcej!! Zosta³o wymyœlone ju¿
w wieku osiemnastym, ale zapomniano
o nim i dzisiaj nikt nie wie, ¿e mo¿e
istnieæ tak skonstruowane urz¹dzenie.
Taran nie jest jak¹œ gigantyczn¹ ma-
szyn¹. Jest niewielki. To maleñstwo
pracuje dla ciebie dnie i noce, jeszcze
raz powtórzê – ZA DARMO!! Energia dro-

¿eje na ca³ym œwiecie coraz bardziej, a
tu mamy pompê wodn¹ pracuj¹c¹ bez
silnika. Bez pobierania energii z ja-
kiegokolwiek Ÿród³a. Nie trzeba mu
pr¹du, wêgla, czy benzyny. Absolutna
prostota. Absolutna genialnoœæ pomys³u.
Taran mo¿na wy³¹czyæ otwieraj¹c
specjalny zawór, ale tak naprawdê nie
robi siê tego prawie nigdy, poniewa¿
taran obliczony jest na pracê ci¹g³¹. W
zwi¹zku z tym nale¿y pamiêtaæ, ¿e

bêdzie on „tworzy³” doœæ du¿o wody,
wyp³ywaj¹cej z zaworu C, któr¹ nale¿y
jakoœ odprowadziæ jak i to, ¿e bêdzie
nape³nia³ naczynie na szczycie wie¿y
ciœnieñ bez przerwy, a wobec tego na-
le¿y zapewniæ temu naczyniu mo¿liwoœæ

kontrolowanego odp³ywu nadmiaru
wody. Od razu widaæ z tego, co napi-
sa³em, ¿e instalacja tarana bêdzie
najbardziej ekonomiczna na przebiegu
jakiegoœ strumienia, lub Ÿród³a po³o¿o-
nego w terenie pagórkowatym. Nasz
taran, ten, którego pracê obserwowa-
³em, zainstalowany zosta³ w ma³ej wsi
Kajny w pobli¿u Olsztyna ju¿ w roku
1895. Wykorzystano istniej¹ce Ÿród³o
krystalicznie czystej wody po³o¿one u
podnó¿a wysokiej skarpy, na której
pobudowano wieœ. Pocz¹tkowo wodê
brano ze Ÿród³a na zasadzie Hali cho-
dz¹cej z koromys³em, ale by³a to praca
ciê¿ka, a nawet, szczególnie zim¹,
niebezpieczna. Proszê sobie wyobraziæ
schodzenie po oblodzonym urwisku i
wchodzenie na to samo urwisko bêd¹c
w dodatku obci¹¿onym wiadrami z
wod¹. Jeœli ktoœ zapozna³ siê z prac¹
rolnika, ten wie, ile wody zu¿ywa siê w
gospodarstwie, szczególnie, kiedy ma siê
do czynienia z du¿¹ iloœci¹ zwierz¹t
hodowlanych.

Po za³o¿eniu tarana we wsi skoñ-
czy³y siê problemy z wod¹ i gospodarze
korzystaj¹ z niej na sposób miejski.
Odkrêcaj¹ kurek wodnego kranu. Trwa

to nieprzerwanie od roku 1895, nie
zwa¿aj¹c na wszystko, co zdarzy³o siê
w miêdzyczasie. Dwie wojny œwiatowe,
wysiedlenie ludnoœci niemieckiej, nap³yw
ludnoœci polskiej, kilkakrotne zmiany
ustrojów spo³ecznych, a równie¿ zwy-
czajne: burze, wichury i gradobicia. Taran
pyka sobie pracowicie u podstawy
urwiska tak samo, jak w dziewiêtnastym
wieku, wci¹¿ od nowa t³ocz¹c do góry
wodê potrzebn¹ dla ludzi i zwierz¹t.
U góry, we wsi, zbudowano wie¿ê

ciœnieñ, a w niej, dobrze os³oniêty od
zimowego mrozu, wielki zbiornik na
wodê, z którego rozprowadzana jest ona
do poszczególnych gospodarstw. A
wszystko to, powiem po raz trzeci – -  za
darmo! Przygl¹daj¹c siê pracuj¹cej
maszynie, która istnieje, choæ istnieæ nie
powinna, zastanawia³em siê, dlaczego
do dzisiaj nie wiedzia³em o jej istnieniu.
Szko³a, zamiast pokazywaæ nam wyna-
lazki, rozbudzaj¹ce wyobraŸniê i ucz¹ce
radziæ sobie w ¿yciu, wola³a wciskaæ
nam ciemnotê o jakimœ idiotycznym
nape³nianiu basenów, albo o dwóch
poci¹gach, co to jecha³y ze stacji A i stacji
B. Nasze fa³szywe pojêcie nowoczesnoœci
odrzuca³o konstrukcje stare, choæ dobre
i u¿yteczne. Wszystko dooko³a nas krêci
siê i obraca, poch³aniaj¹c niesamowite
iloœci pr¹du elektrycznego, benzyny,
gazu i olejów napêdowych. Wszystko to
œmierdzi i ha³asuje. A¿ przyjdzie dzieñ,
¿e nie bêdzie ju¿ pr¹du, benzyny i gazu.
Zostaniemy wtedy sami poœród naszych
unieruchomionych maszynek, jak ta
pazerna baba z bajki o z³otej rybce, której
z bogactwa, s³u¿by i pa³aców, zosta³o
tylko rozeschniête œwiñskie koryto.

Konferencja jest organizowana
przez centrum „Studium Europy
Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-
skiego” i odbêdzie siê w dniach 15-18
lipca br. G³ównym tematem V sesji
Warszawskiej Konferencji Europy
Wschodniej bêd¹ wolnoœæ i w³adza w
Europie  Œrodkowo-Wschodniej, Po³ud-
niowo-Wschodniej i Wschodniej, w

Informacje Instytutu Polskiego w Kijowie
Do dnia 15 marca 2008 r. przyjmowane s¹ zg³oszenia na konferencjê „Wolnoœæ i w³adza. Imperia,
pañstwa i narody na wschodzie w XVIII-XX w.”

Rosji, Azji Centralnej i na Kaukazie,
pocz¹wszy od XVIII w. Informacje
szczegó³owe s¹ na stronie interne-
towej:
http://www.studium.uw.edu.pl/weec

Instytut Polski w Kijowie oraz
Fundacja Miêdzynarodowa „Odrodzenie”
og³aszaj¹ konkurs recenzji na przek³ad
literatury polskiej w jêzyku ukraiñskim

Najlepsze recenzje zostan¹ opub-
likowane. Lista ksi¹¿ek do recenzo-
wania jest nieograniczona. Prace
prosimy nadsy³aæ na adres:
 ip@polinst.kiev.ua.
Osoba kontaktowa: Olga K³ymenko.
Prosimy w temacie listu wpisaæ „recenzja”.

http://www.polinst.kiev.ua/ua/
main.htm

Widaæ wodê, tryskaj¹c¹ spod w³aœnie otwartego zaworu C

Schemat budowy tarana. „M³ody Technik” nr 8/99

Urz¹dzenie dzia³a na zasadzie wyko-
rzystywania tak zwanych „stuków” w
uk³adzie hydraulicznym. Taran musi byæ
zasilany wod¹ ze zbiornika po³o¿onego
ponad metr wy¿ej od poziomu usytu-
owania tarana.

Woda wp³ywa do urz¹dzenia poprzez
zawór A. Przed rozpoczêciem pracy zalewa
siê taran wod¹ do stanu przedstawionego
na schemacie. Naciskaj¹c zawór C
otwieramy go. Zwalniamy nacisk powo-
duj¹c gwa³towne zamkniêcie siê zaworu.
Takie zamkniêcie powoduje tak zwany
„stuk”, czyli uderzenie wodne w uk³adzie
rur tarana, co daje w efekcie gwa³towny
wzrost ciœnienia wody w rurach miêdzy

Wie¿a ciœnieñ, stoj¹ca we wsi na szczycie skarpy

Opis schematu działania tarana wodnego
zaworami A-C. Ciœnienie zamyka zawór A i
otwiera zawór B. Woda wdziera siê do
zbiornika, w którym rosn¹ce ciœnienie
zamyka zawór B. Nacisk poduszki wodnej
w zbiorniku przesuwa wodê poprzez zawór
D do rury prowadz¹cej do wie¿y ciœnieñ.
Spadek ciœnienia w rurze A-C otwiera
zawory A i C. Szybki przep³yw wody przez
zawór C spowoduje, na zasadzie prawa
Bernouliego, jego gwa³towne zamkniêcie
siê, czyli „stuk” w uk³adzie rur A-C.
Uderzenie naros³ego ciœnienia powoduje
zamkniêcie zaworu A i otwarcie zaworu B,
czyli now¹ porcjê wody wypychan¹ do
góry przez ciœnienie poduszki powietrznej
zbiornika.
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Ju¿ tylko tygodnie dziel¹ nas od roz-
poczêcia w Pekinie Igrzysk XXIX Letniej
Olimpiady. Stolica Chin jest ponoæ do nich
œwietnie przygotowana, ba – zapowiada,
¿e swym rozmachem i œwietn¹ orga-
nizacj¹ igrzyska te przyæmi¹ wszystkie
poprzednie. Spodziewa siê tak¿e
przyjazdu wielu tysiêcy mi³oœników
sportu z zagranicy. Pozostali, miliony, a
raczej miliardy entuzjastów lekkoatletyki
i innych dyscyplin wpisanych w kalen-

darz igrzysk, bêd¹ œledziæ zmagania
sportowców rywalizuj¹cych o palmê
pierwszeñstwa na ekranach telewizo-
rów. Filateliœci zaœ, kolekcjonuj¹cy
znaczki o tematyce olimpijskiej, zajm¹
siê dodatkowo poszukaniem informacji
o nowych emisjach, dokumentuj¹cych
pekiñskie igrzyska.

Z góry trzeba powiedzieæ, ¿e bêdzie
ich niema³o, bo w³aœciwie ka¿dy kraj,
wysy³aj¹cy swych zawodników do
Grecji, do³o¿y starañ, by na swych
miniaturach pocztowych upamiêtniæ
wydarzenia w Pañstwie Œrodka. Mo¿na,
zatem liczyæ na to, ¿e do kompletnego
ju¿ zbioru, licz¹cego do niedawna ponad
15.500 walorów, dojdzie co najmniej
kilkaset nowych. Na razie skierujemy
nasz¹ uwagê jedynie na pierwsz¹ w
ogóle seriê znaczków, wydan¹ dla
uhonorowania pierwszych nowo¿ytnych
igrzysk, które – jak wiadomo – odby³y siê
w Atenach w 1896 r.

Upadek Olimpii
Wpierw jednak przypomnijmy, jak

dosz³o do tego, ¿e w ogóle je wzno-
wiono? Bo przecie¿ igrzyska odbywa³y
siê ju¿ w staro¿ytnoœci! Otó¿ tak, po raz
pierwszy zawodnicy wyszli na bie¿niê
w 776 r. przed Chrystusem – by w szla-
chetnym wspó³zawodnictwie wy³oniæ
tego, któremu nale¿y siê laur zwyciêzcy.
Dzia³o siê to na stadionie le¿¹cej na
Peloponezie Olimpii.

Pierwsza olimpiada trwa³a tylko dwa
dni, przy czym pierwszy zajê³y obrzêdy
religijne, a w drugim rozegrano tylko
jedn¹ konkurencjê, mianowicie bieg
krótki. Wiemy, kto wówczas stan¹³ – jak
to teraz okreœlamy - na podium zwyciêz-
ców: by³ to Korojbos z Elis. Wpisano go
na listê olimpioników (tak zwano wtedy
triumfatorów), wrêczono mu poœwiêco-
n¹ ga³¹zkê wawrzynu i przyobiecano, ¿e
w jego rodzinnym mieœcie wzniesiony
zostanie dedykowany mu honorowy
grobowiec (co te¿ siê sta³o).

Kolejne olimpiady, organizowane
odt¹d co cztery lata, mia³y  coraz  bogat-
sze programy, przybywa³o im bowiem
konkurencji, wpierw do biegu krótkiego
do³o¿ono bieg œredniodystansowy,
potem – d³ugodystansowy, nastêpnie
m.in. zapaœnictwo, piêciobój, wyœcigi
wozów, wyœcigi konne. S³owem, by³y to
ju¿ igrzyska jak siê patrzy. I tak ich
historia wci¹¿ siê wyd³u¿a³a, a lista
olimpioników stale siê powiêksza³a. A¿
do roku 393 po Chrystusie, kiedy to
cesarz rzymski Teodozjusz I Wielki, po
1168 latach trwania olimpiad, uzna³ je
za igrzyska, maj¹ce korzenie pogañskie,
i zakaza³ dalszego ich organizowania.

Sta³o siê: Olimpia, dot¹d maj¹ca
szczególne znaczenie w ca³ej Helladzie i
licznie odwiedzana, zaczê³a popadaæ w
zapomnienie. Wzniesione w Altis,
œwiêtym gaju oliwnym obiekty – œwi¹ty-
nie, stadiony i ca³e ich zaplecze – powoli
zamienia³y siê w ruinê, a proces ten
przyspieszy³y jeszcze trzêsienia ziemi,

CITIUS, SALTIUS, FORTIUS!
które nawiedzi³y Peloponez w latach 522
i 551. Ludnoœæ okolicznych miasteczek i
wiosek zaczê³a traktowaæ to, co po
œwietnoœci Olimpii pozosta³o, jako
kamienio³om, z którego dowoli mo¿na
by³o bezp³atnie czerpaæ materia³y
budowlane.

Pierwsze odrodzenie
I  zapewne do dziœ nic by siê pod

tym wzglêdem nie zmieni³o, gdyby nie
to, ¿e wœród Europejczyków nasta³a
moda na odkrywanie na nowo dziejów
œwiata antycznego, z czym zwi¹zane
by³o tak¿e upowszechnienie siê
ekspedycji archeologicznych, maj¹cych
wydobyæ na œwiat³o dzienne materialne
œwiadectwa przesz³oœci. Uwaga „odkry-
waczy” staro¿ytnoœci skierowa³a siê
tak¿e ku Olimpii. Pierwszy rzuci³ myœl,
by tak¿e tam zacz¹æ rozgrzebywaæ

ziemiê, benedyktyn Bernard de Mont-
faucon, który podró¿owa³ po Pelopone-
zie na pocz¹tku XVIII w. Ale przedstawi³
j¹ jedynie w³adzom koœcielnym, a to
przecie¿ nie by³ grunt, podatny dla
jakichkolwiek przedsiêwziêæ tego
rodzaju. Lecz na szczêœcie po kilku
dalszych dziesiêcioleciach znaleŸli siê
uczeni, zafascynowani antykiem, i w
koñcu trafili do Olimpii, gdzie powoli
zaczêli ods³aniaæ to, co jeszcze po cza-
sach jej wielkoœci pozosta³o. Pojawili siê
tam równie¿ turyœci, a wœród nich tak¿e
pisarze, którzy, czerpi¹c sw¹ wiedzê z
przekazów antycznych i z tego, co na
miejscu ujrzeli, wydali sporo ksi¹¿ek,
opisuj¹cych swe peregrynacje, maj¹cych
wtedy wielkie wziêcie i budz¹cych
wœród czytelników wielkie zaintereso-

wanie tym, czym ¿y³a Hellada przed
dwudziestoma kilkoma stuleciami.

Kolejna myœl narzuci³a siê wówczas
ju¿ niemal  automatycznie: dlaczego
by nie odkurzyæ idei olimpijskich,
dlaczego nie wskrzesiæ igrzysk? Wpierw
zaczêli ten pomys³ ho³ubiæ dwaj Grecy,
bracia Evangelos i Konstantinos Zappaso-
wie, uwa¿aj¹cy jednak, ¿e spuœcizna po
antycznych igrzyskach jest dobrem
Greków, dlatego tylko oni mog¹ konty-
nuowaæ dzie³o swych przodków, bez
udzia³u obcych. Uda³o im siê: w 1859 r.
odby³y siê w Atenach pierwsze igrzyska
panhelleñskie. Impreza by³a nader
skromna, i w œwiecie minê³a bez echa.
Podobnie nastêpna, w 1870 r. Bracia
Zappas byli jednak uparci, i mieli nadal
doœæ œrodków, by sfinansowaæ igrzyska
jeszcze dwa razy, w 1875 i 1889 r., po
czym jednak ich zapa³ siê wyczerpa³.

Baron z inicjatyw¹
Ale idea olimpijska ¿y³a, i by³a wci¹¿

tu i ówdzie odœwie¿ana. Wreszcie uzna³
j¹ za cel swego ¿ycia francuski ary-
stokrata, baron Pierre de Coubertin
(1863-1937), historyk i pedagog. Nie bez
kozery: baron dostrzega³, jak cherlawi s¹
Francuzi (mia³ na myœli mê¿czyzn), i by³
przekonany, ¿e zmieniæ ich mizern¹
posturê (zwracali na ni¹ uwagê tak¿e
wojskowi) mo¿e tylko po³o¿enie wiêk-
szego nacisku na wychowanie fizyczne,
któremu, jego zdaniem, nale¿y poœwiêciæ
wiêcej uwagi ju¿ w szkole, a potem

szeroko je upowszechniaæ wœród do-
ros³ych. Grecka idea uprawiania sportów
nadawa³a siê jak ula³ do podbudowy
jego programu, a olimpizm móg³ go
jeszcze bardziej uatrakcyjniæ. Zacz¹³ wiêc
baron szeroko popularyzowaæ swój
pomys³  wskrzeszenia  igrzysk  olimpijskich,
z czasem pozyskuj¹c dlañ coraz wiêcej
poparcia. Uwieñczeniem jego zabiegów
by³o zwo³anie w czerwcu 1894 r. do Pa-

ry¿a miêdzynarodowego kongresu
sportowego, który po szeœciodniowych
obradach z udzia³em 79 delegatów z 9
krajów powo³a³ do ¿ycia Miêdzynaro-
dowy Komitet Olimpijski, i powierzy³ mu
zorganizowanie pierwszej olimpiady ery
nowo¿ytnej, a w przysz³oœci kolejnych,
co cztery lata. Jego sekretarzem gene-
ralnym zosta³ baron de Coubertin (il. 1),
przewodnicz¹cym zaœ Grek Demetrios
Vikelas. Pierwotnie zamierzano urz¹dziæ
pierwsz¹ olimpiadê w Pary¿u w 1900 r.,
w którym w tym samym czasie mia³a
siê te¿ odbyæ wystawa œwiatowa, ale
baron uzna³, ¿e tak d³ugo czekaæ nie
mo¿na, i zasugerowa³ wczeœniejszy
termin, rok 1896, i inne miejsce – Ateny.

No bo przecie¿ sama historia nakazy-
wa³a, ¿eby inauguracyjne igrzyska
odby³y siê w Grecji, w ich kolebce.
Cz³onkowie MKOl, choæ z zastrze¿eniami,
przyklasnêli, ale okaza³o siê, ¿e Ateny
wcale siê nie kwapi¹ do przyjêcia spor-
towców. Znowu baron musia³ zakasaæ
rêkawy i d³ugo przekonywaæ w³adze
stolicy Grecji i jej rz¹d, aby jednak
wyst¹pi³y w roli gospodarza igrzysk, bo
przysporz¹ one krajowi wiele chwa³y.
Uda³o siê.

Pomys³ braci Sacoraphos
Ale niebawem pojawi³y siê inne

trudnoœci, finansowe. Grecja, która po
trwaj¹cej ponad 370 lat niewoli dopiero
od szeœædziesiêciu kilku lat zaznawa³a
niepodleg³oœci, by³a biednym krajem, nie
maj¹cym ¿adnych œrodków, by zafun-
dowaæ sobie tak kosztown¹ imprezê.
Dosz³o do tego, ¿e jej ówczesny premier,
Kharilaos Trikopis, nie wiedz¹c, jak sobie
poradziæ z tym problemem, poda³ siê do
dymisji! Przede wszystkim, nale¿a³o
odnowiæ ateñski stadion, zbudowany w
330 r. przed Chrystusem, le¿¹cy w ruinie.
Na szczêœcie znalaz³ siê cz³owiek,
podobnie jak Coubertin, zara¿ony ide¹
olimpijsk¹, a przy tym bardzo bogaty:
ateñski architekt, hrabia Georgios
Averoff, który by³ sk³onny wy³o¿yæ po-
trzebne na renowacjê obiektu pieni¹dze
(chodzi³o o milion drachm). Ten k³opot,
chyba najwiêkszy, spad³ zatem barono-
wi z g³owy. Ale nadal brakowa³o
œrodków na inne niezbêdne wydatki. I
tu z bardzo oryginalnym pomys³em,
mog¹cym zape³niæ lukê w bud¿ecie
komitetu organizuj¹cego olimpiadê,
wyst¹pili dwaj greccy filateliœci, bracia
Sacoraphos, którzy zaproponowali, by
poczta grecka wyda³a okolicznoœciow¹
seriê znaczków, z dop³at¹ przeznaczon¹

na igrzyska! Propozycja trafi³a pod
obrady rz¹du 15 lipca 1895 r., i wysz³a z
nich w postaci rozporz¹dzenia z zale-
ceniem, by po³owa sumy, pozyskanej ze
sprzeda¿y znaczków, zosta³a przekazana
komitetowi organizacyjnemu olimpiady.
Tak wiêc, mo¿na powiedzieæ, ¿e filateliœci
w jakiejœ tam mierze na pewno przy-
czynili siê do tego, ¿e 25 marca 1896 r.
(wed³ug kalendarza juliañskiego) król
Grecji móg³ uroczyœcie otworzyæ
pierwsz¹ olimpiadê naszych czasów! W
ci¹gu 10 dni na arenie wyst¹pi³o 280
sportowców (byli to wy³¹cznie mê¿-
czyŸni!) z 13 pañstw, startuj¹cy w 43
konkurencjach. Ceremoniê otwarcia
obserwowa³o 60.000 widzów. Najwiêk-
sz¹ dla nich atrakcj¹ igrzysk by³a ca³kiem
nowa konkurencja, maraton, wprowa-
dzona do programu z inicjatywy fran-
cuskiego filologa Michela Brëala dla
uczczenia pamiêci greckiego ý¿o³nierza
Filippidesa, który w 490 r. przed Chrystu-
sem przybiegù do Aten z wieœci¹ o
zwyciêstwie Greków nad Persami pod

Maratonem. Entuzjazm widowni siêgn¹³
zenitu, gdy na stadion (il. 2) pierwszy
wbieg³ Grek, – s³u¿¹cy w greckiej armii
owczarz (niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e by³
listonoszem) Spiridon Louis (1873-1940).
Wiwatom nie by³o koñca – w ostatnim
okr¹¿eniu towarzyszy³ mu sam król
Jerzy I, po czym trzej królewscy synowie
obnieœli triumfatora uroczyœcie na
ramionach wokó³ stadionu.

Ale poœwiêæmy trochê wiêcej uwagi
pierwszej serii  olimpijskich znaczków .
Emisja liczy³a dwanaœcie walorów, osiem
z nomina³ami wyra¿onymi w leptach, i
cztery z nomina³ami podanymi w
drachmach (1 drachma = 100 lepta).
Przedstawiono na nich (niektóre motywy

siê powtarza³y)
staro¿ytnych
olimpioników: 1
i 2 lepta - piê-
œciarzy oraz 5 i
10 lepta - rzeŸbê
dyskobola d³uta
Myrona, 20 i 40
lepta - amforê,
25 i 60 lepta -
wóz wyœcigowy
z czterema koñ-
mi, z lejcami w
rêkach bogini

zwyciêstwa, 1 drachma - stadion  w
Atenach z Akropolem, 2 drachmy – statuê
Hermesa, patrona wychowania m³o-
dzie¿y mêskiej, z ma³ym Dionizosem
(d³uta Praksytelesa), 5 drachm - pos¹g
Nike z Olimpii, dzie³o Pajoniosa z Mende,
i 10 drachm – - Akropol z Partenonem.

Niestety, nie zachowa³y siê ¿adne
dane, dotycz¹ce nak³adu tej serii. Musia³
jednak byæ doœæ wysoki, bo zarówno
czyst¹, jak i stemplowan¹ mo¿na dziœ
dostaæ za kilkaset euro (uwaga: doœæ
czêsto trafiaj¹ siê sfa³szowane!). Ale ca³a
seria na jednej kopercie, do tego opa-
trzona stemplami pierwszego dnia
obiegu (25 marca 1896 r.) istnieje tylko
w jednym egzemplarzu. W czyjej tkwi
kolekcji – - nie wiemy.

Dewiza ojca Marcina
Nasz artyku³ opatrzyliœmy tytu³em

„Citius, altius, fortius!”, dewiz¹ towarzy-
sz¹c¹ wszystkim igrzyskom w czasach
nowo¿ytnych, a oznaczaj¹c¹ „Szybciej,
wy¿ej, mocniej!”. W niektórych Ÿród³ach
wyczytaliœmy, ¿e by³a ona ju¿ znana w
staro¿ytnoœci. Nic podobnego! W „Skrzy-
dlatych s³owach” Henryka Markiewicza
i  Andrzeja Romanowskiego znalaz³a siê
ona w czêœci cytatów przypisanych
anonimowym autorom. Mo¿na teraz tê
informacjê sprostowaæ, a to dziêki
poczcie Watykanu, która z okazji XXVII
Letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney w
2000 r. wyda³a aerogram, wszystko
wyjaœniaj¹cy. Otó¿ twórc¹ tego olim-
pijskiego motta, tak udanie ujmuj¹cego
w trzech s³owach kwintesencjê olim-
pijskiej rywalizacji jest francuski domi-

nikanin, ojciec Henri Didon, nosz¹cy
zakonne imiê Marcin. Urodzi³ siê 17
marca 1840 r., a zmar³ 15 marca 1900 r.

By³ wybitnym kaznodziej¹ i pisa-
rzem. Czasem prezentowa³ doœæ rady-
kalne pogl¹dy, co spowodowa³o, ¿e
w³adze koœcielne skierowa³y go na rok
„na wygnanie” do klasztoru na Korsyce.
W jego twórczoœci pisarskiej szczególne
miejsce zajmuje „¯ycie Jezusa Chrystusa”,
które wielokrotnie wznawiano i
przet³umaczono na kilkanaœcie Jêzyków,
w tym równie¿ na polski.

Kiedy w 1896 r. w Atenach odby³y
siê pierwsze igrzyska ery nowo¿ytnej,
ojciec Marcin, interesuj¹cy siê tak¿e
sportem i uwa¿aj¹cy, ¿e mo¿e on zbli¿yæ
do siebie ludzi ró¿nych narodowoœci,
stworzy³ has³o najlepiej oddaj¹ce sens
wspó³zawodnictwa na boiskach: Citius,
altius, fortius! Przyjê³o siê ono natych-
miast i od przesz³o stu lat przyœwieca
zawodnikom w rywalizacji o palmê
pierwszeñstwa.

Wspomniany aerogram z nadruko-
wanym znaczkiem wartoœci 1500 lirów,
pokazuj¹cym olimpijsk¹ flagê, przedsta-
wia tak¿e w czêœci ilustracyjnej podo-
biznê dominikanina Henri Didona, pod
któr¹ zaznaczono, ¿e to on w³aœnie jest
autorem s³ynnego has³a. Nak³ad ca³ostki:
70.000.

Ciekawe by³oby przeœledziæ, na ilu
znakach pocztowych (znaczkach, ca³ost-
kach, datownikach) dewiza ojcostwa
Henri Didona ju¿ figuruje. Tu ciekawostka:
umieszczono j¹ równie¿ na przywieszce
znaczka poczty Niemieckiej Republiki
Demokratycznej, przygotowanego z
okazji maj¹cej siê odbyæ w Berlinie 89.
sesji Miêdzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego. Ale po bojkocie przez
wiêkszoœæ pañstw zachodnich olimpiady
w Moskwie w roku 1980, pañstwa bloku
komunistycznego zrewan¿owa³y siê
nieobecnoœci¹ na igrzyskach w Los An-
geles w 1984 r. Ofiar¹ tego kroku pad³
tak¿e opisany wy¿ej znaczek, – nigdy siê
nie ukaza³.

Wymieniliœmy powy¿ej nazwisko
Demetriosa Vikelasa, pierwszego prze-
wodnicz¹cego MKOl. Nie utrzyma³ siê
d³ugo na tym stanowisku, bo wci¹¿
uwa¿a³, ¿e olimpiady powinny byæ
spraw¹ greck¹, i Grecja powinna mieæ
we wszystkich dotycz¹cych ich kwestii
pierwsze s³owo. To by³o dla inicjatorów
wznowienia olimpiad nie do przyjêcia,
w zwi¹zku z czym nak³oniono Vikelasa,
by zwolni³ swój fotel (zast¹pi³ go na nim
baron de Coubertin). Ale eks-przewod-
nicz¹cy bynajmniej nie spocz¹³ na
laurach, i przyst¹pi³ do organizowania na
w³asn¹ rêkê panhelleñskich igrzysk,
konkurencyjnych dla olimpiad. Dopi¹³
jednak swego dopiero w 1906 r., w
dziesi¹t¹ rocznicê olimpiady ateñskiej.
Ale sportowcy zawiedli, przyby³o ich
niewielu, tote¿ Vikelas musia³ uznaæ, i¿
poniós³ pora¿kê, i ju¿ do swego pomys³u
nie wraca³ (zreszt¹ zmar³ w dwa lata
póŸniej). Ale – co dla nas wa¿ne, – w fila-
telistyce jego inicjatywa pozostawi³a
œlad: w 1906 r. poczta grecka wyda³a
okolicznoœciow¹ seriê, licz¹c¹ a¿ 14
znaczków (jeden z nich reprodukujemy,
il. 3) o treœciach, nawi¹zuj¹cych do sta-
ro¿ytnych olimpiad i greckiej mitologii.
Ale zdobyæ j¹, choæ nie ma wygórowanej
ceny, nie jest ³atwo…
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Przygotowa³ do druku
MACIEJ DÊBORÓG-BYLCZYÑSKI
Zdjêcia ze zbiorów rodziny Bylczyñskich

W mieœcie
Karty na chleb, na m¹kê, na cukier,

na t³uszcz, na kawê, naftê i kartofle,
powoli, a ostatecznie, zaczê³y regulowaæ
konsumpcjê, ale te¿ i do rozpaczy dopro-
wadzaæ konsumentów. Posiadanie karty
nie dawa³o jeszcze pewnoœci, ¿e po
d³ugim czekaniu w tak zwanym ogonku,
dostanie siê artyku³ po¿¹dany. „Kto na
ciebie kamienieniem, ty na niego kart¹
chlebow¹” – powiada nowoczesne przy-
s³owie. Smutnym okiem spogl¹daj¹
obywatelki lwowskie na tê têczê ró¿nych
barw. „chyba ten papier zjem” mówi³y
desperatki ogonkowe. Opowiadano we
Lwowie, ¿e gdy cesarz Wilhelm przeje¿-
d¿a³ przez jedno z miast niemieckich, jak
zwykle owacyjnie witany, zauwa¿y³, ¿e
najg³oœniej krzykn¹³ „hoch” s³uszny,
szczup³y mê¿czyzna, a po wydaniu tego
okrzyku upad³ i umar³. Automobil
cesarski stan¹³. Przywo³ano lekarzy. Nie
mogli jednak zbadaæ powodu nag³ej
œmierci. Zatem cesarz kaza³ zawieŸæ
w³asnym automobilem na klinikê nie-
boszczyka, a¿eby tam sekcja wykaza³a
przyczynê nag³ego zgonu. Znaleziono
jelita puste, wszystkie organy zdrowe, a
w ¿o³¹dku trzy kartki, na chleb, na cukier
i na t³uszcz. W „Kurierze Lwowskim”
wychodzi³y czêsto przepisy gospo-
darskie, na zrobienie myd³a, pieczywa
bez dro¿d¿y, sposób na zmarzniête
kartofle i tym podobne drobiazgowe
tajemnice, które jakaœ dobra gospodyni
ze swych doœwiadczeñ szerszej publicz-
noœci udziela³a. W „migawkach”, które
stanowi³y k¹cik humorystyczny „Kuriera”,
napisa³ ktoœ zupe³nie podobnym stylem:
kartê cukrow¹ ususzyæ na kuchni, ut³uc
w moŸdzierzu i starannie przesiawszy,
wsypaæ do puszki porcelanowej, lub
blaszanej, u¿ywana w ma³ych dawkach
do kawy lub herbaty wystarczy na d³ugo.
Przy karcie chlebowej uwa¿aæ, by na
s³oñcu nie le¿a³a, gdy¿, o ile posmarowan¹
jest odpowiedni¹ kratk¹ z kartki t³usz-
czowej, ³atwo je³czeje, a nawet zacznie
siê topiæ… I tak dalej.

Przypomina mi siê wiek dziecinny i
stara boncia, która na febrê, tak zwan¹
zimnicê, mia³a œrodek niezawodny.
Indyjskie jakieœ s³owo, z dwunastu sylab
z³o¿one, pisa³o siê na kartce i pacjent
kartkê po³yka³, potem co dzieñ za¿ywa³
kartkê, w której siê po jednej sylabie z
koñca urywa³o. Gdy dwunastego dnia,
ostatni¹ sylabê po³kn¹wszy, zakrztusi³
siê, znak to by³ pewny, ¿e go  febra
opuœci³a.

Tak zwane ogonki przy sklepach
zaczê³y siê ju¿ w jesieni 1915 roku, ale z
pocz¹tku tylko przy sk³adach artyku³ów
zbytkownych, jak cukier, kawa, konfitury
Meinla. Cukru brak by³ wielki, rosyjskie
zapasy prêdko siê wyczerpa³y, ale roz-
paczliwymi sta³y siê ogonki, gdy chleba
i m¹ki brak³o. Wtedy to ustawiali siê
ludzie dwójkami lub trójkami, a ¿o³nierze
z karabinami chodzili tam i z powrotem,
pilnuj¹c porz¹dku. Ró¿ne by³y tych
ogonków w³aœciwoœci i charaktery. By-
wa³y ogonki z³e, zgryŸliwe i k³ótliwe.
Bywa³y przepojone tak¹ rezygnacj¹ w
cierpliwoœci, ¿e raz przy nafcie, której tyle
w Galicji, opasa³y ca³¹ kamienicê
dooko³a. By³y czasem weso³e, bo bez-
czynnoœæ przymusowa usposabia³a
towarzysko i dowcipnie. S³ysza³am
panów, którzy sobie te postoje za ma³¹
rozrywkê uwa¿ali, ale wola³am nie
dochodziæ, na czym w³aœciwie przyjem-
noœæ polega³a. Szanuj¹ce siê s³ugi
porz¹dnych rodzin w ogonkach staæ nie
chcia³y, trzeba by³o najmowaæ kogoœ do
tej bezczynnoœci. By³a to straszna strata
czasu. „Rano wstaje, kto w ogonku staje”
–by³o tak¿e aktualnym przys³owiem. Na
w³asne oczy widzia³am, jak dzieci nielet-
nie, okutane w chusty, uk³ada³y siê do
snu o jedenastej w nocy przed progiem
sklepu, w którym na drugi dzieñ rano
chleb otrzymaæ mia³y.

Gdy ch³ód jesienny nasta³, policja
spêdza³a maleñstwa, a one na drugi
dzieñ z rana jeszcze d³u¿ej czekaæ na
zimnie musia³y, bo ich starsi wyprzedzali.
Trzewiczki podarte, spódniczêta wiatrem
podszyte. Sta³o to tak tupi¹c i z nogi na
nogê przestêpuj¹c. Ile kobiet ciê¿ko
przechorowa³o te godzinne na mrozie
wystawanie. Opowiadano mi, ¿e raz
ogon by³ niespokojny i babom buzie siê

PAMIĘTNIK LWOWIANKI

Pierwszy z lewej – W³adys³aw Mieczys³aw Rêbacz - prof. I Wy¿szej Szko³y
Realnej we Lwowie. Przyjaciel Jakuba Bylczyñskiego (równie¿ nauczyciela tej
szko³y), ojciec chrzestny jego syna Paw³a. Tu w mundurze porucznika c. i k. armii.

Pamiêtnik

MACIEJ
DĘBORÓG�BYLCZYŃSKI
(ur. 1975) krytyk literacki, publicysta
zwi¹zany z pras¹ krajow¹ i polonijn¹.
Mieszka na Œl¹sku (Siemianowice Œl¹skie)
i w Zag³êbiu D¹browskim (S³awków).
Jest cz³onkiem m. in. Ma³opolskiego
Towarzystwa Genealogicznego (Kra-
ków), Towarzystwa Genealogiczno-
Heraldycznego (Poznañ) i Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich (Katowice). Jego
rodzina przez 200 lat zwi¹zana by³a z
Ziemi¹ Halick¹, g³ównie ze Lwowem,
Stanis³awowem, Trembowl¹, czy okoli-
cami Tarnopola.

W koñcu grudnia otrzymaliœmy list: Drogi Panie Redaktorze! Chcia³bym o coœ zapytaæ. Posiadam anonimowy rêkopis pamiêtnika z lat 1914-1918
pisanego we Lwowie. Jest to opis sytuacji wojennej we Lwowie i okolicy, pobliskie miejscowosci, dworki... niestety w pamiêtniku brak niemal
nazwisk, wszystko pisane jest bardzo szczegó³owo i dynamicznie, ale bez wnikliwej znajomosci tego czasu trudno jest bli¿ej stwierdzic kto i o kim
pisze (autocenzura jakaœ). Chcia³bym zapytaæ, czy pomimo tych niedogodnoœci tego tekstu nie chcia³by Pan zapoznaæ siê z próbk¹ pamiêtnika.
A mo¿e wydrukowaæ, mo¿e ktoœ jeszcze by skojarzy³ z czytelników lepiej ni¿ ja kto i o czym dok³adnie pisze… pamiêtnik jest sam w sobie
ciekawy, zawiera np. humor wojenny tego okresu, powiedzonka wtedy chyba ku pokrzepieniu serc przekazywane..., czasem dok³adne relacje
co i ile kosztowa³o we Lwowie, jak zdro¿a³y ceny produktów... sa tez refleksje niemal literackie o p³on¹cych dworach, o wojsku rosyjskim,
o wkroczeniu Austriakow do Lwowa itp. …tyle tylko – jak piszê - trudno traktowac to jako dokument, bo prawie nie ma dat, i prawie nazwisk,
raptem kilku oficerów sie doszuka³em... Co Pan myœli o tym? Warto? Czy „Kurier” by³by zainteresowany? Ten rêkopis przyjecha³ ze Lwowa z moj¹
prababk¹ w 1920 r. do Bydgoszczy...ja dosta³em go 2 lata temu, ale nic pewnego, ¿e adresatem jest moja prababka, mo¿e raczej jej matka,
albo zupe³nie obca mi kobieta...?

Serdecznie pozdrawiam, Maciej Bylczyñski

Zapoznaliœmy siê nie tylko z próbk¹, ale z ca³ym pamiêtnikiem.To fascynuj¹ca lektura. Podejmiemy starania by wydaæ go w ca³oœci. Jest tego wart.
Póki co postanowiliœmy zapoznaæ naszych czytelników z jego fragmentami.          Marcin Romer

Je¿eli wœród Czytelników „Kuriera
Galicyjskiego”, mieszkaj¹cych na
Ukrainie, we Lwowie i na Ziemi
Lwowskiej s¹ osoby, które walczy³y
na frontach II wojny œwiatowej lub
te¿ takie, które doœwiadczy³y prze-

Zapraszamy kombatantów
œladowañ i represji, chcielibyœmy je
poznaæ. Prosimy o kontakt:

Stanis³awa Kalenowa
prezes Stowarzyszenia Polskich

Kombatantów i Osób
Represjonowanych we Lwowie

tel.: (032) 275-93-94

rozpuœci³y, niektóre zaczê³y krzyczeæ.
¯o³nierz pilnuj¹cy stara³ siê zatkaæ usta
najenergiczniejszej, do ucha jednak
szepn¹³ jej pó³g³osem: krzyczcie mamu-
niu, a g³oœno, bo i moja ¿ona chleba nie
dosta³a. Przed sklepem z naft¹ i sol¹
najcierpliwiej stali ¯ydzi i ¯ydówki. Gdy
zdobyli jedn¹ topkê soli lub litr nafty,
podawali j¹ innym, a sami znów na
koñcu ogona stawali. By³ to interes
rentowny. Na wsi nie by³o ceny, której
by baba za sól nie da³a, jeœli o ni¹ by³o
trudno. Na prowincji cena topki soli
dochodzi³a 4 koron i wy¿ej, a gdy raz siê
ustali³ handel zamienny, to nieraz za litr
nafty bra³ ¯yd kurê. Cukier po ma³ych
miasteczkach kosztowa³ 5 koron za kilo,
a i to trudno go by³o dostaæ. Przeszkod¹
ogromn¹ w handlu by³a taryfa, wyda-
wana w celu unormowania cen, bo tak
by³a nisk¹, ¿e nikt po tej cenie sprze-
dawaæ nie by³ w stanie. A policja pilno-
wa³a i kontrolowa³a, a¿eby jej nie
przekroczyæ. Po kilku niema³ych próbach
zrewoltowa³y siê krupiarki i m¹czarki,
przesta³y swój towar rozk³adaæ. Tak
rynek, jak budki za starym teatrem – tak
zwane „na ³awkach” œwieci³y pustkami,
ludzie wracali z zakupów z pró¿nymi
rêkoma. Trzeba by³o je zmuszaæ do
sprzeda¿y. Taryfê podniesiono. Wysz³y
w koñcu pod groŸb¹ odebrania koncesji,
ale sprzedawa³y niechêtnie, a jeœli
policjanta w pobli¿u nie widzia³y,
stawia³y swoj¹ cenê. Gdy siê im zwróci³o
uwagê, ¿e ceni¹ ponad taryfê, odpo-
wiada³y: Ja nie si³ujê! Niech pani idzie do
taryfy, mo¿e ona pani sprzeda!

Dla porównania podajê ceny
artyku³ów obecnie z roku 1914:

Rok 1914 taryfa - rok 1917
Cukier 1 k. 88 h. – 1.1 - 1. 26, bez karty 4
korony

Kawa 1 k. 9 h. 16 koron – - 30 koron
Jaja 1 szt. 14 h. 26 h. - 40 h.
Mleko 1 litr 44 h. 60 - 1 60 h.
Krupy jêcz. 1 k. 60 h. – 78 h. - 3 .50 h.
M¹ka 1 k. 25 h. 1 k. 18 h. - 6 k. i wiêcej
Para kaloszy 12 k. 30 k. - 56 k.
Przeœcierad³o 10 k. 20 k. - 26 k.
Metr barchanu 90 h. 6 k. -  6 k.
Krowa 550 k. - 3000 k.
Koza 30 k. - 500 koron

A có¿ mówiæ o dwuno¿nej apro-
wizacji miasta, o babach, które co
dzieñ na swych plecach dŸwigaj¹ z
daleka, bo o milê nieraz i wiêcej, ró¿ne
wiejskie przysmaki! One s¹ teraz
paniami po³o¿enia. Sadowi siê tak¹
babê jak najwygodniej. Podaæ jej trzeba
herbaty z rumem. Poczêstowaæ
cukierkami, bo jak¿e inaczej dojœæ do
jajek, œmietany, mas³a lub sera. By³a
chwila, ¿e w lecie, w czasie robót
polnych, zakazywano babom kurso-
waæ. £adunek jej odbierali i szacowali
urzêdnicy na akcyzie, p³acili nieznaczn¹
sumê, a ona musia³a wracaæ, niby to
do roboty w polu. By³o to krzywd¹ dla
niej i dla jej sta³ych klientów. Na
szczêœcie instytucja bab nie da³a siê
w ten sposób unicestwiæ! Przekrada³y
siê, czy op³aca³y? Nie wiem. Doœæ, ¿e
ka¿da majêtniejsza rodzina we Lwowie
ma swoj¹ babê, która w chwili szla-
chetniejszego porywu, nadprogramo-
wo, dostarczy kilka litrów kaszy lub
m¹ki. Gdy na wsi brak³o soli i nafty,
baby postawi³y warunek sine qua non,
¿eby siê ich klientki o te dwa artyku³y
dla nich postara³y. I stara³y siê,
ukradkiem, kupiæ za drogie pieni¹-
dze nafty lub soli, byle taka dobro-
dziejka progu ich przypadkiem nie
ominê³a.

cdn.
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Mam na imiê Jerzy Wasid³ow.
Urodzi³em siê w Stanis³awowie na
Ukrainie 04 wrzeœnia 1949 roku jako
trzecie dziecko w rodzinie wywiezionych
z £odzi do ZSSR Polaków. Wywiezieniu
podlega³a w rzeczywistoœci tylko rodzina
ojca - Wasid³owowie. Mama wyjecha³a,
bo  dopiero co wziê³a œlub z tat¹. Rodzice
mamy - babcia i dziadek Partykowie - z
w³asnej woli podjêli fataln¹ decyzjê,
wsiedli do wagonu z Wasid³owymi. Bali
siê ¿e nie zobacz¹ nigdy wiêcej swojej
jedynej córki Ireny.

Repatriacje by³y wa¿nym sk³adni-
kiem polityki ZSSR skierowanej na
rygorystyczne wyegzekwowanie
zagranicznej diaspory by³ych obywateli
ZSSR i bia³ej emigracji. Podstaw¹
wywózek w naszym wypadku (z Polski)
by³y umowy repatriacyjne zawarte
miedzy ZSSR a Polskim Komitetem
Wyzwolenia Narodowego. Wasid³owo-
wie okazali siê na listach do repatriacji
przez podobne do ruskiego nazwisko,
nale¿noœæ do Koœcio³a prawos³awnego i
przynale¿noœæ g³owy rodziny (wtedy ju¿
nie ¿y³), Aleksandra, do Bia³ej Gwardii.

Formalnie eszelon z Wasid³owymi
by³ skierowany do Brzeœcia. Faktycznie
rodziców dowieziono za Wo³gê i osied-
lono na zimê w „spiecposieleniju” Engels.
W Engelsie byli te¿ osiedleni internowani
Niemcy Nadwo³¿añscy i niemieccy jeñcy
wojenni. Mê¿czyŸni zostali przymuszeni
do ciê¿kiej i brudnej pracy przy produkcji
kleju z frontowej padliny. Jeszcze w
Brzeœciu repatriantom odebrano polskie
dokumenty. W zamian dano im zbiorcz¹
listê ewakuacyjn¹. Wiosn¹ 1946 r.
rodzice banalnie uciekli z Engelsa bez
zezwolenia, bez dokumentów. Próba
przeciêcia granicy z powrotem do Polski
nie powiod³a siê. Rodzina ukry³a siê
wœród miejscowych Polaków w
Stanis³awowie.

Wasid³owowie – - to stara ³ódzka
familia. Najprawdopodobniej obecna
pisownia nazwiska powsta³a przez
niemieck¹ albo rosyjsk¹ transliteracjê
nazwiska podobnego do W¹sid³ów.
Mog³o to staæ siê na poziomie pra-
pradziadka Hermana, który figuruje w
aktach archiwalnych jeszcze bez nazwis-
ka. Rodzinna legenda donosi, ¿e zosta³
we wczesnym dzieciñstwie sierot¹ i by³
wychowany przez obc¹ rodzinê. Wszys-
cy znani mi Wasid³owowie mieszkaj¹ w
okolicach £odzi albo st¹d pochodz¹.

Moi dziadek i pradziadek - Aleksan-
der i Aleksander Wasid³owowie byli
wojskowymi lekarzami w carskiej armii
i nale¿eli do koœcio³a prawos³awnego. Ich
¿ony - Maria zd Krauze (moja prababcia)
i Gertruda zd Kanfiszer (babcia) – by³y z
pochodzenia Niemkami.

Ojciec – Jan Wasid³ow – urodzi³ siê w
Rumunii (Mansburg) w 1921, kiedy dzia-
dek wraz z babci¹ i oddzia³ami bia³ej
armii uciekali przed bolszewikami na
po³udnie. Po ustaniu dzia³añ wojennych
Wasid³owowie wrócili do rodzimej £odzi.
Dziadek wybudowa³ nowy dom, który
teraz stoi przy ul. S³onecznej 17.

Ojciec mojej matki - Wojciech Par-
tyka - potomek polskiego ziemianina
z Kieleckiego, polski rewolucjonista,
08.11.1937 r. odznaczony Krzy¿em Nie-
podleg³oœci. Za udzia³ w rewolucji 1905
roku by³ do¿ywotnie zes³any na
Syberiê. Uciek³ po wybuchu I Wojny
Œwiatowej.

Moja babcia ze strony matki - Lidia
zd Bie³okrysienko - dworianka (szlach-

O rodzinie pañstwa Wasid³owych ze Stanis³awowa s³ysza³em ju¿ dawno. Wspomnienia pani Ireny Partyki-Wasid³ow zamieszczaliœmy
niejednokrotnie (ostatnio w poprzednim numerze). PóŸniej dotar³y do nas wiersze jej syna Jerzego. Postanowiliœmy je opublikowaæ.
Poprosiliœmy autora o parê s³ów o sobie. Otrzymaliœmy wypowiedŸ, bêd¹c¹ prawie, sag¹ rodzinn¹. Jest fascynuj¹ca i jak¿e polska.
Na podstawie takich historii mo¿na by napisaæ nie jeden scenariusz. „Obyœ ¿y³ w ciekawych czasach” - g³osi znane ¿ydowskie
przekleñstwo. Na te w³aœnie -„ciekawe czasy”, przypad³o ¿ycie ostatnich pokoleñ wielu polskich rodzin. Gdy zobaczy³em przys³an¹
biografiê na trzech bitych stronach, pierwsz¹ myœl¹ by³o: „trzeba to skróciæ”. Gdy przeczyta³em - zmieni³em zdanie. Ciekawej lektury!

Marcin Romer

Jerzy Wasidłow i jego wiersze

cianka) wed³ug rejestrów rosyjskich, jest
potomkiem starego szlacheckiego rodu
Cichockich. W³aœciwie ga³êzi tego rodu,
który od pocz¹tku XVIII wieku ukorzeni³
siê w Rosji. Wojciech Partyka by³ drugim
mê¿em babci. Po pierwszym babcia
mia³a nazwisko Boisselot i obywatelstwo
francuskie. Jej francuski paszport
zachowa³ siê u nas do dziœ. Ten paszport
pomóg³ Partykom. Zbieg³y kator¿nik
Wojciech i rosyjska dworianka Lidia
wydostali siê z bolszewickiej Rosji do
Polski z francusk¹ wiz¹.

Mama urodzi³a siê w Radomiu w
1925 roku. Do czasu repatriacyjnej
wywózki 1945 roku moi rodzice miesz-
kali w £odzi. Ca³e swoje wspólne ¿ycie
rozmawiali ze sob¹ po polsku. Polski
jest pierwszym od urodzenia jêzykiem
moim, mojego brata i siostry. Wycho-
waniu domowemu zawdziêczam
znajomoœæ wielu innych, oprócz jêzyka,
sk³adników polskiej tradycji kul-
turowej.

Szko³ê œredni¹ skoñczy³em w
Stanis³awowie w 1967 roku. W tym¿e
roku wst¹pi³em na wydzia³ biologii do
Pañstwowego Uniwersytetu w Czer-
niowcach. W 1972 otrzyma³em dyplom
biologa, wyk³adowcy biologii i chemii.

Pracowa³em jako nauczyciel biologii
w szkole œredniej, wyk³adowca fizjologii
w instytucie medycznym, in¿ynier od
zwalczania grzybów domowych w
biurze projektowym, jako autor
artyku³ów w prasie, jako t³umacz, jako
przewodnik górski, sezonowo - jako
instruktor alpinizmu na obozach alpi-
nistycznych Kaukazu i Pamiru. W Polsce
te¿ dorywczo wykonujê roboty wyso-
koœciowe w brygadzie alpinistycznej.

Od lat studenckich by³em liderem
turystyki górskiej, póŸniej - alpinistyki.
Jestem wspó³za³o¿ycielem pierwszej
sekcji alpinizmu w Czerniowcach.
PóŸniej w Iwano-Frankowsku by³em
wiele lat cz³onkiem wojewódzkiego za-
rz¹du Federacji Alpinizmu, wspó³za³o-
¿ycielem i cz³onkiem zarz¹du pierw-
szego w województwie klubu alpi-
nistycznego.

W 1996 roku z kolegami-alpinistami
w Iwano-Frankowsku za³o¿y³em ekolo-
giczn¹ organizacjê spo³eczn¹ Asocjacja
„Nasz Dom”, która sta³a siê znanym
liderem ochrony i zrównowa¿onego

rozwoju Karpat. Prezydentem tej Aso-
cjacji by³em do koñca 2007 roku.

Inicjowa³em utworzenie Ukraiñ-
skiego Narodowego Komitetu Miê-
dzynarodowego Roku Gór 2002, by³em
zastêpc¹ prezesa tego komitetu. (We
wspó³pracy z odpowiednim Komitetem
w Polsce.)

Uczestniczy³em w wielu zjazdach, w
tym i wysokiego miêdzynarodowego
szczebla: Konferencja ONZ na temat
zmian klimatu w (Hague, 2000), Kar-
packo-Dunajski Szczyt (Bukareszt, 2001),
Konferencja FAO na temat wyników

Miêdzynarodowego Roku Gór (Szam-
beri, 2003), 5-ta Konferencja Ministrów
Œrodowiska (Kijów, 2003), I Konferencja
Stron Karpackiej Konwencji (Kijów, 2006).

Ze swojej strony te¿ organizowa³em
i przeprowadzi³em wiele mityngów
wœród których szczycê siê takimi jak:

miêdzynarodowa konferencja Wielkie
Ssaki Karpat (Iwano-Frankowsk, 2000
–materia³y s¹ w bibliotekach Uniwer-
sytetu £ódzkiego, Jagielloñskiego),
miêdzynarodowy okr¹g³y stó³ z
Konwencji Karpackiej w ramach V
Konferencji Ministrów Œrodowiska
(Kijów, 2003).

Jako pierwszy w historii Ukrainy
wyst¹pi³em w obronie wilków na
Ukrainie. Wymusi³em wprowadzenie do
prawa Ukrainy zmian, ³agodz¹cych
sytuacjê prawn¹ wilka. Moj¹ zas³ug¹ jest
te¿ wpisanie w 2003 roku gatunku
NiedŸwiedŸ Brunatny do listy Czerwonej
Ksiêgi Ukrainy. To pierwszy na Ukrainie
wypadek: wpis do Czerwonej Ksiêgi
wykonano na ¿¹danie organizacji
spo³ecznej.

By³em i jestem inicjatorem i uczest-
nikiem wielu innych inicjatyw spo-
³ecznych.

Polski jêzyk, kultura polska od lat
dzieciêcych formowa³y moj¹ osobo-
woœæ. Zawsze w domu na bie¿¹co

przy za³o¿eniu przez miejscowych
nauczycieli (M. Czerniawska) pierwszej
polskiej klasy przy szkole Nr 16. Poma-
ga³em przy zak³adaniu przez moj¹ mamê
i nauczyciela z Polski Cz. Dêbca pierwszej
powojennej polskiej biblioteki.

Szczególnie poœwiêci³em siê pol-
skiemu szkolnictwu w latach 1998-2002,
kiedy polskie klasy doros³y do wyk³a-
dania przedmiotów przez odrêbnych
nauczycieli. Wywalczy³em u lokalnych
w³adz oœwiatowych prawo wyk³adania
tych przedmiotów w jêzyku polskim.
Sam przyst¹pi³em do wyk³adania
niektórych przedmiotów (przyroda,
biologia, bezpieczeñstwo ¿ycia). Jestem
pierwszym po wojnie stanis³awowskim
nauczycielem, wyk³adaj¹cym przedmioty
w oficjalnej szkole po polsku.

Razem z innymi stanis³awowskimi
nauczycielami Polakami (M. Czerniawska,

R. Grabowski) za³o¿y³em Stanis³a-
wowskie Stowarzyszenie Polskich
Nauczycieli „Wiedza” i by³em jego
prezesem.

Uczestniczy³em i uczestniczê w
innych przedsiêwziêciach wspólnoty
stanis³awowskich Polaków.

W czasach radzieckich nie mia³em
szans byæ publikowanym jako twórca.
Pierwsze wiersze opublikowa³em w
roku 1993 w jêzyku ukraiñskim w
Iwano-Frankowskiej gazecie „Zachidnyj
Kurier” (Nr 316, 323). Mam te¿ opubli-
kowane dwa opowiadania na temat
alpinistyki.

We wspó³autorstwie z S. Nowak i
R. Mys³ajekiem (Polska) napisa³em i
wyda³em ksi¹¿kê „Wilk w Karpatach”.
(Siwersia, Iwano-Frankiwsk, 2001 – jest
w bibliotece Uniwersytetu £ódzkiego
i Jagielloñskiego) Prawa autorskie na-
le¿¹ do mnie. Jest to pierwsza wydana
w jêzyku ukraiñskim i na terenie
Ukrainy ksi¹¿ka o wilku.

Moje polskie wiersze pierwszy raz
by³y opublikowane w antologii „Gdzie
Jesteœ Ojczyzno…” (Wspólnota Polska,
W. 1996) Mia³y potem miejsce nieliczne
sporadyczne publikacje moich polskich
wierszy w niektórych czasopismach.

Znacz¹cym dorobkiem s¹ moje
publikacje w prasie, powi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ ekologiczn¹. Za najbardziej
znacz¹ce uwa¿am artyku³y na temat
wilków (Wseukraiñska Techniczna
Gazeta Nr 2-3 2005, Nr43 2006) i Kon-
wencji Karpackiej (Wseukraiñska
Techniczna Gazeta Nr5 02.02.2006).

11 lutego 2008 r.
Jerzy Wasid³ow

Jerzy Wasid³ow

LUSTRO
¯arówki œwiat³o
Za³ama³o siê w zwierciadle
Odbijaj¹cym jak¹œ pogniecion¹
twarz
I zakurzone meble
W niezmiennych czterech
œcianach
I wiêcej nic

Zamieni³bym to lustro chêtnie
na ka³u¿ê
Odbijaj¹c¹ w niebie
Ptaków wolny lot

WIOSNA
PRZYCHODZI
Do mnie corocznie
Wiosna przychodzi
I mnie zawiadamia
¯e wiosna przysz³a

Mam swój kalendarz
W zasadzie i sam
Mogê przeczytaæ
¯e wiosna przysz³a

Chyba siê zdarzy
¯e ona tym razem
Z powodu czy bez
Przychodziæ nie raczy

Wtedy zmieszany
Zrewidujê pogl¹dy
Inne kalendarze
Kupuj¹c w poœpiechu

Drzewa na szczêœcie
W mym kalendarzu
Nic nie czytaj¹
One czekaj¹

Chodzi im o to
By wiosna przysz³a
I powiedzia³a
¯e wiosna przysz³a

Wiosna gdy przyjdzie
Liœcie i kwiaty
Drzewa wypuszcz¹

BRAMA
SZCZĘŚCIA
DŸwiêk muzyki
Œpiewy hymny
Ciê¿kie drzwi siê otwieraj¹
Prosz¹ wchodziæ

Tylko g³uchy nie us³ysza³
Tej muzyki tego hymnu
Tylko œlepy obmacuje
Œcianê obok
Wejœcia nie ma
Œciana zimna

Nieszczêœliwy pod t¹ bram¹
U wchodz¹cych u
szczêœliwych
Prosi szczêœcia
Trochê szczêœcia

LUSTRO
To dociekliwe prawd
szukanie
Ból
Nieznoœny wiedzy ból
przynosi
Od którego
I lustro siê skrzywi³o
Odbijaj¹ce twarz

Zabierzcie mi to lustro!

DO ZWIERZA
Z DRUGIEJ
STRONY KRAT
Czeœæ zwierzaku
Jesteœ z lasu
Za wolnoœci¹ tak dotkliwie
Umiesz têskniæ jak i ja
Jak i ja
Bo by³em wolny
By³em sprytnym dzikim
zwierzem
I wêszy³em i tropi³em
Zwyciê¿a³em i rycza³em
Paskudzi³em i drapa³em
Uciekaj¹c i œcigaj¹c
Dostawa³em rozdawa³em
Nurkowa³em i skaka³em
I wysoki by³ ten skok...

Doigra³em siê jak wszyscy
Doskaka³em siê jak ty

w³¹czony by³ program I Polskiego Radia.
Nadchodzi³y prenumeraty „Przekroju”,
„P³omyczka”, „Kobiety i ¿ycie”. Rodzina
kontaktowa³a siê z innymi Polakami.

Potem ju¿ w mojej w³asnej rodzinie
podtrzymywa³em polskoœæ u w³asnych
dzieci.

Obie córki bez kursów wyrównaw-
czych wst¹pi³y do polskich uczelni
wy¿szych.

W koñcu lat 80. w œlad za mam¹
znalaz³em siê wœród woluntariuszy
pracuj¹cych fizycznie przy odbudowie
koœcio³a. Dooko³a koœcio³a zaczê³a siê
gromadziæ rosn¹ca wspólnota miejsco-
wych Polaków. Od tamtego czasu jestem
w³¹czony w jej ¿ycie. Wst¹pi³em do
powsta³ego Towarzystwa Kultury
Polskiej im. F. Karpiñskiego. Pomaga³em

Wiesz co mo¿na?
Mo¿na prosto
Zrzuciæ buty i na boso
Przyjœæ pod nasz¹ star¹
wierzbê
W dziupli której
Drzemi¹ sobie nietoperze
I w milczeniu
Staæ i s³uchaæ
Jak rzêsista pij¹c rosê
Trawa roœnie

Zanudzony
Towarzystwem oziêb³ych
nudziarzy
Pobudzi³em poetê
Który we mnie od dawna
ukryty
¯eby wiersze napisa³
Na rozliczne ¿yciowe
przypadki

Dni siê tocz¹ jak zwykle
A za tym
Nie zdarzylo siê ¿adnych
przypadków
I do dziœ nie
zapotrzebowane
Pogniecione
Noszê kartki spisane
W marynarki wewnêtrznej
kieszeni
Noszê kartki
I czekam

Kiedy czas ich nadejdzie
Czas na wiersze…
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JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

Prawdziw¹ redutê polskiej ksi¹¿ki,
polskiej literatury, polskiej kultury
stworzy³a rodzina Gubrynowiczów
przy ul. Teatralnej 9, wprost naprzeciw
katedry, na rogu ul. Kiliñskiego.
Kilka miesiêcy temu wielu lwowskich
Polaków by³y przyjemnie zaskoczeni
widokiem odnowionej zabytkowej
kamienicy. Znów mo¿na bez trudu
poznaæ twarze wybitnych polskich
poetów i pisarzy,  popiersia których
zdobi¹ fasadê budynku.

Na zamówienie W³adys³awa Gubry-
nowicza kamienicê w 1892 r. zbudowa³
architekt Jan Kajetan Janowski. W
niszach ustawiono popiersia literatów
d³uta Piotra Harasimowicza, który
przedstawi³ publicznoœci podobizny Jana
Kochanowskiego i Adama Mickiewicza
na fasadzie od strony ul. Teatralnej i
Zygmunta Krasiñskiego, Juliusza S³o-
wackiego, Ignacego Kraszewskiego,
Adama Asnyka od strony ul. Kiliñskiego.
Obok na fasadzie od strony ul. Teatralnej
wydawniczy znak firmy „Gubrynowicz i
Syn” – otwarta ksi¹¿ka i sowa, symbol
m¹droœci.

Rodzina Gubrynowiczów odegra³a
pokaŸn¹ rolê w odrodzeniu polskiej
literatury, a szczerze mówi¹c polskoœci
we Lwowie po wielu dziesiêcioleciach
germanizacji kraju od czasów I rozbioru
Polski w 1772 r. W naszym mieœcie
prawdziwymi pionierami tej sprawy by³o
Ossolineum i prywatne wydawnictwa i
ksiêgarni Wildów, B. Po³onieckiego, H.
Kallenbacha i innych. W Gubrynowicz
nale¿a³ do „drugiej fali” lwowskich
ksiêgarzy i wydawców. Dzia³a³ z pierw-
szych lat doby autonomii galicyjskiej,
kiedy zapotrzebowanie na polsk¹
ksi¹¿kê by³o ogromne.

W. Gubrynowicz urodzi³ siê w 1836 r.
Od roku 1852 rozpocz¹³ praktykê w
ksiêgarniach A. Assa oraz J. Zawadzkiego
w Wilnie, pracowa³ tak¿e w Lipsku i w
Warszawie w s³ynnym wydawnictwie
„Gebethnera i Wolffa”. Za dzia³alnoœæ
spiskow¹ i udzia³ w powstaniu by³
aresztowany, siedzia³ w wiêzieniu w
cytadeli warszawskiej. Przedosta³ siê do
Galicji, osiad³ we Lwowie, lecz tutaj
równie¿ przeœladowany przez w³adze
austriackie, trafi³ do wiêzienia politycz-
nego „u karmelitów” przy ul. Batorego.
Po uwolnieniu nadal pracowa³ w
zawodzie – w ksiêgarni Karola Wilda.
Nied³ugo póŸniej w 1868 r. W. Gubry-
nowicz za³o¿y³ spó³kê z W³adys³awem
Szmidtem, m³odszym od niego o cztery
lata.

Na pocz¹tku ksiêgarnia mieœci³a siê
na placu œw. Ducha 10, w dawnej ksiê-
garni H. Kallenbacha, która ju¿ nie
dzia³a³a od roku 1858. W. Gubrynowicz
zajmowa³ siê dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹,
zaœ W. Szmidt sprzeda¿¹ ksi¹¿ek i nut.
Spó³ka utrzymywa³a sta³y kontakt z
oficyn¹ wydawnicz¹ Ossolineum,
wydawnictwem ksi¹¿ek polskich w
Petersburgu Boles³awa Wolffa, war-
szawskim wydawnictwem „Gebethnera
i Wolffa”, rozpowszechnia³a periodyki
warszawskie „Bluszcz”, „K³osy”, wspó³-
pracowa³a z krakowsk¹ drukarni¹ „W.
L. Anczyc i spó³ka”. W latach 1874-1878
spó³ka wydawa³a we Lwowie tygodnik
„Ruch Literacki”. W. Gubrynowicz i W.
Szmidt wydawali i sprzedawali w swojej
ksiêgarni polsk¹ klasykê w seriach
„Biblioteka Polska”, „Biblioteka dla M³o-
dzie¿y”, „Biblioteka kieszonkowa”,
„Biblioteka Nowin”. Do Ossolineum
egzemplarze wszystkich wydañ
przekazywano za darmo. Tamte serii
wydawnicze obejmowa³y bardzo
szerok¹ skalê dzie³ od „Pamiêtników”
J. Paska do poezji A. Mickiewicza i  J. S³o-
wackiego. Wielk¹ uwagê W. Gubryno-
wicz udziela³ wydawnictwu wspó³czes-
nych jemu autorów lwowskich,
wybitnych naukowców, profesorów
uniwersytetu lwowskiego. Wœród nich
pierwsze wydania dzie³ W³adys³awa
Abrahama, Oswalda Balcera, Kazimierza
Chlêdowskiego, Ludwika Kubali, Anto-
niego Maleckiego, Ksawerego Liskiego,
W³adys³awa £oziñskiego, Franciszka
Smolki. Fundamentalnym dzie³em z

Reduta Gubrynowiczów

Emblemat wydawnictwa
Gubrynowiczów

Kamienica, w której mieœci³a siê ksiêgarnia Gubrynowiczów Tablica pami¹tkowa w koœciele
œw. Marii Magdadleny we Lwowie

zakresu historii by³y „Monumenta Po-
loniae Historica” Augusta Bielowskigo.
Cennymi dla krajoznawstwa, kultury i
historii Lwowa by³y „Przewodnik” po
Lwowie Antoniego Schneidera,
monografie W. £oziñskiego „Patrycjat i
mieszczañstwo lwowskie w XVI i XVII
ww. i „Sztuka lwowska XVI – XVII w.”. Oce-
niaj¹c dorobek firmy wspó³czeœni polscy
badacze twierdz¹, ¿e Lwów by³ w koñcu
XIX w. trzecim po Warszawie i Krakowie
oœrodkiem ksi¹¿ki polskiej. Firma
„Gubrynowicz i Szmidt” nie tylko sprze-
dawa³a swoje i inne wydawnictwa, lecz
mia³a znaczny zapas takowych w swoich
magazynach, co wymaga³o znacznych
inwestycji. Z sukcesem firma uczest-

27. 08. 1914 r. i by³ pochowany na Cmen-
tarzu £yczakowskim.

Po œmierci ojca firmê prowadzi³ syn
Kazimierz Gubrynowicz (1876-1958),
który mia³ nale¿yte wykszta³cenie
wy¿sze, studia zagraniczne w Lipsku,
DreŸnie i Norymberdze i dobr¹ praktykê
zawodow¹ w ksiêgarni ojca. Dzia³a³
aktywnie na niwie spo³ecznej, by³
cz³onkiem Gremium ksiêgarzy we
Lwowie, jednym z za³o¿ycieli w 1924 r.
Polskiego Towarzystwa wydawców
ksi¹¿ek, pe³ni³ przez d³ugie lata
odpowiedzialne funkcje w wielu
lwowskich organizacjach kulturowych,
oœwiatowych i gospodarczych. Wspó³-
pracowa³ z wydawnictwem Ossolineum.
W 1912 r. zosta³ dyrektorem zarz¹dza-
j¹cym spó³ki akcyjnej „Polska Ksiêgarnia
Importowa”, prowadzonej wspólnie z J.
Wolffem. „By³a ona pomyœlana” – pisze J.
Kosiñska – Chachnaj – „nie tylko jako
„business”, ale przede wszystkim jako
placówka kulturalna wœród wychodŸ-
stwa za oceanem..., która mia³a
zajmowaæ siê rozbudzaniem zaintereso-
wania ksi¹¿k¹ polsk¹ drukowan¹ w
kraju i w Europie”. K. Gubrynowicz obej-
mowa³ równie¿ stanowisko dyrektora
miejskiej kasy oszczêdnoœci. Nie mia³
jednak K. Gubrynowicz zami³owañ
ksiêgarskich i entuzjazmu w promocji
ksi¹¿ki polskiej. Dzia³a³ ju¿ w nieco innej
sytuacji ni¿ ojciec, najpierw w dobie
autonomii galicyjskiej, a póŸniej -
Niepodleg³ej Polski. Jak pisa³ S. Lam:
„m³odsze  pokolenie (Gubrynowiczów),
niezbyt du¿e maj¹c do ksiêgarstwa
zami³owanie, sortyment prowadzi³o
handlowo, a  wydawnictwa podejmowa³o
tylko dla tradycji...” W 1909 r. K. Gubry-
nowicz sprzeda³ wypo¿yczalniê ksi¹-
¿ek S. H. Badeniemu. Sortyment pozo-
stawi³ B. Zienkowiczowi, a  w  1934 r.
odst¹pi³ go  A. Krawczyñskiemu. Sam
zatrzyma³ tylko dzia³ wydawniczy i
hurtownie. Wœród nowych edycji by³y
dziesiêciotomowe  wydanie  jubileuszowe
dzie³ J. S³owackiego, czterotomowe –
A. Mickiewicza, prace W. £oziñskiego,
A. Krechowieckiego.

Po wojnie K. Gubrynowicz wyjecha³
do Polski. Mieszka³ w Krakowie, zmar³
9. 04. 1958 r. we Wroc³awiu. Firma we
Lwowie by³a upañstwowiona. W ksiê-
garni przy ul. Teatralnej 9 jeszcze doœæ
d³ugo po wojnie sprzedawano ksi¹¿ki,
póŸniej prawie do naszych dni – towary
kancelaryjne. W 2007 r. dawne pomiesz-
czenie ksiêgarni Gubrynowiczów kupi³
kolejny lwowski bank.

Starszy syn W. Gubrynowicza, Bro-
nis³aw Ludwik (1870 – 1933), w 1892 r.
ukoñczy³ Uniwersytet Lwowski. By³
bardzo zdolny, mia³ ambitne plany
naukowe, g³êbok¹ wiedzê i szerokie
humanistyczne zainteresowania. Rodzin-
ny zawód ksiêgarza by³ dla niego po
prostu za ciasny. Studia uzupe³ni³ i
pog³êbi³ w Berlinie, Monachium, Pary¿u

sk¹d przyniós³ te¿ „du¿o europejskiego
poloru” (S. £empicki). W 1892 r. obroni³ u
profesora Romana Pi³ata doktorat z
historii literatury polskiej. Pracowa³ w
Ossolineum, jako docent na uniwer-
sytecie, by³ kustoszem Muzeum Ksi¹¿¹t
Lubomirskich.

Barwn¹ postaæ B. L. Gubrynowicza
opisa³o w swoich wspomnieniach wielu
lwowskich intelektualistów tamtej
epoki, jak to S. £empicki lub M. Opa³ek.
W Rzymie pracowa³ naukowo przy
stacji Polskiej Akademii Umiejêtnoœci.
Bardzo du¿o pisa³ (oczywiœcie artyku³y
naukowe, rozprawy z historii literatury
polskiej, monografie), równie¿ z historii
sztuki. Otrzyma³ te¿ tytu³ szlachecki. Jego
pasj¹ by³y badania twórczoœci J. S³o-
wackiego i A. Mickiewicza. Jeszcze przed

I wojn¹ œwiatow¹ by³ mianowany
profesorem Uniwersytetu we Lwowie.
Bardzo cenn¹ pozycj¹ by³a jego mono-
grafia „Antoni Malecki (1821-1913)”
poœwiêcona d³ugoletniemu, zas³u¿one-
mu dyrektorowi Ossolineum. Nastêpn¹
by³a monografia „Józef Maksymilian
Ossoliñski, cz³owiek i pisarz” (Lwów,
1928 r.). W miêdzyczasie napisa³ setki
artyku³ów. By³ wspó³za³o¿ycielem i
wspó³redaktorem „Pamiêtnika Literac-
kiego”. Za³o¿y³ i redagowa³ „Ruch lite-
racki” (19261-933). W „Gazecie Lwow-
skiej” by³  sta³ym  recenzentem  teatralnym.
W 1911 r. uczestniczy³ w opracowaniu
historii „Gazety Lwowskiej” poœwiêconej
stuleciu jej za³o¿enia. By³ czynnym
cz³onkiem Towarzystwa Naukowego we
Lwowie i w Warszawie, a od 1928 r. –
cz³onkiem korespondentem Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci.

Jeszcze w 1920 r. dosta³ propozycjê
objêcia katedry na Uniwersytecie
Warszawskim, gdzie przez 12 lat
prowadzi³ prê¿ny oœrodek badañ lite-
rackich.

Bronis³aw Ludwik Gubrynowicz
zmar³ 6. 05. 1933 r. we Lwowie, a po-
chowany zosta³ w Zagórzu. W jego
koœciele parafialnym pw. œw. Marii
Magdaleny na korytarzu przy bocznym
wejœciu wmurowano czarnomarmu-
row¹ tablicê pami¹tkow¹ ku jego czci z
napisem „Tuis enim fidelibus Domine vito
mutatur non tollitur” (Panie, ¿ycie Twoich
wiernych zmienia siê, lecz nie koñczy”) i
d³ugim tekstem ze wszystkimi jego
tytu³ami i odznaczeniami. W centrum
tablicy br¹zowy medalion B. L. Gubry-
nowicza, autorstwa profesora Jana
Nalborczyka.

niczy³a w krajowych i miêdzynaro-
dowych wystawach i by³a zawsze
zaszczytnie odznaczona. Np. Gubryno-
wicz bra³ udzia³ w V Powszechnej
Wystawie w Wiedniu (1873 r.), w Krajo-
wej Wystawie Rolniczej i Przemys³owej
we Lwowie (1877 r.) i w Wystawie
Rolniczo – Przemys³owej w Przemyœlu
(1882 r.), w Powszechnej Wystawie
Krajowej we Lwowie (1894 r.).

W. Gubrynowicz by³ aktywnym
dzia³aczem spo³ecznym. Kilka razy
wybierano jego do lwowskiej Rady
Miejskiej, przewodnicz¹cym Izby
Przemys³owo – Handlowej, prezesem
Zwi¹zku Ksiêgarzy Galicji i Bukowiny.
Równie¿ aktywnie dzia³a³ w „Towa-
rzystwie Oœwiaty Ludowej”, „Towa-
rzystwie Przyjació³ Oœwiaty”, „Macierzy
Polskiej”.

W. Szmidt zmar³ w 1908 r. i od tego
czasu firma dosta³a oficjaln¹ nazwê
„Gubrynowicz i Syn”. W³aœnie wtedy do
W. Gubrynowicza do³¹czy³ siê syn
Kazimierz.

We Lwowie rodzina Gubrynowiczów
od roku 1877 mieszka³a we w³asnej willi
przy ul. Jana. Kleina 5, zbudowanej w
stylu neorenesansu francuskiego wg
projektu architekta J. K. Janowskiego.

Zas³u¿ony dla ksi¹¿ki i kultury
polskiej wydawca W. Gubrynowicz zmar³

Popiersie Adama Mickiewicza

Popiersie Juliusza S³owackiego

Parafia rzymskokatolicka œw. Miko³aja
Archidiecezja lwowska obrz¹dku ³aciñskiego

ul. Jasna, 2 81220 Bóbrka, rejon przemyœlañski,
obwód lwowski, Ukraina
Tel./fax.+380(3263) 41895

e-mail: emackiewicz@mail.ru, marian_kuc@o2.pl
Ksiê¿a salezjanie, pracuj¹cy w parafii rzym-

skokatolickiej œw. Miko³aja w Bóbrce ko³o Lwowa,
chcieliby pomóc w odnowieniu wiêzi Rodaków,

pochodz¹cych z Kresów Wschodnich i zapraszaj¹
wszystkich do odwiedzenia ich Macierzy.

W domu parafialnym, znajduj¹cym siê w
odleg³oœci 23 km od Lwowa, stworzono godne wa-
runki do przyjêcia grupy, licz¹cej do 50 osób. Jesteœmy
w stanie pomóc w skontaktowaniu siê grupy z
fachowymi przewodnikami po Lwowie i okolicach.
Ze swej strony zapewniamy opiekê duchow¹ i cze-
kamy na przyjazd Mi³ych Goœci.
Z pamiêci¹ modlitewn¹!

Ks. Marian Kuc SDB, proboszcz parafii

ZAPROSZENIE
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DANIEL OLKOWICZ

Na mistrzostwach Europy musi byæ
bezpiecznie. Jak to zapewniæ i ile to
kosztuje?

Przepisy UEFA mówi¹, ¿e organiza-
torzy mistrzostw Europy, poza zapew-
nieniem bezpieczeñstwa widzom na
stadionie, musz¹ zadbaæ tak¿e o kibiców
poza terenem obiektu. Skoro, wiêc na
trybunach zasiada 50 tys. osób, poza
stadionem mo¿e ich byæ nawet 150 tys.

W czasie mistrzostw œwiata w
2006 r. w Berlinie mecze na Stadionie
Olimpijskim obejrza³o w sumie 400 tys.
kibiców, natomiast na ulicach bawi³o siê
oko³o 10 mln. Stolica Niemiec stworzy³a
doskona³e warunki dla tych, którzy nie
zdobyli biletu na mecze. Przygotowano
dziewiêæ stref kibiców oraz bogaty
program kulturalny.

Zapewnienie bezpieczeñstwa set-
kom tysiêcy kibiców – to wielki wydatek.
W koncepcji, opracowanej przez Urz¹d
Miasta Sto³ecznego Warszawy obliczono,
¿e koszt utrzymania bezpieczeñstwa
podczas Euro 2012 w ca³ym mieœcie w
dniu meczowym siêgnie 1,4 mln z³. Nieco
wiêcej ni¿ po³owê tej kwoty trzeba
przeznaczyæ na s³u¿by finansowane z
bud¿etu pañstwa, pozosta³¹ czêœæ musi
zap³aciæ miasto.

Koszty zapewnienia bezpieczeñstwa
w dniu, w którym nie odbywa siê mecz,

RACHUNEK ZA SPOKÓJ

Kontrola na Mistrzostwach Œwiata w Niemczech

wynosz¹ oko³o 700 tys. z³. Zabezpie-
czenie 24-dniowego turnieju to wydatek
ponad 19,5 mln z³. W swoich wytycz-
nych, dotycz¹cych organizacji  mistrzostw
Europy, UEFA zwraca uwagê na bezpie-
czeñstwo w czasie turnieju. Mog¹ siê
zdarzyæ chuligañskie zachowania kibi-
ców, kradzie¿e kieszonkowe, bójki,
niszczenie mienia, ale równie¿ inne, du¿o
powa¿niejsze przestêpstwa - uprowa-
dzenia, szanta¿ czy terror. Na to
wszystko organizatorzy Euro 2012
musz¹ byæ przygotowani. – I bêdziemy –
podkreœla Ewa Gawor, dyrektor biura
bezpieczeñstwa miasta Warszawy. –
Wykorzystamy doœwiadczenia naszych
kolegów z Anglii i Holandii, stworzymy
mapê bezpieczeñstwa oraz siêgniemy
po najnowoczeœniejsze œrodki tech-
niczne, z monitoringiem na czele.

Przedstawiciele miast gospodarzy
Euro 2012 poznali rozwi¹zania tech-
niczne, stosowane w Monachium
podczas mistrzostw œwiata przez firmê
Cisco. System kamer na dworcach kole-
jowych i lotniskach, pozwalaj¹cy
identyfikowaæ twarz w t³umie, to mo¿e
jeszcze nic nadzwyczajnego. Ale na-
ukowcy z Cisco opracowali kilka innych
nowatorskich rozwi¹zañ. – Osoba, inte-
resuj¹ca s³u¿by bezpieczeñstwa, ma
skanowan¹ siatkówkê oka podczas

kontroli granicznej – opowiada Bogdan
Koroszczak z ukraiñskiego oddzia³u firmy
Cisco.– PóŸniej, kiedy taki turysta korzysta
z kart bankomatowych i kredytowych,
na specjalnej mapie w komputerze
mo¿na odtworzyæ trasê, któr¹ siê
porusza. Proponujemy te¿ wprowa-
dzenie biletów na mecze z wbudo-

wanym chipem. Pozwala to na dok³adn¹
obserwacjê kibica na stadionie. Dlatego
tak wa¿ne jest uwzglêdnienie wszystkich
standardów bezpieczeñstwa ju¿ w
czasie projektowania stadionu.

UEFA ma precyzyjne wymagania,
dotycz¹ce policji, stra¿y po¿arnej czy
s³u¿b medycznych. A standardy w Polsce

i na Ukrainie s¹ ro¿ne. – U nas zadanie
zabezpieczenia meczu spoczywa na
milicji, która pilnuje porz¹dku zarówno
poza stadionem, jak i na nim – opo-
wiada W³adymir Siedleckij z urzêdu
miejskiego w Dniepropietrowsku. –
Milicji pomagaj¹, oczywiœcie, prywatne
firmy ochroniarskie, ale to umundu-
rowani milicjanci s¹ g³ównymi
odpowiedzialnymi za porz¹dek w
czasie meczu. Ukraiñcy bêd¹ jednak
musieli zmieniæ swoje systemy
zabezpieczenia, bo UEFA nie ¿yczy
sobie na stadionach, na których
odbywaj¹ siê mistrzowskie mecze,
s³u¿b mundurowych. Wed³ug
standardów UEFA, w czasie meczu na
stadionie mog¹ byæ obecni jedynie
stewardzi. – Tak w³aœnie jest w Polsce
– mówi Adam M³ot, pe³nomocnik
prezydenta Krakowa ds. Bezpieczeñ-
stwa imprez masowych. – Mecz orga-
nizowany jest przez klub, czyli przez
prywatn¹ spó³kê. I to w³aœnie na
organizatorze spoczywa obowi¹zek
zapewnienia bezpieczeñstwa. Dlatego
wynajmowane s¹ prywatne firmy
ochroniarskie. U nas policja jest obecna
poza stadionem i wkracza do akcji
tylko wtedy, gdy sytuacja wymyka siê
spod kontroli.

Irena Masalska

4 lutego 2008 roku mer Lwowa
Andrij Sadowyj uczestniczy³ w posie-
dzeniu komitetu organizacyjnego do
spraw Euro 2012. Posiedzeniu prze-
wodniczy³a premier Ukrainy Julia
Tymoszenko.

W trakcie narady Hryhorij Surkis,
Prezes Federacji Pi³ki No¿nej Ukrainy,
z³o¿y³ relacjê ze spotkania z prezesem
UEFA Michaelem Platinim, które odby³o
siê w dniu 28 stycznia br. w Zagrzebiu.
Rozmowy w Zagrzebiu dotyczy³y przy-
gotowañ Ukrainy do mistrzostw.

Mer Lwowa Andrij Sadowyj sk³ada³
sprawozdanie ze stanu przygotowañ w
naszym mieœcie. Opisa³ sytuacjê ze sta-
dionem, stan przygotowania lotniska,
komunikacji miejskich, szpitali.

6 lutego komisja konkursowa,
kierowana przez zastêpcê mera Lwowa
O³eha Syniutkê, wyznacza³a firmê, która
bêdzie we Lwowie budowa³a stadion do
EURO 2012. Wszyscy cz³onkowie komisji
wybrali firmê austriack¹ „ALPINE BAU
GMBH”.

Zatem ju¿ w najbli¿szym czasie z
firm¹ t¹ zostanie podpisana umowa
generalna oraz umowa o wykonanie
projektu stadionu. Umowa inwes-
tycyjna zostanie podpisana po spo-
rz¹dzeniu kosztorysu projektowego i
ma byæ zaakceptowana przez Radê
Miejsk¹.

Stadion EURO 2012 zostanie wybudowany w terminie

Projekt firmy „ALPINE BAU GMBH”
przewiduje budowê stadionu na 33
tys. miejsc, zaœ koszt orientacyjny bu-
dowy stanowi 85 mln. euro. Wœród
ostatnich projektów firmy - budowa
stadionów do EURO 2008 w austriac-
kich miastach Innsbrucke, Salzburge,
Klagenfurte.

Projekt stadionu opracowa³o „Biuro
konstruktorskie Alberta Wimmera”
(Albert Wimmer ZT Gmbh) z Wiednia,

za³o¿one w 1977 roku przez architekta
Alberta Wimmera.

Do zrealizowanych projektów biura
nale¿y projektowanie w Wiedniu osiedla
mieszkaniowego „Eurogate” na 200 ha,
kilka centrów biznesowych (szczególnie,
Vienna International Center na 20,5 tys.
m²) oraz dworce Centralny, Pó³nocny i
Zachodni Wiednia.

Poza tym, Albert Wimmer jest auto-
rem projektów stadionów pi³karskich w

Innsbrucke, Salzburge, Klagenfurte dla
EURO 2008. Podczas budowy stadionu
„Hypo-Arena” w Klagenfurte biuro
pokaza³o, ¿e umie pracowaæ szybko i z
dobrymi wynikami, buduj¹c stadion w
ci¹gu 2,5 lat. Jest to bardzo wa¿ne dla
Lwowa.

Firma, która wygra³a konkurs,
powinna wybudowaæ na powierzchni 25
ha nastêpuj¹ce obiekty: stadion pi³karski,
co najmniej dla 33 tys. widzów, parking,

co najmniej na 1200 miejsc, hotel o stan-
dardzie nie ni¿ej, ni¿ trzygwiazdkowy i
nie mniejszy, ni¿ na 200 pokoi,
uniwersaln¹ arenê sportow¹ nie mniej,
ni¿ na 7000 miejsc oraz inne obiekty.

Pierwsze obrady komisji konkur-
sowej odby³y siê w dniu 19 grudnia, od
razu po zakoñczeniu konkursu miêdzy-
narodowego, który trwa³ od 4 do 8
grudnia. Wczeœniej, 25 paŸdziernika,
deputowani lwowskiej Rady Miejskiej
podjêli decyzjê o udostêpnieniu dzia³ki
o powierzchni 25 ha dla wybudowania
na niej obiektów EURO 2012. Dzia³ka ta
znajduje siê na styku ulic Stryjskiej i
Kilcewej.

Prace projektowe, dotycz¹ce
stadionu, maj¹ zostaæ sfinalizowane
przed czerwcem 2008, zakoñczenie
budowy ma nast¹piæ w lipcu 2010 r.

Mer Lwowa Andrij Sadowyj tak
skomentowa³ og³oszenie wyników
konkursu: „Cieszê siê, ¿e komisja
konkursowa podjê³a wreszcie decyzjê,
której oczekiwa³a nie tylko spo³ecznoœæ
miasta, ale tak¿e wszyscy, komu bliska
jest sprawa EURO 2012. Doœwiadczenie
firmy Alpine jest dowodem na to, ¿e
prace, dotycz¹ce budowy stadionu,
zostan¹ wykonane w terminie. Mi³o mi,
¿e do Lwowa wracaj¹ budowniczy oraz
architekci austriaccy. Austriacy znaj¹
Lwów, wybudowali tu wiele arcydzie³ i
jestem przekonany, ¿e prace zostan¹
wykonane na czas”.

Organizator: – Instytut Kresowy
w Warszawie

21.02.2008
CZWARTEK - godz. 17.30

GOLGOTA WSCHODU I ZACHODU –
spotkanie z Tadeuszem Sobierajem
WSTÊP WOLNY

Miejsce spotkania: INSTYTUT KRESOWY

Tadeusz Sobieraj – fotografik i pu-
blicysta. Przez lata dokumentowa³
polskie groby i cmentarze, pola
bitewne i pomniki chwa³y orê¿a
polskiego oraz miejsca martyrologii
Narodu Polskiego od Krêgu Polarnego
po Saharê, od Normandii po W³ady-
wostok. Owocem jego licznych podró-
¿y s¹ ksi¹¿ki m. in. „Golgota Zachodu”,
„Ich ofiara nie by³a daremna”, „Pieœñ
maków na Monte Cassino”. Po

Program „Tygodnia Kresowego” – luty 2008 r.
spotkaniu autor bêdzie podpisywa³
swoje ksi¹¿ki.

23.02.2008
SOBOTA – godz. 10.00
POWSTANIE STYCZNIOWE, cz. I, OLSZYNKA
GROCHOWSKA – Krzysztof Przygoda
WSTÊP WOLNY

Miejsce spotkania:
PÊTLA AUTOBUSOWA –WIATRACZNA,
PRZYSTANEK 145

Podczas Powstania Listopadowego
mia³y miejsca dwie bitwy o Olszyn-
kê. Pierwsza odby³a siê 20 lutego
1831 roku. Walka Rosjan z Polakami
nie da³a ¿adnego wyniku. Dosz³o
wiêc do kolejnej bitwy 25 lutego
1831 roku…

AKCJA ZBIERANIA PAMI¥TEK

Rozpoczê³a siê akcja zbierania pa-
mi¹tek zwi¹zanych z Polskimi
Kresami. Celem tej akcji jest pozy-
skanie dokumentów, zdjêæ i przed-
miotów, które przybli¿¹ tak wa¿ne dla
historii naszego Narodu, dzieje Polskiej
Rubie¿y Wschodniej. Mamy nadziejê,
¿e eksponaty te w przysz³oœci stan¹
siê czêœci¹ Muzeum Kresowego.

Dy¿ury archiwalne we wtorki
i czwartki o godz. 15.00-19.00

Audycje radiowe, poœwiêcone
przedwojennym Kresom

Radio Józef za poœrednictwem Insty-
tutu Kresowego poszukuje osób,

pamiêtaj¹cych przedwojenne Kresy i
chc¹cych o nich opowiedzieæ. Od nie-
dawna zaczêto przygotowywaæ w
Radiu Józef audycje, poœwiêcone
przedwojennym Kresom.

Zainteresowanych prosimy
o kontakt:
(Instytut Kresowy, ul. Jagielloñska 56,
lok 2a, tel. 22/818 42 56
lub bezpoœrednio do redaktora
Paw³a Kêski 0 608 003 335)

AKCJA – TWORZENIE KSIÊGOZBIORU
Od 1 lutego 2008 r. Instytut Kresowy
rozpocz¹³ kolejn¹ akcjê – tworzenie
ksiêgozbioru o tematyce kresowej
(m.in. ksi¹¿ki, artyku³y, czasopisma,
mapy, przewodniki).
W Warszawie nie ma ani jednej czy-

telni czy biblioteki, która w swoich
zbiorach posiada³aby wszystkie
bie¿¹ce i archiwalne czasopisma o
tematyce kresowej, wydawane w
Polsce lub poza jej granicami. Lista
czasopism kresowych jest dostêpna na
stronie Instytutu Kresowego

www.kresowy.pl

(w zak³adce Czytelnia Kresowa).

Instytut Kresowy zwraca siê
z uprzejm¹ proœb¹ o darowizny
publikacji kresowych, które stan¹ siê
czêœci¹ Czytelni Kresowej.

Na wszystkie Pañstwa pytania
odpowiemy:
tel. 022 818 42 56, 0 602 800 897
lub 0 516 096 082
e-mail: instytutkresowy@wp.pl
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Reklama komercyjna Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie

ВНУТРІШНІ СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

ВНУТРІШНІ СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

OСTAHHЯ  СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

1 см2................ 8,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 8,5 grn.
1 см2................ 6 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 6 grn.
1 см2................ 4,5 грн.

чорно�білі
czarno�białe

 1 cm 2.............. 4,5 grn.
1 см2................ 7,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 7,5 grn.

OGŁOSZENIA� PRACA W POLSCE
G4S Cash Centres Sp. z o.o.

ul. Okopowa 58/72
01�042 Warszawa

tel. +48 22 53 14 505
fax + 48 22 53 14 555

www.g4s.pl

Międzynarodowa firma szuka do swojego oddziału,
zlokalizowanego w Warszawie

(Dzielnica Ursynów�Pyry) kandydatów
zainteresowanych  pracą na stanowisku:

KASJER – LICZARZ
(chętnie zatrudnimy obywateli Ukrainy, mówiących po polsku)

Do zadań na tym stanowisku należy przeliczanie
pieniędzy – ręczne (sprawdzenie autentyczności
banknotów) – przeliczenie za pośrednictwem
maszyny zgodnie z procedurami pracodawcy
Praca na dwie zmiany (dzienna i nocna)

WYMAGANIA

1. Wykształcenie minimum zawodowe
2. Doświadczenie zawodowe – (mile widziane doświadczenie na
stanowisku kasjera/ kasjerki)
3. Podstawowa obsługa komputera � Excel
4. Znajomość języka polskiego – warunek konieczny
5. Zaświadczenie o niekaralności wydane przez ukraiński urząd  oraz urząd
polski (w przypadku zaświadczenia polskiego – pomagamy w jego uzyskaniu)

OFERUJEMY

� Pracę w stabilnej firmie
� Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
� Kurs złotowo – walutowy dla kandydatów bez doświadczenia
� Elastyczny czas pracy
� Pracodawca zapewnia zakwaterowanie w Warszawie na własny koszt
(mieszkania służbowe) wraz z zameldowaniem

Dla kandydatów którzy po pierwszym miesiącu pracy uzyskają
pozytywną ocenę pracodawca będzie pośredniczył w uzyskaniu stałego
pozwolenia na pracę w Polsce na w/w stanowisko

Osoby zainteresowane proszone są  o przesyłanie swoich
zgłoszeń (życiorys) na adres: rekrutacja_cs@pl.g4s.com z
dopiskiem „Ukraina” lub w formie pisemnej na adres
G4S  01 – 042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 piętro 15, Polska
Dodatkowe informacje telefoniczne w języku polskim:
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00)
0048 22 531 45 05
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się we Lwowie –
zainteresowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub
pisemnie. Zgłoszenie przyjmujemy do dnia 22 lutego 2008

Miêdzynarodowy koncern, bêd¹cy liderem na rynku opakowañ z tworzyw
sztucznych dla przemys³u chemicznego, kosmetycznego i spo¿ywczego, w
zwi¹zku z dynamicznym rozwojem, poszukuje kandydata na stanowisko:

PROJECT MANAGER - UKRAINA

Osoba odpowiedzialna bêdzie za:
- zbadanie rynku ukraiñskiego i ustalenie grupy potencjalnych klientów;
- wybór lokalizacji pod budowê nowego zak³adu na Ukrainie;
- za³o¿enie spó³ki prawa ukraiñskiego;
- nadzór nad stron¹ administracyjn¹ i finansow¹ realizowanej inwestycji;
- w póŸniejszym etapie prowadzenie zak³adu na stanowisku dyrektora
naczelnego; kontakty z kluczowymi klientami oraz central¹ grupy.

Praca rozpocznie siê rocznym szkoleniem w jednym
z zak³adów koncernu w Polsce

WYMAGANIA:
- wykszta³cenie wy¿sze;
- znajomoœæ przepisów prawa ukraiñskiego;
- bieg³a znajomoœæ jêzyka ukraiñskiego lub rosyjskiego;
- komunikacyjna znajomoœæ jêzyka angielskiego;
- doœwiadczenie w tworzeniu przedsiêbiorstwa od podstaw bêdzie dodatkowym
atutem;
- wysoko rozwiniête umiejêtnoœci zarz¹dcze i interpersonalne;
- umiejêtnoœæ nawi¹zywania i utrzymania relacji z klientem;
- dyspozycyjnoœæ.

Kontakt: Ewa Soko³owska
tel.: +48296442812

faks: +48296442855
e-mail: esokolow@o2.pl

Miêdzynarodowy koncern
poszukuje kandydata na stanowisko:
Project Manager - Ukraina

Rodzina lekarska z Warszawy
poszukuje sprawnej i silnej
osoby do opieki  nad 15-letnim
ch³opcem z pora¿eniem mózgo-
wym oraz do czêœciowej po-
mocy w domu – bez gotowania.
Zapewnia siê mieszkanie i

Poszukujemy opiekunki
wy¿ywienie oraz wynagrodze-
nie 1000  z³  miesiêcznie. Ch³opiec
uczêszcza w  godz. 8-15 do
szko³y specjalnej, z której siê go
odwozi i przywozi z powrotem.
Kwalifikacje pielêgniarskie nieko-
nieczne. Mo¿liwoœæ za³atwienia

legalnego pobytu i pracy oraz
podjêcia przez osobê opieku-
j¹c¹ np. studiów zaocznych w
Polsce.
Oferty prosimy nadsy³aæ do re-
dakcji „Kuriera Galicyjskiego”.

R   E   K   L    A   M   A    K   O   M   E   R   C   Y   J   N   A
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Od 28 paŸdziernika 2007
do 30 marca 2008
Czas warszawski
07.00 - 07.59   SAT
09.00 - 09.59   SAT
12.30 - 12.59 mkHz 31.769445 
41.187285   SAT
17.30 - 18.29 mkHz 48.856140  SAT
23.00 - 23.59 mkHz 49.586050
31.059660 SAT
00.00 - 00.59   SAT
SAT - program Polskiego Radia dla
Zagranicy rozpowszechniany jest
w systemie DVB przez satelitê
HOT BIRD, pozycja orbitalna 13ºE,

POLSKIE RADIO PRZEZ SATELITĘ
czêstotliwoœæ odbiorcza 10,892
Ghz, polaryzacja pozioma (H) FEC,
SR 27500, Audio PID 119.
Audycje Polskiego Radia dla
Zagranicy emitowane s¹
przez platformê cyfrow¹ Cyfra+
Ukraina - Lwów – Radio NiezaleŸnist
UKF 106,7 MHz - Winnica - Radio
TAK 103,7 FM- Chmielnicki - Radio
Podilla Center 104,6 FM- Równe -
Radio Kraj 68,2 FM- ¯ytomierz –
Radio ¯ytomyrska Chwyla 71,1 FM
i 103,4 FM- Dibrowica - Radio
Melodia 105,3 FM

Lwowska Fala na antenie Radia Katowice
Co tydzieñ, w ka¿d¹ niedzielê o godzinie 10:10 (czasu
polskiego) na antenie Polskiego Radia w Katowicach goœci
Lwowska Fala, prowadzona przez pani¹ Danutê Skalsk¹.
Poni¿ej lista nadajników i czêstotliwoœci Polskiego Radia
w Kato-wicach: Bielsko-Bia³a – 103 FM; Czêstochowa – 98.4
FM; Katowice 102.2 FM; Rybnik 97 FM
Poza tym, mo¿liwy jest odbiór audycji poprzez Internet,
bezpo-œrednio ze strony internetowej PR w Katowicach.
Adres strony: http://www.prk.pl
Do ods³uchu audycji w Systemach MS Windows bêdzie
potrzebny dodatkowy program, który potrafi obs³u¿yæ
format ogg. Takim programem jest np. Winamp, darmowy
program do ods³uchu plików muzycznych. Audycje zosta³y
zsamplowane w systemie Linux Fedora 5 przy u¿yciu
oprogramowania typu Open Source opartego na licencjach
GNU/GPL.
Ka¿da audycja jest skatalogowana i opisana. Pos³uguj¹c siê
oknem „Szukaj” (u góry po lewej stronie) mo¿na odnaleŸæ
frazy, wystêpuj¹ce w opisach audycji.

Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz s³ychaæ bardzo dobrze
a¿ po Lwów (we Lwowie ju¿ nie).
Polskie Radio Warszawa I - na falach d³ugich 225 kHz

Polskie Radio Lwów
Zachêcamy te¿ wszystkich do s³uchania Polskiego Radia
Lwów (ze Lwowa) w ka¿d¹ sobotê od godz. 8.00 do godz.
12.00 (czasu polskiego) oraz w niedzielê od godz. 18.15 do
20.15
na fali: http://www.radio-n.com/eng/OnAir/onair.htm.
W eterze program jest nadawany na fali 106,7 FM (Radio
„Neza³e¿nist”) i jest dobrze s³yszalny w promieniu 100 km
od Lwowa.

Radio Polonia (godz. 19.15 – czasu miejscowego)
- Lwów – Radio Niezale¿nist UKF 106,7 MH
- Winnica – Radio TAK 103,7 FM
- Chmielnicki – Radio Podilla Center 104,6 FM
- Równe - Radio Kraj 68,2 FM
- ¯ytomierz – Radio ¯ytomyrœka Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM

Radio Maryja: Che³m 102,8; Hrubieszów 95,8; Lubaczów
102,3; Przemyœl 105,1; Ustrzyki Dolne 94,5
W³odawa 104,5; Rzeszów UKF 104, 5

Jak słuchać
polskich audycji
na Ukrainie

KRZYŻÓWKA

POZIOMO: 1 - œrodek, pobudzaj¹cy
popêd p³ciowy, 6 - urz¹dzenie do
pozbywania siê w œmieci w wielo-
piêtrowym budynku, 10 - samica
wilka, 11 - tr¹ba powietrzna w Zatoce
Meksykañskiej, 12 - rzeka w Iranie i
Turkmenistanie, 13 - miote³ka do
rozpylania wody œwiêconej, 16 -  re¿y-
ser tanecznych uk³adów, 17 - teolog
muzu³mañski, 19 - na przyk³ad Asu-
añska, 21 - pospolita u nas roœlina o
bia³ych dzwonkowatych kwiatach, 24
- Krzysztof Kolumb, 25 - dzielnica

Gdañska z piêkn¹ pla¿¹, 28 - zwierzê,
dotkniête bielactwem, 29 - dawny
muzyczny instrument perkusyjny, 30
- s³ynny madrycki klub pi³karski, 31 -
polski  m³odzie¿owy ruch spo³eczno-
wychowawczy.
PIONOWO: 1- dwuko³owy pojazd,
u¿ywany przez ludy koczownicze
Turcji i Afryki Pó³nocnej, 2 - potrawa
z gotowanego ry¿u z dodatkami, 3 -
filozof grecki, mieszka³ w beczce, 4  -
dobrze smakuje w towarzystwie
kaszy, 5 - pr¹dnica w samochodzie,

7 - wielka awantura, 8 - racjonalny
system gospodarki rolnej, 9  - cukierek
w ruloniku, 14 - morski gad kopalny
z okresu mezozoicznego, 15  -  duchow-
ny, wypêdzaj¹cy z cz³owieka szatana,
18 - narzuca nam nowe trendy w
modzie, 20 - okropnoœæ, koszmar, 22
- przeniós³ stolicê z Krakowa do
Warszawy, 23 - Anna, wybitna polska
aktorka, 26 - miejski, targowy lub do
zabaw, 27 - jedno z najwa¿niejszych
zbó¿ chlebowych.

Humor Żydów galicyjskich
WG HORACEGO SAFRINA

Rozmowa ksiêdza z chasydem:
- Wy, ¯ydzi, to dziwny naród. Nie wie-
rzycie w zmartwychwstanie Chrystusa
Pana, a wierzycie, ¿e wasz rabin-
cudotwórca na chustce od nosa staw
przep³yn¹³...
- No, tak, ale to jest prawda!
***

Pewien przyjezdny magid gromi³ z
kazalnicy tych wszystkich, którzy
handluj¹c w sobotê  naruszaj¹ podsta-
wowy przepis religijny. Po nabo¿eñ-
stwie zg³asza siê do niego jakiœ
elegancki kupiec i wrêcza mu datek pie-
niê¿ny. Magid g³aszczê z zadowo-
leniem brodê.
- A wiêc moje kazanie przekona³o was?

- Mnie – to nie bardzo. Za to ogromne
wra¿enie wywar³o na innych kupcach.
¯aden z nich ju¿ nigdy nie otworzy w
szabas sklepu. Przynajmniej na jeden
dzieñ pozbêdê siê tych ³ajdaków-konku-
rentów.
***

Magid wyg³asza w bó¿nicy wie-
logodzinne, przeraŸliwie nudne
kazanie. Ju¿ po godzinie dom Bo¿y
œwiêci pustkami. Gdy minê³o dalszych
trzydzieœci minut, w œwiêtym przy-
bytku pozosta³ jedynie szames. Po
pewnym czasie szames zbli¿a siê do
kaznodziei i z respektem szepcze mu
do ucha:

- Rabbi, na mnie te¿ ju¿ czas. Oto
klucz. Jak skoñczycie kazanie, to  nie
zapomnijcie zamkn¹æ bó¿nicy!...
***

RABIN
Do rabina z Doliny przysz³a raz

biedna ¯ydówka ze skargami na mê¿a.
Jest taki i owaki. S³owem: musi siê z nim
rozwieœæ! Rabbi z pocz¹tku s³ucha³ z
uwag¹ biadañ kobiety, potem da³ jej
dziesiêæ guldenów i kaza³ wróciæ do
domu. Obecny przy pos³uchaniu dzia³acz
kahalny mocno siê zdziwi³.

- Przecie¿ ta nieszczêœliwa kobieta
nie prosi³a was wcale o wsparcie!

- A czy przypatrzy³eœ jej siê dobrze?
— zagadn¹³ rabin. – Widzia³eœ, jaka ona
jest wynêdznia³a, chud¹ twarz ma
blad¹, oczy podkr¹¿one. Dzieci te¿
pewnie nie dojadaj¹. Niech siê ca³a
rodzina w sobotê naje do syta a
zobaczysz, ¿e i m¹¿ w jej oczach
znajdzie upodobanie.
***

Audycje
o Polakach
na Ukrainie
w Radiu Opole
Kliknij: http://www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina/
Do poprawnego odtworzenia
audycji polecamy program
WinAmp. Do pobrania ze  strony
www.winamp.com.
Klikaj¹c
na http://www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina,/ mo¿na
pos³uchaæ o osobach, zwi¹zanych
ze Stanis³awowem
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Kantorowe kursy walut
na Ukrainie

13.02.2008, Lwów
 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
     5,05 1USD     5,075
     7,39 1EUR     7,43
     2,035 1PLN     2,07
     9,80 1GBP     9,93
     0,202 1RUR     0,206

R   E   K   L    A   M   A   K   O   M   E   R   C   Y   J   N   A

USŁUGI TURYSTYCZNE
Fachowe oprowadzanie po Lwowie

Pilotowanie grup turystycznych po Kresach
Tel.: 0�0380679447843

Można zaprenumerować
na poczcie na marzec 2008 roku!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  98780

KURIERKURIERKURIERKURIERKURIER galicyjski

NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW
NA UKRAINIE

W sprawie prenumeraty gazety do Polski,
prosimy o kontakt pod naszym adresem
e�mail: kuriergalicyjski@wp.pl

Gromnica z pierwszego wosku
HALINA P£UGATOR

Przed œwiêtem Ofiarowania Pañ-
skiego (ukr. Stritennia) na Podkarpaciu
s¹ przygotowywane potrawy obrzê-
dowe .Wró¿y siê te¿ z fasoli. Do tego dnia
czêœæ kobiet Podkarpacia przygotowuje
siê w sposób szczególny. Rano 14 lutego
zacznie siê gotowanie bobochów –
potrawy obrzêdowej z du¿ej i ma³ej
kolorowej fasoli. Starzy ludzie mówi¹, ¿e
ta potrawa jest symbolem spotkania
zimy i lata. Jak przyrz¹dza siê tê potrawê,

obserwowa³a korespondent „Kuriera
Galicyjskiego”.

„Patrz, dziecino, wrzucê bia³e i
pstrokate boboszki i zobaczymy, jaka
pogoda bêdzie latem” – mówi 78-letnia
O³ena Badan, przebieraj¹c fasolê w
du¿ym talerzu. Tego prastarego rytua³u
wró¿by z fasoli przed gotowaniem pani
O³ena nauczy³a siê od babci. Babcia
dobrze zna³a ró¿ne zabobony i tak
dobrze gotowa³a, ¿e pewnie z pó³ wsi
ch³opaków przyci¹ga³a swymi smako-
³ykami.

Pani Badan mówi, ¿e jeszcze w
po³owie wieku XIX, w przeddzieñ œwiêta

Ofiarowania Pañskiego do chaty znanej
gaŸdziny, która, z regu³y, gotowa³a tak¿e
na weselach, przychodzi³y m³ode
kobiety, aby siê nauczyæ gotowania
bobochów. Zreszt¹, do dziœ przepis
niemal¿e siê nie zmieni³. „Trzeba wzi¹æ
ró¿nokolorowej fasoli, namoczyæ j¹ na
noc w wodzie, gotowaæ godzinê. Gotowe
bobochy ut³uc z usma¿on¹ na oleju lub
smalcu cebul¹ b¹dŸ te¿ czosnkiem, jak
kto woli. Od³o¿yæ to w ch³odne miejsce.
Nastêpnie udusiæ w œmietanie namo-
czone kapelusze prawdziwków, dodaæ

do tego ut³uczon¹ fasolê i
doprawiæ” – pokazuje kucharka
z Mykytyniec. – „By³a te¿ wersja
s³odka bobochów – ut³uczon¹
fasolê siê s³odzi³o i nadziewa³o
ni¹ œliwki, polewa³o stopionym
miodem z mlekiem. To by³
dzieciêcy smako³yk.”

Na Gromniczn¹ dzieci,
spotkawszy siê po nabo¿eñ-
stwie w cerkwi, nosi³y bobochy
ludziom biednym, a potem
chodzi³y po wsi i przywo³ywa³y
wiosnê. Wiadomo, ¿e na
Gromniczn¹ zima styka siê z
latem i nie wiadomo, kto kogo
pokona. ¯eby siê o tym prze-
konaæ, w przeddzieñ œwiêta
wró¿ono z pomoc¹ fasoli. Jak
opowiada babcia O³ena,
gospodyni chaty lub starsza
kobieta bra³y garœæ fasoli,
miesza³y i rzuca³y na stó³. Jeœli
w œrodku siê znalaz³y wielkie
bia³e ziarna fasoli, to lato mia³o
byæ pogodne, przypuszczano,

¿e byd³o bêdzie dobrze siê pas³o, bêdzie
du¿e i da dobre potomstwo. Jeœli w
œrodku siê znalaz³y ziarna ¿ó³te – trzeba
by³o oczekiwaæ suszy. Najgorzej, jak w
œrodku siê znalaz³y czerwone – wró¿y³o
to umieranie byd³a i choroby ludzi.

Dziœ takie dzia³ania magiczne nie
s¹ niczym innym, jak danin¹ starym
dawnym czasom. Zdarza siê jednak, ¿e
babcie rzucaj¹ na stó³ fasolê. „Teraz
taka pogoda, ¿e nikt nie mo¿e poj¹æ,
gdzie zima, a gdzie lato, - œmieje siê
pani Badan. Ale, jak na œwiêto nie
bêdzie bobochów, to grzech w oczach
Boga i œmiech ludzki.”

HALINA P£UGATOR
15 lutego chrzeœcijanie obrz¹dku
wschodniego obchodz¹ œwiêto
Ofiarowania Pañskiego – Stritennia.
Poza treœciami religijnymi œwiêto
to mieœci w sobie wiele tradycji
i obrzêdów. Tego dnia w cerkwi
poœwiêca siê œwiece-gromnice.
Kupowane s¹ zazwyczaj
w œwi¹tyniach, ale na HuculszczyŸnie
ka¿dy gazda chce mieæ gromnicê,
przyrz¹dzon¹ wed³ug szczególnego
rytua³u.

„W tym dawnym obrzêdzie splot³y
siê treœæ religijna œwiêta i œwiatopogl¹d
ludowy – opowiada Mychaj³o Maksy-
miuk, krajoznawca i etnograf spod Nad-
wórnej. – W Piœmie Œwiêtym jest mowa
o tym, jak Najœwiêtsza Maria Panna i œw.
Józef przynieœli Jezusa Chrystusa do
œwi¹tyni jerozolimskiej, aby, wed³ug
prawa moj¿eszowego, ofiarowaæ Go
Panu. Spotka³ ich tam sprawiedliwy
starzec Symeon. Duch Œwiêty przekaza³
mu wieœæ, ¿e nie umrze, zanim nie ujrzy
Zbawiciela. Przed œmierci¹ Symeon wzi¹³
ma³ego Jezusa na rêce, radoœnie dziê-
kowa³ w modlitwie Bogu za to, ¿e jego
oczy ujrza³y obiecanego Zbawiciela.

Zapalona i poœwiêcona w œwi¹tyni
gromnica jest symbolem twardej wiary
starca. W³aœnie tak, jak Symeon, ka¿dy
chrzeœcijanin ma zaufaæ woli Bo¿ej i nie
w¹tpiæ w obietnice Boga. To jest pod-
stawa religijna tego œwiêta.”

Nasi przodkowie wierzyli te¿ w inne,
magiczne nieco, znaczenie œwiec.
Stawiano je przed ikonami lub przed
oknami podczas burzy, aby uchowaæ
dom przed burz¹, gradobiciem, grzmo-
tem, b³yskawicami i po¿arem. 15 lutego,
powróciwszy ze œwi¹tyni, nale¿y od razu
zapaliæ w chacie œwiecê, ¿eby wody
wiosenne nie uszkodzi³y zasiewów i aby
mróz nie zniszczy³ drzew. Jeœli w rodzinie
uk³ada³o siê Ÿle, chodzono z gromnic¹
po podwórzu i po domu, aby wypêdziæ
ca³e z³o. Gromnicê zapalano tak¿e wtedy,
kiedy ktoœ wybiera³ siê w dalek¹ podró¿,
aby œwiat³o magiczne wskazywa³o
drogê do domu.

Na HuculszczyŸnie jest szczególny
rytua³ przyrz¹dzania gromnic. Jak mówi
pan Mychaj³o, uwa¿a siê, ¿e najlepsze
œwiece gromniczne robi¹ tylko ci mê¿-

czyŸni, którzy w dniu œw. Eliasza, w³adcy
gromu (2 sierpnia) otrzymali od niego dar
panowania nad ¿ywio³ami przyrody.
Kobiety nie by³y dopuszczane do ro-
bienia gromnic. Mog³y jedynie nieœæ je
do poœwiêcenia.

Otó¿, znany we wsi „w³adca ¿ywio-
³ów” szed³ do najbardziej szanowanego
gospodarza pasieki i prosi³ go o pierwszy
wosk, który ten wytapia³. Ul, z którego
brano wosk, mia³ byæ pokropiony wod¹

œwiêcon¹, która zosta³a
poœwiêcona te¿ w
œwiêto Ofiarowania
Pañskiego. W pierwsz¹
niedzielê po tym œwiêcie
gospodarz, który daje
wosk do przyrz¹dzania
gromnic, mia³ koniecz-
nie pokropiæ ule wod¹,
poœwiêcon¹ na Grom-
niczn¹. To sprzyja³o nie
tylko ochronie pszczó³
przed chorobami, siar-
czystymi mrozami i
deszczowym latem, ale
tak¿e udziela³o wosko-
wi  mocy magicznej, w
co  wierzyli  Huculi.

Modl¹c siê do œw.
Eliasza i do Symeona
gospodarz po raz ko-
lejny przetapia³ wosk
na ognisku, które
zapala³ pochodni¹ od
watry na po³oninie. „Jak
ten wosk siê topi, tak
niech chmury i gromy
nad wsi¹ i ka¿d¹ chat¹
siê rozejd¹”, - mówili
„magowie” z Karpat.
Œwiece gromniczne
by³y zawsze d³u¿sze,
ni¿ zazwyczaj.

Tel.: +48228513966
Tu można również przeczytać

i zaprenumerować „Kurier Galicyjski”

R E K L A M A  D L A  P R Z Y J A C I Ó Ł

Na Gromniczną
nawet fasola „przemawia”

Wiêksz¹ czêœæ pieniêdzy, otrzyma-
nych za gromnice, mê¿czyzna, które je
robi, ma ofiarowaæ do œwi¹tyni. Inaczej
œwiece te nie bêd¹ mia³y ¿adnej mocy.
Przed poœwiêceniem gromnic ludzie
ozdabiali je jaskrawymi wst¹¿kami,
ró¿nymi zio³ami i wydrapywali na nich
ró¿ne obrazki i modlitwy.

„Powiadaj¹, ¿e œwieczka, wykonana
przez górali, ró¿ni siê od kupionej w
cerkwi, - kontynuuje pan Maksymiuk. –
Huculi s¹ przekonani, ¿e bardziej pomaga
w przypadku burzy i  gradobicia. Œwiece,
kupione w cerkwi i poœwiêcone w dniu
Ofiarowania Pañskiego, wk³adano do r¹k
osoby umieraj¹cej, odmawiaj¹c przy
tym ostatni¹ modlitwê. Jeœli ktoœ nie
mo¿e w spokoju opuœciæ tego œwiata,
mówi¹, ¿e œwieca gromniczna bardzo
pomaga: pokazuje drogê, jak ³atwiej
duszy wyjœæ z cia³a.


