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23 lutego na „poddaszu
artystycznym” przy ul. Rylejewa, 9
we Lwowie, odby³o siê bardzo
wa¿ne spotkanie. Jego goœciem
by³ Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Jan Borkowski.

„Pan minister w swojej gestii
obowi¹zków ma równie¿ politykê
wschodni¹. Pierwszym miastem,
które pan minister odwiedza, ¿eby
siê zorientowaæ w sytuacji Polaków i
sytuacji Konsulatu RP, jest Lwów”, -
mówi³ na wstêpie konsul RP we
Lwowie Waldemar Kowalski. Panu
ministrowi towarzyszy³ Wojciech
Tyciñski, dyrektor Departamentu
Konsularnego i Polonii w MSZ.
Przyjecha³ te¿ Wies³aw Turzañski,
prezes Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie”.

W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele wielu organizacji polskich,
dzia³aj¹cych we Lwowie, dyrektorzy
szkó³ nr 10 i 24 im. Marii Konopnickiej,
a tak¿e przedstawiciele Klubu Sty-
pendystów Fundacji „Semper Polonia”.
Na spotkaniu by³ obecny tak¿e ks. bp
Leon Ma³y, proboszcz parafii œw. Marii
Magdaleny.
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NIE TYLKO KARTA POLAKA

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
(od lewej), konsul RP we Lwowie Waldemar Kowalski oraz przezes
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wies³aw Turzañski

„Bardzo mi mi³o, ¿e mogê siê z
pañstwem spotkaæ, to jest dla mnie
naprawdê du¿e prze¿ycie – pierwsze
spotkanie z Polakami za granic¹
odbyæ w³aœnie we Lwowie - mówi³
na wstêpie pan minister. - Pierwszy
raz w ¿yciu by³em we Lwowie w
po³owie lat siedemdziesi¹tych, kiedy
w  koœciele œw. El¿biety magazynowano

lodówki, to mi utkwi³o w pamiêci. To
piêkne miasto, w którym pañstwo
mieszkacie, zas³uguje na wielki sza-
cunek. Nie jest pañstwa du¿o, ale
wszyscy coœ robicie dla tego miasta i
dla Polaków, tutaj mieszkaj¹cych.
Bardzo siê cieszê, ¿e pañstwo jesteœ-
cie zorganizowani, to jest niezwykle
wa¿ne. Musi byæ ten w³aœnie ruch
oddolny, starania o to, ¿eby prezento-
waæ swoje interesy, zainteresowania,
sprawy, problemy, po to, ¿eby s³u¿ba
konsularna mog³a odbieraæ te
sygna³y i przekazywaæ je na poziom
nie tylko administracyjny, ale te¿
polityczny. Chyba od dawna nie by³o
takiej sytuacji, ¿e pierwszy zastêpca
ministra spraw  zagranicznych otrzyma³
obowi¹zki, zwi¹zane ze s³u¿b¹ kon-
sularn¹, Poloni¹ i Polakami za granic¹.
W polityce zagranicznej tak jest, ¿e
wielk¹ wagê przywi¹zuje siê do tego,
gdzie siê jedzie po raz pierwszy.

Przedstawiciele spo³ecznoœci polskiej Lwowa
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Celem wizyty jest poznanie wa-
runków, w jakich pracuje Konsulat,
poznanie, jak ¿yj¹ tutaj Polacy, jakie
pañstwo macie problemy. Jesteœmy
tutaj po to, ¿eby wiedzieæ, co mo¿e-
my zrobiæ, jako polskie pañstwo.
Polacy na Ukrainie, z ca³¹ pewnoœci¹,
s¹ przedmiotem du¿ego zaintereso-
wania kolejnych polskich rz¹dów.
Zawsze bêdziecie pañstwo przedmio-
tem zainteresowania i  wszechstronnej
troski. Bêdziemy to realizowali
poprzez organizacje, które dzia³aj¹ na
rzecz Polaków. Tego wsparcia
mo¿ecie pañstwo siê spodziewaæ od

Spotkanie Sekretarza Stanu MSZ Polski
dzie, by obs³ugiwaæ osoby, staraj¹ce
siê o Kartê Polaka.

Karta Polaka jest dokumentem,
zaœwiadczaj¹cym o przynale¿noœci do
narodu polskiego. Jest to nasza
powinnoœæ moralna i historyczna.

Karta Polaka pozwala na nieod-
p³atne uzyskanie wizy, uprawniaj¹cej
do d³ugotrwa³ego pobytu w Polsce.
Gdy chodzi o wizy, Konsulat Gene-
ralny RP we Lwowie jest placówk¹,
obs³uguj¹c¹ najwiêksz¹ iloœæ osób,
pragn¹cych je otrzymaæ. Jest pod tym
wzglêdem jedynym takim konsula-
tem w Unii Europejskiej.

pyta³a, czy Lwów znajdzie siê w
strefie ma³ego ruchu granicznego.
Nag³oœni³a te¿ problem kadry peda-
gogicznej w szko³ach z polskim
jêzykiem nauczania. Niebawem nie

oko³o 30 % mieszkañców naszego
pañstwa. Jak Ukraina traktuje mniej-
szoœci narodowe, czyli swoich oby-
wateli? Jestem cz³onkiem Komitetu
pañstwowego do spraw mniejszoœci
narodowych i religii. Od wielu lat
obserwujê  zjawisko  bardzo negatywne.
Ukraina aspiruje do przyst¹pienia do
Unii Europejskiej. Cieszymy siê, ¿e w
tej kadencji wyborczej Polacy zostali
wybrani na radnych w administra-
cjach lokalnych. Próbuj¹ w ten czy
inny sposób walczyæ z problemami
na miejscu. Niestety, w bud¿ecie
pañstwowym na jednego przedsta-
wiciela mniejszoœci narodowych i
jego wspieranie przypada 0,8 kopiejki
rocznie. O czym tu mo¿na mówiæ? W
tym wzglêdzie najgorzej wypada
Ministerstwo Oœwiaty Ukrainy, które
w dziwny sposób opiera siê za³o-
¿eniom i postanowieniom, zawartym
w obustronnych umowach. Nie
mo¿emy zaprzepaœciæ tego, co jest
zwi¹zane ze szkolnictwem, bo
inaczej nie bêdzie m³odzie¿y polskiej.

dziom, którzy przyjd¹ na placówki,
mo¿emy s³u¿yæ doœwiadczeniem,
rozeznaniem.

Teraz jest bardzo wielu stypen-
dystów Fundacji „Semper Polonia”, ale
wyros³a ju¿ te¿ m³odzie¿ polska,
bêd¹ca teraz w œrednim wieku, która
tworzy³a i tworzy polski grunt pod
nogami.”

Marta Markunina, dyrektor szko³y
nr 10 we Lwowie: „Z pani¹ dyrektor
£ucj¹ Kowalsk¹ na ró¿nych spotka-
niach wielokrotnie mówi³yœmy o
problemach, które powstaj¹ w
szko³ach z polskim jêzykiem naucza-
nia. Nasze placówki maj¹ we Lwowie
bardzo dobr¹ opiniê i nale¿¹ do
takich, które s¹ cenione. Sprawa
podrêczników w jêzyku polskim  -
których nie ma - by³a poruszana
wielokrotnie. Nauczyciele zarabiaj¹
skandalicznie ma³o, wstyd mi nawet
mówiæ, ile. W naszej szkole jest 35
nauczycieli, 17 z nich ma tylko pó³
etatu, bo brakuje godzin. Zarabiaj¹
œrednio 250 grywien, czyli 50 dolarów.
Wszyscy pracujemy w tych szko³ach
dla idei, dla Polaków. Je¿eli nie bêdzie
szkó³ polskich, nie bêdzie tu m³o-
dzie¿y polskiej. Gdyby nasi absolwenci,
bêd¹cy ju¿ po studiach, mieli w
szkole godziwe wynagrodzenie,
przyszliby pracowaæ. Nie trzeba by
by³o sprowadzaæ nauczycieli z Polski.
Przepisy nie pozwalaj¹ zaprosiæ z
Centralnego Oœrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Polsce pedagoga o
profilu innym, ni¿ polonista i historyk.
Mamy nauczycieli, którzy wyk³adaj¹
w jêzyku ukraiñskim. S¹ ju¿ podrê-
czniki autorskie naszych nauczycieli.
Zosta³y one zatwierdzone przez
ministerstwo w Kijowie. Nie mo¿na
ich wydrukowaæ, bo... brak na to
pieniêdzy.”

nas w nastêpnych latach, stale, nie-
zmiennie.

Wiem o tych wszystkich wa¿nych
wydarzeniach, które pañstwo prze-
¿ywacie. Wiem o ubieg³orocznym
jubileuszu Federacji Organizacji
Polskich na Ukrainie i Polskiego
Towarzystwa Radiowego „Radio
Lwów”. W tym roku przypada jubi-
leusz dwudziestolecia Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.
Serdecznie pañstwu gratulujê tych
jubileuszy i gratulujê tej dzia³alnoœci.
¯yczê sukcesów w tej pracy. Nie
jeŸdzimy tu na wycieczki krajoznaw-
cze. Chcemy wiedzieæ, z czym mamy
do czynienia po 21 grudnia ub. roku,
gdy Polska wesz³a do strefy Schen-
gen. To jest istotne ograniczenie w
kontaktach z Polsk¹. Mo¿e ono byæ
z³agodzone poprzez umowê o ma³ym
ruchu granicznym. Tak¹ umow¹ z
rz¹dem Ukrainy negocjujemy, jesteœ-
my w ostatniej fazie. Ostatnia runda
negocjacji o ma³ym ruchu granicznym
odbêdzie siê, zapewne, w Warszawie.
Potem bêdzie czas na wprowadzenie
w ¿ycie tej umowy. Nie rozwi¹zuje
ona wszystkich spraw, bêdzie pozwa-
la³a na ³atwiejsze przekraczanie
granicy w promieniu 50 km, na krót-
kotrwa³e pobyty. Z³agodzi to w jakiœ
sposób wejœcie Polski do strefy
Schengen.

Wraz z panem dyrektorem Tyciñ-
skim bêdziemy siê zajmowali w
kolejnych miesi¹cach Kart¹ Polaka.
Ustawa o Karcie Polaka wejdzie w
¿ycie 28 marca. Z pocz¹tkiem kwietnia
bêdziemy przygotowani do przyjmo-
wania wniosków o Kartê Polaka.

Znana jest mi sytuacja Konsulatu
wobec wielkiego naporu osób, stara-
j¹cych siê o wizy, wynajêliœmy nowy
budynek i, myœlê, w  czerwcu bêdziemy
mogli przenieœæ tam czêœæ osób i
sprzêtu.

Karta Polaka bêdzie wydawana
przy ul. Iwana Franki, 110, w budynku
konsulatu. Jest ju¿ jej projekt, bêdzie
produkowana w najbli¿szym czasie,
zd¹¿ymy ze wszystkimi procedurami.
Koñczymy szkolenie 31 konsulów,
rozjad¹ siê do konsulatów na Wscho-

Karta Polaka bêdzie wydawana
przez kilka lat. Bêdziemy prosili orga-
nizacje polskie, ¿eby to zorgani-
zowaæ umiejêtnie, ¿eby Polacy nie
stali w poni¿aj¹cych kolejkach.

Najpierw bêdzie z³o¿enie doku-
mentów, deklaracji przed konsulem,
ewentualnie – jakieœ rozmowy. Miejmy
nadziejê, ¿e bêdzie jak najmniej osób
nie uprawnionych, a ubiegaj¹cych siê
o Kartê Polaka. To jest dokument,
który o czymœ œwiadczy, wiêc mu-
simy, wytyczyæ granice. Nie powinno
byæ nadmiaru wymogów admini-
stracyjnych, ale trzeba zachowaæ
pewne kryteria. Myœlê, ¿e w koñcu
kwietnia, mo¿e na pocz¹tku maja
bêdziemy wrêczali pierwsze Karty
Polaka.

Chcia³bym pañstwu ¿yczyæ,
¿ebyœcie pañstwo sobie radzili ze
swymi problemami i w porê otrzy-
mywali pomoc rz¹du polskiego. ̄ yczê
sukcesów w pracy na rzecz umac-
niania to¿samoœci, ¿ebyœcie wierzyli,
i¿ stanowicie wartoœæ, która jest nie
do przecenienia. Mieszkaj¹c poza
Polsk¹, stanowicie jej istotn¹ czêœæ.”

Pytania i problemy
Stanis³aw Durys, kierownik ze-

spo³u „Lwowiacy”, mówi³ o tym, ¿e
dzieciom, u których paszport stanowi
kilka kartek, warto stawiaæ wizê na
ca³y okres wa¿noœci paszportu.
Teresa Pakosz, prezes Polskiego
Towarzystwa Radiowego „Radio
Lwów” apelowa³a o jak najszybsze
zlikwidowanie kolejek na granicy,
wp³yw na zmianê aroganckiego
zachowania stra¿y granicznej i  celników.
„Nie chcemy, by nas traktowano, jak
potencjalnych przemytników, chcemy
normalnoœci”, - mówi³a z gorycz¹.

Zbigniew Pakosz, cz³onek Zarz¹du
G³ównego Towarzystwa Kultury Pol-
skiej Ziemi Lwowskiej, mówi³, ¿e
stosunki z Ukrain¹ nie s¹ ju¿ spraw¹
priorytetow¹ dla Polski, a tak¿e o tym,
¿e nale¿y zorganizowaæ dofinanso-
wanie dla opiekunek polskich grup
przedszkolnych we Lwowie.

Monika Zych, pracownik Konsu-
latu Generalnego RP we Lwowie,

Ks. bp Leom Ma³y, Emilia Chmielowa - prezes Federacji Organizacji
Polskich na Ukrainie, Teresa Dutkiewicz wiceprezes FOPnU

bêdzie kim zast¹piæ starszych nau-
czycieli, odchodz¹cych na emeryturê.

Halina Wencak, przewodnicz¹ca
Rodziny Rodzin i pracownik Konsu-
latu, pyta³a, jakie uprawnienia ma
osoba, która uzyska³a wizê Schengen
- chodzi o wyjazdy do krajów innych,
ni¿ Polska.

Ksi¹dz biskup Leon Ma³y poruszy³
sprawê oddania koœcio³a œw. Marii
Magdaleny. „Dziœ sytuacja wygl¹da
tak, ¿e to nie nam odebrano koœció³,
a my chcemy komuœ coœ odebraæ”, -
mówi³ z ¿alem.

Edward Kuc , dyrygent chóru
„Echo” TKPZL: „Pracujê z chórem od
20 lat, mamy sta³y kontakt z Polsk¹.
Przykro, ¿e nie mamy kontaktów z
Poloni¹ i nie mo¿emy do niej jeŸdziæ.
Na jakim poziomie MSZ mo¿e nam
pomóc w odzyskaniu utraconej nie z
naszej winy parafii? Czy na poziomie
odzyskania budynku koœcio³a, czy na
poziomie ochrony praw obywatel-
skich mniejszoœci narodowych?
Jesteœmy tu mniejszoœci¹ narodow¹
nie z w³asnej woli...”

Cz³onek Zarz¹du G³ównego TKPZL
Janusz Tysson pyta³ o to, czy Karta
Polaka daje jakiekolwiek uprawnie-
nia, zwi¹zane z leczeniem. Intereso-
wa³o go równie¿, jakie uprawnienia
bêdzie mia³ posiadacz Karty Polaka
przy korzystaniu ze œrodków
komunikacji publicznej w Polsce.
Doda³ te¿, ¿e trzymiesiêczny okres
wa¿noœci wizy jest za krótki. Powie-
dzia³ te¿ o tym, i¿ jest zaniepokojony
sytuacj¹, zwi¹zan¹ z nie-ukazywaniem
siê „Gazety Lwowskiej”. „Uwa¿am, ¿e
Lwów zas³u¿y³ sobie na to, by by³ w
nim Dom Polski”, - podsumowa³.

Emil Legowicz, prezes TKPZL pyta³
o to, czy Kartê Polaka mo¿e otrzymaæ
ka¿dy, kto by³ obywatelem RP do II
wojny œwiatowej. Wysnu³ przypusz-
czenie, ¿e w tej sytuacji Kartê Polaka
mog¹ otrzymaæ nie-Polacy. Podobnego
zdania by³ te¿ wiceprezes TKPZL Zbig-
niew Jarmi³ko, mówi¹c o ludnoœci,
przesiedlonej z Polski w ramach Akcji
„Wis³a”. „Ka¿dy krok rz¹du polskiego,
który dotyczy nas, Polaków, jest
wa¿nym wydarzeniem dla nas, tu
mieszkaj¹cych. Mamy bardzo dobrego
Konsula Generalnego RP, Ambasa-
dora Wies³awa Osuchowskiego. Jest
to cz³owiek bardzo ambitny, rzetelny,
uczciwy, który zrobi³ wszystko, by
polskoœæ we Lwowie by³a po³¹czona.
Nie mogê nie powiedzieæ wiele
dobrego o obecnych tu konsulach
oraz innych dyplomatach. Niestety,
przyje¿d¿aj¹ tu równie¿ osoby, zupe³-
nie nie przygotowane na to, ¿e bêd¹
mieli do czynienia z Polakami, którzy
oczekuj¹ od nich szacunku. Chcia³bym,
¿eby Karta Polaka zosta³a przyznana
osobom, które na ni¹ zas³uguj¹.”

Emilia Chmielowa, prezes Federa-
cji Organizacji Polskich na Ukrainie:
„Mniejszoœci narodowe stanowi¹

Janusz Tysson- cz³onek Zarz¹du
G³ównego TKPZL

Oczywiœcie nie jesteœmy zachwyceni
ostatnim spisem ludnoœci oraz liczb¹
Polaków, któr¹ on wykaza³. Nie
chcemy, by dziêki Karcie Polaka iloœæ
Polaków zwiêkszy³a siê wielokrotnie.
Oczywiœcie, bêdziemy mieli do
czynienia z ludŸmi, którzy przyjd¹ do
towarzystw polskich, prosz¹c o
pomoc w otrzymaniu Karty Polaka, a
nigdy wczeœniej nie udzielali siê na
rzecz Polaków na Ukrainie.

Polacy na Ukrainie s¹ dumni z
Macierzy. Gdyby nie wspieranie nas,
gdyby nie by³o tych piêciu konsu-
latów, Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” i Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, nasz obraz by³by bardzo
smutny. Chcia³abym podziêkowaæ w
imieniu Polaków na Ukrainie konsu-
latom oraz ich dzielnym pracowni-
kom i kierownikom tych placówek.
Przychodzimy tam, jak do pogotowia
ratunkowego. Chcia³abym bardzo
serdecznie podziêkowaæ za syzyfow¹
pracê, za wiele serca. M³odym lu-

Marta Markunina - dyrektor szko³y
nr 10 we Lwowie

Teresa Dutkiewicz z Zarz¹du Fede-
racji Organizacji Polskich na Ukrainie
apelowa³a o to, by, zamiast p³aciæ
wysokie wynagrodzenia nauczycielom,
kierowanym przez CODN, daæ te
pieni¹dze nauczycielom we Lwowie.

Ola Winiarska, prezes Klubu Sty-
pendystów Fundacji „Semper Polonia”
pyta³a o mo¿liwoœci zatrudnienia w
Polsce posiadacza Karty Polaka oraz
o to, na jakiej zasadzie osoba, maj¹ca
Kartê Polaka, bêdzie mog³a w Polsce
studiowaæ.

O wizach i nie tylko
Wojciech Tyciñski, dyrektor Depar-

tamentu Konsularnego i Polonii MSZ:
„Jeœli chodzi o wizy, to od chwili
wejœcia Polski do strefy Schengen s¹
dwa ich rodzaje - krajowe i Schengen.
Wiza Schengen nie mo¿e byæ wyda-
wana na okres d³u¿szy, ni¿ 90 dni.
Posiadacze Karty Polaka bêd¹ otrzy-
mywali wizê krajow¹ z wa¿noœci¹
365 dni. Bêdzie ona uprawnia³a do

Zbigniew Chrzanowski - dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie
(od prawej) i Stanis³aw Durys - kierownik zespo³u „Lwowiacy”
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pobytu tylko i wy³¹cznie na teryto-
rium Polski. Mo¿na j¹ uzyskaæ ju¿
teraz. Jeœli posiadacz wizy krajowej
zostanie zatrzymany w którymkol-
wiek kraju Schengen, zostanie
deportowany i otrzyma co najmniej
trzyletni zakaz wjazdu na terytorium
wszystkich krajów Schengen, ³¹cznie
z Polsk¹.

Polska skonstruowa³a specyficzny
system wspierania Polonii i Polaków
za Granic¹. MSZ nie ma œrodków na
to, by organizowaæ, np. spotkania
chórów polonijnych. Œrodki na to s¹
w dyspozycji Kancelarii Senatu RP,
która wydaje je poprzez organizacje
pozarz¹dowe, takie jak chocia¿by
Fundacja „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”. Trzeba sk³adaæ odpowiednie
wnioski do Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, do wspomnianej fundacji
czy do Fundacji „Semper Polonia”. One
kieruj¹ te wnioski do Kancelarii Se-
natu, a tam zapadaj¹ decyzje, co i w
jakim zakresie jest finansowane.

Jeœli chodzi o leczenie posiadacza
Karty Polaka, to bêdzie ono mo¿liwe
tylko w nag³ych wypadkach. Pañstwa
polskiego nie staæ na to, by wzi¹æ na
siebie sprawy leczenia milionów
ludzi, mieszkaj¹cych za granic¹.
Znalezienie du¿ych œrodków w
sytuacji, gdy polska s³u¿ba zdrowia
prze¿ywa stan zapaœci, jest nierealne.
Obecnie niektóre œrodowiska w
Polsce s¹ wzburzone, poniewa¿
posiadacze Karty Polaka otrzymaj¹
wiêcej uprawnieñ, ni¿ obywatele
polscy.

Dom Polski – w takim mieœcie, jak
Lwów – jest niezbêdny. Mo¿emy za-
pewniæ, ¿e bêdziemy zabiegali o to,
by taki dom powsta³. Œrodki na pewno
siê znajd¹, jest tylko kwestia uzyska-
nia odpowiedniej propozycji tu na
miejscu. Trzeba wywieraæ te¿ odpo-
wiedni nacisk na w³adze lokalne.

Osoby, które siê urodzi³y jako oby-
watele RP, jeœli wyci¹gn¹ z szafy
przedwojenne dokumenty, mog¹ auto-
matycznie otrzymaæ Kartê Polaka. To,
oczywiœcie, kwestia dyskusyjna.

MSZ nie mo¿e dop³acaæ nauczy-
cielom, pracuj¹cym w szko³ach
pañstwowych. Mo¿e to czyniæ jedy-
nie w przypadku szkó³ sobotnio-
niedzielnych.

Sprawy udzielania pomocy przez
pañstwo polskie osobom pochodze-
nia polskiego s¹ na poziomie miêdzy-
narodowym szalenie delikatne i kon-
trowersyjne. Organizacje miêdzynaro-
dowe uwa¿aj¹, i¿ te rozwi¹zania,
które Polska proponuje w Karcie Polaka,
s¹ kontrowersyjne. Pañstwa, których
obywatele bêd¹ posiadaczami Karty
Polaka, bardzo uwa¿nie patrz¹ na
zakres przywilejów, których udziela
Polska. Musimy zobaczyæ, jak funkcjo-
nuje to w praktyce.

Co do pracowników konsulatów,
to z MSZ przychodzi 20-30%, pozostali
s¹ zapraszani z zewn¹trz. Czasem siê
cz³owiek nie sprawdzi, czasem proces
uczenia siê trwa doœæ d³ugo. Jeœli nie
pomaga spokojna rozmowa i próby
za³atwienia sprawy na poziomie
lokalnym, u szefa placówki - mo¿na
interweniowaæ w Warszawie.

Mamy 5 konsulatów na Ukrainie
i dochodz¹ sygna³y z Charkowa czy
Odessy, ¿e wiele spraw na poziomie
lokalnym rozwi¹zuje siê o  wiele ³atwiej.
Bêdziemy rozmawiali na poziomie
bilateralnym o sprawach Polaków na
Ukrainie i Ukraiñców w Polsce. Warto
przyjechaæ na takie rozmowy i oso-
biœcie przedstawiæ swe problemy.”

Wies³aw Turzañski, prezes Fun-
dacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”:
„Fundacja wspiera 88 inicjatyw
medialnych na Wschodzie, 13 - na
Ukrainie, 6 - we Lwowie. Piêæ z nich
potrafi u³o¿yæ poprawne relacje z
Fundacj¹, w przypadku „Gazety
Lwowskiej” jest to trudne. Sprawa
tytu³u „Gazeta Lwowska” tak na-

prawdê le¿y w rêkach TKPZL. Podob-
nie, jak sprawa przychodni, w której
mieli byæ leczeni Polacy, która zosta³a
wyremontowana za pieni¹dze Sena-
tu RP, gdzie od ponad 2 lat powinno
siê udzielaæ porad chorym Polakom.”

Na spotkaniu goœcie z Polski
wyrazili te¿ pogl¹d, ¿e trzeba by
w³adze centralne Polski nawi¹zywa³y
œciœlejsz¹ wspó³pracê z w³adzami
regionalnymi na Ukrainie. Równie¿
zaproponowano dyrekcjom szkó³, by
sk³ada³y wnioski o dofinansowanie

obywateli Ukrainy, którzy nie s¹
Polakami. Musimy teraz wynaj¹æ
pomieszczenia. Chcemy, ¿eby w³adze
miasta zauwa¿y³y to, co my robimy.
Nie mo¿e tak byæ, ¿e w pewnych
sprawach polsko-ukraiñskich jesteœmy
przyjació³mi, a w innych - jest sta³y
konflikt. Bêdziemy o tym mówili, na-
sze starania nie mog¹ iœæ w pró¿niê.

Najpierw wejdzie w ¿ycie Karta
Polaka, a potem - umowa o ma³ym
ruchu granicznym, bo wymaga ona
ratyfikacji przez polski Sejm, Senat i
odpowiednich przygotowañ. Kolejki
po kartê Polaka i po zaœwiadczenia,
uprawniaj¹ce do poruszania siê w
ramach ma³ego ruchu granicznego
zetkn¹ siê, ale nie od razu.

Przestrzegamy ochrony praw
mniejszoœci narodowych, Ukraina
tak¿e zobowi¹za³a siê jej przestrze-
gaæ. Sprawa Domu Polskiego, koœcio-
³ów, nauczycieli szkó³ polskich s¹
wa¿ne dla spo³ecznoœci polskiej,
kurcz¹cej siê, bo czas zawsze dzia³a
na niekorzyœæ.

Kiedy wchodziliœmy do Unii Euro-
pejskiej, by³a mowa o tym, ¿e Polska
bêdzie adwokatem pañstw na
wschód od granic unijnych. Wiemy,
¿e by³ Zwi¹zek Sowiecki, wiemy, jakie
tam by³y problemy. Znam jêzyk
rosyjski, mam wiedzê, której nie maj¹
koledzy z Francji czy Wielkiej Brytanii.
My mo¿emy autorytatywnie siê
wypowiadaæ w sprawach Wschodu.
Kontakt ze Wschodem jest nam
potrzebny, ¿ebyœmy mogli realizo-
waæ swoje interesy, ¿eby pewne
sprawy nie by³y omawiane ponad
naszymi g³owami.

Praca nad umow¹ o ma³ym ruchu
granicznym wymaga czasu, bo
dotyczy setek tysiêcy osób. Jak tylko
wziêliœmy tê sprawê w swoje rêce, 7
grudnia dostaliœmy gotowy projekt
umowy. Myœmy siê nie wycofali z
¿adnych spraw, dotycz¹cych Ukrainy.

Niejednokrotnie przekracza³em
granicê jako „szary obywatel”. Jak
przestanê byæ wiceministrem, to
bêdê przekracza³ granicê tak samo i
ogl¹da³ celnika, który próbuje
pokazaæ, ¿e jest w³adz¹. Chcia³bym z
tym walczyæ, ale moich wysi³ków jest
za ma³o. Trzeba zmieniaæ ca³¹ men-
talnoœæ. Sygna³y pañstwa na temat
pracy celników i s³u¿b granicznych
przeka¿ê odpowiednim s³u¿bom.

Wraz z wejœciem Polski do Schen-
gen Polska otrzyma³a system infor-
macyjny SIS 1, wkrótce bêdzie
wdra¿any SIS 2. To system elektro-
nicznego zapisywania danych, które
bêd¹ dostêpne w ka¿dym miejscu na
terenie strefy Schengen. Operacja
wpisywania danych wczeœniej trwa³a
4 dni, teraz – 9. Zwiêkszamy równie¿
obsadê dzia³u wizowego.

Nie widzê u pañstwa postaw
roszczeniowych, umiecie prawdziwie
przedstawiæ swoje problemy. My,
jako Polska, próbujemy do³¹czyæ do
œwiata, w którym jest du¿a swoboda
poruszania siê. Cz³onkostwo Polski i
Ukrainy w Radzie Europy zobowi¹-
zuje do przestrzegania standardów,
dotycz¹cych, np. mniejszoœci narodo-
wych. Ze strony Polski bêdzie wspie-
ranie Ukrainy, ¿eby zdobywa³a nowe
mo¿liwoœci, ¿eby by³a pañstwem,
które sobie radzi gospodarczo i
spo³ecznie, ¿eby mog³a rozwi¹zywaæ
problemy. Znana jest niewydolnoœæ
systemu edukacji, ale czêsto te¿ brak
dobrej woli i chêci wspó³pracy.
Problemów, które przynios³a historia,
nie da siê omin¹æ przez milczenie.”

Na spotkaniu poruszono ogrom-
nie du¿o problemów. Nie wszystkie
da siê rozwi¹zaæ od zaraz, ale jest
nadzieja, ¿e sytuacja z czasem bêdzie
ulega³a poprawie. Karta Polaka nie
rozwi¹¿e wszystkich problemów
Polaków na Ukrainie, ale wp³ynie na
bardzo wiele spraw, o czym warto
pamiêtaæ.

WIADOMOŚCI
GALICYJSKIE

Przemawia Wojciech Tyciñski,
dyrektor Departamentu
Konsularnego i Polonii w MSZ

nauczycieli i nagrody w Stowarzy-
szeniu „Wspólnota Polska”.

Minister Jan Borkowski: „Nie
chcia³bym rozbudzaæ nadziei, których
nie spe³ni konkretna ustawa czy rz¹d
polski. Ministrowie siê zmieniaj¹, a
pañstwa problemy mog¹ pozosta-
waæ. Jak pogodziæ pañstwa oczeki-
wania i nasze mo¿liwoœci? Próbujemy
sprawdziæ wszystkie zagro¿enia i
niejasnoœci, które zawiera Karta
Polaka, ¿eby nie powodowa³y
negatywnych skutków. Bêdziemy
dzia³ali tak, ¿eby nie zepsuæ sensu
Karty Polaka. Od odmownej decyzji
konsula w sprawie Karty Polaka
bêdzie mo¿na siê odwo³aæ. Wkrótce
zostanie powo³ana Rada d.s. Polaków
na Wschodzie, która bêdzie rozpatry-
wa³a wszystkie odwo³ania. Zak³ada-
my, ¿e to sprawa marginalna.

Polityki zagranicznej nie prowadzi
siê bez kontaktów. Trzeba wyraŸnie
mówiæ o swoich oczekiwaniach. W
pewnym momencie rozmowy za-
trzyma³y siê na wysokim poziomie
politycznym, a nie zesz³y na dó³.
S³yszê o protestach, zwi¹zanych z
opóŸnieniem wprowadzenia w ¿ycie
umowy o ma³ym ruchu granicznym.
Polska wesz³a do strefy Schengen i
musi przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych
przepisów. Je¿eli przekroczymy  d³ugoœæ
strefy ma³ego ruchu granicznego,
umowa ta nie bêdzie zaakceptowana
przez Komisjê Europejsk¹ i nie wej-
dzie w ¿ycie. Pas ma³ego ruchu
granicznego stanowi 30 km, w uza-
sadnionych przypadkach mo¿e byæ
zwiêkszony maksymalnie do 50
kilometrów. Lwów nie mo¿e siê
znaleŸæ w tej strefie, bo uniemo¿-
liwi³oby to negocjacje i umowê.
Wykonaliœmy to, czego od nas siê
oczekuje, nawet, jeœli nie s³yszymy,
¿e zosta³o to docenione.

Sprawa Domu Polskiego i koœcio³a
œw. Marii Magdaleny pokazuje, ¿e w
dzia³aniach polsko-ukraiñskich nie
ma symetrii. Z jednej strony, Ukraina
oczekuje, ¿e Polska bêdzie jej adwo-
katem wobec Unii Europejskiej czy
wobec NATO. Tymczasem przez kilka
lat zabiegaliœmy o dzia³kê pod
budowê nowego gmachu Konsulatu
RP we Lwowie, ale, przecie¿,
placówka ta obs³uguje ogromn¹ iloœæ

Irena Masalska
Wykorzystano wiadomoœci
Zachodniej Korporacji Informacyjnej

Wsparcie pieniężne
dla stuletnich lwowian
W bud¿ecie miasta s¹ œrodki - 4 tys.
grywien – dla czterech mieszkañców
Lwowa, którzy w roku bie¿¹cym
koñcz¹ sto lat. Dwie panie œwiêtuj¹
ten jubileusz 1 lipca, jeden pan - 8
wrzeœnia i jeszcze jeden - 12 grudnia.
Wygl¹da na to, ¿e warto doczekaæ
jubileuszu, by otrzymaæ te wcale
niema³e dla seniora pieni¹dze...

Rok Zamków i Pałaców
23 lutego w Pa³acu Potockich we
Lwowie odby³o siê spotkanie przed-
stawicieli Rady Obwodowych regionu
zachodniego, na którym podpisano
deklaracjê o og³oszeniu roku 2008
Rokiem Zamków i Pa³aców. Z tak¹
inicjatyw¹ wyst¹pi³a organizacja
spo³eczna „Niezale¿ne kulturolo-
giczne czasopismo „Ji”. Niestety, podczas
ceremonii nie pad³a odpowiedŸ na
pytanie dziennikarzy: ile zamków i
pa³aców liczy Ukraina Zachodnia.

Centrum Wystawiennicze
„Lemberg”
26 lutego we Lwowie, przy ul. Boh-
dana Chmielnickiego, 176 odby³o siê
uroczyste otwarcie specjalistycznego
centrum wystawienniczego „Lemberg”,
którego powierzchnia stanowi 10 tys.
m2. Jest to specjalistyczny obiekt, w
którym mo¿na organizowaæ wystawy,
targi, prezentacje, forum, konferencje
oraz imprezy firmowe. Do centrum
„Lebmerg” mo¿na ³atwo dojechaæ z
dowolnej czêœci miasta, poniewa¿
stoi na skrzy¿owaniu najwiêkszych
arterii transportowych oraz w pobli¿u
trasy Czop-Kijów.

Ulica... bohaterów UPA
Tak w najbli¿szym czasie zostanie
nazwana ulica Turgieniewa. Deputowani
Lwowskiej Rady Miejskiej omówili tê
kwestiê 28 lutego, podczas sesji Rady
Miejskiej. W projekcie uchwa³y by³a
mowa o tym, ¿e ulica zostanie prze-
mianowana „dla uszanowania ¿o³nierzy
Ukraiñskiej Powstañczej Armi, którzy
walczyli o wolnoœæ i niepodleg³oœæ
Ukrainy przeciwko faszystom i ter-
rorowi komunistycznemu”, a tak¿e
dla upamiêtnienia 65. rocznicy pow-
stania UPA. Z propozycj¹ o zmianie
nazwy ulicy Turgieniewa na Bohate-
rów UPA do Lwowskiej Rady Miejskiej
zwróci³o siê Lwowskie Obwodowe
Towarzystwo WiêŸniów Politycznych
i Represjonowanych oraz Kongres
Ukraiñskich Nacjonalistów.

Wiosenny Bal we Lwowie
2 marca w Budynku Uczonych odby³a
siê akcja dobroczynna „Wiosenny
Bal”. Celem podstawowym akcji by³a
zbiórka kosztów na leczenie za
granic¹ dziesiêcioletniego ch³opca,
chorego na hydrocefaliê (wodog³o-
wie). Poza tym, w ten sposób organi-
zatorzy uczynili zadoœæ tradycji balów
lwowskich, a tak¿e integrowali
kulturê wysok¹ do krêgów m³odzie-
¿owych. Bal zosta³ zorganizowany
przez studentów orraz administracjê
Ukraiñskiego Uniwersytetu Katolic-
kiego. Udzia³ w nim wziê³o prawie
trzysta osób.

Puste hurtownie
Jak informuj¹ przedstawiciele inwes-
torów polskich w Wolnej Strefie
Ekonomicznej „Jaworów”, aktualnie
po stronie polskiej nie ma deficytu
taniego alkoholu i papierosów. Polacy
sami, bez ¿adnych przeszkód, jad¹ po
nie na Ukrainê. Natomiast hurtownie
s¹ puste, niektóre nawet wstrzyma³y
sw¹ dzia³alnoœæ, poniewa¿ straci³y
klientów z Ukrainy.

Filharmonia Obwodowa
w Stanisławowie będzie
miała swą orkiestrę
symfoniczną
24 i 25 lutego w Filharmonii w Sta-
nis³awowie odbywa³ siê konkurs na
stanowisko dyrygenta-kierownika
artystycznego przysz³ej orkiestry
symfonicznej oraz cz³onków orkiestry.
Decyzja o jej powo³aniu zapad³a w
roku 2007.

W Łucku zostało otwarte
Centrum Informacyjne
UE dla regionu
wołyńskiego,
rówieńskiego
i lwowskiego
Uroczyste otwarcie odby³o siê w dniu
29 lutego na Wo³yñskim Uniwersyte-
cie Narodowym im. £esi Ukrainki. Na
otwarciu by³ obecny Ian Boag,
Przewodnicz¹cy Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej na Ukrainie i
Bia³orusi.

Wandale zbierali metal
na cmentarzu
Od pewnego czasu do milicji w Krze-
mieñcu coraz czêœciej zaczêto siê
zwracaæ ze zg³oszeniami bezczesz-
czenia grobów. .Jak siê okaza³o, troje
mieszkañców Krzemieñca wraz z
organizatorem z Tarnopola wa³êsa³o
siê po cmentarzach, zrywaj¹c z
ogrodzeñ grobów wartoœciowe
metalowe przedmioty. Na dziœ udo-
kumentowano czternaœcie przypadków
dzia³alnoœci przestêpczej wandali.

Trybunał Europejski
zadecyduje, czy może
nie�bezpośredni potomek
księcia Lubarta
sprywatyzować zamek
£ucka Rada Miejska otrzyma³a wczeœniej
proœbê o sprywatyzowaniu od oby-
watela o nazwisku Lubart, mieszkaj¹-
cego w Charkowie. Poinformowano
go, ¿e ta sprawa nie jest na czasie,
jednak Lubart zwróci³ siê do s¹du. W
£ucku odnaleziono dokument o
zawarciu ma³¿eñstwa litewskiego
ksiêcia Lubarta z ukraiñsk¹ ksiê¿n¹.
Jest te¿ informacja o zamku w £ucku.
W jednym z punktów deklaracji
œlubnej ksiêcia Lubarta przewidziane
zosta³o, ¿e zamek mo¿e zostaæ
przekazany w spadku, jednak tylko
bezpoœrednim potomkom, tj. dzie-
ciom z ma³¿eñstwa Lubarta i jego
¿ony. Wiadomo jednak, ¿e w tym
ma³¿eñstwie nie by³o dzieci. W Radzie
Obwodowej Wo³ynia uwa¿a siê wiêc,
¿e, mimo i¿ sprawa trafi³a do
Trybuna³u Europejskiego, przekazanie
zamku panu Lubartowi z Charkowa
nie ma ¿adnych perspektyw.
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Dmytro Antoniuk
Lat 31. Mieszka w Kijowie.
Po studiach ekonomicznych.
Dziennikarz, podró¿nik, fotograf
i poeta. Redaktor dzia³u „kultura”
w anglojêzycznym kijowskim
tygodniku Kyiv-Weekly (2004-2005);
redaktor naczelny anglo i niemiecko-
jêzycznego tygodnika „10 Days”
(2005-2007); dziœ redaktor prowadz¹cy
pisma „Reader Digest – Ukraina”.
W jego dorobku twórczym mo¿na
znaleŸæ wiele artyku³ów o tematyce
krajoznawczej, poœwiêconych historii
i dniu dzisiejszemu ciekawych miejsc
– tych znanych i zupe³nie nieznanych,
a maj¹cych swoje miejsce w historii
Ukrainy i historycznej Pierwszej
Rzeczpospolitej.
Otrzyma³ odznakê Pañstwowej S³u¿by
Turystyki i Uzdrowisk za: „wielki wk³ad
w rozwój krajowej turystyki”. W roku
bie¿¹cym planuje wydaæ kilka prze-

wodników poœwiêconych ró¿nym regionom i województwom Ukrainy. Szlifuje
znajomoœæ jêzyka polskiego i w³aœnie rozpoczyna swoj¹ wspó³pracê
z „Kurierem Galicyjskim”.

DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia

Gdzie na Ukrainie najlepiej jest
krêciæ filmy o wampirach i clipy
adeptów metalu? Gdzie definicje
„gotyk” i „mistyka” odczuwa siê
najsilniej? W koñcu, gdzie mo¿na
siê schowaæ pod oœmiusetletnim
murem, gdy zaskoczy³
nieoczekiwany deszcz?
OdpowiedŸ: czas - poranek zimowy
bez œniegu,
miejsce - zamek w Chuœcie.

Jest coœ niepojêcie poci¹gaj¹cego
w ruinach starych zamków. Czy to
brak op³aty za wstêp, czy to swoboda
w upajaniu siê w³asnymi wra¿eniami
i wizjami; –( jak tu mog³o to wygl¹daæ
w starych dawnych czasach) -
których w brutalny sposób nie prze-
rywaj¹ grupy uczniów i turystów.
Naprawdê, na dzisiejszej Ukrainie jest
doœæ du¿o starych ruin, ale podob-
nego do tego, co jest w Chuœcie, nie
ma. Gdzie jeszcze mo¿na zobaczyæ
pozosta³oœci po przedmongolskich
wie¿ach na górze o pochodzeniu
wulkanicznym?

Tylko niebo
potrafi³o go zdobyæ

Zakarpacie nie bez przyczyny
mo¿e siê szczyciæ najdawniejszymi
na Ukrainie fortyfikacjami œrednio-
wiecznymi. Zachowa³ siê tu nawet
don¿on templariuszy, po³o¿ony
niedaleko dzisiejszego centrum
obwodu (wieœ Serednie). W samym
U¿horodzie jest zamek, za³o¿ony w
X wieku, a w Mukaczewie, równie¿
na górze wulkanicznej, pyszni siê
twierdza „Pa³anok”. Jednak, w po-
równaniu do twierdzy w Chuœcie,
zamek stoi niedostatecznie wysoko,
a twierdzê oblegaj¹ t³umy turystów.
Z punktu widzenia samotnego roman-
tycznego wêdrowca, s³uchaj¹cego
„Lacrimosa” przez s³uchawki, jest to
najlepsze miejsce na wêdrówki,
pe³ne marzeñ i smutnych medytacji.
Tym bardziej, ¿e góra zamkowa pe³ni
funkcjê nekropolii - przecinaj¹ j¹ stare
cmentarze prawos³awne, katolickie i
protestanckie. Dla prawdziwego
mi³oœnika gotyku sylwetki krzy¿y w
gêstwinie pozbawionych liœci drzew
s¹ jak krople walerianowe dla kota.

Zamek w Chuœcie bez ¿adnych
w¹tpliwoœci nale¿y do piêciu najstar-
szych budowli obronnych na Ukrainie,
poniewa¿, wedle informacji z ró¿nych
Ÿróde³, zosta³ postawiony z kamienia
ju¿ w 1191-1194 roku. Wczeœniej sta³
tu jego drewniany poprzednik... Kiedy
wdrapywa³em siê na górê (bo nie
zauwa¿y³em starej drogi), to po
prostu nie mog³em sobie wyobraziæ,
w jaki sposób ludziom uda³o siê wnieœæ
na tak¹ strom¹ wysokoœæ ca³e tony
bardzo ciê¿kich kamiennych bry³. To
zaskoczenie nie znik³o te¿ po tym,
jak zobaczy³em drogê. Ca³kiem
dobrze mo¿e zostaæ uznana za „czer-
won¹” trasê narciarstwa górskiego w
jakimœ uzdrowisku, ale w ¿aden
sposób – nie za szlak budowlany. Za
mitycznych twórców zamku uwa¿a
siê bia³ych Chorwatów, potomkowie
których dot¹d mieszkaj¹ na Zakar-
paciu. Nie dziw, ¿e Mongo³owie mogli
zdobyæ twierdzê jedynie dziêki temu,
¿e celnymi strza³ami z ³uków pozabijali
wszystkich jej obroñców - mury
dobrze wytrzyma³y uderzenia tara-
nów koczowniczych i ogromnych
praszczy. Bohater narodu wêgier-

CZAS I MIEJSCE
ALBO MOJE TERYTORIUM GOTYCKIE

skiego, Franciszek Rakoczy, zdoby³
zamek tylko dziêki pomys³owoœci
jednego ze swych doradców (Emerych
Iloschwai), który jakimœ cudem
przeci¹gn¹³ na stronê madziarsk¹
austriack¹ za³ogê.

Wie¿e i mury w Chuœcie okaza³y
siê bezsilnie jedynie wobec  ¿ywio³ów
przyrody: wiêcej, ni¿ po³owa zamku
sta³a siê ruin¹, po tym, jak pewnej
tragicznej nocy w 1766 roku w wie¿ê
prochow¹ uderzy³a b³yskawica.
Stopieñ zniszczenia by³ tak wielki, ¿e
zadecydowano, i¿ zamek nie bêdzie
odbudowywany. Jeœli natomiast
mówiæ o jego w³aœcicielach, to naj-
bardziej interesuj¹co wypada rycerz
Drago, któremu Chust wraz z niema³¹
czêœci¹ Zakarpacia przekaza³ w XIV
wieku król wêgierski. O tym w³adcy
mo¿na by i nie wspominaæ - ot, zwyk³y
rycerz, mi³oœnik piêkna kobiecego i
hucznie-buñczucznych pijatyk -
gdyby nie jego spadkobierca – W³ad
Cepesz, bardziej znany jako hrabia
Dracula...

Diabe³, legendy i stare freski
„Chwust, mój chwust!”, - tak,

wedle legendy krzycza³ diabe³, który
zadecydowa³, ¿e w tym miejscu wyj-
dzie na ziemiê z piek³a, ale, zaczepiw-
szy siê swym zadem, oderwa³ swój

ogon. Po dolinie zaœ echem polecia³o
„chust, chust” i wówczas powsta³o tu
miasteczko o odpowiedniej nazwie.
Natomiast tam, gdzie ogon diab³a w
¿aden sposób nie chcia³ oderwaæ siê
od ziemi, powsta³a góra zamkowa.

Nie jest to jedyna legenda, zwi¹-
zana z tym miejscem. Rzeki, które
p³yn¹ w Chuœcie - Rika i Cisa - niby to
zosta³y nazwane dla uczczenia ¿ony
i córki tutejszego wojewody, zaœ
czerwona ska³a, która sterczy na jed-
nej z s¹siednich gór, jest nazywana
tak dlatego, ¿e na niej ojciec zabi³
w³asnego syna, bo pomyli³ siê i wzi¹³
go za Tatarzyna. Udowodnienie lub
sprostowanie tych mitów nie jest
mo¿liwe (ale, czy potrzebne?), ale to,
¿e tutejsza kamienna œwi¹tynia œw.
El¿biety pochodzi a¿ z XIII wieku – jest

faktem  udokumentowanym. Nie-
dawno na jednej ze œcian odkryto
œredniowieczny fresk, na którym
przedstawiono trzech œwiêtych
królów Wêgier - za³o¿yciela zamku
Ladys³awa, Stefana oraz jego syna
Imre. W Chuœcie mówi¹, ¿e to œwi¹-
tynia „wiary bezkrzy¿owej”, czyli
nale¿y do wspólnoty luterañskiej.

Naprzeciwko – koœció³ rzymskoka-
tolicki, o siedemset lat m³odszy od
swego kolegi „bezkrzy¿owego”.
Jednak dzwon, który jest w nim
przechowywany, pochodzi w³aœnie z
dzwonnicy zamkowej, jaka pad³a
ofiar¹ wspomnianej wczeœniej
b³yskawicy.

Jest tu jedna z tych synagog, które
na Ukrainie zachowa³y siê najlepiej
(pocz¹tek XX w.). Tajemnica tego,
dlaczego siê zachowa³a, jest prosta:
freski i zdobienia dotrwa³y do naszych

czasów jedynie dlatego, ¿e w³adza
sowiecka nie zabra³a jej ¯ydom.

Zakarpackie Kruty
- dwadzieœcia lat póŸniej

Ukraiñcy maj¹ w Chuœcie swoje
naprawdê œwiête miejsca. W roku
1938 ksi¹dz greckokatolicki Augustyn
Wo³oszyn og³osi³ niezale¿n¹ Ukrainê

Podkarpack¹ ze stolic¹ w Chuœcie.
Wkrótce potem setki studentów i
gimnazjalistów musia³o z broni¹ w
rêku broniæ jej, staj¹c przeciwko
jednostkom regularnej armii wê-
gierskiej, maj¹cej w arsenale
zbrojeniowym dzia³a, czo³gi i samo-
loty. Nierówna walka odby³a siê na
Krasnym polu pod miastem. Ukra-
iñcy, którzy ocaleli, zostali rozstrze-
lani. W ten sposób na Zakarpaciu
powtórzy³a siê historia obroñców
Krut.
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Chust - miasto powiatowe na
Ukrainie, w obwodzie zakarpackim.
31,9 tys. mieszkañców [2001]. Chust
le¿y u ujœcia Riki do Cisy, w Kotlinie
Marmaroskiej. Przez miasto przebiega
lokalna linia kolejowa z U¿horodu do
miasta Tiacziw oraz droga regionalna
R03 z Jaremczy do Mukaczewa, z
któr¹ ³¹czy siê droga regionalna R38
z Doliny.

W 1090 król Wêgier W³adys³aw I
wzniós³ tu zamek, s³u¿¹cy obronie
przed Kumanami, który zosta³ znisz-
czony podczas najazdu mongolskiego
w 1241 i odbudowany przez króla
Karola Roberta oko³o 1318. Pierwsza
pisemna wzmianka o Chuœcie po-
chodzi z 1329, gdy miasto otrzyma³o
przywileje. W 1353 Chust by³ siedzib¹
kasztelana. W 1526 miasto znalaz³o
siê w granicach Ksiêstwa Siedmio-
grodzkiego, ale ju¿ w 1546 zosta³o
zdobyte przez wojska cesarza
Ferdynanda I Habsburga. W 1594
miasto zniszczyli Tatarzy. W póŸniej-
szych wiekach zamek by³ kilkakrotnie
oblegany: w 1644 przez armiê Jerzego
I Rakoczego, w 1657 przez wojska
polskie, w 1661 przez Turków. W 1703
zamek podda³ siê powstañczym
wojskom kuruców i 17 sierpnia 1703
proklamowano w nim niepodleg³oœæ
Siedmiogrodu. Zamek w Chuœcie by³
ostatnim zamkiem zdobytym przez
wojska Habsburgów po st³umieniu
tego powstania w 1711. W XVIII
wieku zamek popad³ w ruinê.

Za czasów wêgierskich Chust by³
siedzib¹ w³adz komitatu Máramaros.
W 1910 Chust liczy³ 10,3 tys. miesz-
kañców, z czego 5,2 tys. Rusinów, 3,5
tys. Wêgrów i 1,5 tys. Niemców.

¯ó³to-bia³e morze
Nie bacz¹c na krwaw¹ przesz³oœæ

(Czerwona ska³a, Krasne pole) dla
dzisiejszego Chustu bardziej w³aœciwe
s¹ kolory ¿ó³to-bia³e. W³aœnie nieda-

leko miasta jest kolejne najbardziej
romantyczne miejsce Ukrainy – Dolina
Narcyzów. Mówi¹, ¿e w³aœnie tu
Narcyz mityczny zobaczy³ swe odbi-
cie w wodzie i zakocha³ siê sam w
sobie. Rzeczywiœcie, jest czym siê
zauroczyæ. Wa¿ne jednak, by nie
zmarnowaæ czasu - narcyzy kwitn¹
jedynie przez jakieœ dwa tygodnie w
koñcu kwietnia i na pocz¹tku maja.

Ze specjalnego punktu obserwacyj-
nego mo¿na zobaczyæ urokliwy obraz
ogromnego kwietnego dywanu
z³o¿onego z samych narcyzów. Zrywaæ
kwiatów tu nie pozwol¹.

 I dobrze, wszak nar-
cyz to roœlina truj¹ca,
chocia¿ bardzo piêkna.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e
Chust ze wszech stron jest
otoczony czymœ na kszta³t
ogrodu zoologicznego.
Jeszcze z w czasach so-
wieckich z dawnych Prus
Wschodnich przywie-
ziono tu jelenie, które
bardzo dobrze siê zaakli-
matyzowa³y na Zakarpaciu.

Z ich poro¿y przyrz¹dza siê drogie
preparaty farmaceutyczne. Jeœli
Pañstwo zapragn¹ siê napiæ rzadko
spotykanego mleka bawolego, to
we wsi Welatyno jest farma, gdzie
prowadzona jest hodowla bawo³ów
karpackich. Trzeba tylko uwa¿aæ na
zachowanie linii - mleko tych zwie-
rz¹t zawiera co najmniej 9% t³usz-
czu.

Mini�przewodnik
Co ciekawego nieopodal?

1. Dolina narcyzów w pobli¿u wsi Kireszi.
2. Serowarnia we wsi Ny¿nie Se³yszcze, gdzie ser jest produkowany wedle
technologii szwajcarskiej. W tej wsi pisarz Jurij Andruchowycz planuje
w styczniu roku nastêpnego zorganizowanie festiwalu muzyczno-literackiego
„Saturnalia maramoroskie”.
3. Farma bawo³ów karpackich we wsi Welatyno.
4. S³one jeziora o w³aœciwoœciach leczniczych w So³otwinie.
5. Unikalna cerkiew drewniana z 1779 roku we wsi Dani³owo.

Gdzie w Chuście można się zatrzymać?
Hotel „Atlant”, ul. I. Franki, 107, tel. (03142) 45318. Pokój dwuosobowy z ³ó¿kiem
pojedynczym – 120 grywien, pokój dwuosobowy z ³ó¿kiem podwójnym -160 grywien.
Hotel „Renesans”, ul. Siczy Karpackiej, 20, tel. (03142) 43360. Pokój dwuosobowy
dla jednej osoby - 230 grywien, pokój dwuosobowy dla dwu osób - 300 grywien.
Prywatne gospodarstwo „Chata huculska” (40 km od Chustu), wieœ Kryczewo,
przysió³ek Rososze, tel. (050) 4444379. 85 grywien od osoby ze œniadaniem.

Jesieni¹ 1914, gdy wojska rosyjskie
zajê³y wschodni¹ czêœæ Zakarpacia, w
Chuœcie stacjonowa³y dwa pu³ki
Legionów Polskich, które 7 paŸdzier-
nika 1914 wypar³y Kozaków z Jasini i
z Sygietu Marmaroskiego. W nastêp-
nych latach Chust stanowi³ bazê
zaopatrzeniow¹ dla wojsk austro-
wêgierskich i niemieckich walcz¹-
cych na froncie karpackim. W 1918
mieœci³ siê tu obóz dla internowanych
polskich legionistów.

21 stycznia 1919 w Chuœcie odby³
siê kongres Rusinów wêgierskich,
który uchwali³ przy³¹czenie Zakar-
pacia do Ukrainy. W 1919 Chust zosta³
wraz z ca³ym Zakarpaciem w³¹czony
do nowo powsta³ej Czechos³owacji.
Po  przy³¹czeniu do Wêgier po³udniowo-
wschodniego pasa ziem Rusi Zakar-
packiej w 1938 ze sto³ecznym U¿ho-
rodem powiatowy dotychczas Chust
sta³ siê siedzib¹ rz¹du autonomicznej
Ukrainy Karpackiej, a nastêpnie  -  nie-
podleg³ej Karpato-Ukrainy. Przeniós³
siê tu tak¿e apostolski administrator
diecezji mukaczewskiej.

Po krótkich walkach oddzia³ów
zakarpackich z wojskami czechos³o-
wackimi i wêgierskimi 14 marca 1939
miasto zosta³o zdobyte przez wojska
wêgierskie, a nastêpnie wraz z reszt¹
Rusi Zakarpackiej w³¹czone do
Wêgier. Po II wojnie œwiatowej Chust
sta³ siê miastem powiatowym obwodu
zakarpackiego Ukrainy.

Do zabytków miasta nale¿¹ ruiny
zamku, ufortyfikowany koœció³ (zbór
protestancki) z XIII / XIV wieku, baro-
kowy koœció³ katolicki z XVIII wieku i
cerkiew prawos³awna z XVIII wieku.

Natalia Kostyk tekst i zdjêcia

W koñcu lutego z robocz¹ wizyt¹
do Iwano-Frankiwska (Stanis³awowa)
przyby³a delegacja z polskiego miasta
partnerskiego – Chrzanów. Celem wi-
zyty by³o omówienie szczegó³ów
udzia³u ukraiñskich artystów w
Dniach Miasta Chrzanowa oraz
zorganizowania turnieju pi³ki rêcznej
pomiêdzy miastami-partnerami.
Stronê polsk¹ reprezentowali: Jan
Smó³ka - dyrektor chrzanowskiego
Domu Kultury, Stanis³aw Dusza
zastêpca burmistrza Chrzanowa,
Andrzej Filipczak - vice przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej, Robert Lipnicki
– przedsiêbiorca, biznesmen, a tak¿e
redaktor Ewa Solak – dziennikarka
Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej
„Prze³om”. Goœci przejmowali m.in.:
Zinaida Fedorczuk - zastêpca mera
miasta, Witalij  Mateszko  -  przewodnicz¹cy

Razem! Razem!
Goście z Chrzanowa
z wizytą w Stanisławowie

komitetu wychowania fizycznego i
sportu, Sergij Fycenko - olimpijski mistrz
œwiata w p³ywaniu oraz Myroslaw
Petryk - naczelnik iwano-fankiwskiego
wydzialu kultury. Goœciom i gospoda-
rzom we wzajemnym porozumieniu
pomaga³ pracownik Rady Miejskiej -
absolwent Uniwersytetu Opolskiego
- Andrzej Lidychowski.

Goœcie z Polski wziêli udzia³ w
uroczystoœci wrêczenia nagród
konkursu „Triumf-2007”. Konkurs by³
podsumowaniem wyników ekono-
micznych firm stanis³awowskich.
Wrêczono nagrody w czternastu
kategoriach. Po wyst¹pieniu mera
Wiktora Anuszkiewiczusa rozpocz¹³
siê koncert z udzia³em miejscowych
artystów.

Rozmowy przedstawicieli w³adz Stanis³awowa z goœæmi z Chrzanowa

Gala „Triumf-2007” przed wrêczeniem nagród

Odby³y siê we Lwowie w dniach
23-25 lutego 2008 w Filharmonii
Lwowskiej. Organizatorami by³y:
Filharmonia Lwowska, Fundacja
Cultura Animi z Warszawy oraz
Instytut Polski w Kijowie. By³y one
kontynuacj¹ poprzednich Spotkañ,
które odby³y siê w lutym i listo-
padzie 2006 r. Celem tych spotkañ
przede wszystkim jest stworzenie
szczególnie uzdolnionej muzycznie
m³odzie¿y mo¿liwoœci koncertowa-
nia oraz promowanie m³odych
polskich talentów artystycznych na
forum miêdzynarodowym. Z Polski
wyst¹pi³o ³¹cznie 7 uczestników.
Wszyscy s¹ wielokrotnymi laure-

III SPOTKANIA MUZYCZNE MŁODZIEŻY
POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ

atami ró¿nych konkursów mu-
zycznych.

Odby³y siê cztery koncerty
(sobota, niedziela, poniedzia³ek) w
Filharmonii Lwowskiej oraz w
Akademii Muzycznej we Lwowie. W
koncercie niedzielnym i poniedzia³-
kowym wyst¹pi³y uczniowie z
towarzyszeniem orkiestr Filharmo-
nii Lwowskiej. Us³yszeliœmy m.in.
utwory skomponowane przez
polskiego czternastoletniego ucznia
Juliana Paprockiego.

Z powa¿aniem,
Piotr Paprocki,

Cz³onek zarz¹du Fundacji
Cultura Animi

REPERTUAR OPERY
LWOWSKIEJ

na marzec 2008

6 marca, czwartek, godz. 18.00
R. Leonacavallo „PAJACE”
opera w 2 aktach
7 marca, pi¹tek, godz.18.00
K. Dañkiewicz „LILEJA”
balet w 2 aktach
12 marca 2008 r., œroda, godz.18.00
A. Adan „GISELA”
balet romantyczny w 2 aktach
13 marca, czwartek, godz.18.00
F. Legar „WESO£A WDÓWKA”
operetka w 3 aktach
15 marca, sobota, godz.18.00
G. Puccini „BOHEMA”- opera w 4 aktach
16 marca, niedziela, godz. 12.00
P. Czajkowski „DZIADEK DO ORZECHÓW”
balet-feeria w 2 aktach
godz.18.00

G. Verdi „TRUBADUR”
opera w 4 aktach, 8 ods³onach
20 marca, czwartek, godz.18.00
G. Bizet „CARMEN”
opera w 4 aktach
21 marca, pi¹tek, godz.18.00
L. Minkus „BAJADERA”
balet w 3 aktach
22 marca, sobota, godz.18.00
M. Skoryk „MOJ¯ESZ”
opera w 2 aktach z prologiem
i epoliogiem

23 marca, niedziela, godz.12.00
L. Delib „COPPELIA”
balet w 3 aktach
godz.18.00
P. Mascani „CAVALLERIA RUSTICANA”
opera jednoaktowa
27 marca, czwartek, godz.18.00
Z okazji Œwiatowego Dnia Teatru
J. Strauss „MADAME BUTTERFLY”
operetka w 3 aktach

WIECZÓR BALETÓW JEDNOAKTOWYCH:
Grande pas z baletu L. Minkusa
„PACHITA”
2 akt z baletu P. Czajkowskiego
„JEZIORO £ABÊDZIE”
„Noc Walpurgii” Ch. Gunota (scena
baletowa z opery „FAUST”)
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Jaros³aw Kalinowski (ur. 12 kwietnia 1962 w Wyszkowie) - polski polityk,
pose³ Polskiego Stronnictwa Ludowego od 1993 na Sejm II, III, IV, V i VI kadencji,
by³y wicepremier i minister rolnictwa.

Jest absolwentem zootechniki w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie oraz Studium Wspólnotowego Prawa Rolnego przy Instytucie
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. By³ cz³onkiem Zwi¹zku M³odzie¿y
Wiejskiej, od 1989 nale¿y do PSL. W latach 1990-1997 pe³ni³ funkcjê wójta
gminy Somianka. Po raz pierwszy zajmowa³ stanowisko wicepremiera i ministra
rolnictwa i rozwoju wsi w rz¹dzie W³odzimierza Cimoszewicza w okresie
od 25 kwietnia do 31 paŸdziernika 1997. Po s³abym wyniku uzyskanym
przez PSL w wyborach parlamentarnych w 1997 wybrano go na prezesa tej
partii, z której zrezygnowa³ w marcu 2004. W 2000 by³ kandydatem PSL na
prezydenta, zaj¹³ 4. miejsce z wynikiem 1 047 949 g³osów (5,95% poparcia).
Od 19 paŸdziernika 2001 do 3 marca 2003 po raz drugi pe³ni³ stanowisko
wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi w koalicyjnym rz¹dzie Leszka
Millera. Od 1993 sprawuje mandat pos³a na Sejm. 26 paŸdziernika 2005
wybrano go na wicemarsza³ka Sejmu V kadencji. W wyborach parlamentarnych
w 2007 po raz pi¹ty zosta³ pos³em, otrzymuj¹c w okrêgu siedleckim 25 406
g³osów. 6 listopada 2007 ponownie powo³ano go na stanowisko wicemarsza³ka
Sejmu. Jest wspó³przewodnicz¹cym Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP
i Sejmu RL. Przewodniczy Radzie Naczelnej PSL.

Pawe³ Smoleñski: Zacytujê panu prze-
ra¿aj¹c¹ wyliczankê: „Bi³as Katarzyna,
lat ok. 60 - by³a raniona, na rann¹
nak³adli s³omy, drzewa  i  spalili ¿yw-
cem. Kirylejza Maria, lat 41, obywa-
telka USA - siedem ran od bagnetu,
oder¿niêta prawa pierœ, u nóg po³a-
mane palce, prawa rêka w trzech
miejscach z³amana, rozwalona g³owa.
Maksym Anna, jednoroczne dziecko
- rozpruty brzuch. Maksym Katarzyna,
lat 4 - przek³ute dwa razy bagnetem
usta, dwie rany bagnetu w piersiach,
rozpruty ca³kowicie brzuch”. Ta lista
ci¹gnie siê i ci¹gnie.

I druga relacja: “Mojemu skatowa-
nemu ojcu wyciêto krzy¿ na piersiach.
Zrobiono to w cerkwi. A potem
wziêto za nogi i zawleczono do do³u
na cmentarzu. Wrzucono go tam
razem z innymi ludŸmi. Niektórych z
nich dobijano ko³kami, innych wrzu-
cano i zakopywano ¿ywych”. Obie
relacje dotycz¹ wsi ukraiñskich,
spacyfikowanych przez polsk¹
partyzantkê. Pierwsza - Zawadki
Morochowskiej, druga - Paw³okomy.
Chce pan s³uchaæ dalej?
Jaros³aw Kalinowski: A  ja  panu opowiem
historiê, któr¹ us³ysza³em dawno
temu od ojca mojego kolegi ze stu-
diów. By³ ¿o³nierzem Batalionów
Ch³opskich na ZamojszczyŸnie. Weszli
do wsi zaatakowanej przez UPA.
Chodzili od cha³upy do cha³upy - w
jednej zamordowana ciê¿arna kobie-
ta, dziecko wyjête z brzucha, przybite
do œciany. Oficer zarz¹dzi³ zbiórkê,
poszli do s¹siedniej wsi, ukraiñskiej,
i spacyfikowali j¹. Ludzie uciekli do
szko³y. Ojciec kolegi dobi³ ukraiñskie
dziecko, bo uzna³, ¿e nie prze¿yje od
ran. Opowiada³, ¿e ten obraz zostanie
w nim do koñca ¿ycia.
- Chcemy tak rozmawiaæ?
- Nie. Lecz kiedy mówimy o wzajem-
nych zbrodniach, jakich dokonywali
Polacy i Ukraiñcy, pamiêtajmy, ¿e
mówimy o tym w kontekœcie ludo-
bójstwa na Wo³yniu. W latach 1943-
44 spacyfikowano tam ponad tysi¹c
wsi, zginê³o 60 tys. polskich ch³opów.
W Galicji Wschodniej, na Podolu,
dalsze 40 tys. Nie us³yszy pan ode
mnie, ¿e bêdê usprawiedliwiaæ
mordy na Polakach narodowoœci
ukraiñskiej z lat 1944-45 i póŸniej-
szych. Lecz w tej sekwencji zdarzeñ
Wo³yñ by³ pierwszy.
- Przewodzi pan komitetowi, który w
Warszawie chce wystawiæ pomnik
ofiar tragedii wo³yñskiej. Oczywiœcie
wie pan, jak¹ formê chc¹ mu nadaæ
ludzie zaanga¿owani w prace komite-
tu - dzieci przybitych do drzewa.
Zdjêcie, wedle którego zaprojektowano
pomnik, nie dotyczy Wo³ynia, lecz
przedstawia tragediê rodzinn¹ z
okresu miêdzywojennego - dzieci
zamordowane przez oszala³¹ matkê.
- Wtedy na Wo³yniu mordowano
Polaków tylko dlatego, ¿e byli
Polakami. Dlatego uwa¿am, ¿e w
Warszawie powinien powstaæ pomnik,
poœwiêcony tragedii wo³yñskiej - ale
nie w takiej formie. O jego kszta³cie i
wyrazie artystycznym powinna
zadecydowaæ powo³ana do tego celu
komisja po  przeprowadzeniu  konkursu.
Rozumiem, ¿e wspomniana przez
pana koncepcja budzi emocje i
protesty, ale mogê pana poinformo-
waæ, ¿e sami pomys³odawcy ju¿ od
niej odst¹pili.
- Ja te¿ uwa¿am, ¿e ofiarom tragedii
wo³yñskiej nale¿y siê pomnik jak
wszystkim niewinnie pomordowanym.
- To o co siê spieramy? My, Polacy,
po dziœ dzieñ o wielu rzeczach nie
mamy pojêcia. Spo³eczna wiedza na
temat relacji polsko-ukraiñskich i
Wo³ynia jest bardzo mizerna. Obchody
mog¹ to zmieniæ.

KALINOWSKI: MORD TO MORD
Skoro Katyñ by³ ludobójstwem, to i Wo³yñ – zbrodnia ukraiñskich nacjonalistów – by³ ludobójstwem - mówi Jaros³aw Kalinowski,
wicemarsza³ek Sejmu i przewodnicz¹cy Ogólnopolskiego Komitetu Obchodów 65. Rocznicy Ludobójstwa Dokonanego
przez OUN-UPA  na Ludnoœci Polskiej Kresów Wschodnich.

- Akurat na ten temat wiemy bardzo
du¿o, ale ta wiedza bywa niekiedy
doœæ szczególna. Przez ca³e lata PRL
byliœmy karmieni stereotypem Ukra-
iñca - rezuna i ukraiñskiego ruchu
niepodleg³oœciowego - bandy faszystów.
Dopiero po nastaniu niepodleg³oœci
przez media przetoczy³a siê wielka
debata dotycz¹ca stosunków polsko-
ukraiñskich i wydarzeñ na Wo³yniu.
W 60. rocznicê zbrodni pojecha³ tam
prezydent Kwaœniewski. Powsta³o
wiele bardzo rzetelnych publikacji
naukowych. Organizowano seminaria
historyków polskich i ukraiñskich. I
tak do œwiadomoœci spo³ecznej
zaczê³a przebijaæ siê prawda, ¿e
wydarzenia wo³yñskie, krwawe i
okrutne, maj¹ jakiœ historyczny
kontekst, ¿e coœ by³o wczeœniej, a coœ
sta³o siê póŸniej. Tymczasem te dzieci
przybite do drzewa cofaj¹ nas do
epoki, gdy obowi¹zkow¹ lektur¹ w
szko³ach by³y „£uny w Bieszczadach”
- ksi¹¿ka sk³amana, fa³szywa, pluj¹ca
w twarz Ukraiñcom.
- Powtórzê, ¿e ja i PSL nie mamy nic
wspólnego z proponowanym kszta³-
tem upamiêtnienia. Nie wierzê, ¿e
patriotyczny ruch kresowy ma z³e
intencje. Oni nie chc¹ nic rozdrapywaæ
i nikogo upokarzaæ. Chc¹ nazywaæ
zdarzenia po imieniu, opowiadaæ o
tym, co siê dzia³o. Nic nie usprawied-
liwia zbrodni, która dokona³a siê na
Wo³yniu.
- W wywiadzie dla “Myœli Polskiej”
mówi³ pan: “Nie dziwiê siê, gdy
ludobójstwo kwestionuj¹ osoby
zwi¹zane z tradycj¹ OUN-UPA, czy to
zamieszka³e na Ukrainie, czy w
Polsce. Natomiast wrêcz mnie za-
trwa¿a, ¿e tego typu opinie wyg³a-
szaj¹ ludzie, którzy nie maj¹ zwi¹zków
z ideologi¹ OUN-UPA, a ponadto s¹
zaanga¿owani w ¿ycie publiczne
naszego kraju, osoby powszechnie
znane”. Mo¿e pan tych ludzi wymieniæ
z nazwiska?
- Odsy³am do stenogramów z posie-
dzenia Sejmu, dotycz¹cego tych
spraw. Mówimy o zbrodni w Katyniu.
I s³usznie. Ale mówmy i pamiêtajmy

te¿ o 100 tys. zamordowanych na
Kresach. Skoro Katyñ by³ ludobój-
stwem, to i Wo³yñ po wielekroæ by³
ludobójstwem. Jest coœ takiego,
niestety, ¿e zbrodnia wo³yñska jest
umniejszana, sprowadzana do
„wydarzeñ”.
- Katyñ by³ zbrodni¹ pope³nion¹ przez
totalitarne pañstwo. Wo³yñ - to ch³opska
wojna domowa, a ch³opskie wojny
s¹ straszne. Po wtóre: wielu history-
ków uznaje, ¿e w kontekœcie II wojny
œwiatowej termin „ludobójstwo” jest
przynale¿ny Auschwitz i Treblince. Na
Wo³yniu mo¿na mówiæ o czystce et-
nicznej, o eksterminacji, ale to nie by³o
ludobójstwo. Mówi tak np. prof. W³a-
dys³aw Filar, wo³yniak, kombatant AK.
- Wo³yñ nie by³ ch³opsk¹ wojn¹, ale
zaplanowanym mordem, realizacj¹
ideologii OUN-UPA przeprowadzi³a tê
akcjê w sposób skoordynowany. Pan
mówi, ¿e za Katyñ odpowiada
sowiecka w³adza polityczna. Za
Wo³yñ odpowiadaj¹ ówczeœni
politycy ukraiñscy.
- Decyzjê o atakach na polskie wsie
podjê³o lokalne przywództwo OUN i
UPA. Ale historycy umiej¹ zajrzeæ za
kulisy tej decyzji, które nie sprowa-
dzaj¹ siê do nacjonalizmu i ¿¹dzy
krwi, lecz s¹ du¿o bardziej skompliko-
wane. W grê wchodzi³y tak¿e
prowokacje sowieckie, demoralizacja
czasów wojny i ukraiñskie krzywdy,
zadane przez II RP. Na III zjeŸdzie OUN,
kilka tygodni po tragedii wo³yñskiej,
kilku najwybitniejszych przywódców
OUN stwierdzi³o, ¿e nie tylko oddzia³y
z Wo³ynia, ale ca³a UPA skompromi-
towa³a siê zbrodnicz¹ dzia³alnoœci¹
wobec Polaków. Wydano zakaz akcji
przeciwko ludnoœci cywilnej. Ale
mleko by³o ju¿ rozlane, nikt nie
panowa³ nad ¿ywio³em.

Nie mówiê tego, by cokolwiek
usprawiedliwiaæ, ale po to, by okreœliæ
pole rozmowy. By nie skupiaæ siê na
wyliczance: trup za trupa, gdy¿ nie
umiemy zmierzyæ innych rachunków:
upokorzenie za upokorzenie, pogarda
za pogardê. Przed 1939 r. to nie
Ukraiñcy na Mazowszu zamieniali

koœcio³y katolickie w prawos³awne
cerkwie, ale Polacy na Wo³yniu
represjonowali prawos³awnych. Dla
nas osadnicy wojskowi na Kresach
byli bohaterami wojny polsko-
bolszewickiej, dla znakomitej wiêk-
szoœci Ukraiñców -–kolonizatorami.
Przedwojenna Polska nie by³a dla
Ukraiñców najlepsz¹ matk¹.
- Wincenty Witos  protestowa³  przeciwko
takiej polityce II RP. Ale co zawinili
polscy ch³opi na Wo³yniu? Czy oni tê
politykê tworzyli? Jeœli pewnych
rzeczy nie nazwiemy po imieniu,
wtedy wracaj¹ w innym miejscu i
czasie. Niech pan spojrzy na Ba³kany
lat 90.
- Wojnê na Ba³kanach rozpêtali
serbscy nacjonaliœci. Ale za poszcze-
gólne zbrodnie wojenne spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa s¹dzi i Serbów, i
Chorwatów, i Muzu³manów z Boœni.
Wojny domowe maj¹ to do siebie,
¿e wszystkie strony dopuszczaj¹ siê
czynów niegodnych.
- To mo¿e Bataliony Ch³opskie, które
czasami dopuszcza³y siê pacyfikacji
wsi ukraiñskich, te¿ by³y organizacj¹
zbrodnicz¹? Bo coœ takiego niedawno
us³ysza³em.
- Nie warto s³uchaæ bzdur. Ale chcia³-
bym dowiedzieæ siê, dlaczego
powiedzia³ pan „Myœli Polskiej”, ¿e
prezydent Wiktor Juszczenko i jego
œrodowisko polityczne nawi¹zuje do
tradycji UPA. Mówi³ pan: „Nasze
bezwarunkowe poparcie dla euro-
pejskich ambicji obecnej administracji
Ukrainy k³óci siê z podstawowymi
zasadami Unii Europejskiej, gdzie
propagowanie faszyzmu i nacjonalizmu
w takiej postaci jest po prostu
zabronione... Tego rz¹d polski czy
nasze czynniki oficjalne nie mog¹
tolerowaæ”.
- OUN by³a czêœci¹ faszystowskiej
miêdzynarodówki, jedyn¹ parti¹,
która legalnie funkcjonowa³a pod
niemieck¹ okupacj¹. Na Ukrainie
stawia siê pomniki Stepanowi  Banderze.
Mówi pan, ¿e za Wo³yñ odpowiada
lokalne dowództwo UPA. A Bandera
nie odpowiada?
- Jakie to by³o legalne dzia³anie? Gdy
w 1941 r. Bandera og³osi³ niepodle-
g³oœæ Ukrainy, Niemcy zamknêli go
wraz z ca³ym ukraiñskim rz¹dem w
obozie koncentracyjnym w Sach-
senhausen. Jak wiêc mo¿e odpowiadaæ
za Wo³yñ, skoro siedzia³ w obozie?

Na tym w³aœnie polega³ ukraiñski
dramat: ci, którzy marzyli o niepo-
dleg³oœci, musieli szukaæ sojusznika
w hitlerowskich Niemczech. I ciê¿ko
siê na tym przejechali. Szczêœliwie,
wybitni Polacy rozumieli tê z³o¿onoœæ.
Ostatni dowódca SS Galizien gen.

Pawe³ Szandruk zosta³ odznaczony w
1965 r. krzy¿em Virtuti Militari przez
gen. W³adys³awa Andersa za boha-
terstwo w kampanii wrzeœniowej.
- Niezwyk³e s¹ paradoksy historii.
Zreszt¹... na Ukrainie stawiaj¹ pomniki
Romanowi Szuchewyczowi, naczel-
nemu dowódcy UPA.
- I to mo¿e siê wielu Polakom nie
podobaæ. Tak samo jak wielu Ukraiñ-
com nie podoba siê wpisanie do
rejestru „¿o³nierzy wyklêtych” tych
dowódców podziemia, którzy
pacyfikowali wsie ukraiñskie. W
Polsce stoj¹ pomniki ludzi
odpowiedzialnych za zbrodnie na
Ukraiñcach - np. Karola Œwierczew-
skiego. Pyta pan: co zawinili polscy
ch³opi pomordowani na Wo³yniu? A
co zawinili ch³opi ukraiñscy? Dlaczego
PSL o nich zapomina? Nie walczy o
pamiêæ ch³opów z Paw³okomy, z Za-
wadki Morochowskiej, z Piskorowic?
- Ja nie zapominam. Moje œrodowisko
polityczne  nie  ucieka od takich dra-
matów.
- Na konferencji naukowej zorganizo-
wanej przez œrodowisko kresowe
pod auspicjami PSL w 2004 r. mó-
wiono tylko o polskiej martyrologii,
dopuszczaj¹c siê wielu nadu¿yæ.
Mówiono te¿: „Jerzy Giedroyc ze
swoj¹ Kultur¹ parysk¹ i Zeszytami
Historycznymi w 1953 r. zapocz¹t-
kowa³ zak³amywanie historii najnow-
szej stosunków polsko-ukraiñskich”.
Pada³y s³owa o „ukraiñskich nazistach”
i „Ukraiñcach - cynglach Niemców”.
Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce nazy-
wano „OUN-owsk¹ pi¹t¹ kolumn¹”.
- Nie by³em na tej konferencji, nic nie
mogê o niej powiedzieæ. Obchody
bêd¹ organizowane nie tylko przez
Kresowiaków, ale te¿ przez Œwiatowy
Zwi¹zek AK...
- ...czyli w gruncie rzeczy przez tych
samych ludzi wywodz¹cych siê ze
œrodowiska wo³yñskiego.
- Powtórzê: nie od¿egnujê siê od pol-
skich zbrodni. Ale w moim najg³êb-
szym przekonaniu to, co dzia³o siê
na terenach dzisiejszej Polski po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej, by³o
konsekwencj¹ Wo³ynia oraz przejœcia
na zachód oddzia³ów UPA. Przecie¿
sotnie UPA nie sk³ada³y siê ze œwiê-
toszków. Nie tylko broni³y Ukraiñców,
lecz równie¿ atakowa³y i mordowa³y
Polaków. Nie znajdzie pan ani jednej
polskiej decyzji nakazuj¹cej oczysz-
czenie terenów z ludnoœci ukraiñskiej.
Ale OUN  na Wo³yniu tak¹ decyzjê  podj¹³.
- Chyba czytaliœmy inne ksi¹¿ki. Na
terenie dzisiejszej Polski zginê³o kilka
razy wiêcej Ukraiñców, ni¿ Polaków,
zaœ UPA mia³a przeciwdzia³aæ wy-
wózkom Ukraiñców na Wschód i

Jaros³aw Kalinowski

Rozmowa Pawła Smoleńskiego z Jarosławem Kalinowskim
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Pawe³ Smoleñski (ur. 1959), polski
dziennikarz, reporter i pisarz. Jako pierwszy
opisa³ tzw. aferê Rywina. Absolwent XXXV
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa
Prusa w Warszawie (1975). Od 1989 roku
dziennikarz Gazety Wyborczej, wczeœniej
wspó³pracownik pism drugiego obiegu.
Autor kilku ksi¹¿ek o tematyce
politologicznej, m.in. „Pokolenie kryzysu”
(Instytut Literacki w Pary¿u), “‘Gazeta
Wyborcza’ – lustro demokracji” (Noir sur
Blanc), „Salon patriotów” (Rytm), „Pochówek

dla rezuna” (Czarne) i „Irak. Piek³o w raju” (Œwiat Ksi¹¿ki). Jest tak¿e
autorem zbioru reporta¿y i esejów „Izrael ju¿ nie frunie”. Pisa³ do paryskiej
„Kultury”. Laureat Nagrody Pojednania Polsko-Ukraiñskiego, któr¹ otrzyma³
w 2003 roku za ksi¹¿kê „Pochówek dla rezuna” (Wydawnictwo Czarne)
oraz Nagrody im. Kurta Schorka za teksty poœwiêcone Irakowi.

broniæ ich przed pacyfikacjami. Akcja
„Wis³a” by³a odwetem pañstwa na
mniejszoœci narodowej, a nie prostym
nastêpstwem Wo³ynia czy sposobem
walki z ukraiñsk¹ partyzantk¹. Po jej
przeprowadzeniu nie osta³a siê ani
jedna wieœ ukraiñska.
- S¹ powa¿ni badacze, którzy uwa-
¿aj¹, ¿e bez deportacji Ukraiñców
walka z UPA by³aby trudniejsza.
Zreszt¹, jak mo¿na porównywaæ
wywózkê do masakry wo³yñskiej?
- Co - by u¿yæ pañskiej frazy - Ukraiñ-
cy z Przemyskiego, Bieszczadów,
Zamojszczyzny zawinili na Wo³yniu?
- Nic. Ale sekwencja zdarzeñ by³a
taka: najpierw Wo³yñ, potem akcja
“Wis³a”, a nie na odwrót.
- A przed Wo³yniem by³a narodowoœ-
ciowa polityka II RP. W ten sposób
do niczego nie dojdziemy. Nigdzie i
nigdy nie wolno stosowaæ odpowie-
dzialnoœci zbiorowej.
- Dobrze, ¿e pan o tym mówi. Gdy¿
planuj¹c obchody 65. rocznicy Wo³y-
nia, nikt nie chce domagaæ siê, by
wszyscy Ukraiñcy uderzyli siê w
piersi i prosili o wybaczenie. UPA i OUN
to by³ u³amek ca³ego spo³eczeñstwa.
- Dla Ukraiñców wa¿ny u³amek, bo
walcz¹cy o niepodleg³oœæ. Niepod-
leg³a Ukraina nie mo¿e odwo³ywaæ
siê do Armii Czerwonej i Ukraiñców
s³u¿¹cych w wojskach NKWD.
- Nawet tak szczytny cel nie uspra-
wiedliwia zbrodni na Wo³yniu.
- Co pan chce osi¹gn¹æ, przewodz¹c
komitetowi obchodów 65. rocznicy
Wo³ynia?
- Chcê upamiêtniæ pomordowanych.
Dosta³em list od pewnej pani, która
pisze mniej wiêcej tak: “Andrzej
Wajda upamiêtni³ œmieræ ojca, krêc¹c
film o Katyniu. Ja nawet nie wiem,
gdzie mój ojciec, który walczy³ o Polskê
w 1920 i w 1939 r., zosta³ pochowany”.
- A jeœli sposób i forma obchodów
bêd¹ obraz¹ i upokorzeniem ¿yj¹cych?
- Znajd¹ siê osoby, które pewnie tak
pomyœl¹. Ale uwa¿am, ¿e naszym
obowi¹zkiem jest upamiêtnienie
ofiar, nawet, jeœli to siê komuœ nie
spodoba. Poza tym: sk¹d mamy
wiedzieæ, co siê oka¿e podczas
obchodów? Co wed³ug pana mo¿e
byæ obraŸliwe w takich obchodach?
- Powrót do stereotypu rezuna.
Istnieje obawa, ¿e takie g³osy przebij¹
siê na plan pierwszy. Pan sam
powo³uje siê w rozmowie z “Myœl¹
Polsk¹” na ukraiñskiego historyka
Wiktora Poliszczuka, który wedle

organizacji kresowych jest „ukraiñ-
skim sumieniem”, choæ ma do tego
tytu³ wielce w¹tpliwy.
- Dlaczego mam siê nie powo³ywaæ?
- Choæby dlatego, ¿e nazywa³ on
Jerzego Giedroycia zak³amywaczem
historii i „szkodnikiem sprawy polskiej”.

- Nie podzielam zdania Wiktora
Poliszczuka o Giedroyciu, nie mo¿na
jednak pomijaæ zdania historyka
ukraiñskiego w sprawie Wo³ynia.
Wœród historyków, wspieraj¹cych
Kresowian s¹ te¿ inni. Np. pañstwo
Ewa i W³adys³aw Siemaszkowie; ich
ksi¹¿ka „Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraiñskich na
ludnoœci polskiej Wo³ynia 1939-45”
zdobywa³a powa¿ne nagrody.

- Szkopu³ w tym, ¿e to ksi¹¿ka,
która nie zauwa¿a tego, co dzia³o siê
wczeœniej. I na tym zasadza siê ca³y
problem. Gdy¿ wedle Ukraiñców
¿yczliwych Polsce, ale te¿ wielu Pola-
ków nie mo¿na jedynie od Ukraiñców
¿¹daæ, by posypali g³owy popio³em.
Tak¿e Ukraiñcom nale¿¹ siê
przeprosiny ze strony Polaków.
- Zgodzi siê pan ze mn¹: nadchodzi
65. rocznica zbrodni wo³yñskiej i coœ
z tym wypada zrobiæ. To by³a najgor-
sza zbrodnia, jaka mo¿e siê wydarzyæ.
- Niestety, nie najgorsza. Tego uczy
nas historia ubieg³ego wieku.
- Mówi¹c „najgorsza zbrodnia”, mam
na myœli szczególne okrucieñstwo. Na
przyk³ad okolicznoœci œmierci Zygmun-
ta Rumla, komendanta BCh na Wo³y-
niu, który otrzyma³ od delegata rz¹du
RP polecenie podjêcia rozmów z UPA
celem zaprzestania rzezi. Uwa¿am, ¿e
o Wo³yniu mówi siê ca³y czas za ma³o.
- Lecz przede wszystkim trzeba
wiedzieæ, jak mówiæ. ̄ eby nie zaprze-
paœciæ tego, co ju¿ uda³o siê zrobiæ. A
uda³o siê, Bogu dziêki, os³abiæ
stereotyp Ukraiñca – rezuna i Polaka
- pana gotowego bato¿yæ, hañbiæ,
poni¿aæ.
- Proszê zaufaæ, ¿e nic z dotychczaso-
wego dorobku nie zostanie zepsute.
Musimy opieraæ przysz³oœæ na
prawdzie o przesz³oœci. I to bêdzie
przyœwiecaæ obchodom rocznicy
wo³yñskiej.

Rozmawia³: Pawe³ Smoleñski,
Gazeta Wyborcza, 2 lutego 2008 r.

Dziêkujemy „Gazecie Wyborczej”
oraz redaktorowi Paw³owi Smoleñ-
skiemu za zgodê na bezp³atny
przedruk wywiadu na ³amach
„Kuriera Galicyjskiego”

W wywiadzie dla „Myśli Polskiej”
Jarosław Kalinowski mówił:

Na Wo³yniu, Podolu, Ma³opolsce Wschodniej ginêli
przede wszystkim ch³opi. Oprawcy z OUN-UPA mordowali
g³ównie mieszkañców wsi, m.in. bohaterów wojny polsko-
bolszewickiej, b¹dŸ ich dzieci. Dla nas, ludowców, jest to
wrêcz obowi¹zek, aby w³¹czyæ siê w obchody tej rocznicy.
Martyrologia ch³opska jest przecie¿ czêœci¹ wspólnej
polskiej martyrologii.

Kwestia partnerstwa strategicznego z Ukrain¹ nie ma
tu nic do rzeczy. Przysz³oœæ musi byæ budowana na
fundamencie prawdy!

Maria Basza

28 lutego b.r., w rocznicê mordu,
dokonanego na mieszkañcach Huty
Pieniackiej, w miejscu pochówku ofiar
zbrodni, przy krzy¿u-pomniku odby³a
siê skromna uroczystoœæ. W smut-
nych obchodach uczestniczyli:
cz³onkowie Stowarzyszenia Huta
Pieniacka z Polski, przedstawiciele
Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Grobami Wojskowymi we Lwowie -
prezes Jan Franczuk, honorowy
prezes Eugeniusz Cydzik, przedsta-
wiciele Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej, m³odzie¿ ze szko³y
nr 10 i nr 24 we Lwowie, stypendyœci
Fundacji Semper Polonia, przedstawi-
ciele œrodowisk polskich ze Z³oczowa
i Woroniak, so³tys wsi Ho³ubica Leonid
Soroka. Modlitwie przewodniczy³ ks.
Marian Skowyra – proboszcz koœcio³a
Matki Boskiej Gromnicznej we Lwo-
wie. Obchody zorganizowa³ Konsulat
Generalny RP we Lwowie.

Do uczestników uroczystoœci
zwróci³ siê konsul RP we Lwowie
Marcin Zieniewicz, który przypomnia³
o wydarzeniach, maj¹cych miejsce
przed 64 laty - 28 lutego 1944 roku.
W tym dniu polska wieœ Huta Pie-
niacka przesta³a istnieæ. Jej zag³adê
spowodowali ¿o³nierze 14 Dywizji SS-
Galizien, cz³onkowie miejscowego
oddzia³u Ukraiñskiej Powstañczej
Armii – UPA oraz policjanci ukraiñscy
w s³u¿bie okupanta. Zginê³o 1000-
1100 osób; pe³na lista ofiar nie jest

64. ROCZNICA MORDU
W HUCIE PIENIACKIEJ

znana. Mieszkañców wsi i tych, którzy
siê w tam schronili uciekaj¹c przed
oddzia³ami UPA, spêdzono do koœcio³a
i szko³y, zamykano ich tak¿e w domach
i stodo³ach. Na komendê niemiec-
kiego oficera budynki oblewano naft¹
i podpalano.

Franciszek B¹kowski - prezes Sto-
warzyszenia Huta Pieniacka, który
jako siedmioletnie dziecko, dziêki
temu, ze schowa³ siê do piwnicy –
ocala³, zachêca³ m³odzie¿ do kultywo-
wania pamiêci o tych bolesnych
wydarzeniach.

Po modlitwie, z³o¿eniu kwiatów i
zapalaniu zniczy przed krzy¿em-

pomnikiem uczestnicy uroczystoœci
udali siê na miejsce dawnego cmen-
tarza. Przy jednym z grobów ustawiono
krzy¿ z imieniem i nazwiskiem,
pochowanej tam osoby. Cz³onkowie
Stowarzyszenia Huta Pieniacka
czêœciowo uporz¹dkowali cmentarz.
Dalszy ci¹g prac porz¹dkowych zapla-
nowano na czerwiec b.r.

Huta Pieniacka sta³a siê symbo-
lem martyrologii polskiej na Kresach
Po³udniowo-Wschodnich Rzeczpo-
spolitej. Trzeba zachowaæ pamiêæ o
miejscach martyrologii narodu
polskiego, trzeba je czciæ i odwiedzaæ.

Kartka z kalendarza

Szanowna Redakcjo!

Jesteœmy uczennicami 10. klasy
Szko³y Œredniej nr 10 im. œw. Marii
Magdaleny we Lwowie. W dniach
6-12 stycznia bie¿¹cego roku
Samorz¹d naszej szko³y by³ w
Warszawie, gdzie opowiadaliœmy
m³odzie¿y warszawskiej o naszym
piêknym mieœcie i ¿yciu w naszej
szkole. Nie by³y to nasze pierwsze
odwiedziny stolicy. Tak jak i po-
przednie, ten wyjazd równie¿
przyniós³ nam wiele wra¿eñ.

Mieszka³yœmy w oœrodku socjal-
nym „Nowolipie”, tak jak podczas
poprzedniej wizyty. Trafi³yœmy
nawet do tych samych pokoi, gdzie
czeka³y na nas znajome ³ó¿ka i
mebelki. Mia³yœmy wra¿enie, ¿e nie
minê³y dwa miesi¹ce, lecz dwa dni
od rozstania siê z tym pokojem w
listopadzie… Dopiero po kolacji,
która czeka³a na nas mimo tak
póŸnej pory, tak naprawdê zrozu-
mia³yœmy, ¿e znów by³yœmy w
Warszawie.

Nazajutrz musia³yœmy wstaæ
wczeœnie. Zaczyna³a siê kolejna
przygoda!

Po poniedzia³kowym wystêpie
w gimnazjum nr 17, pan Witold
Dziêcio³owski za³atwi³ nam wyciecz-
kê do Sejmu i Senatu. Mieliœmy
mo¿liwoœæ usi¹œæ w fotelach sena-
torów, zobaczyæ atrybuty w³adzy
marsza³kowskiej.

We wtorek mieliœmy mo¿liwoœæ
wyspaæ siê, co bardzo nas ucie-
szy³o. W godzinach popo³udnio-
0wych mieliœmy kolejny wystêp w

liceum im. Juliusza S³owackiego,
gdzie nas bardzo mi³o przyjêli. W
zamian uczniowie liceum zapre-
zentowali nam piêkn¹ lekcjê historii
w postaci widowiska pod tytu³em:
„Na walizkach historii”, podczas
którego w sposób bardzo dostêpny
odtworzone zosta³y najwa¿niejsze
wydarzenia z ró¿nych okresów w
Polsce po roku 1945. Wywar³o ono
na nas ogromne wra¿enie!

Calusieñka œroda by³a wolna!
Wiêkszoœæ grupy robi³a zakupy w
„Reducie”, niektórych odebra³a ro-
dzina. Na wieczór mieliœmy wyku-
pione bilety do kina „Femina”.

W czwartek mieliœmy warsztaty
dziennikarskie. Zapozna³a nas ze
œwiatem dziennikarstwa pani Anna
Szwed wraz z grup¹ m³odych dzien-
nikarzy Niezale¿nego Miesiêcznika
M³odzie¿y w Ka¿dym Wieku  -  „Kor-
niszona”. Dziêki ciekawym wyk³adom
dowiedzieliœmy siê o wielu cieka-
wych rzeczach, o pewnych niebez-
pieczeñstwach i zasadach pracy w
tej dziedzinie.

Ostatni dzieñ pobytu w Warsza-
wie - pi¹tek, chyba najbardziej
pozosta³ w naszej pamiêci…

Rano przybyliœmy do gimnazjum
nr 14 im. Leopolda Staffa. Prezes
Samorz¹du owego gimnazjum -
Pawe³ Roratowski, opowiedzia³
nam o kó³kach w szkole, pracy
samorz¹du, zainteresowaniach
uczniów. Robert Konieczny pokaza³
nam najciekawsze budowle na
Ochocie, tablice pami¹tkowe,
koœcio³y. Po powrocie do szko³y
uczniowie klas drugich przedstawili
nam krótki program taneczno-
akrobatyczny. Byliœmy zachwyceni!
To jest bardzo zdolna m³odzie¿!

PóŸniej czeka³a na nas lekcja salsy.
Ju¿ po godzinie znaliœmy podsta-
wowe kroki i potrafiliœmy zatañczyæ
w parach. A po tym wszystkim na-
st¹pi³a d³ugo oczekiwana dyskoteka i
godzina (tylko godzina, niestety…)
szalonych zabaw i pl¹sów! Wraca-
liœmy do oœrodka, w którym
mieszkaliœmy, w towarzystwie
naszych nowych, bardzo sympa-
tycznych kolegów. Wieczorem
pakowaliœmy rzeczy, ka¿dy maj¹c
g³êbok¹ nadziejê, ¿e jeszcze tu
wrócimy…

Gdy rano w sobotê stanêliœmy
z baga¿ami na peronie, zobaczy-
liœmy w  t³umie znajome nam  sylwetki
-–to nasi nowi koledzy przyszli siê z
nami po¿egnaæ. A kiedy autokar
ruszy³ z peronu i jedynie wzrokiem
mogliœmy ju¿ otoczyæ tak blisk¹
nam Warszawê, mieliœmy gdzieœ
g³êboko w sercu nadziejê, ¿e to
jeszcze nie koniec…

Ten tydzieñ nie by³ ³atwy, ale
ca³y czas czuwa³ nad nami nasz
opiekun – pan Ryszard Vincenc, za co
jesteœmy mu bardzo wdziêczni. Zaœ
pan Witold Dziêcio³owski w³¹czy³ w
nasz program nie tylko prezentacje
i spotkania, ale sfinansowa³ tak¿e
ciekawe wycieczki, zwiedzanie
Warszawy, kino, dyskotekê, naukê
tañca. Nie zapomnia³ te¿ o zakupach
oraz spotkaniach z samorz¹dami i
kó³kami uczniowskimi warszawskich
szkó³. Dziêki takim w³aœnie spotka-
niom mieliœmy okazjê wymieniæ siê
informacjami z m³odzie¿¹ warszaw-
sk¹, zawrzeæ nowe przyjaŸnie i po
prostu weso³o spêdziæ czas!

Julia Krawiec, Marta Smerecka,
El¿bieta Lewak

List
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Rozmowa z panem
Witoldem Dziêcio³owskim,
s³ynnym „Panem Witkiem”
- cz³owiekiem który uwierzy³,
¿e mo¿na coœ zrobiæ …i zrobi³.

rozmawia³ MARCIN ROMER

- Wiem, ¿e jest Pan twórc¹ pewnego
programu. Jaka jest jego idea  i  jego sens?
-Program nazywa siê: „Wspó³praca ze
Wschodem, Ochota dla Tradycji”.
Pierwsze dzia³ania, zanim w ogóle
zosta³y nazwane, pojawi³y siê w roku
1999. Na pocz¹tku nie by³o jasne tak
naprawdê nic, nie by³o pewnoœci, czy
po kilku latach bêdzie to jeszcze
dzia³a³o.
- Jaka by³a geneza i pocz¹tki dzia³añ
tego, dziœ ju¿ obros³ego tradycj¹ pro-
gramu?
- Na pocz¹tku by³y wakacje 1999
roku, kiedy z rodzin¹ by³em w Prze-
myœlu. Otrzymaliœmy tam adres
pewnego lwowianina, który jest
takim lwowiakiem z dziada pradzia-
da. Mia³ nam pokazaæ Lwów. Znam
tego pana do dziœ. Pojechaliœmy do
Lwowa,  po krótkim dwudniowym
pobycie pomyœla³em o tym, ¿e warto
by inni, którzy jeszcze tam nie byli,
zobaczyli to co ja. 1 listopada 1999 r.
40 doros³ych znalaz³o siê na Cmen-
tarzu Orl¹t.

Z pocz¹tku wygl¹da³o to na incy-
dentaln¹ wycieczkê doros³ych ludzi
do Lwowa. W kwietniu 2000 kolejna
grupa pojecha³a do Lwowa, Kamieñ-
ca. Chocimia, Kut i Stans³awowa. Nie
lubiê patosu, ale nak³adaj¹ce siê
wra¿enia z obu wypraw by³y g³êboko
poruszaj¹ce. Historia, Strategiczny
Sojusznik, Rozbiory, II wojna, Sienkiewicz,
Turcy i Sobieski z jednej strony z
drugiej zaœ biedni miejscowi Polacy,
ich szko³y i organizacje, ludzie zdra-
dzeni przez Historiê. My z  Warszawy
p³awi¹cy siê w luksusie i dobrobycie
MUSIMY. Zacz¹³em siê zastanawiaæ,
co w³aœciwie MUSIMY i co tak kon-
kretnie mo¿na zrobiæ dalej. W czasie
istnienia Zwi¹zku Sowieckiego
niejednokrotnie bywa³em w ró¿nych
jego miejscach - na Litwie, w Sankt-
Petersburgu, w Moskwie, w Irkucku,
w Gruzji. Na Ukrainie nigdy nie by³em,
co najwy¿ej, wyjrza³em za okno
poci¹gu „Bieszczady”. Ukrainy w
ogóle nie zna³em. W czasach socja-
lizmu Polacy jeŸdzili do Bu³garii przez
Lwów. W Bu³garii odpoczywali nad
Morzem Czarnym. Ja nie jeŸdzi³em
nad Morze Czarne.

Jesieni¹ 1999 roku, od razu po
powrocie zaczêliœmy dzia³aæ. Pierwsze
co zrobiliœmy dotyczy³o mniejszoœci
polskiej na Ukrainie. Zdecydowaliœmy,
¿e bêdziemy j¹ wspierali. To by³y
zwyk³e proste odruchy charyta-
tywne: dawanie pieniêdzy, ¿ywnoœci,
ksi¹¿ek, etc., to by³ amok, który szybko
nam przeszed³. Nie warto opisywaæ
szczegó³ów, tym bardziej, ¿e z niektó-
rymi z okresu „Wczesnego Amoku”
znam siê do dzisiaj.

Dawaliœmy to, co nam siê wyda-
wa³o, ze nale¿y daæ, a nie to, co fak-
tycznie by³o potrzebne. Taka metoda
dzia³ania wcale nie jest dobra. Szybko
powiedzieliœmy sobie, nigdy wiêcej,
ale nikomu jeœli ktoœ chce nie prze-
szkadzam. Ja nie chcê.
- Lwów by³ jedn¹, ¿e tak powiem,
„bajk¹ polsk¹” inn¹ by³. Kamieniec
Podolski.
- Kamieniec Podolski – to przedmurze
chrzeœcijañstwa, wrota Dzikich Pól i
droga na  Sicz Zaporosk¹... PóŸniej zoba-
czyliœmy Chocim, ̄ waniec, Okopy œw.
Trójcy, Kuty, Buczacz. W czasie kwiet-
niowej wyprawy zajechaliœmy te¿ do
Stanis³awowa. Tam wszystko by³o w
remoncie – domy, ulice, chodniki...
Zrobi³o to na nas du¿e wra¿enie.

Powróciwszy do Warszawy, za-
czêliœmy siê zastanawiaæ, jak nawi¹zaæ

 Uwierzył, że można coś zrobić

Witold Dziêcio³owski z m³odzie¿¹ w siedzibie plastyków lwowskich

kontakt bardziej realny. Nie ze
Lwowem, bo we Lwowie jest bardzo
du¿o Polaków. Oczywiœcie, Lwów
trzeba ogl¹daæ, zwiedzaæ, obcowaæ z
mieszkañcami, ale ju¿ nie pomagaæ.
Temu miastu wszyscy pomagaj¹, bo
le¿y blisko granicy. Gmin i miast w
Polsce du¿o, zawsze mo¿na kogoœ
poprosiæ.

By³em przewodnicz¹cym Komisji
Oœwiaty i Sportu Rady Dzielnicy Ocho-
ta w Warszawie. Powiedziano mi,
¿ebym znalaz³ na Ukrainie, w Stani-
s³awowie, osobê, z któr¹ mo¿na
rozmawiaæ. Znalaz³em. By³ to pan
Petro Susak przewodnicz¹cy komisji
Oœwiaty w Radzie Miasta i pani
Wanda Ridosz, Przewodnicz¹ca jednej
z organizacji mniejszoœci polskiej.
Dzisiaj widaæ , ¿e to wszystko nie za-
czyna³o siê prosto. W g³owach mie-
liœmy wiele wra¿eñ. wiele pomys³ów
i wielki nieporz¹dek. Niektórym
szybko to wszystko przesta³o siê
podobaæ. W czerwcu 2001 roku by-
liœmy w Kamieñcu (tylko Warszawa)
na I Plenerze. Tak to siê zaczê³o, z
punktu widzenia Ochoty by³ to
pionierski okres „Wczesnego Amoku”
czy„ „Dzikiego Zachodu” .
- G³ównym adresatem realizowanego
przez Pana programu jest m³odzie¿.
Sk¹d ta koncepcja?
- W szkole – jak Polska Polsk¹, czy to
by³a szko³a w PRLu, czy w niepodleg-
³ej Polsce, wyk³adano na temat unii
polsko-litewskiej, o tym, ¿e tereny
Ukrainy wchodzi³y w sk³ad pañstwa
polskiego, ¿e by³y powstania i wojny
z  Ukraiñcami – ró¿ne - przegrane, wygrane.
Czêœæ Ukrainy przypad³a póŸniej Rosji,
z czego wynik³ potem upadek Polski.
Wszystkie te wielkie symboliczne
miejsca i  miasta –Kamieniec Podolski,
Buczacz, Targowica, Lwów, wielkie
rezydencje magnackie, wszystko to
by³o po³¹czone z Sienkiewiczem,
tradycj¹ literack¹.

Niepodleg³a Ukraina sta³a siê
wa¿nym sojusznikiem Polski.

Próbowa³em pytaæ uczniów w
szko³ach, czy oni coœ wiêcej wiedz¹.
Okaza³o siê, ¿e, tak naprawdê, nikt
nic nie wie. Generalnie m³odzi pró-
buj¹ zapomnieæ tego, czego siê
nauczyli, od razu po wpisaniu stopnia.
Przez  moment próbowa³em pomyœleæ,
czy mo¿na by coœ zrobiæ, po czym
zosta³o sformu³owanych kilka zasad.
Pierwsza - to próba pomocy w orga-
nizowaniu wyjazdów na Ukrainê,
pokazywania jej g³ównie ludziom
m³odym. Doroœli maj¹ ju¿ pewne
ukszta³towane pogl¹dy i zapatry-
wania. Ludzi m³odych interesuje
raczej Zachód, ni¿ Wschód. Nigdy nie
by³em sam. Od wielu lat jestem
radnym Dzielnicy. Mo¿e dlatego ³at-
wiej by³o zainteresowaæ Projektem
w³adze Dzielnicy Ochota.

Do dziœ dzielnica, która na co
dzieñ organizuje pracê szkó³, p³aci za
transport podczas naszych eskapad.
Inne koszty pokrywaj¹ rodzice. Nasze
wyjazdy s¹ tañsze, ni¿ grup turystycz-
nych. Chodzi³o i chodzi nam o poka-
zanie historii, o której m³odzi ludzie
czytali w podrêcznikach, o pokazy-
wanie ró¿nych miejsc. Wynika z tego,
¿e to nie jest pobyt w dzisiejszej

siê. W tle Pi³sudski , który mówi³ , ¿e
bez niepodleg³ej Ukrainy nie ma
niepodleg³ej Polski, Giedroyæ i „Kul-
tura” paryska, przedwojenne starcie
koncepcji federacyjnej i  inkorporacyjnej.

Jest te¿ i inny element. Jako, i¿
jesteœmy Polakami z Polski - doœæ
interesuj¹ce, wa¿ne s¹ dla nas orga-
nizacja, liczebnoœæ, sprawy mniejszoœci
polskiej, zamieszka³ej na Ukrainie. O
tym w³aœciwie siê wiedzia³o w
sposób incydentalny, nie jest to
wiedza, która porywa m³odych ludzi.
- Trasa, po której jeŸdzicie i jak¹
pokazujecie przybra³a formê utartego
szlaku...
- Ukraina – to du¿y kraj, drugi pod wzglê-
dem powierzchni w Europie. Okaza³o
siê nagle, ¿e do samego Lwowa jedzie
siê ca³y dzieñ, do Kamieñca Podol-
skiego jeszcze d³u¿ej, a to nawet

miejsce symboliczne, zwi¹zane z
ksiêciem Witoldem i uni¹ Polski z
Litw¹. Tak powsta³a Polska „od morza
do morza”.
- Adresatem waszego programu jest
m³odzie¿ starsza...
- By³a próba namawiania uczniów
szkó³, podstawowych, ale to mija siê
z celem, JeŸdziliœmy z uczniami i
nauczycielami szkó³ podstawowych
kilka razy, ale stwierdziliœmy, ¿e jest
jeszcze wœród nich wielu takich,
którzy naprawdê niczego nie zd¹¿yli
siê dowiedzieæ. Jad¹ nie wiadomo,
dok¹d i po co.

Próbujemy wspó³pracowaæ z
gimnazjami i liceami gdzie na  lek-
cjach jêzyka polskiego, historii,
wiedzy o spo³eczeñstwie poznaj¹ to
wszystko, o czym ja,  przewodnicy, mury
zamków i rezydencji tu opowiadaj¹.

Pocz¹tkowo mia³y to byæ wyjazdy
takie wakacyjno-historyczne. W
pewnym momencie zaczê³o to siê
rozrastaæ, zaczêliœmy poznawaæ
nowe miejsca.
- W jaki sposób staracie siê zrealizo-
waæ za³o¿ony cel?
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e dziœ dzia³amy
na kilku podstawowych p³aszczyz-
nach. Jedna - to wyjazdy historyczno-
edukacyjne. Próba namówienia szkó³
do tego, ¿eby siê przygotowali na
wyprawê, nie doprowadzi³a prawie
do niczego. Jad¹, jak stali, czyli nie
wiedz¹c prawie nic, maj¹c przez ty-
dzieñ uderzeniow¹ dawkê informacji.

Druga p³aszczyzna - to kultura -
nie opery, teatry i filharmonie, ale na
takim zwyk³ym poziomie. W³¹czamy
w to tak¿e ludzi doros³ych, prowa-
dzimy na koncerty ukraiñskich i
polskich chórów i zespo³ów tanecz-
nych, które przyje¿d¿aj¹ do nas.
Dzia³amy tu na prostym poziomie.

Trzecia rzecz - to sport. Jest
Oœrodek Sportowy na Ochocie a w
nim dru¿yna 16 letnich pi³karek
rêcznych, Od kilku lat je¿d¿¹ na
Ukrainê, gra³y ju¿ w Kamieñcu Po-
dolskim, Chocimiu, Odessie, Lwowie.
Dru¿yny z Ukrainy dwa razy do roku
pojawiaj¹ siê w Warszawie, Wygry-
wamy, przegrywamy, dla mnie tak
naprawdê wa¿ne jest to, ¿e ludzie s¹
razem.

Koszykarki i koszykarze uczestni-
cz¹ od kilku lat w Dniach Iwano-
Frankiwska, pi³karze z Odessy graj¹
w Warszawie. Pewne sprawy dzia³aj¹
w ograniczonym zakresie, na przy-
k³ad na poziomie wspó³pracy miast.
Staram siê, aby nie by³y to jednora-
zowe incydenty, aby z takiej wyprawy
pozostawa³y jakieœ kontakty, bardzo
mi siê podoba, kiedy ktoœ chce jechaæ
drugi raz, to tak¿e znak, ¿e jego
rodzice przestali siê baæ. Czasem
uczeñ gimnazjum, który by³ na Ukra-
inie namawia do wyjazdu klasê
swojego nowego liceum.

Dzielnica Warszawa Ochota jest
autonomiczna, ale jest te¿ poœred-
nikiem w kontaktach Warszawy z

Kamieniec Podolski - wrota Dzikich Pól i droga na  Sicz Zaporosk¹

Galicji i Podola, z drobnymi zmianami,
takimi jak Humañ i Odessa. Humañ
jest zwi¹zany z histori¹ Polski.
Ogl¹damy te¿ rzeki, które prowadz¹
do Morza Czarnego. Nie ma natomiast
w naszym programie ani Kijowa, ani
Krymu, ani Ukrainy Wschodniej, ani
Wo³ynia, ani znacznej iloœci obiektów
bardzo interesuj¹cych, których nie
mo¿emy obejrzeæ z przyczyn tech-
nicznych i ograniczonych œrodków.
Krym jest regionem bardzo interesu-
j¹cym, ale maj¹cym w³asn¹ autono-
miczn¹ historiê.

Rzeczywiœcie, jeŸdzimy doœæ
ustalon¹ tras¹ – ze Lwowa do Kamieñ-
ca przez Zbara¿, Ska³ê Podolsk¹ do
Okopów œw. Trójcy, do Buczacza,
Stanis³awowa – i wracamy do Lwowa.
Czasami jedziemy dalej. Zwiedzamy
wtedy Chmielnicki (P³oskirów),
Winnicê, Humañ, Targowicê i to, co
jest nad Morzem Czarnym. Czasem
jeŸdzimy do Oczakowa. Jest to

niektórymi miastami na Ukrainie – np.
z Kamieñcem Podolskim. Nawi¹za-
liœmy kontakty z ró¿nymi miejscami,
generalnie szko³ami, urzêdami miast,
z Koœcio³em katolickim na Ukrainie.
Oczywiœcie, mo¿na przy pomocy
dzielnicy Warszawa Ochota wys³aæ
nieograniczon¹ liczbê osób na Ukra-
inê w ró¿ne strony. Oczywiœcie,
czegoœ tam siê dowiedz¹ o niepo-
dleg³ej Ukrainie, o Polakach tam
¿yj¹cych. Tak naprawdê, trudno jest
organizowaæ coœ, co nie by³oby
incydentem, nie przebiega³o w
oparciu o syndrom wakacyjny. Ludzie
pojad¹ na wycieczkê, popatrz¹,
wróc¹, bêd¹ trochê myœleli albo
zapomn¹. Jest to incydent. Chodzi o
to, ¿eby nawet bez formalnych
umów ludzie z pewnych miejsc
Ukrainy i Polski siê spotykali czêœciej.
- Czy macie sta³ych partnerów ze
strony ukraiñskiej?

Chocim. Tu ju¿ by³a Turcja

jeszcze nie po³owa Ukrainy. Nie
mo¿na próbowaæ zobaczyæ wszyst-
kiego, bo po prostu nie obejrzy siê
niczego. Ograniczona iloœæ czasu i
œrodków, które mamy, ulegnie roz-
proszeniu. Historia i specyfika ró¿nych
regionów jest taka, ¿e to po prostu
przestanie mieæ sens. Aby zobaczyæ
„w pigu³ce” te wszystkie rzeczy, które
chcemy pokazaæ, ograniczamy siê do

Polsce, czy w dawnej Polsce, tylko tak
naprawdê na wierzchu tego wszyst-
kiego jest Ukraina wspó³czesna.
M³odzi maja okazjê j¹ zobaczyæ. Jedna
z m³odych osób z dobrego liceum w
Warszawie napisa³a, ¿e zobaczenie
granicy z Ukrain¹ wywo³uje odczucie
zetkniêcia siê z cywilizacj¹ azjatyck¹
- Chin czy Japonii. Pokazujemy rzeczy
dawne, sprzed 400 lat i mniej dawne
- sprzed kilkudziesiêciu.

Tam, gdzie Ukraiñcy mieszkali
zawsze, pañstwa ukraiñskiego w³aœ-
ciwie nigdy nie by³o. Te ziemie
próbowa³y byæ niepodleg³e, ale nigdy
nie mia³y po temu okazji. Potem
trafi³y w rêce Zwi¹zku Sowieckiego i
powsta³a republika sowiecka. By³ to
bardzo tragiczny los. Potem nagle,
wydawa³oby siê znik¹d, znienacka,
w 1991 roku powsta³o niepodleg³e
pañstwo ukraiñskie. Elity polskie
zaczê³y mówiæ, ¿e wa¿ne jest, aby
to pañstwo siê rozwija³o, wzmacnia³o

CZŁOWIEK NIEZWYKŁY
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- Czêsto w takich sytuacjach kontakty
pojawiaj¹ siê w ten sposób, ¿e w³adze
ró¿nych miast, gmin uznaj¹, ¿e nale¿y
mieæ partnera z Polski czy Ukrainy.
PrzyjedŸcie do Stanis³awowa, na
rynku stoi monument z informacj¹ z
iloma miastami w Polsce i w Europie
Iwano-Frankiwsk wspó³pracuje.
Ochota te¿ tam jest. Có¿ ja bêdê
opowiada³, zadzwoñcie sami do tych
miejsc i zapytajcie, co siê dzieje.

Filozofia Ochoty jest inna, po-
cz¹tkiem musz¹ byæ kontakty ludzi,
placówek czy organizacji. W³adza ma
wiedzieæ, pytaæ, pomagaæ i kontrolo-
waæ, sugerowaæ, jak zechce nowe
pomys³y Jeœli nie ma faktycznie ludzi
którzy zechc¹ coœ razem zrobiæ nic z
tego nie bêdzie poza kolejnymi
wymianami wa¿nych urzêdników i
punktami  w sprawozdaniach.  Niezwyk-
le czêsto obserwujê zgliszcza czy
jeszcze lataj¹ce od³amki po tak
pomyœlanej przyjaŸni.

W pewnych miejscach na Ukra-
inie mamy od lat nawi¹zane
kontakty. Zmienia siê sk³ad osobowy.
Przyje¿d¿aj¹ inne dzieci, nauczyciele,
czasem zmieniaj¹ siê te¿ dyrektorzy
czy urzêdnicy, a wszystko jak dzia³a³o
tak dzia³a..

Jednym z takich miejsc gdzie
jesteœmy zawsze jest Pa³ac Kultury
im. Hnata Chotkiewicza we Lwowie,
drugie - to szko³a nr 24, trzecie -
szko³a nr 10. Generalnie przyje¿d¿aj¹
do nas osoby z tych miejsc. Zdarzaj¹
siê te¿ przyjazdy dzieci z Centrum
Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y w
Stanis³awowie. Przy pomocy wspom-
nianych placówek ogl¹damy Lwów,
spotykaj¹ siê z nami m³odzi ludzie,
czasem – nauczyciele. Struktury koœciel-
ne pomagaj¹ nam w organizacji.
Podczas pobytu w Kamieñcu Podol-
skim nocujemy w Domu Pielgrzyma,
korzystamy z noclegów w oœrodku
salezjañskim w Odessie.

Przez te lata zosta³o podpisanych
wiele umów. Oœrodek Kultury Ochoty
mia³ wspó³pracowaæ z Pa³acem Kul-
tury im. Hnata Chotkiewicza we
Lwowie. Gimnazjum nr 16 w War-
szawie  mia³o wspó³pracowaæ z lice-
um nr 23 w Stanis³awowie. Placówki
nie wspó³pracuj¹, ale co roku
kilkudziesiêciu uczniów i nauczycieli
z Iwano-Frankiwska jest w Warszawie,
uczestnicz¹ w Plenerach, pokazuj¹
nam swoje  miasto, Dla mnie jest
jedno z bli¿szych miejsc na Ukrainie,
Nie rozumiem tego, ale przecie¿ nie
muszê, mam tylko nadziejê, ¿e
kiedyœ nadejd¹ lepsze czasy. LO im
Edwarda Dembowskiego ma podpi-
san¹ umowê z Gimnazjum Stosunków
Miêdzynarodowych we Lwowie

Przedszkole z ulicy Chotomow-
skiej w Warszawie wspó³pracuje z
przedszkolem z ulicy Antonowycza
we Lwowie. Jest nawi¹zana wspó³-
praca z oœrodkiem sportowym w
Odessie.

Najwiêcej kontaktów mamy ze
szko³¹ nr 10 we Lwowie, choæ nikt
nie ma podpisanych z nimi ¿adnych
umów. Podobnie jest ze szko³¹ nr 13
z rozszerzonym jêzykiem polskim w
Kamieñcu Podolskim.

 Sprawa umów czêsto jest dziwna.
Czasem s¹ umowy i nic siê nie dzieje,
czêsto ich nie ma, a ludzie bez tego
blisko wspó³pracuj¹,  By³o te¿ du¿o
miejsc, z którymi siê kontaktowa-
liœmy, a z tego nic nie wynik³o. Tak
by³o, na przyk³ad, z Uniwersytetem
w Kijowie. Nie powsta³a te¿ wspó³-
praca z oœrodkami polskimi w
¯ytomierzu, Czortkowie, w³adzami
ukraiñskimi we Lwowie. Podjêliœmy
próbê rozpoznania sprawy, „zacze-
pienia siê” w Drohobyczu, Stryju.
Kiedyœ przyjecha³ do nas zespó³
„Poleskie Soko³y” z ¯ytomierza. To
by³y incydenty.

To wszystko nie znaczy, ¿e nie
jesteœmy otwarci na jakieœ nowe

wyzwania, na przyk³ad na Centrum
Twórczoœci w Stanis³awowie, intere-
suj¹ mnie polskie œrodowiska Odessy,
w Gródku Podolskim i Moœciskach,
Ukraiñcy w Winnicy i Humaniu.
- Czy jesteœcie wspierani przez
w³adze samorz¹dowe obu krajów?
- To inny aspekt sprawy. Bywa, ¿e
w³adza miejscowa nagle chce dotrzeæ
do tych miejsc, do których docieramy
my i mamy tam nawi¹zane kontakty.
W³adze siê spotykaj¹ ze swoimi

s¹ z nami grupy ze Stanis³awowa i
Kamieñca Podolskiego,  Ukraiñcy i Po-
lacy. Któregoœ roku by³o nas razem
prawie 60 osób. W tym roku równie¿
planujemy taki wyjazd, po raz ósmy.
Razem ponad 300 osób.
- Czy s¹ problemy z integracj¹ i wza-
jemnym porozumieniem m³odzie¿y
polskiej i ukraiñskiej?
- Generalnie nie, choæ wzajemne
poznawanie siê zawsze jest trudne.
Czasem nie rozumiej¹ siê nawzajem.

Ostatnio poszerzyliœmy go o czêœæ
fotograficzn¹. W zesz³ym roku by³a
osoba, która pisa³a reporta¿ z pobytu,
Kurier Galicyjski to drukowa³. Wspól-
ne rysowanie, fotografowanie,
zwiedzanie jest mniej wa¿ne. Wa¿-
ny jest wspólny pobyt, wspólne
wêdrowanie o pó³nocy na zamek w
Kamieñcu. Wa¿ne s¹ wspólne zakupy
i wspólne przyrz¹dzanie posi³ków.
Wa¿ne s¹ wspólne nocne uczniów
rozmowy, œpi¹cych w wielooso-
bowych salach Domu Pielgrzyma.

Bywa, ¿e m³odzi jad¹ na taki
plener kilka razy. Ostatnio po dwu-
tygodniowym pobycie na Ukrainie,
wszystkich ukraiñskich uczestników
zapraszamy na tydzieñ do Warszawy.
Tak powstaj¹ wspólne 3 tygodniowe
wakacje. Potem komunikuj¹ siê prze-

Powiedzia³bym tak. Jest grupa
ludzi, w oczywisty sposób mi³uj¹ca
Kresy. To ludzie, którzy stamt¹d
pochodz¹. Wyjechali albo si³¹ zostali
wypêdzeni - oni lub ich rodziny. S¹
jeszcze pewne rzeczy, które s¹ dla
nich tragiczne, które jest im nies³y-
chanie trudno zaakceptowaæ. Przed
dzieæmi siê tego nie ukrywa. Jak je-
dziemy do Lwowa, na Cmentarz Orl¹t
Lwowskich, to siê im opowiada.
Ludzie starsi maj¹ nieco specyficzny
punkt widzenia na te sprawy. Jest to
naturalne i zrozumia³e.

Jest grupa osób, która jest na
studiach. Z powodu tego, czym siê
zajmuj¹ na tych studiach, si³¹ rzeczy
Ukraina ich  interesuje. Nie myœlê,
¿eby to by³a jakaœ wielka grupa ludzi,
ale ona jest.

odpowiednikami na Ukrainie, wymie-
niaj¹ dokumenty, podpisuj¹ porozu-
mienia o wielkiej przyjaŸni, serdecznoœci,
mi³oœci. Wracaj¹ do swoich miast i
zajmuj¹ siê sprawami urzêdowymi,
zwyk³ymi codziennymi sprawami
swoich obywateli. Stale je¿d¿ê i
s³yszê o nieustaj¹cym powstawaniu
i zanikaniu kolejnych inicjatyw. Jest
te¿ kwestia pomocy organizacyjnej.
Czasem pewne  inicjatywy trwaj¹ d³u¿ej

Na Ochocie jest trochê inaczej.
Wszystko zaczyna siê od do³u - od
szkó³, placówek kultury, oœrodków
sportowych.

Chcia³em powiedzieæ w sposób,
brzmi¹cy nieco bizantyjsko, ale
bizantynizmem to na pewno nie jest
-faktycznie jest podziêkowaniem
tym których zas³ugi trudno przeceniæ,
¿e bez w³adzy wykonawczej, bez
w³adz dzielnicy Ochota w tej skali, w
jakiej to siê odbywa, to co robiê nie
by³oby mo¿liwe. Prawdopodobnie,
gdyby siê od nich zaczê³o, nic by siê
nie zdarzy³o. Jednak niewiele by z
tego wynik³o bez ich decyzji w
sprawach finansowych. Nie chcê
wymieniaæ nazwisk, bo zawsze jest
tak, ¿e któregoœ siê nie wymieni. W
2000 roku zaczyna³ to wszystko ów-
czesny Dyrektor Dzielnicy p. Andrzej
Borkowski. Od 2002 zacz¹³ dzia³aæ w
tej dziedzinie p. burmistrz Wojciech
Komorowski. Pan Komorowski by³ ju¿
wielokrotnie na Ukrainie. Bez jego
rozumienia ca³ej tej sytuacji by³yby
znaczne k³opoty. To nie jest bizan-
tynizm, tylko realna ocena dzia³añ
w³adzy.

Co do w³adz miast ukraiñskich to
bywa ró¿nie. Ja paru spraw po prostu
nie rozumiem, czasem nie wiem czy
tego chcê, ale to jest chyba temat na
nastêpn¹ rozmowê.
- Wróæmy do sprawy waszego pro-
gramu i s³ynnego ju¿ m³odzie¿owego
pleneru w Kamieñcu.
- Wyjazdy do Kamieñca Podolskiego
zaczê³y siê w 2001 roku. To by³ waka-
cyjny plener, trwaj¹cy pocz¹tkowo 9
dni tylko dla uczniów z Ochoty. Na
drugim byliœmy ju¿ razem z uczniami
polskich szkól Lwowa, 10 i 24. Sam
plener, w czasie którego „nic siê nie
robi”, tylko tworzy, trwa 4-5 dni, a
pozosta³y czas, prawie dwa tygodnie,
jest prób¹ wspólnych rozmów,  ogl¹-
dania, zwiedzania, fotografowania,
studiowania Ukrainy. Bywamy w
ro¿nych miejscach, ju¿ nie tylko we
Lwowie i w Kamieñcu, ale tak¿e na
HuculszczyŸnie. Je¿d¿¹ ró¿ne grupy,
polskich szkó³ ze Lwowa. Od III Pleneru

Nie chodzi o kwestiê jêzyka, raczej o
odmienne oceny ró¿nych rzeczy.
Dam przyk³ad. Po 10 dniach wspól-
nego je¿d¿enia, kiedy wszyscy s¹ ju¿
w wielkiej mi³oœci i przyjaŸni, nagle
wysiadamy w Targowicy. T³umaczê
co siê tam zdarzy³o 220 lat temu.
Idziemy pod znak drogowy Targo-
wica, ¿eby sobie zrobiæ zdjêcie. Nagle
kilku Ukraiñców postanawia nie wy-
siadaæ z autokaru, mówi¹c: „Panowie,
to s¹ jakieœ wasze polskie sprawy”.
Podejmujemy próbê rozmowy z nimi,
o co im w³aœciwie chodzi. Mówi¹, ¿e
te 220 lat temu Rosjanie napadli na
Polskê w œrodku Ukrainy. Zaczynam
mówiæ, ¿e nikt nie wprowadza tu
Polski na powrót, tylko wprowadza
pamiêæ o minionych trudnych dziejach.
Mam wra¿enie, ¿e Ukraiñcy tego nie
rozumiej¹ do koñca, ale s¹ te¿ sprawy
których my nie rozumiemy.

Kiedyœ byliœmy za Bie³gorodem
Dniestrowskim (Bia³ogrodem nad
Dniestrem), czyli za Akermanem.
Jad¹cym przed nami „£ad¹” odpad³o
ko³o, demoluj¹c podwozie naszego
autobusu. Zatrzymaliœmy siê, wzywaj¹c
milicjê z miejscowego posterunku,
wyjaœniaj¹c, co siê w³aœciwie zdarzy³o.
Miejscowa milicja ukraiñska, zorien-
towawszy siê, o co chodzi, zaczê³a
rozmawiaæ z ludŸmi z naszej grupy,
którzy byli obywatelami Ukrainy.
Milicja mówi³a po rosyjsku, nasi Ukra-
iñcy z Galicji mówili po ukraiñsku,
wszyscy siê doskonale rozumieli, nikt
nie próbowa³ przejœæ na jêzyk
rozmówcy. Nasza grupa patrzy³a
oszo³omiona. By³a to najlepsza i naj-
wiêksza lekcja wspó³czesnoœci ukra-
iñskiej, lepsza od tego, co do tej pory
s³yszeli. To by³a „ukraiñskoœæ” w stanie
dzia³ania.

Bywa, oczywiœcie, ¿e „iskrzy” w
nas. Bywa, ¿e starsi Polacy mog¹ siê
dogadaæ ze starszymi Ukraiñcami, a
do m³odych przemówiæ nie potrafi¹.
Plener w Kamieñcu Podolskim jest
bardzo œmieszn¹ rzecz¹ te¿ czasem
z tego powodu, ¿e pokazujê Ukraiñcom
ich ukraiñskie miasta. M³odzi Ukra-
iñcy nie wiedzieli o nich wielu rzeczy,
nigdy tam nie byli.
- Wróæmy do pleneru....
- Jest pewna grupa osób z placówek
kultury, która próbuje rozumieæ
spotkanie i pracê w Kamieñcu jako
szko³ê przysz³ych wielkich artystów,.
Nie prowadzê takiego pleneru. To
plener dla zwyk³ych ludzi - m³odzie¿y
gimnazjalnej i licealnej, która chce
wiedzieæ i zobaczyæ – staraæ siê zrozu-
mieæ.

God³a Polski i Litwy na œcianie koœcio³a w Okopach œw. Trójcy

wa¿nie za pomoc¹ maili, czasem
pisz¹ listy, bywa, ¿e maj¹ okazjê
ponownie siê zobaczyæ..

Przez wiele lat próbujê pokazaæ
mieszkañcom swojej dzielnicy
Kamieniec Podolski, Lwów przy
okazji. M³odzi, ucz¹c siê w szkole,
trafiaj¹ na Ukrainê, potem, jak s¹ ju¿
na studiach, je¿d¿¹ w góry, na Krym,
do innych miejsc. Nie boj¹ siê tego.
Ich rodzice przestaj¹ siê baæ.
Wiêkszoœæ ludzi ma jednak obawê
przed pierwszym samodzielnym
wyjazdem na Ukrainê. Do koñca 2007
roku ponad 2800 osób do nas
przyjecha³o i wyjecha³o na Ukrainê.
Wielokrotnie bywa³a zabawna
sytuacja, kiedy przychodz¹ przedsta-
wiciele Ambasady Ukrainy w RP,
przepytuj¹c goœci z Ukrainy, czy s¹
na pewno Ukraiñcami , staraj¹c siê
odkryæ czy nie jest to kolejna zabawa
polsko-polska. Z tych 2800 osób
Polaków z Warszawy z Ochoty  by³o
wiêcej - z braku œrodków finanso-
wych na Ukrainie. Wielokrotnie  z
ró¿nym skutkiem stara³em siê namó-
wiæ w³adze miast ukraiñskich do
finansowej pomocy swoim uczniom.

Spotkaliœmy wielu obywateli
Ukrainy, którzy s¹ Polakami. Teraz s¹
na studiach czy ju¿ po studiach i,
prawdopodobnie, w Polsce zostan¹.
Nie wszyscy to rozumiej¹, nie wszyst-
kim siê to podoba. To s¹ ludzkie
wybory. Polacy do dziœ wyje¿d¿aj¹,
np. do Irlandii. Z innego punktu
widzenia, m³ody cz³owiek powinien
ileœ tam lat studiowaæ w Polsce, a
potem wróciæ do swego kraju. K³opot
z tym, do czego siê wraca.
- Rozumiem, ¿e w tym wszystkim
jest pewna idea. Ka¿dy musi mieæ
jak¹œ ideê, ¿eby siê chcia³ w coœ
zaanga¿owaæ.
- Jak mówi³em na pocz¹tku, idea jest
prosta. Chodzi o to, ¿eby ci m³odzi ludzie,
których stan wiedzy i œwiadomoœci
bywa zerowy, mieli jak¹œ jasnoœæ i
wiedzê na temat tego, ¿e niedaleko
Warszawy jest granica z pewnym
krajem, bardzo wa¿nym dla Polski.
Chodzi o to, ¿eby to, co jest dekla-
rowane na szczytach, czyli partnerstwo
strategiczne, przyjaŸñ i inne, na³o¿y³o
siê na ¿yw¹ tkankê ludzk¹. Strate-
giczny sojusznik Polski, ale gdzie i z
kim? Wszystko ma byæ proste, zwyk³e
i mo¿na powiedzieæ „przy okazji”.

Jest te¿ grupa ludzi m³odych,
która, jeœli próbuje gdzieœ poza Polsk¹
coœ poznawaæ, to generalnie - inn¹
zagranicê. Zagranica wschodnia, z
przyczyn stereotypów, strachu,
takiego dosyæ niejasnego, ró¿nych
rzeczy, jest poznawana w jakiœ
ograniczony sposób. Czasem nie
wiadomo, jak to zrobiæ, ¿eby tam siê
dostaæ. Trzeba jakoœ spróbowaæ
pomóc im to poznawaæ. Oni, jak tam
jad¹, spotykaj¹ tak¿e ludzi doros³ych,
z którymi rozmawiaj¹ – Ukraiñców,
Polaków, ksiê¿y katolickich, nauczy-
cieli ukraiñskich. Takie doœwiadczenia
s¹ bardzo wa¿ne, dla wiêkszoœci ludzi
jest to doœwiadczenie doœæ daleko
id¹ce.
- Trzeba prze³amywaæ stereotypy…
- W Polsce istnieje stereotyp Ukraiñca,
który siê wytworzy³ w czasie wojny.
Rzeczywiœcie, by³y to rzeczy straszne
i tragiczne. Rozpoczynanie od tego
powoduje, ¿e do niczego siê nie
dochodzi. Tylko siê rejestruje, ¿e by³a
taka sytuacja, mo¿na mno¿yæ
szczegó³y, opowiadaæ coraz wiêcej.
Jasne, co z tego wszystkiego wynika.
O tym trzeba mówiæ, ale kiedy to jest
ju¿ o coœ oparte, a nie tylko, powiedz-
my, o proste opowieœci wojenne.
- Co na m³odzie¿y z Polski robi
najwiêksze wra¿enie?
- Wielkie wra¿enie na polskiej m³o-
dzie¿y robi Cmentarz Orl¹t. Oni w
Polsce ju¿ coœ s³yszeli w wiêkszoœci
nie bardzo wiedz¹ o co chodzi. Nie
chodzi o to, ¿eby ktoœ im t³umaczy³,
¿e by³a wojna, jakieœ grupy, oddzia³y,
ktoœ strzela³ do siebie z karabinów,
walczy³ o coœ - o Polskê czy Ukrainê.
M³odzi trochê inaczej te sprawy
widz¹. Wtedy, im siê pokazuje krzy¿e
z tabliczkami, nazwiskami i wiekiem
poleg³ych, który jest wiekiem ich
samych, próbuje siê im nie opowia-
daæ prostej historii o budowaniu,
zniszczeniu i odbudowie Cmentarza
Orl¹t. Na tym cmentarzu mo¿na
znaleŸæ jedn¹ z wielu odpowiedzi na
pytanie: dlaczego siê jest Polakiem?
To pytanie jest trudne. Bardzo trudno
jest znaleŸæ na nie odpowiedŸ. Cmen-
tarz Orl¹t robi nies³ychane wra¿enie.

Inne wra¿enie, te¿ nies³ychane,
jest wtedy, kiedy podje¿d¿amy do
Chocimia. To by³a Polska, ale by³a te¿
Turcja. Chodzi mi o nieustaj¹c¹ obec-
noœæ polskiej historii i o to, ¿e tam

Kuty. Tu kiedyœ koñczy³a siê Polska

…i zrobił
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by³a granica polsko-turecka. Nie
ma, co porównywaæ Cmentarza Orl¹t
z Chocimiem. Chocim jest zdziwie-
niem, a Orlêta s¹ szokiem – tak bym
powiedzia³. Takich zdziwieñ jest
bardzo wiele. Czasem rozmawiamy
o tym, ¿e Lwów by³ 600 lat polski,
ale Gdañsk czy Szczecin by³y przez
wiele lat miastami niemieckimi, a nie
polskimi. S¹ te¿ rozmowy z ludŸmi
Koœcio³a. Spotykamy, na Ukrainie,
ludzi ró¿nych wyznañ. W Warszawie
jest to raczej trudne.

A tu przyje¿d¿a siê do kraju, gdzie
samych patriarchatów prawos³awnych
jest trzy lub cztery. S¹ ̄ ydzi, Ormianie,
katolicy rzymscy, grekokatolicy.
Pamiêtam spotkanie z dziewczyn¹,
która teraz zdaje maturê, a mieszka
w Odessie. Ta dziewczyna opowia-
da³a, ¿e jej klasa liczy 30 osób, w tym
nie ma podzia³u na prawos³awnych i
katoliczkê, tylko jest dwudziestu
dziewiêciu ateistów i jedna wierz¹ca...
Twardoœæ ró¿nych prawd, o których
mówi¹ ksiê¿a, dla nas jest lekko
szokuj¹ca. Katolicyzm ma swoje
prawdy, zasady,- je¿eli ich cz³owiek
nie wyznaje, to chyba nie jest
katolikiem. Sposób twardoœci, w jaki
mówi¹ o tym ksiê¿a w Kamieñcu,
wywo³uje pewien szok, niezrozumie-
nie, niejasnoœæ, nawet protest. Ksi¹dz
wtedy mówi tak: u nas na 100 œlubów
jest 120 rozwodów, na 100 urodzeñ
- 150 aborcji. W Polsce jest to rzecz
niewyobra¿alna, mo¿e gdzieœ s¹
jakieœ drastyczne przypadki. Pewne
rzeczy s¹ do nie wyt³umaczenia.
Obserwujê szok, jaki maluje siê na
twarzach na widok supermarketu ze
„œcian¹ darmowego (wg cen polskich
- red.) alkoholu”, bo nawet uczniowie
wiedz¹, ¿e wódka nie mo¿e kosztowaæ
7 z³, a papierosy z³otówkê. Przyje¿d-
¿aj¹ na Ukrainê i pocz¹tkowo myœl¹,
¿e na Ukrainie nie ma co jeœæ. Wszystko
jest, to kwestia pieniêdzy. Nikt
œmierci¹ g³odow¹ nie umrze. Te opo-
wieœci z woja¿y wywieraj¹ i na mnie
wra¿enie.
- Skala odmiennoœci jest tu wiêksza.
Na stereotypy nak³ada siê brak
wiedzy.
- Brak wiedzy o partnerze jest kata-
strofalny. Tutaj nikt tak naprawdê nic
nie wie. Czasem coœ s³ysza³ o jakiejœ
wojnie, o Kozakach. Generalnie s¹ to
nieprzyjemne rzeczy. Jaki mo¿e byæ
strategiczny sojusznik z kraju, którego
siê nie lubi,  nie wiadomo, za co.

Tymczasem to jest normalny kraj,
z normalnym ¿yciem, normalnymi
szko³ami, prac¹. Oczywiœcie, inny, bo
biedniejszy. Inaczej ten kraj postrze-
gaj¹ doroœli, inaczej - dzieci. Je¿d¿¹c
po Zwi¹zku Sowieckim, ba³em siê
tamtejszych milicjantów, którzy
próbowali mnie wylegitymowaæ.
Nigdy nie wiedzia³em, czym to siê
skoñczy. Dziœ milicjanta na Ukrainie
siê nie bojê. Czegoœ ode mnie chce,
ale ja rozumiem, ¿e to jest zaprosze-
nie do rozmowy, do wyjaœnienia. Nie
ma w tym elementu strachu.

Podczas pobytów we Lwowie i
Kamieñcu opowiadam  dzieciom o
tym, ¿e by³y koœcio³y, ¿e w³adza
sowiecka je  zamyka³a W lepszym
stanie zachowa³y siê te, które zosta³y
zamienione na Muzea Ateizmu, po
to, ¿eby pokazaæ ludnoœci, w co to
„za dawnych czasów” wierzono.
M³odzi w ogóle nie rozumiej¹, co
mówiê. Jak gramy w Chocimiu w hali
sportowej, gdzie dawniej by³ koœció³,
m³odzi nie bardzo wiedz¹, co siê
dzieje. W Polsce te¿ ¿ycie Koœcio³a nie
by³o ³atwe, ale a¿ tak tragiczne nie
by³o nigdy.
- W Polsce nie ma œwiadomoœci
okresu sowieckiego. Œwiadomoœæ
polska koñczy siê najdalej na 1946
roku.
- Teraz u nas w Polsce jest g³oœna
sprawa pomników UPA. A przecie¿
ona nie zawsze, nie wszêdzie i nie

wy³¹cznie zajmowa³a siê zabijaniem
Polaków. Generalnie rzecz bior¹c,
Polacy byli jednymi z wrogów UPA,
nie wy³¹cznymi wrogami. Wrogami
UPA byli bolszewicy, Zwi¹zek So-

szko³y. Nie ma jakiegoœ nielubienia
Polaków, wrêcz przeciwnie. Mo¿e
czasem jest jakaœ zazdroœæ, ¿e nam
siê uda³o. Widzi siê 70-80 letnich
kombatantów na g³ównej ulicy we

¯ydzi zostali zamordowani, Polaków
wywieziono, - ktoœ przyszed³ na ich
miejsce, a Ukraiñców przed wojn¹ we
Lwowie by³o niewielu.

Po tym wszystko siê wymiesza³o.
Dziœ jako przyk³ad niech pos³u¿y
jedna z dziewcz¹t ze Lwowa bior¹ca
udzia³ w naszym programie. Chodzi
we Lwowie do szko³y polskiej, ma
dziadka pod Batumi. Nie wiadomo,
czy jest Polk¹, czy Ukraink¹, czy
Rosjank¹. Ona sama nie wie.

Mo¿na mno¿yæ te elementy i sy-
tuacje. S¹ nies³ychane trudnoœci z

pojêciem tego wszystkiego. To co
mówiê to przecie¿ historia ostatnich
kilkudziesiêciu lat, a jest jeszcze ta
starsza. Nocne Polaków i Ukraiñców
rozmowy, a na koniec s¹ Soko³y Do-
roœli siedz¹ za sto³em i czasem pij¹,
uczniowie nie mog¹.
- Co dalej? Tyle k³opotów, problemów...
- Nic samo siê nie robi. K³opoty to,
mówi¹c ¿artem, moja specjalnoœæ. A
dalej... w styczniu byli w Warszawie
ludzie ze Lwowa, w lutym z Odessy,
w marcu i kwietniu „Warszawa” jedzie
na Ukrainê Za kilka miesiêcy nastêp-
ny plener w Kamieñcu, nastêpna
wyprawa. Kolejni m³odzi ludzie obu
krajów bêd¹ mogli siê poznaæ. Czegoœ
dowiedzieæ, kolejne 500 osób. I tak
do skutku. Póki si³ starczy....
- Dziêkujê za rozmowê.

P.S.

Czêœæ oficjalna skoñczona. Dopijamy
zimn¹ ju¿ kawê.
- Panie Witku nie wymieni³ Pan prawie
¿adnych nazwisk...
- To trudne. Zawsze siê o kimœ zapomni....

W Odessie kochamy ksiêdza
Andrzeja Baczyñskiego, kochamy
pani¹ Lenê Grygoryszyn, nauczy-
cielkê w Kamieñcu, pana Walerego
Kiszkê, dyrektora szko³y nr 13 w Ka-
mieñcu. Kochamy pana Stanis³awa
Nagorniaka, szefa miejscowego
Caritasu, wiceprzewodnicz¹cego
polskiej organizacji. Podobaj¹ siê nam
niektóre rodziny – Sobczyñskich, Bor-
kowskich, Razowskich. Kochamy
ksiêdza Biskupa Leona Dubrawskiego,
ksiêdza Tomana i Siostrê Teresê.

W Stanis³awowie kochamy pana Petra
Susaka, pani¹ W³adys³awê Dobosie-
wicz i pani¹ Wandê Ridosz, Ulanê
Kri³yk i jej rodziców, Miko³aja Wa-
sylko, Irenê Wo³yñsk¹, Irenê Ho³yñsk¹
Martê i Iwankê. Kochamy tak¿e Julê
Matuszewsk¹, kilka lat temu uczest-
niczkê Pleneru, dziœ studentkê Aka-
demii Sztuk Piêknych. We Lwowie
kochamy pani¹ Martê Markuninê i
pani¹ £ucjê Kowalsk¹, Wierê i jej
córkê Asiê  Szerszniow¹, Martê An-
druszko, Bo¿enê Rafalsk¹, redaktor
naczeln¹ „Lwowskich Spotkañ”.

I Ryszarda Vimcenca. Kochamy pana
Ryszarda Turczynowskiego, Emiliê
Chmielow¹ i ca³¹ rodzinê Pacanów, a
tak¿e pana Edwarda Sosulskiego,
Igora Martynienkê i Taisê Kit. Mniej
Konsulat kochamy- ale te¿. Kochamy
pani¹ Katarzynê Babkinê, jedn¹ ze
studentek „pomarañczowej” rewo-
lucji, dziennikarkê. To te¿ ciekawa
historia. Kiedy by³a w 10. klasie,
wygra³a nasz konkurs literacki
organizowany przez Klub Nauczyciela
z Ochoty. Wtedy mieszka³a w
Stanis³awowie, jej ojciec by³ kiedyœ
oficerem Armii Radzieckiej. Dziœ Kasia
z mam¹ mieszkaj¹ w Kijowie. W
styczniu 2005 roku pojecha³em tam.
Ta dziewczyna pokazywa³a mi Kijów.
Od tamtej pory siê nie spotkaliœmy.
By³o te¿ wiele, wiele innych osób.
Czasem jest tak, ¿e kogoœ kochaliœmy
na Ukrainie, ale teraz jest w Polsce
czy na innym Zachodzie i ju¿ go nie
mo¿emy kochaæ. Widzi Pan co wysz³o
- taki trochê „ukraiñski Alfabet Mi³oœci
Witka Dziêcio³owskiego”- Ukraiñcy i
Polacy, starsi i m³odsi. Jeszcze nie tak
dawno nie znaliœmy nikogo i niczego,
a wielki kraj by³ pewnym niejasnym
wyobra¿eniem...

Taki koniec jest tak naprawdê
pocz¹tkiem nowej rozmowy bo
wygl¹da tak, ¿e w Polsce kochamy
w³adzê, a na Ukrainie ludzi, a to nie
tak, rozumiem, ¿e o ludziach z War-
szawy, o moich kolegach kole¿an-
kach, s¹siadach porozmawiamy
innym razem. Daj  pan ju¿ spokój…
Wy³¹cz dyktafon. Poobra¿aj¹ siê
jeszcze.

VIII Młodzieżowy Plener Plastyczno �
Fotograficzny w Kamieńcu Podolskim

2 �16  lipca 2008 r.
Patronat- Ambasador Wies³aw Osuchowski, Konsul Generalny RP we Lwowie
Maurycy Wojciech Komorowski Burmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie

Wiktor Anuszkiewiczius Mer Miasta Iwano-Frankiwsk (Ukraina)

Autor i kierownik Pleneru Witold Dziêcio³owski Przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiaty i Sportu Rady Dzielnicy Ochota w Warszawie

Koordynator prac plastycznych Marta Andruszko, Wicedyrektor Polskiej
Szko³y Œredniej nr 10 we Lwowie

Koordynator prac fotograficznych £ukasz Mrozek
Wystawa Marta Rutkowska, Oœrodek Kultury Ochoty, Centrum Radomska 13/21

Uczestnicy razem ok. 40 osób
Uczniowie

Gimnazja i Licea z Warszawy, 15 - 17 osób
Szko³a  polska we Lwowie, 5 osób

Liceum nr 23 w Iwano-Frankiwsku, 5 osób
szko³a nr 13 z rozszerzonym jêzykiem polskim w Kamieñcu Podolskim, 6 osób

Osoby doros³e: Polska, 2 osoby, Ukraina 2 osoby

Organizacja
Polska Urz¹d m. st. Warszawy dla dzielnicy Ochota

Oœrodek Kultury Ochoty
Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Ukraina Stowarzyszenie Miesiêcznik „Lwowskie Spotkania”

Wystawy poplenerowe
Wrzesieñ 2008 Centrum Radomska 13/21

Potem  wystawa przewieziona zostanie na Ukrainê i do koñca
paŸdziernika 2008 r prezentowana bêdzie

w Kamieñcu Podolskim w  szkole nr 13, a nastêpnie
we Lwowie w Polskim Towarzystwie Rozwoju Sztuk Piêknych Polskiej

Szkole Œredniej nr 10
Po powrocie do Polski wystawa prezentowana bêdzie w szko³ach Ochoty

wiecki, Niemcy, a tak¿e Polacy. Mówi
siê o tej partyzantce ukraiñskiej,
tak¿e o wielu milionach ludzi, którzy
zginêli z g³odu.

W Stanis³awowie z ust Ukraiñców
s³yszê, jacy to Polacy byli okropni  przed
wojn¹. S³yszê o tym, jak Pi³sudski
kwaterowa³ wojsko po wsiach, jak
Polacy zamykali koœcio³y, o obozie w
Berezie Kartuskiej. Przyznajê siê do
wszystkiego, co mi t³umacz¹, jakie to

W starym odeskim pasa¿u

Lwowie, œpiewaj¹cych swoje pieœni.
Proszê, ¿eby ich nie zaczepiali.

Inna rzecz – to sprawa Powstania
Warszawskiego. Polakom przewod-
nicy Muzeum Powstania Warszawskiego
opowiadaj¹ prawdê, ale nie do koñca.
Je¿eli tak¹ sam¹ prawdê opowiadaæ
Ukraiñcom, to nic dobrego z tego nie
wyjdzie.

Sami przewodnicy mówi¹, ¿e
zmienili ju¿ sposób opowiadania o

tym, jak to ukraiñskie oddzia³y mor-
dowa³y Polaków. Po pierwsze, nie
by³o ukraiñskich oddzia³ów w Pow-
staniu. By³y ugrupowania, z³o¿one z
bandytów  wschodniego pochodzenia.
By³y te¿ oddzia³y rosyjskie, ale nie
by³o jakichœ „czystych” ukraiñskich
oddzia³ów, morduj¹cych Warszawê.
Gdyby opowiadaæ, ¿e Powstanie nie
by³o przeciw Niemcom, a przeciw
bolszewikom, Ukraina by to znios³a.
Ale to powstanie by³o przeciw Niem-
com i bolszewikom, a do tego mówi
siê, ¿e mordowali nas Ukraiñcy. To
jest ju¿ po prostu nie do zniesienia
dla przedstawiciela niepodleg³ego
pañstwa ukraiñskiego, w jakim wieku
by on nie by³. A dla Polaka jest wiadom¹
spraw¹, ¿e Ukrainiec Polakowi we
Lwowie robi³ Ÿle. A przecie¿ wszêdzie
by³a mieszanka narodowoœciowa. W
Warszawie Niemcy wymordowali
jedn¹ czwart¹ mieszkañców, ¯ydów,
mieszkaj¹cych tam przed wojn¹ do
tego okupacyjny terror i Powstanie.
We Lwowie -  pewnie jedn¹ trzecia
zginê³a. M³odzie¿ nie jest do tego w
ogóle przygotowana. 400 tysiêcy
zamordowanych ju¿ nie robi ¿adnego
wra¿enia... ̄ eby miasto zlikwidowaæ?
Polacy, mieszkaj¹cy w ró¿nych czêœciach
Polski, generalnie pochodz¹ ze swych
miast, wsi, miasteczek, z najbli¿szych
okolic. Spora czêœæ warszawiaków
pochodzi zupe³nie sk¹din¹d.

Lwów - to 800 tys. ludzi. Tu te¿
w³aœciwie ca³e miasto siê wymieni³o.

Polska najokropniejsze z mo¿liwych
rzeczy robi³a. Mówiê, ¿e rozumiem,
i¿, jak minister Ÿle dzia³a³, robi³ ró¿ne
przykroœci Ukraiñcom, to oni w odwe-
cie go zabili. A teraz mówiê - dobrze,
idŸcie z tej Galicji za Zbrucz. Tam
Polacy nie rz¹dzili. Byli w takiej samej
pozycji jak Ukraiñcy. Mo¿e i gorszej.

Ilu zginê³o tam Ukraiñców - stu,
dwustu - jak rachuj¹c na wyrost, na
terenach administrowanych przez
Polskê? Piêæ milionów zag³odzono na
œmieræ. Jak¹ jeszcze cyfrê dodaæ? Tam
prawie ca³y naród pokiereszowali,- po
co my rozmawiamy o tej Polsce?
Wspó³rozmówca trochê g³upieje. Jest
w szoku

Nigdy jeszcze nie widzia³ Polaka,
który przyznaje siê do swoich zbrodni.
I co najwa¿niejsze, mój rozmówca
nigdy nie zrobi³  takiego zestawienia.
Nie pomyœla³, co w³adza sowiecka
robi³a w Galicji w latach czterdzies-
tych, piêædziesi¹tych XX wieku.
Stereotyp sowiecki nadal dzia³a.
- Stereotypy dzia³aj¹ wiêc po obu
stronach...
- S¹ te¿ fakty. Nieprzyjemne. Trzeba  sobie
z nimi radziæ by razem pójœæ do przodu.
Polacy mordowali  Ukraiñców. Ukraiñcy
zabili 60 tys. Polaków i wypêdzili ich
za San. Nie mówmy, kto zacz¹³.
Proporcja jest 60 tysiêcy do 20. To jest
ju¿ udokumentowane. Historycy
dalej licz¹, ale nie zmienia to sprawy.

W czasie tych wyjazdów ludzie
przynosz¹ ró¿ne wiadomoœci z ulicy,

Rynek w Stanis³awowie
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Z Ambasadorem Polski na Ukrainie Jackiem Kluczkowskim
rozmawia O. Zwarycz  „Ukraina Mołoda”

Wywiad

„Ukraina Mo³oda”, 08.02.08,
O. Zwarycz

Ambasador Polski na Ukrainie Jacek
Kluczkowski o odmiennym podejœciu
naszych krajów do przygotowañ do
EURO 2012, o odblokowaniu granicy i
o wizach, o ropie naftowej, która po-
p³ynie ruroci¹giem, i o ukraiñskiej
drodze do NATO.
- Panie Ambasadorze, na samym po-
cz¹tku chcia³abym poruszyæ kwestiê
,,blokady” granicy przez polskich
przewoŸników oraz celników. W
jakim czasie sprawa ta zostanie roz-
wi¹zana i czy istnieje jakaœ gwarancja
unikniêcia jej w przysz³oœci?
- Blokada by³a rezultatem dzia³añ
polskich przewoŸników, celników
oraz osób ze strony ukraiñskiej, które
nie mog³y otrzymaæ wizy. Niestety,
¿adnej gwarancji co do unikniêcia
podobnych sytuacji nie ma. My mo-
¿emy jedynie rozwi¹zywaæ zaistnia³e
problemy. Póki co porozumienia
pomiêdzy w³adzami, polskim minis-
terstwem finansów oraz zwi¹zkami
zawodowymi celników nie podpisano,
chocia¿, jak widaæ, pozycje obu stron
z czasem staj¹ siê coraz bardziej
zbie¿ne. Przejawia siê to chocia¿by
w tym, ¿e celnicy w ubieg³ym tygod-
niu wrócili do pracy i  w ten sposób
sytuacja na granicy polepszy³a siê.
Nale¿y jednoczeœnie powiedzieæ, ¿e
w czasie blokady granicy ruch osób,
nie zajmuj¹cych siê przewozem
towarów, odbywa³ siê bez wiêkszych
przeszkód.
- Ukraiñskie firmy przewozowe i
eksportowe, które straci³y na skutek
przed³u¿aj¹cego siê postoju na gra-
nicy, chc¹ rekompensaty ze strony
w³adz RP. W zwi¹zku z tym, w
zesz³ym tygodniu premier Polski D.
Tusk oœwiadczy³, ¿e Polska jest
gotowa pokryæ straty spowodowane
blokad¹. Czy Pan otrzyma³ ju¿ oficjal-
ne podania od ukraiñskich prze-
woŸników?
- Ukraiñscy przewoŸnicy pisz¹ poda-
nia za poœrednictwem prasy. Trudno
jest im bezpoœrednio udowodniæ, ¿e
straty, jakich zaznali, s¹ spowodo-
wane w³aœnie blokad¹ granicy. Aby
otrzymaæ rekompensatê za takie
straty, nale¿y przygotowaæ odpo-
wiednie dokumenty, a dopiero
potem zwracaæ siê do strony polskiej.
Na przygotowanie takiej dokumen-
tacji potrzebny jest czas. Mo¿liwe, ¿e
z tego powodu ¿adne przedsiêbiorstwo
nie zwróci³o siê z oficjalnym poda-
niem o odszkodowanie ani do
ambasady, ani do naszych konsula-
tów. PrzewoŸnicy na razie tylko
telefonuj¹ i zasiêgaj¹ informacji, ale
oficjalnego pytania o odszkodowanie
z uzasadnieniem sumy strat nikt
jeszcze nie postawi³. Wydaje mi siê,
¿e trzeba jeszcze wyjaœniæ, czy przed-
siêbiorstwa, zwracaj¹ce siê z poda-
niami o odszkodowanie, s¹ ubezpie-
czone od nastêpstw sytuacji nadzwy-
czajnych, tzn. czy przedstawiciele
tych przedsiêbiorstw zawarli odpo-
wiednie umowy z agencjami ubez-
pieczeniowymi co do nieoczekiwanych,
nadzwyczajnych zdarzeñ. Generalnie,
przewoŸnicy powinni udowodniæ, ¿e
stracili tylko z powodu samego strajku.
- A jeœli przewoŸnicy s¹ ubezpieczeni,
czy wtedy Polska nie bêdzie im
wyp³aca³a odszkodowañ?
- Wtedy bêdzie trzeba dok³adnie
rozpatrzyæ casus ka¿dego przedsiê-
biorstwa.
- Nawet bez strajku ruch na granicy
polsko - ukraiñskiej jest spowolniony
z powodu wejœcia Polski do strefy z
Schengen. Czy nie nale¿a³oby zbudo-
waæ nowych przejœæ granicznych,
poniewa¿ istniej¹ce nie s¹ w stanie
obs³u¿yæ tak znacznego ruchu?

- Oczywiœcie, ¿e tak. Polska i Ukraina
porozumia³y siê ju¿ co do budowy 8
nowych przejœæ granicznych. Ale na
to potrzeba nie tylko znacznych
nak³adów finansowych. Nie wystar-
czy samo przejœcie graniczne,
potrzebne s¹ drogi do niego prowa-
dz¹ce oraz odpowiednia infrastruktu-
ra. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ile
zbudowaliœmy przejœæ granicznych
przez ostatnie 15 lat. Zaczynaliœmy
przecie¿ prawie od zera. W 1991 roku
funkcjonowa³y tylko dwa miêdzyna-
rodowe przejœcia, w tym jedno du¿e
(Szegini-Medyka). Zrozumia³e, ¿e
nasze pañstwa nie nad¹¿aj¹ (w¹tpiê
czy w ogóle by³o to mo¿liwe) za
wzrostem dynamiki przep³ywu ludzi
i towarów w ruchu granicznym.
-W dniu 05.02.br minister spraw
zagranicznych Ukrainy W. Ohryzko
zapewni³, ¿e w nastêpny wtorek -
œrodê bêdzie parafowana umowa o
ma³ym ruchu granicznym. Warszawa
jest równie¿ zgodna co do tego
terminu. Dlaczego tak d³ugo trwa³y
dyskusje na temat podpisania tego,
technicznego przecie¿, dokumentu?
- Umowa, rzeczywiœcie, mo¿e byæ
podpisana bardzo szybko. Wydaje mi
siê, ¿e osi¹gnêliœmy consensus. Teraz
nale¿y tylko uzgodniæ ostateczne
zapisy i t³umaczenia. Problem nie le¿y
jednak w treœci i w podpisaniu umów.
Polska nigdy nie odmawia³a podpi-
sania tej umowy, a szczególnie nowy
rz¹d D. Tuska, który od listopada
szybko wzi¹³ siê do sfinalizowania
powy¿szej kwestii. G³ówny problem
polega jednak na tym, jak wprowa-
dziæ w ¿ycie tê umowê? Przeszkod¹
jest np. niegotowoœæ naszego konsulatu
we Lwowie. Aktualnie nie mamy
mo¿liwoœci wydawania niezbêdnej
iloœci zezwoleñ na wjazd do Polski w
Konsulacie Generalnym we Lwowie.
Tam codziennie w sprawie wiz
przychodzi 1500 - 1800 osób. Nawet
na ich obs³u¿enie nie ma technicznych
mo¿liwoœci. My 20 lat staraliœmy siê,
aby w³adze Lwowa przekaza³y nam
odpowiednie pomieszczenia albo
dzia³kê pod budowê. Niestety,
dopiero latem ubieg³ego roku przy-
znano nam dzia³kê i mogliœmy rozpo-
cz¹æ budowê nowego obiektu. Dla
konsularnej obs³ugi ma³ego ruchu
przygranicznego konieczne jest jak
najszybsze przystosowanie nowych
pomieszczeñ. Oprócz tego, aby uporaæ
siê z tak znacznym nap³ywem osób,
pragn¹cych otrzymaæ wizy i zezwo-
lenia, trzeba zatrudniæ dziesi¹tki
nowych pracowników.
- Czyli oznacza to, ¿e nawet jeœli
umowa by³aby podpisana ,,choæby
zaraz”, to i tak nie bêdzie mo¿na jej
szybko wykonaæ?
- Naturalnie. Podpisanie tego doku-
mentu to jedynie zakoñczenie
pewnej procedury. Powiêkszenie
powierzchni konsulatów - to tak¿e
nie wszystko. Pozostaje jeszcze
kwestia utworzenia odrêbnych
korytarzy (w obrêbie ju¿ istniej¹cych
przejœæ granicznych) przeznaczonych
tylko dla obywateli, do których
bêdzie siê stosowa³o umowê o ma³ym
ruchu przygranicznym. Istnienie tych
problemów nie oznacza, ¿e my nie
pracujemy w kierunku rozwi¹zania
powy¿szych przeszkód. Wymaga to
jednak czasu.
- Jakiej wielkoœci bêdzie strefa objêta
umow¹ o ma³ym ruchu przygranicz-
nym? Czy ma to byæ 30 czy 50 km?
Czy mo¿liwe s¹ wyj¹tki od wyzna-
czonej strefy np. dla miasta Lwowa,
które jest po³o¿one 120 km od
granicy z Polsk¹?
- Wyj¹tków nie bêdzie. Jeœli chodzi o
g³êbokoœæ strefy to jesteœmy zwi¹zani
rozporz¹dzeniami Komisji Europejskiej,
która zezwala na 30 km obszar. Jed-

nak linia podzia³u bêdzie poprowa-
dzona tak, aby nie rozdzielaæ rejonów
administracyjnych. A wiêc niekiedy
bêdzie to tak¿e 50 km. O rozszerzeniu
tej strefy obecnie nie mo¿na, wiêc
rozmawiaæ ze wzglêdu na rozporz¹-
dzenia Komisji Europejskiej. Musimy
jeszcze zorientowaæ siê, jak bêdzie
funkcjonowaæ umowa o ma³ym
ruchu granicznym, tzn. czy osoby,
które otrzyma³y zezwolenia na
przebywanie na polskim pograniczu
(50 km), nie przemieszczaj¹ siê w
kierunku Polski centralnej czy te¿ do
innych krajów strefy Schengen. O
rozszerzeniu strefy bêdzie mo¿na
mówiæ dopiero wtedy, gdy nie
zauwa¿ymy masowych naruszeñ
zasad umowy, ze strony samych
Ukraiñców.
- Ilu Ukraiñców obejmie umowa?
- W przybli¿eniu 600-700 tys., ale
wed³ug naszych wyliczeñ liczba zain-
teresowanych osób to tylko 80 tysiêcy.
- Jeœli chodzi o przygotowania do
EURO 2012, to kto jest bardziej spóŸ-
niony w przygotowaniach: Polska czy
Ukraina? Kiedy rzeczywiœcie rozpocz-
nie siê dynamiczna praca, której
celem jest powa¿ne przygotowanie
tej imprezy?
- Ja nie chcê mówiæ, kto jest bardziej
spóŸniony. Ka¿dy z naszych krajów
ma swój plan. Zarówno Polska, jak i
Ukraina. Istotnie, istniej¹ pewne
opóŸnienia, ale jest to kwestia 1-2
miesiêcy. Myœlê, ¿e musimy powa¿nie
wzi¹æ siê do pracy. Nie ma jednak
obaw co do niedotrzymania termi-
nów. By³em w Doniecku i rzeczywiœ-
cie stadion jest tam gotowy. Tak
samo jest i w Dniepropietrowsku.
Jednak w Kijowie sytuacja jest inna.
Stadiony maj¹ byæ skoñczone do
drugiej po³owy 2010 roku i nie wierzê,
¿e w Kijowie aktualna sytuacja do
tego czasu nie polepszy siê. Wiem,
¿e we Lwowie sytuacja jest najbardziej
skomplikowana. Jednak i tam ju¿ coœ
zaczê³o siê zmieniaæ. Stadiony s¹
spraw¹ najwa¿niejsz¹. Kolejna kwestia
- to centra treningowe dla dru¿yn z
16 krajów. One czêœciowo ju¿ s¹.
Nale¿y je jednak przebudowaæ i
zmodernizowaæ. Mamy na to ponad
4 lata. Tu równie¿ nie widzê zagro¿eñ.
- A gdzie s¹ potencjalne zagro¿enia?
- W przygotowaniu bazy hotelowej,
transportu miejskiego, lotnisk, dróg.
W Polsce g³ównym problemem s¹
stadiony. Praktycznie nie mamy
¿adnego gotowego stadionu. W
Ukrainie jest odwrotnie. S¹ stadiony,
ale brak jest hoteli œredniej klasy.
Pojawiaj¹ siê nowe lecz piêcio-
gwiazdkowe.
- Ukraiñcy zatêsknili za blaskiem
bogactwa! W Kijowie jeszcze do
niedawna, bo 5 lat temu nie by³o ¿ad-
nego hotelu piêciogwiazdkowego...
- Na EURO 2012 przyjd¹ przewa¿nie
przeciêtni ludzie z przeciêtn¹ iloœci¹
pieniêdzy i bêd¹ chcieli przenocowaæ
za 20-30 a nie za 200-300 dolarów.
Trzeba skupiæ siê na przeciêtnym,
masowym turyœcie z Zachodu.
Wszystko powinno byæ dobrej jakoœci
i niedrogie. Ukraina zaœ jest zoriento-
wana na inne has³o - ,,dobra jakoœæ,
ale bardzo wysoka cena”. Widzê, ¿e
ukraiñscy inwestorzy s¹ zaintereso-
wani budow¹ w³aœnie drogich hoteli
i restauracji. Piêciogwiazdkowe
hotele w Kijowie s¹ dro¿sze, ni¿ te w
Europie Zachodniej, a jakoœæ œwiad-
czonych w nich us³ug jest o wiele
ni¿sza, ni¿ na Zachodzie. Trzeba
zmieniæ podejœcie do powy¿szej
kwestii, szczególnie w Kijowie. Jak,
wiêc, widaæ, niebezpieczeñstwa s¹.
Jednak mog¹ one wp³yn¹æ tylko na
jedno, a mianowicie – na sumê, jak¹
zarobimy na tych mistrzostwach. Jeœli
bêdzie mniej turystów – zarobimy

mniej. Lecz zagro¿enia dla przepro-
wadzenia samych zawodów nie ma.
Rzeczywiœcie, aby zarobiæ, najpierw
trzeba zainwestowaæ. Na razie
liczymy wydatki. W Polsce jest inna
struktura finansowania, ni¿ w Ukra-
inie. U was du¿¹ czêœæ kosztów
pozostawiono prywatnemu sektorowi.
U nas finansowanie le¿y g³ównie w
rêkach skarbu pañstwa.
- S³ysza³am, ¿e liczba kategorii
ukraiñskich obywateli, jakim Polska
wydaje narodowe wizy, zmniejszy³a
siê z 11 do 3. Jeœli tak jest, to dlaczego
podjêto tak¹ decyzjê?
- Tu nie chodzi o kategorie. W ten
sposób próbujemy polepszyæ sytu-
acjê w lwowskim okrêgu konsular-
nym. Obecnie wydajemy du¿o wiz
narodowych. Wydawane przez pañ-
stwa strefy Schengen wizy narodowe
stanowi¹ tylko kilka procent tzw.
„schengeñskich” wiz – 2 - 3, maksy-
malnie 5%. Obecnie we Lwowie
wydajemy o wiele wiêcej wiz naro-
dowych, nawet 20-30%. Tym sposo-
bem otwieramy wiêcej mo¿liwoœci
dla otrzymania wiz przez Ukraiñców.
U³atwiamy sytuacjê ludzi z pogra-
nicza, którzy zajmuj¹ siê nie zawsze
legaln¹ prac¹; handluj¹; za³atwiaj¹
sprawy w hurtowniach na terenie
Polski; s¹ zmuszeni czêsto jeŸdziæ do
naszego pañstwa.
- Czy Polska jest gotowa na konfe-
rencji NATO w Bukareszcie poprzeæ
d¹¿enia Ukrainy przy³¹czenia siê do
MAP?
- Takie decyzje podejmowane s¹ nie
wiêkszoœci¹ g³osów pañstw cz³on-
kowskich, ale jednog³oœnie. I tu
pojawia siê pytanie, a ile Ukraina jest
zdolna przekonaæ wszystkie kraje, ¿e
rzeczywiœcie d¹¿y do cz³onkostwa w
NATO. Jeœli chodzi o Polskê, to ona
zawsze bezsprzecznie podtrzymy-
wa³a, podtrzymuje i bêdzie podtrzy-
mywaæ d¹¿enia Ukrainy do integracji
europejskiej i euroatlantyckiej.
- Na ile jest realna, wed³ug Pana, owa
Natowska perspektywa w najbli¿szym
czasie?
- Ona mog³a staæ siê realn¹ ju¿ w 2002
roku, kiedy to rz¹d W. Janukowycza
i prezydent L. Kuczma starali siê
uzyskaæ MAP. Niestety, wtedy jednak
pojawi³y siê taœmy Melniczenki oraz
skandal zwi¹zany z systemem rada-
rowym - Kolczuga. Ówczesna ukraiñ-
ska w³adza i ówczesna demokratyczna
opozycja podtrzymywa³y te plany,
których wtedy, niestety, nie mo¿na
by³o zrealizowaæ. W latach 2005-2006,
po ,,pomarañczowej rewolucji” da³o
siê odczuæ pozytywny stosunek do
Ukrainy i wiarê w to, ¿e w Ukrainie
bêdzie umacnia³a siê demokracja
oraz polityka skierowana na integra-
cjê z zachodnimi strukturami. Ukraina
by³a wtedy dostatecznie stabilna, a
,,pomarañczowa w³adza” mia³a spory
kredyt zaufania. Jesieni¹ 2006 roku
us³yszeliœmy jednak od premiera W.
Janukowycza, ¿e MAP nie jest pierw-
szoplanowym zadaniem. Niestety,
bardzo zmniejszy³o siê tak¿e poparcie
spo³eczeñstwa do idei cz³onkostwa
Ukrainy w NATO. Ca³y entuzjazm
trzeba wiêc odbudowaæ. W tej kwestii
nie jestem jednak pesymist¹. Myœlê,
¿e po konferencji w Bukareszcie
wspó³praca miêdzy NATO i Ukrain¹
nabierze innych kszta³tów. Polska
dok³ada wszelkich wysi³ków, ¿eby
Ukraina mog³a otrzymaæ w miarê
mo¿liwoœci pozytywne rezultaty.
- Panie ambasadorze. Czy Pan tak
samo optymistycznie patrzy na
budowê ruroci¹gu „Odessa-Brody”?
Co zosta³o zrobione w tej sprawie w
Polsce?
- W tej kwestii w Polsce dzieje siê
du¿o i trudno w tym miejscu oddzie-
liæ dzia³ania Polski od dzia³añ Ukrainy,

od dzia³añ krajów regionu Morza
Czarnego. W czasie spotkania naszych
prezydentów w Odessie, us³yszeliœmy
o nowych propozycjach i nowych
decyzjach. Przez Ukrainê mo¿e
transportowaæ rosyjsk¹ ropê naftow¹
nad Morze Czarne, niekoniecznie
ruroci¹giem „Odessa- Brody”. Aby
przyspieszyæ ten proces, najpierw
trzeba zakoñczyæ puste rozmowy i
podj¹æ decyzje o awersie ropoci¹gu.
Po drugie, Azerbejd¿an jest gotów
dostarczaæ ropê naftow¹ do Odessy.
Nie jesteœmy przeciwni, ¿eby zacz¹æ
transportowaæ ropê naftow¹ z Odes-
sy do Brodów, a stamt¹d, powiedzmy,
ruroci¹giem do Czech, gdzie istnieje
wielka rafineria naftowa w Kralupach,
która jest w³asnoœci¹ polskiego
narodowego koncernu naftowego.
Jest tak¿e mo¿liwoœæ dostarczania
ropy naftowej z Brodów na pó³noc
do Mo¿ejek, nad Morzem Ba³tyckim.
Tam tak¿e znajduje siê równie¿ du¿a
rafineria, która jest w³asnoœci¹ tego
koncernu. Pewn¹ iloœæ ropy naftowej
mo¿na przerobiæ i tam. Strona ukraiñska
proponuje tak¿e dostawy ropy naf-
towej do Polski kolej¹, w cysternach.
Te wszystkie warianty mo¿emy
wzi¹æ pod uwagê. S¹ to jednak
pytania ju¿ czysto techniczne. W
maju br. maj¹ byæ gotowe nowe
za³o¿enia techniczno-ekonomiczne
projektu „Odessa- Brody”. Jeœli znajdzie
siê ropa dla transportu jej do Brodów,
to wtedy sytuacja zmieni siê radykalnie
na korzyœæ.
- Jakie nowe inicjatywy s¹ planowane
w kulturze?
- Planów jest bardzo du¿o. Obecnie
czekamy na zezwolenie mera Kijowa
na w sprawie postawienia przy ul.
Koœcielnej pomnika J. S³owackiego. Ta
sprawa by³a uzgodniona ju¿ 5 lat temu.
Ministerstwo kultury poinformowa³o,
¿e jest pozwolenie Rady Miejskiej
Kijowa na powy¿sze przedsiêwziêcie.
Samego dokumentu jeszcze nie
otrzymaliœmy. Oprócz tego, myœlimy
o otwarciu muzeum J. Conrada. Jest
on, co prawda, angielskim pisarzem,
ale etnicznie Polakiem, który urodzi³
siê na ¯ytomierszczyŸnie. Jednoczy
on nasze trzy kultury. M.in. w Berdyczo-
wie jest mo¿liwoœæ i œrodki finansowe
dla stworzenia muzeum J. Conrada.
W marcu odbêd¹ siê targi naukowe
w Warszawie, na które chcemy za-
prosiæ Ukrainê jako goœcia honoro-
wego. Rozmawia³em o tym z
ministrem oœwiaty I. Wakarczukiem.
Na wystawie bêd¹ przedstawione
uczelnie wy¿sze, szko³y, inne insty-
tucje oœwiaty i wydawnictwa. Na
targach czekamy na prezentacjê
Kijowskiego Politechnicznego Instytutu
i jeszcze kilku innych szkó³ wy¿szych.
Jeœli chodzi o szkolnictwo wy¿sze,
wa¿n¹ informacj¹ jest to, ¿e polski
prezydent L. Kaczyñski przes³a³ do
parlamentu projekt ustawy o utwo-
rzeniu polsko-ukraiñskiej akademii w
Lublinie. Ma ona powstaæ na bazie
istniej¹cego Polsko-Ukraiñskiego
Kolegium Europejskiego, powsta³ego
w 2000 roku.
- To stara idea?
- Tak, idea jest stara. Rozmowy z Kijo-
wem trwa³y 8 lat. Ale nie mogliœmy
porozumieæ siê ze stron¹ ukraiñsk¹
na temat mechanizmu wspó³pracy.
Problemem by³y nie œrodki finansowe
a koniecznoœæ zawarcia odpowiedniej
umowy miêdzyrz¹dowej. Prezydent
Kaczyñski zdecydowa³ wiêc, ¿e
przejmie inicjatywê w tej sprawie i
zapewne akademia ta powstanie na
podstawie prawa polskiego.

Wywiad pochodzi ze strony
internetowej Ambasady RP

na Ukrainie
www.kijow.polemb.net
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WOJCIECH KRYSIÑSKI

Mo¿na go podzieliæ na trzy pod-
okresy: - Bukowina pod bezpoœred-
nim zarz¹dem wojskowym: 1775 - 1786,
Bukowina przy³¹czona administracyj-
nie do Galicji: 1786-1849, Bukowina
bêd¹ca autonomiczn¹ prowincj¹:
1850 -1918.

Rz¹dy wojskowe zaprowadzone
przez Austriê trwa³y do 1787 roku.
Pocz¹tkowo sprawowa³ je genera³
Gabor baron Splenyi (do 1778), a
póŸniej genera³ Karol baron von
Enzenberg (do 1787). W 1783 roku
cesarz Józef II osobiœcie odwiedzi³
Bukowinê. Po powrocie z Suczawy
nakaza³ zwrot relikwii œw. Jana
Nowego, wywiezionych przez Jana III
Sobieskiego do ̄ ó³kwi, który z powro-
tem sta³ siê patronem Bukowiny. Trzy
lata póŸniej wyda³ edykt znany jako
„Status Quo”, którym na trzydzieœci
lat zwolni³ kraj od podatków. Spowo-
dowa³o to silny nap³yw ludnoœci
g³ównie z Siedmiogrodu i Wo³osz-
czyzny, mniej z Galicji (w 1774 roku
Bukowina liczy³a oko³o 70 tys. miesz-
kañców, a w 1786 roku ju¿ oko³o 135
tys.). Równie¿ w 1786 roku, 1 listo-
pada, Cesarz Józef II wyda³ dekret,
którym administracyjnie przy³¹czono
Bukowinê do Galicji, rz¹dy wojskowe
zamieniaj¹c na cywilne od 1 lutego
1787 roku. Na czele administracji
kraju nazywanego cyrku³em buko-
wiñskim lub czerniowieckim, stan¹³
starosta rezyduj¹cy w Czerniowcach,
który podlega³ gubernatorowi lwow-
skiemu. Za g³ówny cel administracja
austriacka postawi³a sobie transfor-
macjê ekonomiczn¹ i kulturow¹
Bukowiny poprzez stworzenie mozaiki
narodowoœciowej osadników.

Rewolucja Wiosny Ludów na Bu-
kowinie przebiega³a spokojniej ni¿ w
innych czêœciach monarchii. W maju
1848 roku 230 obywateli Bukowiny
ro¿nych narodowoœci i o ro¿nej pozy-
cji spo³ecznej sporz¹dzi³o petycjê do
cesarza Ferdynanda I, w której w 12
punktach okreœlono miêdzy innymi
nastêpuj¹ce warunki: 1. oddzielenie
Bukowiny od Galicji i ukonstytu-
owanie jej jako autonomicznej pro-
wincji w ramach monarchii, 2. zor-
ganizowanie administracji na bazie
autonomii prowincji, 3. gwarancjê
swobody wyznania i okreœlenia
równoœci religii wzglêdem obowi¹zu-
j¹cego prawa.

Po wielu przepychankach poli-
tycznych w marcu 1849 roku cesarz
Franciszek Józef I utworzy³ dekretem
„prowincjê korony austriackiej” o
statusie Ksiêstwa. W ten sposób
Bukowina zosta³a od³¹czona admi-
nistracyjnie od Galicji. Nowemu
krajowi koronnemu, na którego
terytorium zamieszkiwa³o wtedy ju¿
oko³o 380 tys. osób, nadano równie¿
osobn¹ administracjê i autonomiê.
We wrzeœniu 1849 roku stworzono
projekt konstytucji, który zosta³
ostatecznie przyjêty w 1851 roku. 6
marca 1853 roku zosta³a anulowana
formalna zale¿noœæ administracyjna
od Galicji i pierwszym prezydentem
Bukowiny zosta³ Franz Schmuck. 29
maja 1854 roku nast¹pi³o ostateczne
oddzielenie administracyjne od Galicji.
22 kwietnia 1860 roku proklamowa-
no oficjalnie terytorialne od³¹czenie
siê Bukowiny od Galicji. Autonomiê
potwierdzi³, zatwierdzaj¹c zmiany w
konstytucji austriackiej, nowy rz¹d w
Wiedniu 26 lutego 1861 roku.

Zgodnie z now¹ konstytucj¹ C. K. Mo-
narchii Bukowina posiada³a sejm krajowy
w Czerniowcach, piêæ miejsc w 343
osobowym parlamencie wiedeñskim,
oraz granatowo-czerwon¹ flagê i
herb, przedstawiaj¹cy g³owê tura na
granatowo-czerwonym tle pomiêdzy
trzema z³otymi gwiazdami, symboli-
zuj¹cymi s³oñce, ksiê¿yc i kwiat szarotki.

Status prowincji autonomicznej-
Ksiêstwa Bukowiny – zatwierdzony
zosta³ dekretem cesarskim z 9 grud-
nia 1862 roku.

W 1866 roku otwarto liniê kolei
¿elaznej ze Lwowa do Czerniowiec, a
ju¿ trzy lata póŸniej (1869) do Su-
czawy.

OKRES AUSTRIACKI (1775�1918)
Jednoczeœnie w 1856 roku na mocy

traktatu paryskiego koñcz¹cego
rosyjsko-tureck¹ wojnê krymsk¹
(1853-1856) utworzono w ramach
monarchii osmañskiej autonomiczne
ksiêstwa Mo³dawii i Wo³oszczyzny.
Zwyciê¿ona Rosja odda³a Mo³dawii
niewielk¹ czêœæ Besarabii (pó³nocno-
wschodni¹ czêœæ Mo³dawii, zajêt¹ w
1812 roku), Turcji zaœ deltê Dunaju.
Obraduj¹ca w Pary¿u konferencja

pañstw-sygnatariuszy traktatu pa-
ryskiego – podjê³a decyzjê o zjedno-
czeniu obu ksiêstw naddunajskich.

W 1858 roku podpisano konwen-
cjê, która stanowi³a o utworzeniu
Zjednoczonego Ksiêstwa Mo³dawii i
Wo³oszczyzny, wprowadzi³a zunifiko-
wane prawo w obydwu ksiêstwach,
powo³a³a wspóln¹ Komisjê Centraln¹.
W 1859 roku poprzez wybór Jana
Cuzy na panuj¹cego w obu ksiêstwach
dokona³o siê faktyczne, a w 1861 roku
formalne zjednoczenie Mo³dawii i
Wo³oszczyzny.

Cuza panuj¹cy jako Aleksander
Jan I [Alexandru Ioan Cuza] prokla-
mowa³ po³¹czenie obu ksiêstw i pow-
stanie nowego pañstwa - Ksiêstwa
Rumunii [Þara Romane].

W 1914 roku wybuch³a pierwsza
wojna œwiatowa. Ju¿ we wrzeœniu
1914 roku Rosjanie zajêli Czerniowce,
ale na krótko, poniewa¿ sprowadzo-
ne tu pu³ki wêgierskie zdo³a³y je
odbiæ. Rosjanie wycofali siê z Buko-
winy po zimowej ofensywie 1915
roku w Karpatach. Na pocz¹tku 1916
roku, po prze³amaniu frontu austriac-
kiego Rosjanie ponownie przybyli na
Bukowinê. Po objêciu w³adzy przez
bolszewików w listopadzie 1917 roku
tajny uk³ad zawarty w lutym 1918
roku pomiêdzy Rumuni¹ a Rosj¹ Ra-
dzieck¹ (Ukraiñska S.R.R.) przewidy-
wa³ podzia³ Bukowiny pomiêdzy oba
te pañstwa.

Okres miêdzywojenny
(1918-1940)

Korzystaj¹c z rozpadu Monarchii
Austro-Wêgierskiej oraz wezwania ze
strony bukowiñskich dzia³aczy ru-
muñskich, w listopadzie 1918 roku
Rumuni zajêli ca³¹ Bukowinê po
Dniestr i Czeremosz, og³aszaj¹c jej
po³¹czenie z Rumuni¹. W traktatach
z Austri¹ w Saint-Germain-en-Laye z
1919 roku oraz z Wêgrami w Trianon
z 1920 roku, Rumunia otrzyma³a ca³y
Siedmiogród, Bukowinê i du¿¹ czêœæ
Banatu. Po³udniow¹ Dobrud¿ê zaane-
ktowa³a wczeœniej w wyniku udzia³u
w II wojnie ba³kañskiej (1913). W taki
sposób powsta³a „Romania Mare”
(Wielka Rumunia), a nowy organizm
pañstwowy zawiera³ liczne grupy
mniejszoœciowe, stanowi¹ce oko³o
25% ogó³u ludnoœci. W 1922 roku Fer-
dynand I zostaje uroczyœcie korono-
wany na króla zjednoczonej Rumunii.

Granica Polski i Rumunii na
terenie Bukowiny zosta³a ustalona
traktatem w Sevres w 1919 roku. Po
oficjalnym uznaniu przez Rumuniê
niepodleg³oœci Polski w 1919 roku
okreœlone zosta³y stosunki dyploma-
tyczne obu pañstw. Misje dyploma-
tyczne powo³ane zosta³y w 1919 roku

na poziomie poselstwa, a w 1938
roku podniesione do rangi ambasady
(w Czerniowcach od 1923 roku istnia³
polski konsulat). Porozumienie pod-
pisane w 1921 roku pomiêdzy Polsk¹
a Rumuni¹ przewidywa³o wzajemn¹
pomoc przeciwko Rosji Radzieckiej,
celem utrzymania wschodnich granic
obydwu pañstw na linii Dniestru i
Zbrucza. Porozumienia Rumunii z
Polsk¹ by³y podpisywane przez d³ugi
okres wspólnego s¹siedztwa: w 1926
i 1930 roku – handlowe, w 1929 roku
- o ruchu granicznym, w 1931 roku  -
ogólne, w 1939 roku - w sprawach
kultury, obejmowa³y wiêc szeroki
wachlarz wzajemnych stosunków.
Polska i Rumunia, w której granicach
znajdowa³a siê Bukowina, w przed-
dzieñ II wojny œwiatowej prze¿ywa³y
dramatyczne momenty, bêd¹c  zagro-
¿one przez wielkie si³y totalitarne ze
wschodu i zachodu Europy: Zwi¹zek
Radziecki i Niemcy. 18 wrzeœnia 1939
roku Czerniowce sta³y siê jednodnio-
w¹ stolic¹ Polski, bowiem w tym
mieœcie zatrzyma³ siê polski rz¹d
podczas ewakuacji, po udzieleniu
przez ZSRR 17 wrzeœnia 1939 roku
Niemcom hitlerowskim zbrojnej
pomocy przeciw Polsce.

Bukowina we w³adzy Rad
(1940-1941)

Wkrótce Bukowina ponownie
sta³a siê przedmiotem transferu
terytorialnego, bowiem 26 czerwca
1940 roku w godzinach wieczornych
przewodnicz¹cy rady komisarzy
ludowych Zwi¹zku Radzieckiego
Wiaczes³aw Mo³otow wrêczy³ amba-
sadorowi Rumunii w Moskwie notê
nie do odrzucenia, zawieraj¹c¹ ¿¹da-
nie „zwrotu” Besarabii i pó³nocnej
Bukowiny.

„W 1918 roku Rumunia, korzysta-
j¹c ze s³aboœci wojskowej Rosji, si³¹
wyrwa³a od Zwi¹zku Radzieckiego
(Rosji) czêœæ jego terytorium -  Besa-
rabiê i tym naruszy³a wielowiekow¹
jednoœæ Besarabii zasiedlonej g³ownie
przez Ukraiñców, z Ukraiñsk¹ Repub-
lik¹ Radzieck¹...

Rz¹d Zwi¹zku Radzieckiego uwa¿a,
¿e ¿¹danie zwrotu Besarabii jest
organicznie powi¹zane ze zwrotem
tej czêœci Bukowiny, której mieszkañ-
cy s¹ w wiêkszoœci silnie zwi¹zani z
Radzieck¹ Ukrain¹ wspólnot¹ losów
i histori¹ jak równie¿ wspólnot¹
jêzykow¹ i sk³adem narodowoœcio-
wym. Taki akt by³by bardziej spra-
wiedliwy, gdy¿ móg³by staæ siê form¹
odszkodowania za olbrzymi¹ szkodê
jaka by³a wyrz¹dzona Zwi¹zkowi Rad
i obywatelom Besarabii na skutek 22
letniego panowania Rumunii w Besarabii.

Rz¹d Zwi¹zku Radzieckiego
proponuje królewskiemu rz¹dowi
Rumunii: 1. Zwróciæ Besarabiê Zwi¹z-
kowi Radzieckiemu. 2. Przekazaæ
Zwi¹zkowi Radzieckiemu Bukowinê
w granicach zgodnych z za³¹czon¹
map¹.

Rz¹d Zwi¹zku Radzieckiego wyra-
¿a nadziejê, ¿e królewski rz¹d Rumu-
nii przyjmie propozycjê Zwi¹zku
Radzieckiego i w ten sposób umo¿-
liwi pokojowe rozwi¹zanie nabrzmia-
³ego konfliktu pomiêdzy Zwi¹zkiem
Radzieckim a Rumuni¹. Rz¹d Zwi¹zku
Radzieckiego oczekuje odpowiedzi
królewskiego rz¹du Rumunii do28
czerwca br.”

Nota ta by³a wczeœniej konsulto-
wana z pos³em Niemiec w Moskwie
- Friedrichem Schulenburgiem (23
czerwca), a ju¿ 27 czerwca minister
spraw zagranicznych III Rzeszy Joa-
chim von Ribbentrop zaleci³ rz¹dowi
Rumunii spe³nienie sowieckiego
¿¹dania: „Sowiecki rz¹d powiadomi³
nas, ¿e za¿¹da³ od rz¹du rumuñskiego
przekazania... ¯eby unikn¹æ wojny
pomiêdzy Rumuni¹ i Zwi¹zkiem
Radzieckim my nie mo¿emy zrobiæ
nic innego, jak zaleciæ rz¹dowi
rumuñskiemu wyra¿enie zgody...”.

Aneksjê ziem rozpoczêto 28
czerwca i trwa³a ona cztery dni. Z

rumuñskiego obszaru pañstwowego
Bukowiny zagarniêto do ZSRR 4,97
tys. km2, z oko³o 377 tys. ludnoœci.
Granica sowiecko-rumuñska przebie-
ga³a od miasta Seret wzd³u¿ rzeki
Suczawy, ok. 5 km bardziej na pó³noc,
obok Nowych Fratowiec, Górnego
Wikowa, Stra¿y, Selatynu, Szepotu,
stamt¹d na pó³nocny zachód na Czar-
nohorê. Besarabiê po³¹czono z istnie-
j¹c¹ od 1924 roku na lewym, wschodnim
brzegu Dniestru, Autonomiczn¹ Re-
publik¹ Mo³dawsk¹. W dniu 2 sierpnia
1940 roku Moskwa og³osi³a powo³anie
Mo³dawskiej S.R.R. jako Republiki
Zwi¹zkowej. Bukowina pó³nocna
zosta³a zaœ w³¹czona w sk³ad Ukraiñ-
skiej S.R.R. Odt¹d nast¹pi³ podzia³
Bukowiny: na pó³nocn¹ nale¿¹c¹ do

U.S.R.R. ze stolic¹ w Czerniowcach i
po³udniow¹ nale¿¹c¹ do Rumunii ze
stolic¹ w  Suczawie. Nakazem Prezydium
Rady Najwy¿szej ZSRR wszystkie
osoby, które przebywa³y na tery-
torium pó³nocnej Bukowiny od 8
marca 1941 roku, zosta³y zakwalifiko-
wane jako obywatele radzieccy. Z
obydwu tych terytoriów pozwolono
wyjechaæ osiad³ym tam licznym
Niemcom, których czêœæ Adolf Hitler
u¿y³ do akcji germanizowania
okupowanych ziem Polski.

Sowietyzacja postêpowa³a bardzo
szybko. W ka¿dej wsi znajdowa³ siê
delegat maj¹cy na celu rozprzestrze-
nianie komunistycznej propagandy.
Bardziej œwiadomi ludzie zostali
wywiezieni w g³¹b Rosji, nielicznym
uda³o siê uciec do Rumunii lub
wyjechaæ do Niemiec. W efekcie
ludnoœæ Pó³nocnej Bukowiny zmniej-
szy³a siê o oko³o 15 tys. osób. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e sowiecki terror na
tym nie poprzesta³. Trzeba te¿
zaznaczyæ, ¿e rusyfikacja i sowiety-
zacja napotka³y du¿y opór wœród
miejscowej ludnoœci.

Bukowina w czasie
i po II wojnie œwiatowej

(1941-1991)
Atak Niemiec na Zwi¹zek Radziecki

(22 czerwca 1941) rozbudzi³ nadzieje
œwiat³ych Ukraiñców na przy³¹czenie
pó³nocnej Bukowiny do „Niezale¿nej
i Wolnej Ukrainy”. Jeszcze przed
wkroczeniem wojsk rumuñskich na
pó³noc Bukowiny wybuch³o pow-
stanie przeciwko Sowietom zorgani-
zowane i kierowane przez OUN. W
tym samym czasie Rumunia pod
rz¹dami genera³a Iona Antonescu
sprzymierza siê z Niemcami i równie¿
22 czerwca uderza na Zwi¹zek Ra-
dziecki. Pozwala to, za zgod¹ Adolfa
Hitlera, na ponowne przy³¹czenie
pó³nocnej Bukowiny i Besarabii do
pañstwa rumuñskiego. Drugi
rumuñski okres rz¹dów na Buko-
winie trwa³ od 1941 roku do 1944
roku.

Klêska Rumunii w II wojnie œwia-
towej, jako pañstwa-satelity III
Rzeszy i wkroczenie wojsk radziec-
kich oznacza³o przywrócenie granicy
rumuñsko-radzieckiej z 1940 roku,
czyli ponowne w³¹czenie pó³nocnej
Bukowiny do Ukraiñskiej S.R.R, a
Besarabii - do Mo³dawskiej S.R.R.

W wyniku II wojny œwiatowej
teren Bukowiny, podzielonej, razem
z innymi krajami po³udniowo-
wschodniej czêœci Europy, znalaz³ siê
w strefie dominacji radzieckiej, co
spowodowa³o jego komunizacjê.
Mia³o to te¿ znacz¹cy negatywny
wp³yw na wszystkie narodowoœci
zamieszkuj¹ce Bukowinê. Podczas
trwania w³adzy komunistycznej w
obu tych pañstwach, które decydo-
wa³y o Bukowinie, odbywa³a siê
nieustanna dewastacja dorobku
bukowiñskiego, zarówno kulturowego,
jak te¿ narodowoœciowego. Rodziny
zosta³y na d³ugie lata przedzielone
granicami: radzieck¹ i rumuñsk¹. W
pó³nocnej czêœci Bukowiny trwa³a
sowietyzacja, a potem ukrainizacja,
w czêœci po³udniowej - rumunizacja.

W Rumunii
Naciski radzieckie spowodowa³y,

¿e w 1945 roku misjê sformowania
rz¹du powierzono przywódcy partii
ch³opskiej, sk³onnemu do wspó³pracy
z komunistami Petru Grozie. Po
st³umieniu si³ opozycji (1945-1947)
niepodzieln¹ w³adzê w kraju przejê³a
Rumuñska Partia Robotnicza. Zmu-
szony do ust¹pienia król Micha³ I
abdykowa³ 30 grudnia 1947 roku; w
tym samym dniu parlament og³osi³
Rumuniê Republik¹ Ludow¹. W
lutym 1948 roku Rumunia podpisa³a
uk³ad o wspó³pracy z ZSRR, w 1949
roku przyst¹pi³a do Rady Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej, a w 1955 roku
do Uk³adu Warszawskiego.

Po œmierci Stalina przywódcy
partii z Gheorghiu Gheorghiu-Dejem
(1948-1965) i jego nastêpc¹ Nicolae
Ceausescu (1965-1989) wykorzystali
now¹ sytuacjê geopolityczn¹ dla
wzmocnienia suwerennoœci kraju.
Gheorghiu-Dejowi uda³o siê dopro-
wadziæ do opuszczenia Rumunii
przez si³y radzieckie, co nast¹pi³o w
1958 roku. W polityce zagranicznej,
prowadzonej samodzielnie od 1960
roku, nurt niezale¿ny wobec ZSRR
kontynuowa³ Ceausescu. W 1968
roku odmówi³ uczestnictwa w agresji
pañstw - cz³onków Uk³adu Warszaw-
skiego – na Czechos³owacjê, nastêpnie
faktycznie zawiesi³ udzia³ Rumunii w
strukturach wojskowych paktu.
Demon-stracyjny dystans wobec
ZSRR przysporzy³ Ceausescu zwolen-
ników wœród pañstw zachodnich.
Tymczasem Rumunia przekszta³ci³a
siê w totalitarne, policyjne pañstwo.
Po œmierci Gheorghiu-Deja, pe³ni¹c
jednoczeœnie urzêdy sekretarza
generalnego Rumuñskiej Partii
Komunistycznej i przewodnicz¹cego
Rady Pañstwa (prezydenta), Ceausescu
og³osi³ siê conducatorem (wodzem
narodu). Zmieni³ te¿ nazwê kraju; od
1965 roku oficjalna nazwa brzmia³a:
Socjalistyczna Republika Rumunii.

W doborze wspó³pracowników
Nicolae Ceausescu kierowa³ siê zasa-
d¹ nepotyzmu, obsadzaj¹c najwy¿sze
stanowiska w pañstwie w³asnymi
krewnymi. Olbrzymi¹ rolê odgrywa³a
rozbudowana do wielkich rozmiarów
tajna policja - Securitate.

W grudniu 1989 w Timiszoarze
dosz³o do kilkudniowych wyst¹pieñ
ludnoœci wêgierskiej, protestuj¹cej
przeciwko próbom jej wynarodo-
wienia. Rozruchy krwawo spacyfiko-
wano przy u¿yciu wojska. Zorganizo-
wany w Bukareszcie 21 grudnia wiec
poparcia dla dyktatora przerodzi³ siê
w demonstracjê antyrz¹dow¹. 22
grudnia manifestanci zdobyli siedzibê
Komitetu Centralnego, z której Ceau-
sescu z ¿on¹ Elen¹ uciekli na pok³adzie
helikoptera. Dolecieli do willi Ceauses-
cu w Snagovie. Stamt¹d zamierzali
udaæ siê na lotnisko do Pitesti. Zostali
jednak pojmani w Targoviste, posta-
wieni przed doraŸnym trybuna³em
wojskowym i natychmiast po wyda-
niu wyroku rozstrzelani. Ur¹gaj¹ca
wszelkim procedurom prawnym
forma procesu i natychmiastowy tryb
wykonania wyroku wzbudzi³y w¹t-
pliwoœci w œwiecie. Uwa¿a siê, ¿e
poœpieszny proces mia³ na celu
ochronê by³ych cz³onków partii.
Gdyby Nicolae i Elena posiadali prawo
obrony w publicznym procesie, wielu
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z powa¿anych w póŸniejszych latach
polityków nie mia³oby szans na zdo-
bycie poparcia w wyborach. Nie ma
te¿ w¹tpliwoœci, ¿e przewrotowi
przewodzili opozycyjni wobec
Ceausescu komuniœci, którzy przejêli
w³adzê w kraju. W maju 1990 roku
w pierwszych wolnych wyborach
prezydenckich zwyciê¿y³ by³y komu-
nista Ion Iliescu, na premiera desyg-
nowano Petru Romana.

Zdominowanie nowych w³adz
przez by³ych komunistów spowodo-
wa³o w czerwcu 1990 roku protest
m³odzie¿y akademickiej. Do jego
st³umienia u¿yto œci¹gniêtych z
prowincji górników, którzy mieli

uosabiaæ opiniê spo³eczn¹
(mineriada). Niepokoje nie ustawa³y,
w czerwcu 1991 roku mia³y miejsce
gwa³towne starcia pomiêdzy antyko-
munistycznymi demonstrantami, a
si³ami bezpieczeñstwa.

Na Ukrainie
Po wojnie na Ukrainie przywrócono

w³adzê radzieck¹, przez co do 1956
roku przed³u¿y³a siê walka z
oddzia³ami UPA, kierowanymi przez
OUN. Powrócono do polityki rusyfikacji
i rozpoczêto kampaniê anty¿ydow-
sk¹. Prowadzona przez Moskwê
polityka rusyfikacji, z³agodzona w
1953 roku po œmierci Stalina, zinten-
syfikowana ponownie w 1964 roku
po upadku Nikity Chruszczowa,
zosta³a zahamowana w latach 1963-
1972, gdy stanowisko I sekretarza
Komitetu Centralnego Komunis-
tycznej Partii Ukrainy sprawowa³ Piotr
Szelest. Zdymisjonowany zosta³
jednak za sprzyjanie „bur¿uazyjnemu

nacjonalizmowi”. Ponowna ostra
rusyfikacja nast¹pi³a w czasie rz¹dów
Leonida Bre¿niewa, kiedy miêdzy
innymi zamkniêto wiêkszoœæ szkó³
ukraiñskich. W czasach Michai³a
Gorbaczowa, który wprowadzi³
program zmian demokratyzuj¹cych
stosunki spo³eczne i politykê zagra-
niczn¹, pierestrojkê, na Ukrainie
od¿y³y aspiracje niepodleg³oœciowe.
Ruch nacjonalistyczny w skali
masowej odrodzi³ siê zw³aszcza na
zachodzie kraju. Wstrz¹sem dla
Ukrainy by³a katastrofa w Czarno-
bylskiej Elektrowni J¹drowej (1986),
któr¹ próbowano zatuszowaæ, co
wywo³a³o masowy protest spo³eczny.
W 1989 roku powsta³ Ukraiñski Ruch
Narodowy na Rzecz Przebudowy,
który przekszta³ci³ siê w 1990 roku
w Ukraiñsk¹ Partiê Republikañsk¹.

W lipcu 1990 roku Ukraiñska S.R.R.
og³osi³a deklaracjê suwerennoœci, a
po moskiewskim puczu sierpniowym
w 1991 roku proklamowa³a niepod-
leg³oœæ i zdelegalizowa³a partiê
komunistyczn¹. W referendum 1 grud-
nia 1991 roku wiêkszoœæ bukowiñ-
czyków z pó³nocnej Bukowiny
opowiedzia³a siê za Niezale¿n¹
Ukrain¹. Pierwszym krajem, który
uzna³ suwerennoœæ Ukrainy, by³a
Polska. W grudniu 1991 roku, w
pierwszych wyborach prezydenckich
zwyciê¿y³ Leonid Krawczuk, by³y
komunista, przewodnicz¹cy Rady
Najwy¿szej, sekretarz KPU. Dnia 8
grudnia 1991 roku Ukraina wraz z
Rosj¹ i Bia³orusi¹ powo³a³a Wspólnotê
Niepodleg³ych Pañstw.

„Jesieñ ludów”, która przesz³a
przez Europê prawie 15 lat temu,
nape³ni³a wszystkich nadziej¹ na
lepsze jutro. Takie same oczekiwania
mieli i maj¹ mieszkañcy Bukowiny.
Niewa¿ne, której – pó³nocnej czy
po³udniowej; niewa¿ne jak daleko
rozgraniczeni jeszcze s¹ star¹ so-
wieck¹ granic¹. Wa¿ne jest to, ¿e
wreszcie mog¹ byæ u siebie i powoli
ujawniaæ narodowoœæ, kulturê, tradycjê.

Powoli, bardzo powoli zmienia siê
Bukowina. Szybciej w miastach,
wolniej po wsiach, ale z roku na rok
widaæ postêp. Ludzie bior¹ swoje
sprawy we w³asne rêce, nieœmia³o
zaczyna stawiaæ pierwsze kroki
prawdziwa samorz¹dnoœæ. Szybciej
na po³udniu, bo tu jednak mniej by³o
sowietyzacji; na pó³nocy jeszcze
ludzie do koñca nie nabrali prze-
konania, ¿e ju¿ nie s¹ represjonowani,
¿e mog¹ odwa¿niej dzia³aæ...

(cdn.)

Nabożeństwo ekumeniczne
w byłym więzieniu we Lwowie
Konstanty Czawaga
tekst i zdjêcia

Ta piêkna zewn¹trz lwowska ka-
mienica przy by³ej ulicy £¹ckiego
odstrasza niejedno pokolenie miesz-
kañców miasta i okolic. Za czasów
re¿ymów totalitarnych i a¿ do
niedawna mieœci³o siê tam wiêzienie,
gdzie mordowano ludzi ró¿nych
narodowoœci. Przewa¿nie z powodów
politycznych. Obecnie na mocy zarz¹-
dzenia prezydenta Wiktora Juszczen-
ki w ca³ej Ukrainie organizowane s¹
publiczne akcje, ukierunkowane na
uszanowania ofiar w miejscach
represji.

21 lutego Departament S³u¿by
Bezpieczeñstwa Ukrainy w obwodzie
lwowskim zaprosi³ duchowieñstwo
wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich
do odprawienia nabo¿eñstwa ¿a³ob-
nego w by³ym wiêzieniu „na £¹c-
kiego”. Wœród tych, którzy przyszli,
aby z³o¿yæ kwiaty przed tablic¹ na
œcianie zewnêtrznej, równie¿ pomod-
liæ siê na miejscu masakry, mo¿na
by³o spotkaæ starszych lwowian.

Pamiêtaj¹ oni, jak w czerwcu 1941
roku, po ucieczce z miasta Armii Czer-
wonej i wst¹pieniu do Lwowa
hitlerowców, lud zobaczy³ za murami
tego wiêzienia góry trupów swoich
bliskich i znajomych. Ktoœ zosta³
zamkniêty ”na £¹ckiego” za okupacji
niemieckiej, wielu osób cierpia³o tam
w czasach sowieckich.

Uda³o nam siê dotrzeæ do wspom-
nieñ Almy Heczkowej, która w swoim
pamiêtniku napisa³a o tym wiêzieniu
tak:

„Wtorek, 1 lipca 1941 roku. „U wy-
lotu ulic Sapiehy, Kopernika, Tomic-
kiego, a z drugiej strony £¹ckiego,
znajduje siê potê¿ny gmach z g³ów-
nym wejœciem od ulicy Leona Sapie-
hy. Przed wojn¹ w gmachu tym
mieœci³a siê Wojewódzka Komenda
Policji. Po wybuchu wojny, od czerwca
1941 urzêdowa³o tu NKWD. Jest to
wiêzienie „na £¹ckiego”. To, czego byliœmy
mimowolnymi œwiadkami, przechodzi³o
wszelkie wyobra¿enie. Sceny, jakie
rozgrywa³y siê przed naszymi oczami
by³y makabryczne. Przed g³ówn¹ bram¹
wejœciow¹ na teren wiêzienia usta-
wili siê Niemcy w podwójny szpaler.
W tym „korytarzu”, wywlekani z
domów biegli ¯ydzi, trzymaj¹c rêce
nad g³owami. Bito ich pa³kami niemi³o-
siernie, gdzie popad³o. Przed sam¹
bram¹ kazano im czo³gaæ siê na kola-
nach, nie zaprzestaj¹c katowania.
Pokrwawieni, zmasakrowani, ju¿ na
stoj¹co wpadali do bramy.

Od strony ulicy £¹ckiego, zakra-
towane okna wiêzienia by³y otwarte.

Zagl¹dnêliœmy przez nie. To, co zoba-
czyliœmy, by³o przera¿aj¹ce. Zrobi³o
mi siê niedobrze. Pomordowani
ludzie! Pomordowani! W krwi! Krew
wszêdzie - na œcianach, sufitach,
pod³odze. Zgroza! Nie, to nie do pojêcia.

Gdy och³onêliœmy z pierwszego
potwornego wra¿enia, poszliœmy
dalej ulic¹ £¹ckiego. Przez szpary

parkanu otaczaj¹cego wiêzienny
dziedziniec, zobaczyliœmy na placu
pouk³adane rzêdy trupów i kr¹¿¹cych
miêdzy nimi ludzi, poszukuj¹cych
swoich bliskich. Zdaliœmy sobie spra-
wê z tego, ¿e zosta³ pope³niony
straszny, zbiorowy mord. Za co? Przez
kogo? Dotar³a do nas wiadomoœæ, ¿e
taki sam los spotka³ wiêŸniów w
„Brygidkach” przy ulicy Kazimierzow-
skiej i w wiêzieniu przy ulicy Zamar-
stynowskiej. Wtedy zrozumieliœmy

wszystko. NKWD przed swoj¹ ucieczk¹,
wymordowa³o wiêzionych tam przez
siebie ludzi.

A ¯ydzi bici i katowani na ulicy,
zostali zapêdzeni przez Niemców i

Ukraiñców do porz¹dkowania wiê-
zieñ.

Do domu wróciliœmy roztrzêsieni.
O potwornoœciach, które dzia³y siê na

terenach okupowanych przez Niemców,
wiedzieliœmy z opowiadañ ludzi
przekraczaj¹cych liniê demarkacyjn¹
oraz z prasy podziemnej, któr¹
przynosi³ Lolek, i z londyñskiego radia.
Teraz przekonaliœmy siê, ¿e to samo
robi¹ sowieci.”

Ta brama jeszcze nigdy nie by³a
otwarta dla wszystkich goœci. Wcho-
dzimy na, o ile to jest mo¿liwe,
wyczyszczone podwórze, gdzie pod
œcian¹ œmierci wzniesiono skromny
drewniany krzy¿ i ustawiono podium
dla kap³anów i prowadz¹cych akcjê
¿a³obn¹. Wspóln¹ modlitwê popro-
wadzi³o duchowieñstwo Ukraiñ-
skiego Koœcio³a Greckokatolickiego,
Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³aw-
nego patriarchatu moskiewskiego,
Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego
patriarchatu kijowskiego i Ukraiñ-
skiego Autokefalicznego Koœcio³a
Prawos³awnego. G³os zabrali duchow-
ni, przedstawiciele w³adz, organizacji
spo³ecznych.

„Dziœ po raz pierwszy sk³adamy
ho³d tym, którzy w tych murach wiê-
ziennych, wczeœniej niedostêpnych,
zostali skatowani i zmarli bez spo-
wiedzi”, - powiedzia³ kierownik
departamentu S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa Ukrainy, genera³ Anatolij Matios.
Tylko w czerwcu 1941 roku NKWD
rozstrzela³o tu prawie cztery tysi¹ce
wiêŸniów politycznych. W latach
1941-1944 gestapo niemieckie trzy-
ma³o w tym wiêzieniu, w okropnych
warunkach, Ukraiñców, Polaków,
Ormian, ¯ydów oraz przedstawicieli
innych narodowoœci. Teraz przewi-
duje siê, ¿e te pomieszczenia zostan¹
zamienione na miejsce pamiêci
historycznej oraz zespó³ badawczy.”

W imieniu obecnego duchowieñ-
stwa w³adyka Igor WoŸniak, lwowski
arcybiskup greckokatolicki z³o¿y³
podziêkowanie przedstawicielom
S³u¿by Bezpieczeñstwa Ukrainy za
mo¿liwoœæ modlitwy za dusze osób,
które tu zginê³y. Potem duchowieñ-
stwo pokropi³o wod¹ œwiêcon¹ otwarte
cele, gdzie zapalono znicze.
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CIEKAWE STRONY INTERNETOWE
O KRESACH

25 lutego na granicy Ukrainy i
Polski, w Szeginiach, w³adze Prze-
myœla i Lwowa podpisa³y apel do
Prezydentów Ukrainy i Polski, a
tak¿e do Ministerstw Spraw Zagra-
nicznych obu pañstw, dotycz¹cy
wydawania wiz mieszkañcom
przygranicznych miast ukraiñskich.

W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Lwowa, Droho-
bycza, Moœcisk, Truskawca, Jaro-
s³awia, Przemyœla, Radymna oraz
Ustrzyk Dolnych. Poza tym, obecni
byli przedstawiciele powiatu
Przemyœl, Stary Sambor oraz miesz-
kañcy Medyki. Lwów reprezen-
towa³ Wasyl Kosiw, zastêpca mera
miasta do spraw humanitarnych.

W apelu do prezydentów
Ukrainy i Polski obie strony prosz¹
o ulepszenie warunków przekra-
czania granicy polsko-ukraiñskiej

Informacja Biura Prasowego
Lwowskiej Rady Miejskiej

APEL DO PREZYDENTÓW
UKRAINY I POLSKI

oraz o poprawê procedury wydawania
wiz obywatelom Ukrainy. W apelu
jest równie¿ mowa o modernizacji
i rozbudowie istniej¹cych przejœæ
granicznych oraz o utworzeniu
przejœæ granicznych Ma³kowice-
Ni¿ankowice oraz Mszaniec-Bystre
celem u³atwienia ruchu turystów.

„W trakcie spotkania by³a
mowa o skasowaniu lub zmniej-
szeniu op³aty za wizê. Mówiono te¿
o powo³aniu kilku punktów konsu-
larnych Rzeczypospolitej Polskiej w
kilku miastach przygranicznych
Ukrainy dla wydawania w nich
krótkoterminowych wiz turystycz-
nych obywatelom Ukrainy. Rozma-
wiano te¿ o utworzeniu w Prze-
myœlu punktu konsularnego
Ukrainy”, - mówi³ Wasyl Kosiw.
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Historia świątyń rzymskokatolickich
Kościoły lwowskie

JURIJ SMIRNOW

Koœció³ Matki Boskiej
Królowej Korony Polskiej

Sk³ada³ siê z korpusu o trzech
nawach typu bazylikalnego i prezbi-
terium, nad którym zbudowano
cylindryczn¹ wie¿ê. Od lewej strony
przy fasadzie g³ównej planowano
zbudowaæ monumentaln¹ kwadra-
tow¹ wie¿ê. Do wybuchu II wojny
œwiatowej zdo³ano wyprowadziæ
mury i za³o¿yæ sklepienie. W kom-
pozycji korpusu, a zw³aszcza fasady,
widoczny jest wp³yw kszta³tów
architektonicznych koœcio³a Matki
Boskiej Ostrobramskiej. Po wojnie w
koœciele by³ magazyn chemikaliów i
pomieszczenia fabryczne. Obecnie to
cerkiew greckokatolicka pw. Matki
Bo¿ej W³adczyni Ukrainy.

Koœció³ œw. Wincentego a Paulo
ojców misjonarzy

zaczêto wznosiæ w 1938 r. wed³ug
projektu Tadeusza Teodorowicza-
Todorowskiego. Budownictwo rozpo-

(dok. z numerów poprzednich)

ul. Zielona 149 b). Projekt zosta³ wy-
konany przez architektów Stefana
Porembowicza i Romana Chrystow-
skiego. W koñcu 1937 r. rozpoczêto
prace budowlane, które niemal¿e
ukoñczono w 1939 r. Wkroczenie do
Lwowa wojsk sowieckich uniemo¿-
liwi³o kontynuacjê budownictwa i
poœwiêcenie koœcio³a. W latach 1941-
1942 podczas okupacji niemieckiej
ojcowie kontynuowali ozdobienie
wnêtrz i w dniu 8.07.1942 r. abp B.
Twardowski dokona³ konsekracji
koœcio³a i poœwiêci³ go Chrystusowi
Królowi. Koœció³ by³ orientowany,
murowany z ceg³y, tynkowany, o
d³ugim jednonawowym korpusie z
niewielkimi symetrycznymi kaplicz-
kami. Prezbiterium by³o krótkie,
w¹skie, podwy¿szone w stosunku do
nawy, zamkniête pó³kolist¹ absyd¹.
W naro¿niku pomiedzy naw¹ a
baptysterium zbudowano wysmuk³¹,
prostok¹tn¹ wie¿ê-dzwonnicê. Budy-
nek koœcio³a by³ prawie pozbawiony
ozdobienia. Tylko skromny ornament
geometryczny zdobi³ fasadê g³ówn¹.
W budownictwie szeroko wyko-

trójk¹tnym zwieñczeniem. Od strony
zachodniej do koœcio³a przybudowano
budynek klasztorny. Fasadê koœcio³a
zdobi³y rzeŸba Matki Boskiej, usta-
wiona w niszy, a tak¿e wielkie okno
koliste. Przed koœcio³em umieszczono
figurê œw. Józefa. Obydwie rzeŸby
wykona³ Marian Spindler. Architektura
koœcio³a reprezentowa³a nurt umiar-
kowanego modernizmu, z tradycyjnym
rozmieszczeniem naw i kaplic, z
odg³osem historycznych aluzji do

wy¿sza od dachu fasada jest g³ówn¹
pionow¹ dominant¹ œwi¹tyni. W
dolnej czêœci  fasady zbudowano kruchtê
z wejœciem g³ównym i balustrad¹ nad
nim. Nad tarasem - wielkie okno z
monumentaln¹ figur¹ Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa. Malowniczoœci
koœcio³owi nadaj¹ zbudowane w
czterech naro¿nikach niewysokie
cylindryczne wie¿e, charakterys-
tyczne dla twórczoœci W. Dajczaka.
Po bokach koœcio³a przed fasad¹ do-

zw³aszcza w pierwszej po³owie 1946 r.
We Lwowie pozosta³y cztery czynne
koœcio³y rzymskokatolickie, a miano-
wicie: katedra, koœció³ œw. Antoniego,
Matki Boskiej Œnie¿nej i Marii Mag-
daleny. W dniu 12.04.1951 r. zamkniêto
koœció³ Matki Boskiej Œnie¿nej, a w
dniu 22.10.1962 r.- koœció³ Marii Mag-
daleny. W ateistycznym, sowieckim
okresie przetrwa³o tylko dwa koœcio³y
katolickie. W czasach niepodleg³ej
Ukrainy rozpocz¹³ siê nowy okres w
rozwoju parafii rzymskokatolickich na
obszarze Lwowa. W dniu 16. 01. 1991 r.
arcybiskup Marian Jaworski zosta³
mianowany Metropolit¹ Lwowskim i
zamieszka³ we Lwowie.

Obecnie we Lwowie jest siedem
parafii rzymskokatolickich. Mianowicie:
parafia katedralna, parafia œw. Anto-
niego Padewskiego, parafia œw. Marii
Magdaleny, parafia Matki Boskiej Grom-
nicznej, parafia w Rzêsnej Polskiej, na
Sichowie i na Zboiskach.

Do koœcio³ów rzymskokatolickich
we Lwowie nale¿¹: bazylika metro-
politalna (katedra), koœció³ œw. An-
toniego ojców franciszkanów i
zbudowany w latach 2002-2006 w
Rzêsnej Polskiej (ul. Lwowska) koœció³
Mi³osierdzia Bo¿ego. Prawie ukoñczono
budownictwo koœcio³a Matki Boskiej
Nieustaj¹cej Pomocy na Zboiskach. Na

czêto na wzgórzu od prawej strony
ul. Snopkowskiej (obecnie ul. W. Stusa)
przy jej zbiegu z ul. Dwiernickiego
(obecnie ul. I. Œwiêcickiego). Projekt
wybrano w wyniku konkursu, w któ-
rym wziê³o udzia³ 20 architektów.
Zaakceptowany projekt zaj¹³ jedynie
III miejsce, ale zosta³ poparty przez
abpa B. Twardowskiego. Koœció³
mieœci³ 5 000 osób, mia³ d³ugoœæ - 55
metrów, monumentaln¹ wie¿ê, przy-
budowan¹ do fasady zachodniej.
Oficjalne budownictwo rozpoczêto w
dniu 25.05.1938 r. Zosta³y szeroko
wykorzystane konstrukcje ¿elbe-
towe. Do wrzeœnia 1939 r. zbudowano
tzw. „koœció³ dolny”, który w dniu 20.
07. 1941 r. poœwiêci³ abp B. Twar-
dowski. W 1946 r. koœció³ zamkniêto,
a póŸniej jego fundament i mury
wykorzystano przy budownictwie
gmachu p³ywalni pa³acu sportu „Tru-
dowi rezerwy” (ul. W. Stusa).

Koœció³ oo. Franciszkanów
w Kozielnikach

Skromny i bardzo wspó³czesny
by³ projekt koœcio³a ojców fran-
ciszkanów w Kozielnikach (obecnie

rzystywano ¿elbeton. Po wojnie
koœció³ przebudowano na  pomiesz-
czenia  administracyjne fabryki
frezarek.

Koœció³ karmelitów bosych
na Persenkówce

Jeszcze jednym koœcio³em klasz-
tornym by³a œwi¹tynia ojców karme-
litów bosych na Persenkówce. Projekt
w 1932 r. wykona³ architekt Ludomi³
Guyrkovich. Budownictwo rozpoczêto
w 1933 i trwa³o ono do roku 1938. W
dniu 16. 07. 1938 r. abp B. Twardowski
dokona³ konsekracji koœcio³a pw.
Matki Boskiej Szkaplerznej. Koœció³
jest na rzucie wyd³u¿onego prosto-
k¹ta, bazylikowy. Korpus o trzech
nawach od prezbiterium oddzielony
by³ tylko nieznacznym podwy¿szeniem
posadzki. Od strony wschodniej przy-
budowano prostok¹tn¹ kruchtê, od
zachodniej w naro¿niku miêdzy
korpusem a zakrysti¹ mia³a byæ
kwadratowa w planie wie¿a. Œwi¹tynia
by³a murowana z ceg³y, tynkowana.
Wiêkszoœæ stropów i sklepieñ zbudo-
wano z ¿elbetu. Elewacja nawy g³ównej
jednokondygnacyjna z wysokim

Koœció³ œw. Wincentego a Paulo, projekt konkursowy autorstwa
W. Rembiszewskiego, Z. Solawy i M. £abu¿ka. Widok perspektywiczny, 1937

kszta³tów koœcio³ów karmelitañskich
XVII-XVIII w. Widoczny równie¿
wp³yw rozwi¹zañ architektonicznych
koœcio³a Matki Boskiej Ostrobramskiej.
W tymczasowym o³tarzu g³ównym
umieszczono krucyfiks, wiern¹ kopiê
dzie³a Wita Stwosza, wykonan¹ przez
rzeŸbiarza lwowskiego Andrzeja Alb-
rechta. Zaprojektowany alabastrowy
wolnostoj¹cy o³tarz mia³a wykonaæ
alabastrownia ks. Czartoryskich w
¯urawnie. Istnia³ równie¿ projekt
marmurowych o³tarzy, zamówionych
w Krakowie, autorstwa F. M¹czyñ-
skiego. Po II wojnie œwiatowej koœció³
i klasztor zajê³y Lwowska Fabryka
Autobusów i pañstwowe biuro kon-
struktorskie  projektowania autobusów.

Koœció³ Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa na Batorówce

Ostatnim koœcio³em, zbudowanym
przed II wojn¹ œwiatow¹, by³ koœció³
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa na
Batorówce przy ul. Fabrycznej,
niedaleko ul. Janowskiej (obecnie ul.
T. Szewczenki). Autorem projektu by³
Wawrzyniec Dajczak, jeden z
czo³owych architektów lwowskich lat
30, twórczoœæ którego by³a bardzo
ceniona przez abpa B. Twardow-
skiego. Zaprojektowany w 1938 r.
koœció³ by³ poœwiêcony 50-leciu
œwiêceñ kap³añskich arcybiskupa. W
dniu 25.09.1938 r. rozpoczêto budow-
nictwo i ju¿ za rok koœció³ zbudowano.
Uroczyste poœwiêcenie mia³o siê
odbyæ w dniu 3.09.1939 r. w obec-
noœci abpa B. Twardowskiego.
Pocz¹tek II wojny œwiatowej i bom-
bardowanie Lwowa przez Lufftwaffe
by³y  przyczyn¹  odwo³ania  uroczystoœci.
W tym dniu koœció³ zosta³ poœwiê-
cony przez ksiêdza parafialnego Jana
Tomaszewskiego. Koœció³, co do
kszta³tów architektonicznych „by³
typowym przyk³adem twórczoœci W.
Dajczaka, mia³ wyraŸne cechy
kszta³tów tradycyjnej architektury
sakralnej, chocia¿ i przekompo-
nowanej pod wp³ywem wspó³czes-
noœci” (J. Bogdanowa). Koœció³ muro-
wany z ceg³y z wykorzystaniem
¿elbetu, tynkowany. Po bokach nawy
g³ównej zbudowano szereg  niewielkich
kaplic, które sprawiaj¹ wra¿enie naw
bocznych. Nawê g³ówn¹ zamyka
niewielka, niska, pó³kolista absyda. Po
bokach przybudowano niskie, pro-
stok¹tne zakrystie. Wyd³u¿ona,

budowano prostopad³e mury, przeciête
parami szerokich arkad i zamkniête
malowniczymi kapliczkami z figurami
Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa
Frasobliwego. Wszystkie rzeŸby w
1939 r. wykona³ rzeŸbiarz Marian
Spindler. Po wojnie koœció³ wykorzy-
stywano jako magazyn. Obecnie tu
jest czynna cerkiew greckokatolicka.

Dawniej i dziœ
We wrzeœniu 1939 r. na obszarze

Lwowa dzia³a³o 17 parafii rzymskoka-
tolickich, 4 kapelanie, 8 koœcio³ów
klasztornych i 9 innych (filialnych itp.).
Ogólnie by³o 38 œwi¹tyñ. Na naj-
bli¿szych okolicach miasta, z których
czêœæ obecnie w³¹czono do obszaru
Lwowa (np. Sichów, Brzuchowice,
Winniki) by³o czynnych jeszcze 12
koœcio³ów. Masowe zamykanie
koœcio³ów rozpoczê³o siê w 1945 r., a

Koœció³ i klasztor karmelitów bosych na Persenkówce. Widok od pn. wsch.
Stan z roku 1938

Sichowie odbudowano kaplicê, po-
œwiêcon¹ Micha³owi Archanio³owi.
Koœció³ œw. Marii Magdaleny parafia
rzymskokatolicka wykorzystuje
wspólnie z budynkiem muzyki orga-
nowej i kameralnej, koœció³ Matki
Boskiej Gromnicznej – wspólnie z pa-
rafi¹ greckokatolick¹. Na obszarze
administracyjnym miasta jest czynny
równie¿ koœció³ w Winnikach i kaplica
wy¿szego seminarium duchownego
w Brzuchowicach.

Historii rzymskokatolickich koœcio-
³ów poœwiêcona jest wielotomowa
praca monograficzna badaczy polskich
pod kierownictwem Jana Ostrowskiego
„Materia³y do dziejów sztuki sakralnej
na ziemiach wschodnich dawnej Rze-
czypospolitej”. Do roku 2007 opubli-
kowano opisy monograficzne 26
koœcio³ów przewa¿nie XIX-XX w.

Koœció³ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa na Batorówce. Widok
perspektywiczny od wsch., 1937 lub 1938 r.
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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)

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
informuje ¿e w dniu 14 marca 2008 r. (pi¹tek) odbêdzie
siê narada Prezesów wszystkich Organizacji Polskich we
Lwowskim Okrêgu Konsularnym oraz osób odpowiedzialnych
za naukê jêzyka polskiego. Na naradzie zostanie omówiona
problematyka dzia³alnoœci organizacji polskich i nauczania
jêzyka polskiego w 2008 r. oraz w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym
siê terminem wejœcia w ¿ycie Ustawy „Karta Polaka”,
równie¿ zostanie poruszone to zagadnienie.

Ogłoszenie

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

Polska rodzina z Poznania
zatrudni do pracy
w górach dwie osoby. Rodzina ta prowadzi gospodarstwo agroturys-
tyczne ko³o Szklarskiej Porêby. Zatrudni kobietê do gotowania,
sprz¹tania i prac domowych, zapewnia jej mieszkanie, wy¿ywienie
oraz wynagrodzenie 1000 z³ miesiêcznie. Zatrudni równie¿ mê¿czyznê
do prac remontowo-budowlanych. Zapewnia mieszkanie, wy¿ywienie
oraz wynagrodzenie do 2000 z³.
Miejsce pracy mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej pod adresem:
www.huskyfarm.pl.
Nasz adres: 59-820 Leœna, Wolimierz 51, tel. +48600882620
lub +48600331140

TERESA KULIKOWICZ-DUTKIEWICZ
tekst, zdjêcie archiwum

Tak œpiewa³ Rysiek Zieliñski
podczas spektaklu „Królewna
Œnie¿ka”, jak Królewicz w 1958 r.,
na scenie naszej szko³y. Serce
romantyka, otwartego na przyjaŸñ,
ludzk¹ niedolê, na ró¿ne wyzwania
Losu. Dziœ to serce przesta³o biæ.

Dziwne rzeczy zdarzaj¹ siê w
naszym ¿yciu. Tej nocy, kiedy umie-
ra³, nie mog³am spaæ. W³aœnie tej
nocy uparcie szuka³am zdjêcia Ryœka,
które mi by³o koniecznie potrzebne.
Nie znalaz³am go wœród zwa³u nota-
tek i zdjêæ. A rano dowiedzia³am siê,
¿e nie ¿yje.

Widocznie, umiera³ z myœl¹ o
Lwowie, o nas, kolegach z naszej klasy.
Kiedyœ w jednym z listów napisa³ do
mnie: „Coraz czêœciej myœlê o Was,
coraz bardziej brak mi tego, czego
przed trzydziestu laty tak lekko-
myœlnie siê wyzby³em. Wyruszy³em
na podbój œwiata, chcia³em udowod-
niæ sobie, mo¿e i Wam, ¿e tak wiele
potrafiê, ¿e tak du¿o mogê. W jakimœ
stopniu mi siê uda³o. Chcia³em byæ
górnikiem, chcia³em pracowaæ pod
ziemi¹. Ca³e swe dojrza³e ¿ycie odda³em
górnictwu. By³em dyrektorem kopalni.
Pewnego dnia zosta³em zasypany.
Ciemnoœæ dooko³a, brak powietrza,
ograniczona mo¿liwoœæ poruszania
siê, g³osy kolegów, ciche, aby nie by³o
kolejnego zawa³u, jêki rannych.
Rozpacz, niemoc i beznadzieja. Up³y-
waj¹cy czas, który ci¹gnie siê w
nieskoñczonoœæ. Tam minuta wiekiem
siê wydaje. Nie wiem, jak d³ugo siê
modli³em, nie wiem, kiedy straci³em
œwiadomoœæ. Ockn¹³em siê w szpitalu.
Po dwóch dniach. Lekarz ju¿ nieco
póŸniej opowiedzia³ mi, ¿e, gdy mnie
wydobyto, mia³em uœmiech na twarzy.
Powiedzia³em mu, ¿e œni³a mi siê
szko³a i moi koledzy. Poklepa³ mnie
po ramieniu. „Bêdziesz ¿y³, - powiedzia³”.

¯y³. Zas³u¿ony górnik ZSRR. Na
rencie inwalidzkiej i emeryturze, z
marskoœci¹ w¹troby i chor¹ œledzion¹.
Nie poddawa³ siê. A ¿e by³ osobo-
woœci¹ aktywn¹, w pewnym stopniu
- za moj¹ namow¹, zaj¹³ siê dzia³al-
noœci¹ spo³eczn¹ - odnajdywaniem
œladów polskoœci na Donbasie i za³o-
¿eniem Towarzystwa Kultury Polskiej,
co Mu siê w krótkim czasie uda³o.
Wkrótce potem dziêki Niemu za³o-
¿ona zosta³a gazeta dwujêzyczna
„Polacy Donbasu” (by³ redaktorem
naczelnym), za Jego spraw¹ w lokal-
nym radiu i telewizji sporadycznie
brzmia³o s³owo polskie. W roku
ubieg³ym, z okazji 175. rocznicy urodzin
Konstantego Jelskiego, œwiatowej
s³awy uczonego-przyrodnika, którego
potomkowie mieszkaj¹ na Donbasie,
dziêki osobistemu zaanga¿owaniu
Ryszarda Zieliñskiego przy wsparciu
Senatu RP i Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” ukaza³a siê ksi¹¿ka
„Jelscy wczoraj i dziœ” (500-lecie rodziny
Jelskich herbu Pielesz) w wersji polsko-
ukraiñskiej.

Sentencja Fucksa Marierose’a: „W
m³odoœci szukamy wierzcho³ków, na
staroœæ – korzeni” mo¿e s³u¿yæ za motto
¿ycia Ryszarda.

W szkole by³ raczej nieœmia³y,
ma³omówny, niezbyt widoczny.
G³êboko wierz¹cy i, chocia¿ czasy
by³y bardzo trudne, nie ba³ siê chodziæ
do naszego koœcio³a parafialnego p.w.
œw. Marii Magdaleny, by³ ministrantem.

Dla nas, dzieci wojny, dom rodzin-
ny, koœció³ i szko³a polska stanowi³y
nierozerwaln¹ jednoœæ, dziêki której
jesteœmy tacy, a nie inni. W m³odszych
klasach, dziêki pedagogom, którzy
pozostali we Lwowie, poznawaliœmy
arkana sztuki pisania, czytania, licze-
nia. Kochaliœmy œwiat bajek, w ¿yciu
codziennym brakowa³o nam tego
piêkna. Chocia¿..., jak wspomina³ Ry-
siek wiele lat póŸniej, wraz z Jurkiem

Wspomnienie śp. Ryszarda Zielińskiego

SERCE MAM TYLKO JEDNO

Gug¹, najbli¿szym koleg¹, gdy ich
mamy rozmawia³y sobie w skwerku
przed Ossolineum, oni biegli na Cyta-
delê i, œwiêcie wierz¹c ksi¹¿ce „O kra-
snoludkach i sierotce Marysi” Marii
Konopnickiej w zaroœlach pod krzakami
szukali krasnoludków. „Szkoda, ¿e
dzisiaj dzieci ich nie szukaj¹...”, -
mówi³ z westchnieniem. PóŸniej by³y
wieczorki w domach, spotkania ka-
meralne, teatr szkolny, czytanie „za-
kazanych” ksi¹¿ek, pierwsze sympatie,
mi³oœci.

Byliœmy klas¹ nadzwyczaj solidar-
n¹. Potrafiliœmy wypowiadaæ swoje
zdanie, broniæ go. Po balu maturalnym
w 1958 roku, po wspólnym powitaniu
pierwszych promieni s³onecznych na
Wysokim Zamku, nasze drogi rozesz-
³y siê. Zaczê³o siê zdobywanie wierz-
cho³ków... Ka¿dy z nas obra³ swoj¹
drogê. Jednak, co pewien czas spoty-
kaliœmy siê, zasadniczo maj¹c
kontakt miêdzy sob¹. Doroœleliœmy,
zak³adaliœmy rodziny, stawaliœmy siê
rodzicami, dziadkami. PrzyjaŸñ pozosta³a.
I solidarnoœæ te¿.

Naturalnie, rzeczywistoœæ w ró¿ny
sposób nas kszta³towa³a. Ryszard
pojecha³ na Donbas. Tam zapuœci³
korzenie. Zrobi³ karierê zawodow¹,
mia³ wysokie uk³ady, by³ bardzo
komunikatywny. Mia³ autorytet, sta³
siê zauwa¿alny w swoim œrodowisku.
Nauczy³ siê przebojowoœci. Widocznie,
musia³ siê tego nauczyæ. Sam torowa³
swoj¹ drogê ¿yciow¹.

Prawie pó³ wieku, prze¿yte na
Donbasie, mia³o wp³yw na Jego pogl¹-
dy. Jednak, gdy przyje¿d¿a³ do
Lwowa, zawsze siê spotykaliœmy,
rozmawialiœmy i, chocia¿ wynika³y
ró¿nice zdañ, pozostawaliœmy przyja-
ció³mi. Prawd¹ jest, ¿e zawsze te¿
têskni³ za Lwowem i ka¿de spotkanie
z nim dodawa³o Mu si³ i otuchy. Uwa-
¿a³ za szczêœcie, i¿ mia³ mo¿liwoœæ
powrotów do swych korzeni. Ogromn¹
jego zas³ug¹ by³a aktywna postawa
w kierunku odzyskiwania œwi¹tyñ
rzymskokatolickich na Donbasie.
Wykazywa³ tu odwagê, stanowczoœæ
w dzia³aniu i, co najwa¿niejsze - dzia-
³ania te w wielu wypadkach okaza³y
siê skuteczne.

W jednym ze swych artyku³ów
(a pisaæ lubi³ i potrafi³, by³ wielo-
krotnym laureatem konkursów
literackich) ze wzruszeniem wspomi-
na³ o niezwyk³ej relikwii –- metalowej
figurze Jezusa bez r¹k, któr¹ znaleŸli
wraz z ojcem przy zdewastowanym
koœciele œw. El¿biety. Mia³ j¹ wci¹¿ w
domu na Donbasie. Jaki los j¹ spotka
po Jego œmierci?...

Widzieliœmy siê z Nim na pocz¹t-
ku grudnia ubieg³ego roku w Kijowie,
na spotkaniu dziennikarzy, organizo-
wanym przez Konsulat Generalny RP.
W Domu Polskim mieliœmy okazjê do
serdecznej i d³ugiej rozmowy. Wygl¹-
da³ na bardzo chorego, ale snu³ plany
na przysz³oœæ. Przywióz³ p³ytê z
nagraniem ostatniej „Polskiej jesieni

na Donbasie”. Ogl¹daliœmy razem,
wymieniaj¹c siê wra¿eniami. W kon-
cercie galowym uczestniczyli  zawo-
dowi muzycy, podnosi³o to walory
koncertu. Obieca³am Mu, ¿e w na-
stêpnym roku przyjadê...

Przed tygodniem zadzwoni³am
do Niego. Wiedzia³am, ¿e ostatni mie-
si¹c spêdzi³ w szpitalu. Mia³ bardzo
s³aby g³os. Mówi³, ¿e poma³u do-
chodzi do siebie, ¿e w kwietniu ma
przyjechaæ do Polski na leczenie.
Stara³am siê dodaæ Mu otuchy. Przy-
pomnia³am, ¿e jesieni¹ œwiêtowaæ
bêdziemy 50-lecie naszego ukoñcze-
nia szko³y i ¿e koniecznie musi
zaœpiewaæ „Serce mam tylko jedno”.

Nie zaœpiewa. Bêdzie nam Go
bardzo brakowa³o. Pamiêæ o Nim
pozostanie w naszych kole¿eñskich
sercach. Spotkamy siê, porozmawia-
my, powspominamy. Powróci nasz
dawny ciep³y klimat biednych, ale
jak¿e bogatych w m³odoœæ lat. Nasze
losy, mimo wszystko, œwiadcz¹, ¿e
nie zawiedliœmy nadziei, po³o¿onych
przez naszych rodziców i nauczycieli.
Rzeczywistoœæ przypomina, ¿e
zbli¿amy siê do generacji, która
powoli odchodzi w smugê cienia,
dlatego staramy siê ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia.
Sentymentalni, staromodni, konser-
watywni na swój sposób, z wiar¹, ¿e
kiedyœ TAM siê spotkamy i bêdziemy
stanowili zgran¹ „Nasz¹ Klasê”.

W imieniu naszej klasy z roczni-
ków 1948-1958 szko³y nr 10 we Lwowie.

Nasza klasa: Pierwszy rz¹d od lewej: Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz, Teresa
Skólska-Bowszyk, Stanis³awa Nowosad, Bo¿ena-Zofia Soko³owska, Helena
£uczkowska-Kondelek, Alina Górna. Drugi rz¹d od lewej: Ryszard Zieliñski,
Zdzis³awa Krasiczyñska-Œwistuñ, Karol Chudziej, Jerzy Guga, Marian K³ok.

Krzyż
Alicja Romaniuk

B¹dŸ pozdrowiony
Krzy¿u Chrystusa
b¹dŸ uwielbione drzewo ¿ycia
bolesna prawdo
zwyciêstwa i mi³oœci
chrzeœcijañstwa
odkupienia
wiary
si³y i jednoœci
B¹dŸ pozdrowiony Krzy¿u
z³amany przy drodze
z wie¿y koœcio³ów spi³owany
wyrzucony na œmietnik
zdjêty ze œciany
na strychu schowany
B¹dŸ ¿e b³ogos³awiony Krzy¿u
któryœ zwyciê¿y³ œmieræ
zg³adzi³ grzech
pokona³ piek³o
otworzy³ niebios bramy
Jezu do Krzy¿a Œwiêtego
pragnê siê przytuliæ
sens mêki Twojej zrozumieæ
pozwól iœæ z Tob¹
Drog¹ Krzy¿ow¹
jak Cyrenejczyk
pomóc nieœæ
jak Weronika
otrzeæ chust¹ Twarz,
byæ uczniem jak Jan
i jak Matka Twoja
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Pañstwo zapewne nie boicie siê
chodziæ noc¹ po cmentarzu? Do
niedawna i ja by³em przekonany, ¿e
siê tego nie bojê. By³o tak, bo zawsze
s³ysza³em, ¿e cmentarz jest najspo-
kojniejszym miejscem na ziemi, ¿e
na cmentarzu nigdy nic siê nie dzieje,
nic nikogo nie straszy, a wszelkie
opowieœci o duchach, to g³upie gada-
nie starych, przewra¿liwionych bab.
Chcia³em byæ dzielny. Chcia³em byæ
nowoczesny. Nie ba³em siê, wiêc i
g³oœno drwi³em z tych nielicznych
biedaków na tyle szczerych, ¿e przy-
znaj¹cych siê do strachu przed cmen-
tarzem.

Bardzo ³atwo nie okazywaæ strachu
w sytuacji, kiedy nie jesteœmy wysta-
wieni na zagro¿enie. Gdy jednak taka
chwila nast¹pi, lub choæby tylko, gdy
uœwiadomimy sobie realnoœæ zagro-
¿enia, ca³e to napuszone poczucie
odwagi opuszcza nas nie wiadomo, kiedy.

Rozpoczynaj¹c¹ siê opowieœæ
dedykujê tym, którzy maj¹ g³êbokie
przekonanie, ¿e ¿adnych duchów nie
ma, ¿e na cmentarzu, a szczególnie
wewn¹trz mogi³, nic siê nie mo¿e poru-
szaæ, ¿e jest tam bezruch, cisza i wieczne
odpoczywanie… Ano, zobaczymy.

Grobowiec pod znakiem zapytania
Jeszcze tylko wyjaœnienie. Opo-

wieœæ jest prawdziwa! Nie ma mowy
o zmyœlaniu. S¹ dokumenty, szkice
sytuacyjne, które dla Pañstwa zdoby-
³em, pocz¹tkowo dziesi¹tki, a póŸniej
poprzez setki, nawet tysi¹ce naocznych
œwiadków. Rzecz dzia³a siê doœæ dawno
i daleko od Polski. Wyspa Barbados,
gdzie wszystko siê wydarzy³o, to piêkna,
s³oneczna, urocza wyspa na Morzu
Karaibskim. Pocz¹tek opowieœci prze-
nosi nas w rok 1807. Barbados by³a
wtedy koloni¹ brytyjsk¹.

Na wyspie Barbados, nad zatok¹
Oistins po³o¿ony jest stary cmentarz
zwany Christ Church Graveyard. Do
dzisiaj znajduje siê tu otwarty dla
zwiedzaj¹cych i od wielu dziesi¹tków
lat pusty, masywnie zbudowany z
kamienia grobowiec rodziny Chase.
Na suficie grobowca, prawie dwa
wieki temu, kamieniarze wykuli
zagadkowy znak zapytania.

Pierwszy pochówek w owym
grobowcu nast¹pi³ 31 lipca 1807 roku.
Pochowano w nim zw³oki pani
Thomasiny Goddard, teœciowej w³a-
œciciela grobowca, pana Chase. Mar-
murowa p³yta, wa¿¹ca ponad tonê,
zdawa³o siê na wieki zamknê³a w
grobowcu trumnê starszej damy.

Przestawione trumny
- ods³ona pierwsza

22 lutego 1808 r. w grobowcu
umieszczono drug¹ trumnê. By³a to
trumna wnuczki pani Thomasiny,
ma³ej Mary Anny-Marii Chase.
Pogrzeb, jak to pogrzeb. Nic nadzwy-
czajnego nie sta³o siê podczas tego
pogrzebu. Tego akurat, bo gdy nadszed³
dzieñ 6 lipca 1812 roku, a z nim pogrzeb
starszej siostry Mary, któr¹ by³a
Dorcas Chase, i w celu umieszczenia
w nim trumny otwarto grobowiec
rodzinny …wszyscy krzyknêli pora-
¿eni widokiem, jaki da³o siê zobaczyæ
we wnêtrzu grobowca. ¯adna z tru-
mien, pozostawionych w grobowcu,
nie sta³a na swoim miejscu. Trumna
Mary zosta³a ciœniêta w k¹t, a trumna
pani Goddard sta³a oparta o œcianê
w pozycji nogami do góry. Obie
trumny by³y bardzo solidne. Dêbowe
i obite grub¹ o³owian¹ blach¹. By³y
nies³ychanie ciê¿kie. Grób zamyka³a
dodatkowo kamienna p³yta, któr¹ z
ledwoœci¹ poruszy³o szeœciu silnych
murzyñskich niewolników. Kto, u Boga
Ojca, móg³ niepostrze¿enie dostaæ siê
do grobu i w dodatku - po co? Tylko
po to, by poprzestawiaæ trumny?!

GRÓB RODZINY CHASE

Co się tam dzieje?

Czym prêdzej uporz¹dkowano
grobowiec, dostawiono trumnê
Dorcas i jakby z za¿enowaniem
opuszczono cmentarz.

Pomimo wysi³ków rodziny, ta-
jemnicy nie da³o siê utrzymaæ i  wkrótce
po pogrzebie ca³e Barbados zaczê³o
plotkowaæ o niesamowitym wyda-

dzonych ukaza³ siê potworny chaos
wewn¹trz grobowej komory. Trumny
le¿a³y bez³adnie to tu, to ówdzie. Na
bokach, spodem do góry, potrzaska-
ne i po³amane. Co by³o robiæ? Dokoñ-
czono pogrzebu ch³opca, uporz¹dko-
wano trumny i wystawiono ko³o
grobu wartê. Wartownicy mieli pil-
nowaæ grobu. - Przed czym?

17 listopada 1816 przenoszono
cia³o Samuela Brewstera z grobu,
po³o¿onego na cmentarzu œw. Filipa
do grobowca rodziny Chase. Wi¹zaæ
siê to oczywiœcie mia³o z otwarciem
grobowca, s³awnego ju¿ na ca³¹
wyspê. Tego dnia na Barbados ludzie
przerwali pracê. Od rana t³umy wali³y
na cmentarz Christ Church. Wœród
t³umu biega³y ma³e bose dzieciaki,
baby handlowa³y s³odyczami, a Mu-
rzyni tañczyli marimbê. W atmosfe-
rze festiwalu ludzie zak³adali siê o to,
czy w grobie bêdzie porz¹dek, czy
chaos.

Wszyscy czekali na otwarcie grobu.
Murzyni odci¹gnêli kamienn¹ p³ytê…

Wewn¹trz grobu sk³êbione ze
sob¹, le¿a³y poprzewracane i poroz-
bijane trumny. Trumna pani Goddard,
najd³u¿ej le¿¹ca w grobie i najbardziej
poobijana, teraz by³a po³amana na
kawa³ki. Resztki cia³a pani Goddard
wala³y siê po ró¿nych zakamarkach
grobowca. T³um cisn¹³ siê przed
otworem wejœciowym do grobu.
Ka¿dy chcia³ chocia¿ trochê popatrzeæ.

Warta, pilnuj¹ca wejœcia do
grobowca, zapewnia³a, ¿e nikt nawet
nie próbowa³ zbli¿yæ siê do pilno-
wanego przez ni¹ grobu. W zwi¹zku
z okropnym stanem trumien pilno-
wanego przecie¿ bez przerwy
grobowca, zachodzi³o podejrzenie
istnienia jakiegoœ ukrytego wejœcia do
grobu, czy to przez jego œciany, czy
mo¿e nawet przez jego pod³ogê.
Sprowadzeni murarze weszli do grobu
i cal po calu sprawdzali ca³oœæ jego
œcian, sufitu i pod³ogi. Nigdzie nie zna-
leziono jakiegokolwiek tajnego wejœcia.

Rodzina w rozpaczy, jeszcze raz
uporz¹dkowa³a trumny, zaœ resztki
pani Goddard i kawa³ki jej po³amanej
trumny zebrano na kupkê i u³o¿ono
za trumnami. Grobowiec zamknê³a
kamienna p³yta.

Od tej pory grobowiec rodziny
Chase sta³ siê znany nie tylko na
Barbados, ale na ca³ym œwiecie.

Katastrofa w grobowcu,
znanym na ca³ym œwiecie

Wiêc, gdy 17 lipca 1819 w gro-
bowcu tym mia³a zostaæ pochowana
pani Thomasina Clarke, na cmentarzu
zgromadzi³ siê t³um stoj¹cych prawie
zupe³nie nieruchomo, g³owa przy
g³owie, gapiów i ciekawskich. Oficjalnie
zjawi³ siê te¿ gubernator wyspy, lord
Combermere i kilku jego wysokich
urzêdników. Murzyni, jak zwykle,
wziêli siê za odsuwanie p³yty…

To, co siê pokaza³o, przypomina³o
kompletn¹ katastrofê. Coœ znowu
porozwala³o i poprzestawia³o wszyst-

kie trumny. Lord móg³ siê przekonaæ,
¿e opisuj¹c mu wypadki na cmentarzu,
nikt nie przesadza³ ani trochê. T³um
widzów sta³, milcz¹c. Ka¿dy z  zebranych
tu ludzi próbowa³ sobie odpowiedzieæ
na te same pytania. – Có¿ takiego dzieje
siê w grobie? – Kto robi to wszystko?

Jeszcze raz ekipa murarzy ostuka³a
od wewn¹trz grobowiec. Oczywiœcie,
niczego nie znaleŸli. Robotnicy upo-
rz¹dkowali trumny. Dno grobowca
wysypano grub¹ warstw¹ piasku.
Ktokolwiek, lub cokolwiek, gdyby
znalaz³o siê wewn¹trz grobowca,
musia³oby odcisn¹æ na tym piasku
swoje œlady. Urzêdnicy sporz¹dzili
rysunek wnêtrza grobowca i jeszcze
osobny szkic, przedstawiaj¹cy
rozmieszczenie trumien wewn¹trz
grobu. Dokumentacja mia³a byæ
pomocna w razie nastêpnych prze-
suniêæ trumien. Na zasuniêt¹ p³ytê
nagrobn¹ lord gubernator osobiœcie
na³o¿y³ pieczêcie. Warta dwóch
¿o³nierzy zajê³a miejsce przed
wejœciem do grobowca. Czy mo¿na
by³o zrobiæ coœ jeszcze?

Ostatnie otwarcie
zagadkowego grobowca

18 kwietnia 1820 roku posta-
nowiono otworzyæ grób. Nikogo nie
trzeba by³o w nim chowaæ, ale d³u¿-
szego czekania nie da³o siê ju¿
wytrzymaæ. Na cmentarz uda³ siê lord

trumny spoczywaj¹ w spokoju a¿ do
dnia dzisiejszego. Do starego grobowca
rodziny Chase, jeœli to komuœ siê spodo-
ba, mo¿na dzisiaj nawet wejœæ. Z myœl¹
o naszych Czytelnikach postara³em siê
równie¿ o fotografiê wnêtrza grobu.

Co miota³o trumnami? Trudno
powiedzieæ, ¿eby to by³y jakieœ si³y
naturalne. Wszystko, bowiem, co nie
by³o trumn¹ z le¿¹cym w niej nie-
boszczykiem, nigdy nie wykazywa³o
chêci przesuwania siê wewn¹trz
grobu. Mo¿na by³o przypuszczaæ, ¿e
niesamowite ruchy trumien mog¹ siê
braæ z jakiegoœ czynnika, zwi¹zanego
z pochowanymi tam osobami. Czemu
wiêc trumny przesta³y siê przesuwaæ,
bêd¹c na innym miejscu? Te same
przecie¿ trumny?

Mo¿emy sobie tak mno¿yæ i
mno¿yæ pytania, nigdy nie dochodz¹c
do jakiejkolwiek konkluzji. Po prostu
nie wiemy nie tylko, w jaki sposób
porusza³y siê trumny ale i tego,
dlaczego siê porusza³y. Niczego o tym
nie wiemy. Nie wstydŸmy siê przyznaæ.

Inne makabryczne przypadki
Przypadek grobu rodziny Chase

nie jest bynajmniej odosobniony.
Relacja z roku 1815, a wiêc z tego
samego czasu, co zdarzenia na Bar-
badosie tyle, ¿e pochodz¹ca z Anglii,
opowiada o wêdruj¹cych trumnach
z grobowca w miejscowoœci Stanton.
Trumny najwyraŸniej chcia³y dok¹dœ
pójœæ. Zeskoczy³y ze swoich podstaw
i zaczê³y posuwaæ siê do wyjœcia z
krypty. Najwiêksza z trumien, tak
ciê¿ka, ¿e musia³o j¹ przenosiæ a¿
oœmiu silnych mê¿czyzn, zaczê³a wy-
chodziæ z krypty po schodach,
dudni¹c przy tym i ha³asuj¹c. Proszê
sobie wyobraziæ, jakie przera¿enie
wywo³ywa³y te pe³zn¹ce trumny u
ludzi, obserwuj¹cych tê okropnoœæ!

Makabra mia³a te¿ miejsce w
roku 1844 w niewielkim mieœcie
Arensburg w Estonii. Zaczê³o siê od
koni. Konie zaprzêgniête do powo-
zów, gdy zbli¿a³y siê do kaplicy gro-
bowej rodziny Buxhoewden, dostawa³y
sza³u, stawa³y dêba, a bywa³o, ¿e
pada³y trupem, jakby ra¿one piorunem.
Pewnego razu odprawian¹ w kaplicy
mszê ¿a³obn¹ zak³óci³y straszne huki
i walenie dochodz¹ce z grobowca.
Znaleziono w nim trumny, le¿¹ce w
wielkim nie³adzie i czêœciowo poroz-
bijane o kamienne œciany.

I znowu, tak jak na Barbados,
doszukiwano siê ukrytego wejœcia do
grobowca, posypywano pod³ogê krypty
warstw¹ popio³u, który to zabieg nie
zachowa³ ¿adnych œladów jak tylko
te, spowodowane przez przesuwaj¹ce
siê trumny. I znowu, jak na Barbados,
wszystko ucich³o z chwil¹ przenie-
sienia trumien w inne miejsce.

Trumna, stoj¹ca pionowo
i ...pusta

Na koniec trzymam dla Pañstwa
wiadomoœæ specjaln¹. Wiadomoœæ
te¿ pochodzi z Barbadosu. Proszê
sobie wyobraziæ, ¿e 24 sierpnia 1943
roku na jednym z cmentarzy wyspy
Barbados delegacja wolnomularzy
uczestniczy³a w otwarciu grobowca,
nale¿¹cego do pochowanego w roku
1841 sir Evana McGregora. W grobie
tym pochowano równie¿ za³o¿yciela
lo¿y masoñskiej na Barbados,
Aleksandra Irvine. Wejœcia do komory
grobowej broni³y opieczêtowane
stalowe drzwi i kamienna p³yta,
po³o¿ona tu¿ za drzwiami. Po otwar-
ciu drzwi i odsuniêciu p³yty, natrafiono
na œcianê z cegie³. Za ceg³ami znale-
ziono metalow¹ trumnê szefa maso-
nów, stoj¹c¹ pionowo i w dodatku
do góry nogami. Wiedziano, ¿e obie
trumny podczas uroczystoœci pogrze-
bowej zosta³y ustawione w g³êbi
krypty na specjalnie dla nich przygo-
towanym podwy¿szeniach w oddziel-
nych wnêkach w œcianie. Teraz
trumna za³o¿yciela masonerii sta³a
pionowo przy samym wejœciu do
grobu i mia³a jak gdyby wywiercone,
trzy ma³e otwory w swojej pokrywie,
których przedtem absolutnie nie
by³o. Trumna wewn¹trz… by³a pusta!

Œródtytu³y pochodz¹ od redakcji

Grób rodziny Chase na cmentarzu w Christ Church. Pochodzenie zdjêcia:
Caribbean Travel Forums. The Chase crypt of Barbados.

rzeniu na cmentarzu. Generalnie
wszyscy byli sk³onni podejrzewaæ
murzyñskich niewolników, zapominaj¹c
jakby o tym, ¿e nigdy dot¹d Murzyni
nie bezczeœcili cmentarzy. Poza tym,
Murzyni tak bardzo bali siê zmar³ych,
¿e chyba woleliby raczej daæ siê
¿ywcem posiekaæ, ni¿ pójœæ noc¹ na
cmentarz.

O Murzynach mówi³o siê jeszcze
dlatego, ¿e w³aœciciel grobowca
Thomas Chase by³ okrutnikiem i po-
tworem. Drêczy³ rodzinê i pastwi³ siê
nad swoimi murzyñskimi  niewolnikami.
Co trzeŸwiejsze g³osy dowodzi³y, ¿e
gdyby nawet niewolnicy zdobyli siê
na protest, zapewne polega³by on na
czymœ zupe³nie innym, ni¿ przesta-
wianie trumien w grobowcu w³aœciciela.

Jeœli wiêc nie Murzyni, to co poru-
sza³o trumnami? Kto, lub co przesta-
wia³o ciê¿kie trumny w zamkniêtym
grobowcu? Duchy pochowanych tam
ludzi? Jakieœ nieznane ludziom si³y
przyrody?

Gdy 9 sierpnia 1812 roku zmar³
Thomas Chase, na cmentarz w Christ
Church z ca³ego Barbados zaczê³y
œci¹gaæ t³umy ciekawych. Za chwilê
grobowiec rodziny Chase mia³ zostaæ
otwarty!

Grobowiec zosta³ otwarty. Niczego
nadzwyczajnego nie mo¿na by³o
zaobserwowaæ ani w grobowcu, ani
wokó³ grobowca. Trumny sta³y tak,
jak je kiedyœ ustawiono. ¯a³obnicy,
chyba trochê zawiedzeni, z³o¿yli cia³o
okrutnika wewn¹trz grobowca i
nadal niczym nie niepokojeni udali
siê do swoich domów.

Poprzewracane i porozbijane
trumny - ods³ona druga i trzecia

Mo¿e, powoli sensacja z grobow-
cem rodziny Chase uleg³aby zapom-
nieniu, gdyby nie dzieñ 25 wrzeœnia
1816 roku, kiedy w grobowcu rodziny
Chase miano pochowaæ ma³ego
ch³opca, cz³onka rodziny Chase, Sa-
muela Amesa. Je¿eli ktoœ przybywaj¹cy
na pogrzeb spodziewa³ siê niesa-
mowitych wra¿eñ, nie zawiód³ siê. Po
otwarciu grobowca oczom zgroma-

Wejœcie do grobowca Chase

gubernator wraz ze swym sekretarzem
majorem Finchem. Towarzyszyli im
urzêdnicy Natan Lucas, R.Bowcher Clarke
i Rowland Cotton. Na cmentarzu czeka³
na nich pastor Orderson. Pieczêcie zamy-
kaj¹ce grób znaleziono nienaruszone.

Przera¿eni Murzyni zaczêli odsu-
waæ p³ytê. Wtedy rozleg³ siê straszli-
wy zgrzyt i pisk metalu. Murzyni
rzucili p³ytê i zaczêli uciekaæ, krzycz¹c
coœ wniebog³osy. Okaza³o siê, ¿e
jedna z metalowych trumien stoi
pionowo i ociera siê o kamienn¹ p³ytê.
Uspokojono Murzynów i zaczê³o siê
mozolne otwieranie grobowca. Na
grubej warstwie piasku nie odcisn¹³
siê ¿aden œlad. Wszystkie trumny
le¿a³y porozrzucane bez ³adu i sk³adu.
Ma³a trumna dziewczynki zosta³a
rzucona na œcianê grobu z tak ogrom-
n¹ si³¹, ¿e od³ama³a solidny kawa³ muru.

Gubernator rozkaza³ przenieœæ wszyst-
kie trumny do innego grobowca. Fatalny
grobowiec pozostawiono otwarty.
Robotnicy wyciêli w kamieniu na
jego suficie, znak zapytania.

„Zachowanie” trumien,
przeniesionych w inne miejsce
Co by³o dalej z trumnami? - Nic

nie by³o. Po przeniesieniu trumien
wszystko od razu siê uspokoi³o i

Ostatnie otwarcie grobowca. Na szkicu,
sporz¹dzonym przez tych samych
urzêdników widaæ w jaki sposób
trumny zosta³y rozrzucone i pomie-
szane ze sob¹. Pochodzenie zdjêcia:
The moving coffins of Barbados
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W Pekinie trwaj¹ ostatnie przygo-
towania do XXIX Letnich Igrzysk
Olimpijskich. Na chiñskich stadionach
znowu stan¹ do szlachetnego wspó³-
zawodnictwa sportowcy z ca³ego
œwiata, aby wy³oniæ spoœród siebie
najlepszych. Jak zwykle, bêd¹ ze sob¹
rywalizowaæ po rycersku, owiani
olimpijskim duchem, zapo¿yczonym
z aren staro¿ytnej Olimpii, gdzie - jak
siê przyjmuje - wszystko dzia³o siê w
zgodzie z etyk¹, z zasadami uczciwej gry.

Nic podobnego - za kulisami daw-
nych olimpiad szachrowano na
potêgê, kupowanie i sprzedawanie
zwyciêstw by³o na porz¹dku dziennym,
a na arenach la³a siê krew i triumfator
zawodów nieraz odstêpowa³ od
swego pokonanego rywala dopiero
wówczas, gdy ten ju¿ le¿a³ martwy...

Ojciec olimpiad
Te rozmaite machlojki, zwi¹zane

z igrzyskami, traktowano jako rzecz
naturaln¹, w tych kombinacjach

uczestniczyli nie tylko zawodnicy i
sêdziowie, lecz tak¿e greckie mini-
pañstwa, kieruj¹ce siê czêsto aspek-
tami politycznymi.

Byæ mo¿e, ¿e w tych manipulacjach
nie widziano nic z³ego, bo tak¿e w
mitach, w których doszukuje siê
prapocz¹tków olimpiad, bez nich siê
nie obywa³o i trup œcieli³ siê czêsto gêsto.

Miêdzy innymi, za organizatora
pierwszych igrzysk uchodzi sam Zeus,
który, pokonawszy w okrutnym
pojedynku swego ojca, Kronosa,
zaw³adn¹³ ostatecznie niebem i dla
uczczenia zwyciêstwa urz¹dzi³ zawody
sportowe.

Inna legenda przyznaje tytu³ ojca
olimpiad Heraklesowi. Bêd¹c w
s³u¿bie króla Myken, Eurysteusza, syn
Zeusa wykona³ 12 ciê¿kich prac, w
tym oczyœci³ tak¿e nie sprz¹tane od
30 lat stajnie Augiasza, za co król Elidy
mia³ mu oddaæ czêœæ swego wiel-
kiego stada byd³a i koni, Ale nie dotrzy-
ma³ obietnicy, wobec czego Herakles
pozbawi³ go ¿ycia. Potem zwo³a³
sportowców, aby uczcili jego zwyciêstwo
pokazami sprawnoœci fizycznej.

Najpopularniejszy by³ jednak mit
o pierwszej w ogóle konkurencji spor-
towej, rozegranej w scenerii tej
w³aœnie peloponeskiej krainy, w
której le¿y Olimpia. Jej w³adca, król
Ojnomaos, mia³ piêkn¹ córkê, Hippo-
damiê, z czego powinien siê cieszyæ.
Ale by³o wrêcz przeciwnie, gdy¿
przepowiedziano mu, ¿e zginie z rêki
ziêcia. W tej sytuacji za ¿adn¹ cenê
nie chcia³ dopuœciæ do ma³¿eñstwa
córki. Jednak jej uroda wci¹¿ przy-
ci¹ga³a zalotników. W zwi¹zku z tym,
Ojnomaos ustali³, ¿e odda jej rêkê
temu m³odzieñcowi, który pokona go
w wyœcigach rydwanów. Ubiegaj¹cy
siê o ni¹ nieszczêœnicy nie wiedzieli
jednak, ¿e ich konie nigdy nie dorów-
naj¹ tym ze stajni króla, pochodz¹-
cym ze stadniny boga wojny, Aresa,
nie maj¹cym równych w œmig³oœci.
Ojnomaos wpierw wypuszcza³ kan-
dydata na ziêcia trochê do przodu,
potem dogania³ go i przebija³ oszcze-
pem. W ten sposób wyeliminowa³
trzynastu adoratorów Hippodamii,
swych potencjalnych zabójców.

Ale pojawi³ siê czternasty, Pelops,
syn Tantala. Wiedzia³, co siê œwiêci, i,
nie chc¹c skoñczyæ, jak wczeœniejsi
wielbiciele córki króla, namówi³ jego
woŸnicê, Myrtylosa, aby uczyni³
rydwan Ojnomaosa niesprawnym.
Zrobi³ to – zast¹pi³ metalowe zatyczki
w osiach woskowymi. Kiedy król ju¿
dogania³ Pelopsa, ko³a jego rydwanu

KREW I KORUPCJA
odpad³y, a on sam leg³ w kurzu drogi,
zapl¹tany w szcz¹tki pojazdu. Pelops
dobi³ go w³óczni¹, wzi¹³ narzeczon¹ i
na czeœæ swego triumfu otworzy³
igrzyska pierwszej olimpiady.

Na garnuszku wojen
Jak by³o, tak by³o, ale nie ulega

kwestii, ¿e w Olimpii i jej okolicach
zawody sportowe odbywa³y siê
grubo wczeœniej od tych, które,
pocz¹wszy od 776 r. przed Chrystu-
sem s¹ zaliczane do chronologii
igrzysk. Archeolodzy wydobywaj¹cy
z otch³ani wieków rozmaite œwiadectwa

przesz³oœci naszej cywilizacji s¹
przekonani, i¿ kiedyœ dostarcz¹ na to
dowodów. Na razie wci¹¿ pomna¿aj¹
to, co ogl¹dane w œwietle dziennym
poszerza nasz¹ wiedzê o przesz³oœci
Olimpii. A jest ona niezmiernie bo-
gata. Wystarczy sobie uœwiadomiæ, ¿e
przecie¿ igrzyska odbywa³y siê w niej
pocz¹wszy od 776 r. przed Chrystusem
a¿ do 394 r. po Chrystusie, kiedy to
cesarz Teodozjusz po³o¿y³ im kres. A¿

do 261 r., a wiêc przez ponad  tysi¹c
lat, organizowano je regularnie co
cztery lata, nie odwo³uj¹c ich ani razu!
Potem ju¿ bywa³o ró¿nie.

Archeolodzy urzêduj¹ w Olimpii
ju¿ od 1829 r., ale nie mog¹ siê
pochwaliæ zbyt wieloma wspania³ymi
trofeami, bo, kiedy sportowcy ju¿
przestali do niej przybywaæ, nawie-
dzi³y j¹ trzêsienia ziemi, po¿ary,
powodzie, które z czasem przykry³y
wszystko kilkumetrow¹ warstw¹
mu³u i piasku. Wczeœniej jednak¿e
obiekty Olimpii zamieniono w
kamienio³omy i rozszabrowano.

Niemniej, ziemia zd¹¿y³a to i owo
ukryæ. Zadziwia, ¿e w wykopaliskach
znajduje siê znaczne iloœci rozmaitej
broni. Nic w tym niezwyk³ego, bo,
choæ wszyscy przybywaj¹cy na
igrzyska musieli swe uzbrojenie
pozostawiæ w domu, zwo¿ono tu ³upy
wojenne, które – ¿eby tak powiedzieæ
- ówczesny komitet olimpijski
spieniê¿a³, aby w ten sposób pokryæ
wydatki, zwi¹zane z przygotowa-
niem zawodów. Wedle uk³adów,
wszystkie greckie miasta-pañstwa
by³y zobowi¹zane do przekazywania
Olimpii jednej dziesi¹tej tego dobytku,
jaki zgarnia³y w czasie wypraw
wojennych. A zatem, igrzyska by³y
na garnuszku wojen! Im wiêcej ich
toczono, tym ³atwiej by³o organizato-
rom przygotowaæ wszystko, jak trzeba.

Do Olimpii zwo¿ono wiêc zewsz¹d
broñ, trójnogi, kosztownoœci i szla-
chetne metale, najbardziej po¿¹dane,
bo najproœciej by³o je obróciæ w
brzêcz¹c¹ monetê.

W ten sposób przez wieki nie
by³o ¿adnych k³opotów ze sfinanso-
waniem igrzysk. Pojawi³y siê dopiero
wówczas, kiedy cesarz Oktawian
August proklamowa³ Pax Romana i
w granicach pañstwa rzymskiego /a
wiêc tak¿e w Grecji/ usta³ szczêk
broni. Odt¹d skarbnice Olimpii zaczê³y
œwieciæ pustkami, organizatorzy

zawodów byli zdani wy³¹cznie na
dary. W 12 r. przed Chrystusem w
kasach by³o tak ma³o pieniêdzy, ¿e
ju¿ chciano kolejne igrzyska odwo³aæ.
Na szczêœcie w ostatniej chwili na

scenê wkroczy³ Herod Wielki, król
Judei, wielki przyjaciel wszystkiego,
co mia³o zwi¹zek z Hellad¹. Jego dar
w gotówce by³ tak znacz¹cy, ¿e
starczy³ nie tylko na przeprowa-
dzenie 192 olimpiady, lecz jeszcze
wielu nastêpnych.

Olimpijski pokój
Termin igrzysk ustalano zawsze

tak, by na ich trzeci dzieñ przypada³a
pe³nia Ksiê¿yca. Kilka miesiêcy
wczeœniej, wiosn¹, wyruszali w drogê
heroldowie, aby oznajmiæ ca³emu
œwiatu greckiemu, ¿e zbli¿a siê
kolejne spotkanie sportowców i
zaprosiæ wszystkich chêtnych do

wziêcia w nim udzia³u. Jednoczeœnie
og³aszali olimpijski pokój, maj¹cy
obowi¹zywaæ trzy miesi¹ce. Nie
znaczy to wcale, jak siê zazwyczaj
utrzymuje, ¿e wszêdzie musiano
zakopaæ topór wojenny. Przeciwnie
-– wojny trwa³y nadal, tyle tylko, ¿e
ka¿dy, kto udawa³ siê do Olimpii, mia³
prawo do bezpiecznej, wolnej drogi.

Z pocz¹tku w igrzyskach mogli
uczestniczyæ wy³¹cznie Grecy. Potem
dopuszczono do nich tak¿e Macedoñ-
czyków, a po kilku dalszych stuleciach
– równie¿ Rzymian. Wspomniany ju¿
Herod, który tak hojnie wspar³
fundusz olimpijski, bra³ w nich udzia³
jako przewodnicz¹cy kolegium
sêdziowskiego. Ba – na Peloponez
wybrali siê tak¿e niektórzy cesarze,
szczególnie chêtnie staj¹cy do wyœci-
gu rydwanów. Najbardziej aktywny
okaza³ siê cesarz Neron, który starto-
wa³ zreszt¹ nie tylko w Olimpii, lecz
równie¿ w trzech innych g³ównych
igrzyskach ogólnogreckich: pytyjskich,
istmijskich i nemejskich (nie licz¹c
pomniejszych imprez). Specjalnie dla
niego wprowadzono te¿ zawody mu-
zyczne. Ogó³em cesarz zebra³ ... 1.808
nagród! By³ – w oczach sêdziów  -
najlepszy we wszystkich konkuren-
cjach, czy to w wyœcigach pieszych,
czy te¿ rzucaniu dyskiem, skakaniu,
rzucaniu pociskiem, mocowaniu siê
³¹cznie z walk¹ na piêœci, biegu z
broni¹ czy wreszcie w wyœcigach
konnych - wszyscy rywalizuj¹cy z
nim sportowcy mieli zawsze gorsz¹
kondycjê. Jedynie w wyœcigu rydwa-
nów z zaprzêgiem dziesiêciokon-
nym, powo¿¹cy straci³ równowagê
i wypad³ z wozu. Ale zwyciê¿y³, bo
sêdziowie wypatrzyli, ¿e jego rywale
w bezwstydny sposób obeszli
przepisy...

Laury za pieni¹dze
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e tak¹

taryfê ulgow¹ stosowano tylko
wobec Nerona, b¹dŸ co b¹dŸ cesarza.
Nic podobnego! Przekupstwo by³o w
Olimpii na porz¹dku dziennym,
olimpijskie laury móg³ kupiæ ka¿dy,
kto mia³ doœæ pieniêdzy. W 338 r.
przed Chrystusem pewien Tesalijczyk
o imieniu Eupolos skorumpowa³
wszystkich zawodników, z którymi
mia³ walczyæ na piêœci. I zdoby³ lauro-
wy wieniec. Ale sêdziowie dowiedzieli
siê o jego nieczystej grze. Powinni mu
wiec odebraæ niehonorowo zdobyty
tytu³. Sk¹d¿e - za¿¹dali tylko od

Eupolosa, aby im tak¿e wyp³aci³
odpowiedni¹ czêœæ...

W 332 r. przed Chrystusem po-
dobna afera zatoczy³a szersze krêgi.
Ateñczyk Kallippos pragn¹³ wówczas
zwyciê¿yæ w piêcioboju i wrêczy³
swym rywalom stosowne sumy.

Sprawa wysz³a jednak na jaw. Nie
pomog³y zapewnienia Kallipposa, ¿e
to nieprawda, ¿e uknuto przeciwko
niemu spisek. Nic te¿ nie wskóra³
przys³any mu na pomoc z Aten s³ynny
mówca Hyperoides - sêdziowie byli
nieustêpliwi, mimo ¿e lepiej by³oby
pójœæ wobec potê¿nych Aten na
ustêpstwa. No i w rezultacie Ateny
zbojkotowa³y nastêpne olimpiady!

Czy warto jednak by³o ³o¿yæ sporo
pieniêdzy, aby w Olimpii wzi¹æ w
nagrodê tylko palmê i laurowy wieniec?
Nie, nie o to chodzi³o, w gruncie
rzeczy walczono tam o póŸniejsze
splendory, bo ka¿dy zwyciêzca móg³

liczyæ w swej ojczyŸnie na liczne
honory, na stanowiska, na wartoœcio-
we nagrody, sta³e pensje, zwolnienia
z podatków, a nawet pomniki,
s³owem – jak byœmy dziœ powiedzieli
- na karierê.

Przyk³adem niechaj bêdzie s³ynny
Milon z Krotonu, zapaœnik, który w
szóstym stuleciu przed Chrystusem
w ci¹gu 30 lat zdoby³ 6 wieñców
olimpijskich, 7 – w igrzyskach w Delfach,
10 - w Koryncie i 9 - w Nemei. Te
sukcesy przesunê³y go z nizin spo-
³ecznych ku sferom arystokratycznym.
Jego córka wysz³a za m¹¿ za znanego
lekarza, który na dodatek sowicie
teœcia obdarowa³, tak¿e inni byli
gotowi wiele zap³aciæ, byle tylko
wejœæ w kr¹g jego rodziny. Sam
Kroton zaœ, jak stwierdzali wspó³czeœni,
nie grzeszy³ rozumem i, gdyby nie
zwyciêstwa na ringu, by³by niczym.

W 412 r. przed Chrystusem po
zwyciêstwie w podwójnym biegu
wróci³ z laurem do Akragas na Sycylii
atleta Exaenetus. „Przywieziono go do
miasta na wozie, któremu towarzy-
szy³o w orszaku 300 innych zaprzê¿o-
nych w pary bia³ych koni”, zapisa³
œwiadek tego wydarzenia. „Byæ mo¿e
atleci dlatego tak wysoko trzymaj¹
nosy, bo zbieraj¹ wiêcej pieniêdzy, ni¿

ktokolwiek inny”, stwierdzi³ kiedyœ
pochodz¹cy z Pergamonu lekarz
Galen /129-199 po Chrystusie/, medyk
prawie tak s³awny jak Hipokrates. Inni
krytycy nadmiernego honorowania
zwyciêzców igrzysk i ich wygórowa-
nego o sobie mniemania podkreœlali
z przek¹sem, ¿e nie przystoi, aby tak
wysoko cywilizowane greckie
spo³eczeñstwo stawia³o na piedestale
bohaterów ludzi, którzy mo¿e i wyka-
zali siê na arenie wiêksz¹ si³¹,
sprawniejszymi miêœniami, ale poza
tym przewa¿nie nawet nie potrafi¹
czytaæ ani pisaæ...

Nie wszyscy startuj¹cy w igrzys-
kach wracali do domów cali i zdrowi,
gdy¿ niektórym konkurencjom stale
towarzyszy³ trzask ³amanych koœci.
Na przyk³ad - zapasom po³¹czonym
z walk¹ na piêœci. W pankrationie
walczono tak d³ugo, a¿ któryœ z
zawodników siê podda³, co wyra¿a³
podniesieniem rêki (jeœli mu na to
jeszcze starcza³o si³). Dozwolone by³y
wszystkie chwyty (poza drapaniem i
gryzieniem), tak ¿e zawodnicy bez
przerwy ok³adali siê piêœciami, kopali,
dusili, wy³amywali stawy, próbowali
wy³upaæ oczy, z³amaæ koñczyny,
palce. W tej sytuacji nierzadko ktoœ
pozostawa³ na placu boju martwy.

•ród³o idei?
Nie by³y wiêc, igrzyska staro¿ytnoœci

spotkaniami wy³¹cznie prawych
ludzi, m³odzieñców, zbieraj¹cych siê
tylko po to, aby w szlachetnej walce

wykazaæ, komu przys³uguje palma
pierwszeñstwa w uprawianych
wówczas dyscyplinach sportowych.
Nie by³y tak¿e synonimem pokoju,
bo w gruncie rzeczy istnia³y tylko dziêki
wojnom. Nie jest, zatem s³uszne
ci¹g³e odwo³ywanie siê do nich jako
Ÿród³a olimpijskich idei, które zawsze
powinny przyœwiecaæ uczestnikom
wspó³czesnych nam igrzysk.

Podobnie przesadne jest twier-
dzenie, ¿e nowoczesny ruch olimpijski
od¿y³ z myœl¹ o tym, ¿e utrwali pokój
miedzy narodami. Jego odnowiciel,
baron Pierre de Coubertin, mia³
ca³kiem co innego na myœli: przeko-

nany, ¿e klêska Francji z Prusami w
wojnie 1870/1871 r. by³a nastêpstwem
s³abej tê¿yzny fizycznej francuskich
wojaków, chcia³ po prostu zmobilizo-
waæ m³odzie¿ swego kraju do
uprawiania sportu, aby, kiedy znowu
wybije godzina walki, by³a do niej
lepiej przygotowana. I, kierowany
tymi w³aœnie intencjami, zabiega³ o
odrodzenie olimpiad, co mu siê uda³o:
w 1894 r. w Atenach odby³y siê
pierwsze igrzyska ery nowo¿ytnej.
Mniejsza zreszt¹ z tym, czym siê po-
wodowa³, grunt ¿e  jego idea nie
zosta³a pogrzebana i co cztery lata –-
z wy³¹czeniem czasu wojen -– mo-
¿emy ogl¹daæ, teraz dziêki telewizji
lepiej, ni¿ kiedykolwiek, wspania³e
mityngi najwspanialszych sportowców
œwiata. Zwyciê¿aj¹ na nich najlepsi -
na pewno bez ¿adnych przekupstw!

Artyku³ zilustrowaliœmy znacz-
kami olimpijskimi o treœci, nawi¹zu-
j¹cej do staro¿ytnych igrzysk. S¹ to
emisje poczt: wêgierskiej (1960 i 2004 r.),
USA (1932 i 2004), szwajcarskiej
(propaguje Muzeum Olimpijskie w
Lozannie), francuskiej (1924 i 2004)
oraz gibraltarskiej (1996, wydany w
100. rocznicê wznowienia igrzysk).
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Przygotowa³ do druku
MACIEJ DÊBORÓG-BYLCZYÑSKI

Dom
W dalszej niepewnoœci o los na-

szego domu, d³u¿y³y nam siê dni w
nieskoñczonoœæ. Krasne ju¿ w rêku
austriackim! Kilku ¯ydków stamt¹d
przyjecha³o. Pytamy, czy który nie
widzia³, choæ z daleka, naszego domu?
Nie uwa¿ali. Nie pamiêtaj¹. Jeden
widzia³. Dawajcie go tu. Widzia³ pó³
domu. Jak to pó³, a có¿ z dachem? W
dachu by³a dziura. No a drugie pó³
domu? Zdaje siê, ¿e szrapnel rozwali³,
bo tam tak¿e dziura. Bodaj¿e ciê z
tymi dziurami!

Pierwszych dni wrzeœnia, szarym
zmrokiem, zajecha³a fura z S. na nasz¹

Lata I wojny œwiatowej we Lwowie i Galicji Wschodniej. Nastêpny fragment fascynuj¹cego Pamiêtnika

pozostawiaj¹c wszystko losowi, nie
tylko, ¿e pozosta³ nietkniêty, ale nie
brak³o w nim nawet  takich drobiazgów,
jak lampy, wazony na kwiaty, al-
bumy z fotografiami. Pañstwo Schnel-
lowie w Firlejówce pozostali w domu
i  z anielsk¹ cierpliwoœci¹ znosili coraz
to nowe najazdy wojskowych, którzy
wprawdzie zadowalali siê goœcinnymi
pokojami i nie wyrzucali ich z domu,
ale zachowywali siê lekcewa¿¹co i  byli
jakby umyœlnie nieprzyjemni. W
koñcu wyst¹pili z propozycj¹, ¿e
w³asnymi koñmi (bo konie w³aœcicieli
dawno ju¿ sta³y siê ich w³asnoœci¹)
odwioz¹ pañstwa do Kontów, do
siostry pani, gdy¿ tu bêd¹ siê praw-
dopodobnie toczyæ walki. Wprawdzie
walk nie by³o, ale oni mieli rozkaz
paliæ, a przedtem chcieli jeszcze
wybraæ niejedno z bardzo ³adnie
urz¹dzonego domu. Zw³aszcza piêkne
tam by³y stare angielskie litografie, a
na tych umieli siê zawsze poznaæ

panna s³u¿¹ca, siedzia³a obok pani
Schnell g³owê o jej fotel opar³szy,
zrywa³a siê jednak co chwila, a¿eby
pods³uchiwaæ w sieniach, co mówi¹
przy telefonie. Dowiedzia³a siê, ¿e
stanowczo cofaæ siê bêd¹. Gdy nad
ranem telefon siê odezwa³, panie
zaczê³y j¹ zatrzymywaæ, by nie sz³a
pods³uchiwaæ, bo to niebezpieczne.
Mogli j¹ na tym z³apaæ. Nie us³ucha³a.
Zaledwie wysz³a, nast¹pi³ straszny
huk, œwiat³a pogas³y. Wszystkie szk³a
na ziemiê pospada³y. Pani G. widzia³a
kulê ognist¹ w miejscu, gdzie siedzi
pani Schnell. Wo³a i krzyczy, nada-
remnie. W koñcu, przekonan¹ jest,

Królestwie t³umaczyli siê, i wierzyli
w  to  œwiêcie, ¿e s¹ w „Freindestlan-
dzie”. Na Galicjê mówili, ¿e to jest „ein
Land der Verräter”. Trwa to jeszcze
do dzisiaj i strach pomyœleæ, ile tu
ludzkiej pracy i zapobiegliwoœci
przepada. Jak wygl¹daj¹ nasze lasy
po ich rabunkowej gospodarce!
Najgorzej, ¿e naszych skarg i za¿aleñ
nie chc¹ w³adze uwzglêdniæ. Pieniaki,
skarbiec tradycji i pami¹tek, przybytek
ka¿demu Polakowi drogi, zosta³y z
przeœlicznych starych mebli komplet-
nie ogo³ocone. W³aœciciele znali pu³ki
i imiennie oficerów austriackich,
którzy rabunku dokonali. Wnieœli
za¿alenie do Komendy II armii. Otrzy-
mali odpowiedŸ, ¿e to nieprawda! Czy
po tej niekoñcz¹cej siê wojnie, bêdzie
mo¿liwoœæ dochodzenia i procesów?

- Mieli prawo porozbieraæ nasz¹
broñ i strzelby z³o¿one za pokwi-
towaniem w magistracie?

- Kriegsrecht.
Wiêc, jedni zabieraj¹, bo maj¹

„slawischen Blut”, a drudzy postaraj¹
siê o prawo! Dwie nazwy dla tego
samego uczynku.

Co po zmianie rz¹dów uderzy³o
nas, to szalona preponderencja ̄ ydów.
Pe³no ich we wszystkich biurach,
etapach, dostawach. Robi¹ wra¿enie
wybranego ludu. Na zachodzie, a
zw³aszcza w Wiedniu, szalone po-
robili maj¹tki, i czekaj¹ na pokój, by
we wschodniej Galicji ziemiê zakupiæ.
Dowcipnisie utrzymuj¹, ¿e trzy litery
na czapkach ¿o³nierskich, które maj¹
znaczyæ: „Franz Joseph der erste” znacz¹
w³aœciwie: „Für jüdische Interesse”.

ulicê. Konie i wóz tamtejszego gospo-
darza. Na wozie nasz kucharz i baba,
która nam zawsze wiktua³y przywo-
zi³a. Nie ma ju¿ Moskali!

- Bili siê u nas?
- Nie! Spokojnie uciekali. Kilku za-

spa³o i w nocy bez butów fury dopadli
o pojechali, ale ich nasi tu¿ za Bro-
dami z³apali.

- A dom?
- Dom stoi! Tylko drzwi powy-

walane, posadzka zerwana i szyby
wybite…

- Meble?
- Wszystkie wywiezione. Nie

zosta³o nic…
- M³yn?
- Spalony do cna, benzynê lali, bo

ani œrubki ca³ej nie znajdzie.
- Folwark?
- Spalony, ¿e i drzwi nie widaæ,

jedna tam pustynia.
- Gorzelnia?
- Tylko na œrodkowej czêœci dach

siê trzyma, maszyny i kot³y zabrali,
resztê spalili.

- A inne domy?
- Albo spalone, albo rozebrane.

Wszystko drzewo ci¹gnêli do oko-
pów, wiêc siê powali³y.

- Krowy? Konie?
- Nie ma nic. Zabrali!
- Ha! Wola Bo¿a! O szczêœciu

jeszcze mówiæ mo¿emy, bo zosta³
dach nad g³ow¹ i parê bud rozwalo-
nych. Gdzieniegdzie i tym pochwaliæ
siê nie mog¹! Tylko, mimo woli
zadajemy sobie w myœli pytanie: „po
co nas odbijali?”

Ró¿nie bywa na tym œwiecie
Podobny, mniej wiêcej taki sam,

los spotka³ wszystkie dwory okolicz-
ne. I to bez wzglêdu na to, czy w³aœci-
ciele byli obecni, lub nie, przeciwnie,
jakby na ironiê, dom pana Ujejskiego
w Paw³owie, który zaraz w chwili
wydania wojny wyjecha³ z córk¹,

Moskale. Nikt nie móg³ dok³adnie
opowiedzieæ, jak to siê tam odby³o.
S³u¿ba pañstwa Schnellów widz¹c, ¿e
dom podpalaj¹, rzuci³a siê meble
wynosiæ, w poœpiechu ka¿dy chwyta³
co l¿ejsze przedmioty. W rezultacie
w³aœciciele za powrotem znaleŸli
tylko jeden domek ss. S³u¿ebniczek
nie spalony, a z mebli dorachowali
siê jednego ³ó¿ka i szafy, za to
szeœædziesiêciu krzese³ i foteli. Propo-
nowaæ op³atê, a¿eby nie podpalili,
by³o nieroztropnie. Zw³aszcza, jeœli
dom sta³ blisko g³ównego traktu,
trzeba by chyba by³o sk³adaæ tê sam¹
daninê ka¿dej nastêpnej dywizji.

Panu Gniewoszowi w Kontach
kapitan oœwiadczy³ z min¹ znacz¹c¹,
¿e maj¹ rozkaz paliæ. „Palcie”, odpo-
wiedzia³, „jeœli macie taki rozkaz”, i
nie spalili. Im bli¿ej Brodów, tym
mniej palili. W Kontach walki trwa³y
oko³o dwóch tygodni. Pañstwo G. i
Schnellowie byli przez ca³y ten czas,
jak w zamkniêtej twierdzy. Nawet do
ogrodu, pe³nego so³datów i artylerii
wyjœæ nie mogli. Wœród licznych
rosyjskich oficerów, by³ jeden Polak –
pan Grabowski. Cz³owiek g³adki,
dobrze wychowany. Jak móg³ os³adza³
im przykre po³o¿enie. Przynosi³
cukierki, pociesza³, ¿e to ju¿ d³ugo nie
potrwa, mo¿liwym nawet, ¿e za jego
przyczyn¹ mniej by³o szkód, ni¿ w
innych miejscowoœciach. Mimo to,
nieustanny huk armat przyprawia³
ich omal o utratê zmys³ów. Pani
Schnellowa chcia³a koniecznie ucie-
kaæ gdzieœ w œwiat. Ledwie j¹
powstrzymali, bo i tak by³oby wojsko
nigdzie nie puœci³o. Zrozpaczonym
zdawa³o siê, ¿e ten huk nigdy nie
ustanie. Nadesz³a noc ostatnia! Iœcie
piekielna noc! Strza³y wpada³y do
pokoi. Wybrali wiêc jeden, wstêpny,
który z trzech stron mia³ œciany
podwójne i tam drzemi¹c na fotelach
obok spêdzali tê noc. Gabriela, wierna

¯o³nierze austriaccy rekwiruj¹, dach
miedziany na koœciele Bernar-
dynów we Lwowie, 1915-1917 r.

Wkroczenie wojsk austriackich do Lwowa, 22.06.1915 r.

¿e siostra jej ¿yje. Wbiegaj¹ na odg³os
detonacji panowie S. i G. ze œwiat³em.
Chwilowo og³uszona pani S. przycho-
dzi do siebie. Ma naskórek policzka
lekko odarty i mia³em z muru ca³a
obsypana. Ktoœ rêczny pocisk rzuci³
przez okno, upad³ w³aœnie w miejscu,
gdzie spoczywa³a g³owa Gabrieli.
Ciekawoœæ uratowa³a jej ¿ycie. W
godzinê póŸniej pad³ jeszcze jeden
pocisk przez okno, nikomu nie
przynosz¹c szkody. By³ to ostatni.
Po¿egnalny. Potem zapanowa³a cisza.
Dnia³o ju¿, gdy us³yszeli g³oœne dobi-
janie siê do drzwi wejœciowych. By³
to oficer austriacki, który, spatrolo-
wawszy ogród i podwórze, przekona³

Czy bêd¹ takie pretensje uwzglêd-
nione? Ale doœæ o tym. Zapisywaæ
wszystko, co siê pod pióro ciœnie
jest fizycznym niepodobieñstwem,
a to, o czym s³yszymy, jest zaled-
wie cz¹stk¹ tego, co siê w Polsce i
na Litwie dzieje. Mo¿e teraz, kiedy
nam lepsza przysz³oœæ œwita, bê-
dziemy mniej pami¹tkami prze-
sz³oœci ¿yli. Musia³aby ona jednak
byæ bardzo œwietlan¹, by nasz ¿al
ukoiæ. A jakoœ dotychczas tak siê
nie zapowiada.

Jako „pendant” do rozmowy z
ksiêciem W., który mówi¹c o rabun-
kach Moskali i Rusinów wyrazi³ siê,
¿e „es Liegt schon in slawischem
Blutte” przytoczê œwie¿o z pamiêci
powsta³¹ pogadankê o pewnym
austriackim Fliegerem. Skar¿y³ Sie-
mianowice, ¿e go nie powo³ano do
Rumunii. Tam prêdko mo¿na dorobiæ
siê maj¹tku. Teraz tam tylko Prusacy,
„diese Boschen”, mówi³ z zaciêtoœci¹,
zabieraj¹ wszystko, a co im niepo-
trzebne, to nieszcz¹.

- Jak¿e¿ to - zapyta³am. - Za-
biera³by pan ze sklepów? Rabowa³
pa³ace?

- Bezwarunkowo!
- Ale¿ panie, po co porz¹dnemu

cz³owiekowi zabieraæ cudze rzeczy?
Tyle na nich ci¹¿y ³ez, z³orzeczeñ
za krzywdê. Ka¿dy kocha swoj¹
w³asnoœæ, choæby bezwartoœciow¹.
Wiem, jak miê bola³a utrata
drobiazgów nieraz. To te¿ memu
synowi pokaza³abym drzwi, gdyby
mi jaki cudzy grat przyniós³. Ale nie
ma o to obawy. By³ obecny ra-
bunkom w Poczajowie, patrzy³ jak
Niemcy wycinali obrazy, zabierali
bajeczne wprost ornaty, ale mu ani
przez myœl nie przysz³o wzi¹æ coœ
dla siebie.

- To szkoda, bo mia³ do tego
wszelkie prawo.

- Wiêc, Moskale mieli prawo
zabraæ i wywieŸæ nasze meble?

- Auberdingt.

Drugi dowcip jest zabawniejszy:
Skar¿yli siê ludzie Bogu, ¿e na ziemi
krew siê leje, ¿e siê ludzie morduj¹
wzajemnie, b³agali i prosili, by zaradzi³
tylu nieszczêœciom.

- Jak¿e wam radziæ - mówi Bóg.  -
Pos³a³bym wam mego Syna, có¿,
kiedy ma lat 33 i w wojsku nie s³u¿y³,
to zaraz go w szpangi weŸmiecie i
gotowiœcie drugi raz umêczyæ. Po-
szed³bym sam, ale jak tylko mój tron
opuszczê, to siê gotów Wilhelm na
nim usadowiæ. Mo¿e Moj¿esza wam
poœlê. Sprytny jest, na ka¿d¹ biedê
umia³ sposób znaleŸæ.

Poszed³ Moj¿esz, ale po nied³ugiej
chwili powróci³ mocno zadowolony.

- Panie Bo¿e - mówi. - Ja tam
niepotrzebny! Wszyscy moi s¹ na
etapach, albo przy aprowizacji, a tam
krwi nie widaæ, tylko du¿o z³ota u
dostawców.

I martwi³ siê Bóg, a ludzie bili siê
dalej.

Inna anegdotka te¿ podobnej
treœci: Do bram nieba puka cesarz
Franciszek Józef. Puka d³ugo, nada-
remnie. W koñcu, u szczytu niebies-
kich podwoi, ukazuje siê  g³owa  anio³ka.

- Nie trzeba daremnie siê dobijaæ
- mówi. – Œwiêty Piotr bardzo zajêty.
Du¿o dziœ mamy petentów. Musisz
czekaæ kolei.

- A mo¿e jest tam mój patron  -
Œwiêty Józef?

- Od dawna na Froncie.
- To Œwiêty Franciszek?
- W szpitalu garnizonowym w…
- Matka Boska?
- W Polsce! Korony swojej pilnuje,

¿eby jej Prusacy nie zarekwirowali.
- Ale Pan Bóg jest?
- A có¿ to nie wiesz, ¿e teraz

ofensywa? Pan Bóg nie ma czasu.
- To nie pozosta³ w niebie nikt z

takich szanowniejszych?
- Owszem! Abraham, Moj¿esz,

Izaak…
- Ah! Genau, so wie in  meinem Statte.

cdn.

Rok 1915. Rosjanie wkroczyli do Lwowa. Z ich przybyciem zjawi³y sie
tak¿e rosyjskie banki

siê, ¿e nigdzie nie ma Moskali,
przyszed³ donieœæ o tym w³aœcicielom
i zasiedli wspólnie do pierwszego
wspólnego œniadania.

Podobne rzeczy przechodzili ci,
którzy na wsi oczekiwali rozwoju
wypadków. Inna moja znajoma – pani
I. Cieñska - przyby³a takie same
chwile w g³êbi ogromnego, staro-
œwieckiego kominka. Dwie siostry,
starsze ju¿ osoby - panie Wierzchlej-
ska i Krajewska – opowiada³y, ¿e
by³yby pieszo ucieka³y do Lwowa.
Du¿o te¿ wycierpieli i panowie. Ci
czêsto musieli staczaæ walki, by ich
przymusowo nie wywo¿ono. Pana
Adama Thulliego z Rzepniowa, cz³o-
wieka szeœædziesiêcioletniego, gna³
kozak zwi¹zanego sznurem, przytro-
czywszy go do siod³a. Dopiero w
Brodach uda³o mu siê okupiæ i zbiec
z powrotem. Kogo z mê¿czyzn po-
chwycili, to zawsze tak prowadzili.
Zdarzy³o siê to naszemu ekonomowi,
panu Kosickiemu, ale mia³ du¿o rubli
przy sobie, wiêc prêdko siê uwolni³.
A jakie zniszczenie! Czego nie zmietli
z pola Rosjanie, temu poradzili hon-
wedzi, w których duch przemyœlnego
psucia i rozbijania pokutuje widocznie
od czasów Attyli. ¯adnego ogrodze-
nia, drzwi, s³upów nie oszczêdzili. W

Drobny handlarz ¿ydowski
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W celu opisania tej czêœci narodu
polskiego, która ¿y³a i ¿yje po dzieñ
dzisiejszy na terenach na wschód
od polskich terenów etnicznych,
nale¿y wyjaœniæ pojêcia, jakie
z tymi obszarami siê kojarz¹: kresy,
ziemie zabrane. Rozwa¿ania te
dotycz¹ obszarów które w przesz³oœci
nale¿a³y do Rzeczypospolitej,
stanowi³y jej czêœæ sk³adow¹.
Zdarzenia dziejowe spowodowa³y
i¿ dosta³y siê pod w³adztwo
terytorialne pañstw zaborczych
Rosji i Austrii. Dzisiaj stanowi¹
ogromn¹ czêœæ nowoutworzonych
pañstw: Litwy, £otwy, a przede
wszystkim Ukrainy i Bia³orusi.

Co to s¹ Kresy?
Utrata niezale¿noœci pañstwowej

nie zniszczy³a polskoœci, ale jedynie
j¹ wyhamowa³a (czêsto ukrywano j¹
przed ewentualnymi represjami).
Szczególnie trudna sytuacja pano-
wa³a na obszarach wschodnich,
Kresach, którym to mianem okreœla³o
siê najpierw peryferyjne rejony
pañstwa polskiego, po³o¿one przy
granicy i stosowano g³ównie w
odniesieniu do ziem wschodnich I Rze-
czypospolitej. Pocz¹tkowo nazwa ta
by³a u¿ywana w stosunku do rubie¿y
wschodnich w³adztwa Jagiellonów, u
kresu, koñca ich ziem. W czasie roz-
biorów, jak i po nich, terminem tym
powszechnie okreœlano wszystkie
obszary, le¿¹ce na wschód od  Królestwa
Polskiego – Kongresówki. Tak¿e w od-
niesieniu do tych ziem, bêd¹cych pod
zarz¹dem rosyjskim, stosowano nazwê
Ziem Zabranych, administracyjnie
wchodzi³y one w sk³ad dziewiêciu
guberni carskich: grodzieñskiej,
wileñskiej, kowieñskiej, miñskiej,
witebskiej, mohylewskiej, wo³yñskiej,
podolskiej, kijowskiej. Równie¿ mia-
nem Kresów zaczêto okreœlaæ tereny,
le¿¹ce w zaborze austriackim na
wschód od Sanu. Wytworzy³ siê tam
specyficzny typ poczucia polskoœci i
zwi¹zku z Polsk¹. Rzecz znamienna,
wojna polsko-bolszewicka 1920 r.,
zakoñczona w odczuciach miejsco-
wych zwyciêstwem Polski, pomimo,
i¿ nie objê³a w wiêkszoœci miejsc
zamieszkania kresowiaków, nie
os³abi³a w nich poczucia wiêzi z
Ojczyzn¹, z któr¹ siê uto¿samiali.
Wielu Polaków z Kresów s³u¿y³o w
polskich formacjach wojskowych
tego czasu, tak¿e we wspomnianej
wojnie 1920 r. Na obszarach Wileñ-

POCHODZENIE
POLSKIEJ LUDNOŚCI KRESOWEJ

szczyzny, Grodzieñszczyzny, Nowogród-
czyzny miejscowi czêsto i w³asnymi
œrodkami wspomagali, dzia³ali i
organizowali oddzia³y samoobrony
ludnoœci przed bolszewikami.

Postêpowanie zaborców, wielo-
letnia silna rusyfikacja i germanizacja
skutkowa³y brakiem zaufania do ich
rz¹dów. Nale¿y powiedzieæ, ¿e ger-
manizacja, w wykonaniu urzêdników
austriackich bardzo silna, ust¹pi³a
polityce bardziej liberalnego trakto-
wania polskoœci w drugiej po³owie
XIX wieku. Lecz ca³y czas stosowano
tam metodê wygrywania Niemców
a przede wszystkim antagonizowania
miejscowych Rusinów z Polakami, co
przynios³o negatywne efekty ju¿ w
wolnej Polsce. Dla porównania,
rusyfikacja obejmowa³a niewspó³-
miernie wiêksze obszary i prowa-
dzona by³a wszêdzie, a szczególnie
silnie na Ziemiach Zabranych - Kresach
z olbrzymim natê¿eniem i z tego
tytu³u poœwiêcê jej znacznie wiêcej
uwagi.

Kresy...Bogate, stare, piêkne
s³owo. (...) Ziemio najmilsza mimo
przeœladowañ, Ziemio rodzona po-
mimo traktatów, Ziemio polska i
ojczysta mimo planów partii, Ziemio
nasza – pomimo s¹dów cudzoziem-
skich... [Zofia Kossak-Szczucka,
Po¿oga].

Kresowiacy
Celem okreœlenia i rozró¿nienia,

tamtejszej spo³ecznoœci polskiej
nazywa siê ich Polakami kresowymi,
b¹dŸ Kresowiakami. Jako grupa byli
pod ka¿dym wzglêdem silnie
zró¿nicowani tak spo³ecznie, jak i
ekonomicznie, stanowi¹c ca³y prze-
krój spo³eczny. Wywodzili siê z
miejscowych, którzy ulegali stopniowej
i dobrowolnej polonizacji oraz kato-
licyzacji. Zamieszkiwali wschodnie
obszary I Rzeczypospolitej, obecnie
Bia³oruœ, Ukrainê oraz Wileñszczyznê
na dzisiejszej Litwie. Stanowili tam
ca³e skupiska, tworz¹c okolice,
zaœcianki, które przetrwa³y mimo
z³ych i tragicznych okolicznoœci do
dnia dzisiejszego. Oprócz szlacheckich
okolic, ¿y³a w podobnych skupiskach
ludnoœæ ch³opska, której procentowo
by³o wiêcej na Ukrainie. W miastach
i miasteczkach kresowych stanowili
ju¿ znaczne zbiorowoœci, zale¿nie od
ich wielkoœci i znaczenia administra-
cyjno-gospodarczego. W czasach
Rzeczypospolitej do 1772 r. przesiedlali
siê tam i stapiali z nimi Polacy z
Korony, du¿o przyby³o z Mazowsza i
Podlasia. By³a to szlachta posesjo-

nacka, zagrodowa, ch³opi, mieszczanie.
W okresie zaborów w zmienionych
na gorsze realiach spo³eczno -poli-
tyczno-gospodarczych. Polacy na
Kresach czêsto pauperyzowali siê,
popadali w biedê, ulegali rusyfikacji
w³¹cznie z przymusowym przecho-
dzeniem na prawos³awie. Jednak¿e
nale¿y zaznaczyæ, ¿e gros z nich nie
zrywa³o swoich wiêzi z polskoœci¹,
nawet w okresie lat 20-30. XX w.,
najsilniejszego zwalczania ich, wielu
powraca³o do katolicyzmu. Kultywo-
wali tam swoj¹ odrêbnoœæ narodowo-
kulturow¹. W rzeczywistoœci sowiec-
kiej równie¿ stanowili bardzo du¿e i
licz¹ce siê skupisko polskie.

Polacy
w zaborze rosyjskim

Na Ziemiach Zabranych, Kresach
od pocz¹tku zaborów wprowadzano
ró¿ne, drakoñskie obostrzenia w
stosunku do Polaków tam ¿yj¹cych,
jak na przyk³ad zakaz kupowania
maj¹tków ziemskich przez Polaków
w tamtejszych guberniach. Na
obszarze tym Polacy byli ludnoœci¹
miejscow¹, doœæ siln¹ i liczebn¹.
G³ównie pochodzenia litewskiego,
ruskiego, a tak¿e wywodzili siê z
zasiedzia³ej ludnoœci nap³ywowej, jak:
tatarska, ¿ydowska, ormiañska, nie-
miecka, grecka i czeska. Stopniowo
przechodzili na katolicyzm i w
wiêkszoœci przypadków ca³kowicie
polonizowali siê. Dotyczy³o to
wszystkich stanów spo³ecznych. Tê
czêœæ spo³ecznoœci polskiej poczêto
nazywaæ Kresowiakami. Wielokrotnie
ciê¿sze warunki ¿ycia, szczególnie w
czasie zaborów, w okresie 1921-1939
w ZSRR i od 1939 roku pod okupacj¹
niemieck¹ i now¹ sowiecka a¿ do
upadku komunizmu, wzmaga³y w
nich patriotyzm, przywi¹zanie do
tradycji, odrêbnoœci religijnej, które
powiêksza³y przeœwiadczenie o
swojej wytrwa³oœci, wyj¹tkowoœci i
sile. PokaŸne wp³ywy i znaczenie
utrzymywa³o tam ziemiañstwo
polskie, mimo prowadzonej szcze-
gólnie ostrej polityki antypolskiej
caratu. Powo³uj¹c siê na s³owa Zofii
Kossak-Szczuckiej: (...)Ka¿de z
wielkich latyfundiów kresowych,
skupiaj¹c ko³o siebie pracowników
wy³¹cznie polskich, stawa³o siê
automatycznie ogniskiem polskoœci,
promieniuj¹cym w obszernym rejo-
nie. (...) Ogromne ordynacje i dobra
by³y najskuteczniejsz¹ form¹ prze-
chowania mocnej polskoœci na  Kresach,
i w tym kierunku zas³uga ich jest
nieoceniona(...).

W tych guberniach z kultur¹ i
tradycjami polskimi, uto¿samia³a siê
spora czêœæ szlachty œredniej i drob-
nej oraz liczny tam tzw. „zaœcianek”,
który by³ naturalnym ³¹cznikiem z
ludnoœci¹ ch³opsk¹, na któr¹ zna-
cz¹co oddzia³ywa³. Do polskoœci
przyznawa³a siê, lub ci¹¿y³a ku niej
czêœæ miejscowego ch³opstwa i
mieszczañstwa. Rozmieszczenie
ludnoœci polskiej na tych olbrzymich
terenach by³o bardzo zró¿nicowane,
poczynaj¹c od du¿ych skupisk w
czêœciach zachodnich, po ma³e, wrêcz
pojedyncze osady we wschodnich
zak¹tkach guberni „ziem zabranych”.

W celu os³abienia ¿ywio³u pol-
skiego, carat uderzy³ w szlachtê.
Dobrym pretekstem ku temu by³o
nieudane Powstanie Listopadowe.
Pod przykrywk¹ porz¹dku legislacyj-
nego, nakazano wylegitymowaæ siê
ka¿dej rodzinie z prawa posiadania
przez ni¹ nobilitacji. By³o to o tyle
trudne, gdy¿ rodziny te w wyniku
wojennych zniszczeñ, czêstokroæ
potraci³y wszelkie dokumenty i akty
prawne. Nie rzadko te¿, bardzo stare
akta nadañ szlacheckich by³y w
sposób niegodziwy nie honorowane
przez urzêdników. Nie wylegitymo-
wani otrzymywali status jednodwor-
ców, co wi¹za³o siê z zabraniem im
wszystkich praw i przywilejów (np.
kszta³cenia, wolnoœci). W samej tylko
guberni kijowskiej, wo³yñskiej i
podolskiej degradacja spo³eczna
wed³ug Daniela Beauvois’a, objê³a a¿
340 000 osób, z tej liczby 15 000
najbiedniejszych zaliczono do kate-
gorii ch³opów skarbowych i wielu z
nich przesiedlono do tych dóbr. Swoje
szlachectwo zachowa³o w w/w
guberniach oko³o 70 000 osób,
g³ównie w³aœcicieli ziemskich.
Œwiadczy to o skali akcji carskiej.
Dla wielu osób, w ten sposób zde-
klasowanych, by³a to wielka
tragedia osobista, koñcz¹ca siê
nawet samobójstwami. Ta zdekla-
sowana ludnoœæ, ulega³a szybkiej
rusyfikacji, b¹dŸ rutenizacji. Dotych-
czasowi wyznawcy Koœcio³a unic-
kiego, przewa¿nie nie rozumiej¹cy
ró¿nic, pod presj¹ w³adzy carskiej,
przechodzili na prawos³awie. Nie
ominê³o to równie¿ pokaŸnej liczby
katolików, którzy w trakcie swojej
pauperyzacji, tak¿e byli przymu-
szani do przyjêcia prawos³awia. Tak
prowadzona polityka powa¿nie
os³abia³a ¿ywio³ Polski kresowej. W
wyniku tych dzia³añ szlachta
(wylegitymowana) zosta³a oddzie-
lona od reszty spo³eczeñstwa,

niszcz¹c tym samym dotych-
czasow¹ harmoniê.

Polacy na Kresach
- to czêœæ Narodu Polskiego

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e naród polski
istnia³ i istnieje nie tylko w jednej
œcis³ej zbiorowoœci. Niestety, staran-
nie to wpajano nam w ostatnich
komunistycznych dziesiêcioleciach,
utrzymuj¹c, ¿e spo³ecznoœci polskich
na Wchodzie nie ma. Du¿e jej sku-
piska ¿y³y, funkcjonowa³y i funkcjo-
nuj¹ po dziœ dzieñ poza obszarami
etnicznymi. Trzeba pamiêtaæ, ¿e oni
s¹ równie¿ tak¹ sam¹ czêœci¹ narodu,
która jednak ¿yj¹c w oddaleniu od
Macierzy potrafi³a wytworzyæ swój
nieco odrêbny klimat rodzinny,
jêzykowy i kulturowy, jednoczeœnie
zachowuj¹c psychiczn¹ i kulturow¹
wiêŸ z Narodem i Ojczyzn¹. To
œwiadczy dobitnie o tym, ¿e du¿e
znaczenie dla utrzymania œwiado-
moœci i ³¹cznoœci ma religia, tradycje
polskie, kultywowane i przekazy-
wane przez pokolenia w oparciu o
rodzinê, której rola jest niepowta-
rzalna w polskiej tradycji. Natomiast
s³abiej zmaganiom tym sprosta³ jêzyk,
który uleg³ wp³ywom miejscowym.

Dziêki tym wzorcom, ich w³aœci-
wemu zrozumieniu i prawid³owemu
stosowaniu w ¿yciu spo³ecznym,
politycznym, naukowym, kulturalnym,
maj¹cym odniesienie do istnienia
jednej historycznej wspólnoty,
Rzeczypospolitej, sta³o siê mo¿liwe
budowanie i powiêkszanie jej o
spo³ecznoœci etnicznie obce, asymi-
luj¹ce siê i uto¿samiaj¹ce z jego
wartoœciami. W konsekwencji
dziejowej wp³ynê³o to na zwiêk-
szenie, wzbogacenie i wzmocnienie
w ka¿dej sferze naszego ¿ycia
narodowo-kulturowo-spo³ecznego.
Zaœwiadcza o tym ca³y zastêp
Polaków, którzy na trwa³e weszli do
panteonu polskiej nauki, kultury, a
wywodzili siê z ziem kresowych.

Na zakoñczenie przytoczê
wspomnienie kresowe Z. Kossak-
Szczuckiej, (...) My tu gospodarzami, my
tu jesteœmy u siebie. Jeœli jest tu co,
to, co my stworzyliœmy. (...) Stamt¹d
przychodzi do Macierzy nowy ¿ywio³
ludzki, pe³en energii i zdrowia. Tam
siê rodz¹ typy zuchwa³e, uparte,
umiej¹ce chcieæ i dzia³aæ. Stamt¹d
przychodz¹ surowce i szeroki, m³ody
oddech(...).

Kresy, jako pojêcie w polskiej
tradycji ma g³êbokie odniesienie
nostalgiczne, symboliczne i zarazem
patriotyczne.

ROCZNICE W MARCU
1 III 1815 Po ucieczce z Elby cesarz
Napoleon wyl¹dowa³ na wybrze-
¿u francuskim. Eskortê cesarza
stanowi³ szwadron polski dowo-
dzony przez Paw³a Jerzmanow-
skiego
2 III Miêdzynarodowy Dzieñ Obrony
Cywilnej
3 III Miêdzynarodowy Dzieñ Pisarzy
3 III 1918 Rosja sowiecka, Austro-
Wêgry i Niemcy zawar³y pokój w
Brzeœciu. Rosja rezygnowa³a na
rzecz pañstw centralnych z Finlandii,

Litwy, £otwy, Estonii, Bia³orusi,
Ukrainy i Zakaukazia
4 III œw. Kazimierza, królewicza
4 III 1998 Zmar³ Adam Bieñ, ostatni
z przywódców Polski Podziemnej.
6 III 1785 Urodzi³ siê Karol Kurpiñski,
kompozytor, dyrygent i pedagog.
Opery „Pa³ac Lucypera”, „Zabobon
czyli Krakowiacy i Górale”.
7 III 1835 Urodzi³ siê Adolf Tomasz
Dygasiñski, powieœciopisarz i  publicysta.
8 III Œwiatowy Dzieñ Kobiet
10 III 1948 Na spotkaniu przed-
stawicieli Polskiej Partii Robotniczej

i Polskiej Partii Socjalistycznej
zapad³a decyzja o po³¹czeniu obu
partii.
11 III 1863 Dyktatorem Powstania
Styczniowego zosta³, popierany
przez Hotel Lambert, Marian Lan-
giewicz.
15 III 1978 Zmar³ Aleksander
Kamiñski, dzia³acz harcerski, twórca
zuchowej metody wychowania.

Ÿród³o:www.wspolnota-
polska.org.pl

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 rzymskokatolickiej œw. Miko-
³aja w Bóbrce ko³o Lwowa, chcieliby
pomóc w odnowieniu wiêzi Rodaków,
pochodz¹cych z Kresów Wschodnich

ZAPROSZENIE
i zapraszaj¹ wszystkich do odwie-
dzenia ich Macierzy.

W domu parafialnym, znajduj¹-
cym siê w odleg³oœci 23 km od Lwo-
wa, stworzono godne warunki do
przyjêcia grupy, licz¹cej do 50 osób.
Jesteœmy w stanie pomóc w skon-
taktowaniu siê grupy z fachowymi
przewodnikami po Lwowie i okoli-
cach. Ze swej strony zapewniamy
opiekê duchow¹ i czekamy na
przyjazd Mi³ych Goœci.

Z pamiêci¹ modlitewn¹!
Ks. Marian Kuc SDB,

proboszcz parafii

Skąd nasz ród
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Jurij Smirnow tekst i zdjêcia

W naszym mieœcie otwarto
kolejn¹, bardzo ciekaw¹, wystawê
- „Obraz kultury Lwowa w ci¹gu
stu lat”, na której zosta³o
przedstawione ¿ycie kulturalne
i obyczajowe od koñca wieku
XVIII i do pocz¹tku XX wieku.
Wystawa jest otwarta
w siedemnastowiecznej
Kamienicy Bandinellich na Rynku,
w Muzeum Historycznym Miasta
Lwowa. Jest to kolejne
przedsiêwziêcie kustosza tego¿
muzeum, pana Sergija Bogdanowa,
który stara siê, aby jego placówka
dzia³a³a na poziomie europejskim.

Wystawa by³a eksponowana od
kilku miesiêcy i jest prezentowana
w piêciu salach drugiego piêtra. Sergij
Bogdanow myœli o tym, ¿eby to by³a
ekspozycja sta³a. Organizatorom
chodzi³o te¿ o to, ¿eby zaprezen-
towaæ ró¿ne aspekty ¿ycia Lwowa
XIX wieku. S¹ tu portrety wybitnych
dzia³aczy kulturalnych, politycznych,
pokazano dzie³a znanych artystów-
malarzy, obok nich - periodyki z tam-
tego czasu, np. „Gazeta Lwowska” z
1829 roku, ksi¹¿ki dziewiêtnasto-
wieczne, np. „Historia Lwowa” z 1829
roku, autorstwa ksiêdza Ignacego
Chodynickiego. Jest to gruby tom, w
którym po raz kolejny mo¿emy
odnaleŸæ informacjê o tym, ¿e nasze
miasto by³o kiedyœ grodem sto³ecz-
nym królestwa Galicji i Lodomerii i
mia³o nie tylko piêknego lwa w
herbie, lecz i królewsk¹ koronê nad
nim. S¹ tu te¿ fotografie, zwyk³e
przedmioty u¿ytku codziennego, np.
meble, kubki, butelki. Wszystko jest
starannie odnowione, ¿adna rzecz nie
trafi³a na tê wystawê, zanim nie
znalaz³a siê w rêku muzealnych
konserwatorów dzie³ sztuki.

Wiele z tych rzeczy przez lata
przebywa³o w magazynach muze-
alnych, teraz zosta³y wystawione
faktycznie po raz pierwszy. Bogate
zbiory naszych muzeów œwiadcz¹ o
tym, ¿e mo¿na by by³o zorganizowaæ
niejedno podobne muzeum, niejedn¹
podobn¹ wystawê, a jednak stale
brakuje miejsca. Poza tym, ka¿da rzecz,
zanim trafi przed oczy zwiedzaj¹cych,
musi byæ odpowiednio odnowiona.
Wymaga to czasu, kunsztu i pieniêdzy.

Wiek XIX by³ wiekiem, kiedy we
Lwowie powstawa³y nowe muzea,
biblioteki, odrodzi³ siê Uniwersytet,
kiedy powsta³a Politechnika, Aka-
demia Medyczna, ró¿ne towarzystwa
naukowe -  polskie, ukraiñskie,
¿ydowskie, odgrywaj¹ce znaczn¹ rolê
w kszta³towaniu kultury Lwowa
tamtego czasu. Dlatego na wystawie
mo¿na zobaczyæ portrety znanych
osobistoœci, naukowców, profesorów,
dzia³aczy tych¿e towarzystw.

W XIX wieku historyczna kamie-
nica Bandinellich nale¿a³a do znanej
rodziny Wildów - ksiêgarzy i wydaw-
ców lwowskich. Za³o¿yli oni we
Lwowie wydawnictwo i handlowali
ksi¹¿kami polskimi. Odegra³o to
wa¿n¹ rolê w rozwoju kultury i
œwiadomoœci narodowej w mieœcie,
w którym w³adze austriackie prowa-
dzi³y politykê germanizacji. Ludnoœæ
miejscowa walczy³a przeciwko tej
polityce. Na wystawie mo¿emy
zobaczyæ  piêkne prace znanych pol-
skich  artystów-malarzy: Rejchanów,
Kazimierza Pochwalskiego, Jana
Maszkowskiego, Pelichowskiego,
Kajetana Kosiñskiego - malarza po-
chodzenia ormiañskiego, ukraiñskich
artystów-malarzy - Iwana Trusza,
Monastyrskiego.

NOWA WYSTAWA
WE LWOWSKIM MUZEUM HISTORYCZNYM

Lwów w ciągu stu lat

Fragment wystawy

Wszystko to pozwala na bardzo
ciekawe wyobra¿enie sobie Lwowa
tamtych czasów. PrzejdŸmy siê przez
te sale, ¿eby zobaczyæ najciekawsze
rzeczy, które nie pozostawi¹ obo-
jêtnym ka¿dego zwiedzaj¹cego - z
prowincji, z Galicji, ze Lwowa, z Polski
czy odleg³ych krajów europejskich.

z góry Wronowskich Antoniego Lan-
gego, z pierwszej po³owy XIX wieku.
Widzimy jarmarki na placu œw. Jura,
równie¿ w po³owie tego¿ stulecia.
Jarmarki by³y popularne tak¿e na
placu Bernardyñskim, o czym œwiad-
czy dzie³o artysty-malarza Tadeusza
Rybkowskiego.

Kajetana Kosiñskiego. Sam artysta-
malarz by³ Ormianinem z pochodzenia
i namalowa³ typow¹ lwowsk¹
dziewiêtnastowieczn¹ Ormiankê.
Obok – dwa okaza³e krzes³a z obiciem
gobelinowym. Wszystko jest  wspania-
le odnowione i w dobrym stanie. S¹
te¿ niewielkie, ale ciekawe obrazy-
portrety, dzie³a znanych artystów.

Jeden z nich malowa³a Angelika
Kaufman, autorka z pocz¹tku wieku
XIX, drugi - lwowianin Jan Maszkow-
ski, za³o¿yciel ca³ej dynastii artystów-
malarzy i witra¿ystów z XIX i XX
wieku. J. Maszkowski prezentuje
nam obra, na którym mo¿emy
zobaczyæ, jak bawili siê lwowianie
w tamtych czasach. Obok dzie³
sztuki malarskiej – dobre beder-
mayerowskie meble, które stara-
niem kustosza S. Bogdanowa
zosta³y odnowione tak, ¿e nie
wstyd je zaprezentowaæ na ka¿dej

siê niejeden przedstawiciel w³adz.
Tylko nie Aleksander Fredro, który nie
by³ ¿adnym urzêdnikiem, tylko
literatem. Odbi³ Skarbkowi piêkn¹

Ormianka Lwowska XIX w.,
mal. K. Kosiñski

Na pierwszej sali od razu rzucaj¹
siê w oczy portrety przedstawicieli
arystokracji, tej, która odgrywa³a
znacz¹c¹ rolê w ¿yciu politycznym
kraju, np. ksiêcia Adama Sapiehy,
którego zwano „Czerwonym Ksiê-
ciem”. Urodzi³ siê w 1828 roku, zmar³
w 1903. Obok niego hrabia Borkowski
(portret jest dzie³em Józefa Rejchana),
s¹ portrety Dzieduszyckich, wœród
nich - portret znanego spiskowca,
Waleriana Dzieduszyckiego, cz³owieka,
który bardzo wiele zrobi³ dla

Któ¿ nie czyta³ o znanych balach,
redutach i kontraktach galicyjskich z
po³owy XIX wieku, odbywaj¹cych siê
w salach redutowych. Bale odbywa³y
siê te¿ w Teatrze Miejskim, który w
tamtych czasach mieœci³ siê w daw-
nym koœciele pofranciszkañskim,
zamienionym na salê teatraln¹. Na
takich balach zbiera³a siê szlachta
miejscowa oraz handlarze, którzy
chcieliby nabyæ od nich towary w
iloœciach hurtowych. Widaæ twarze
ludzi ró¿nych narodowoœci, ró¿nych Teatr Skarbka, mal. T. Rybkowski 1900 r.

¿onê, Zofiê z Jab³onowskich. Na
domiar z³ego, hrabia Skarbek by³ po
prostu zmuszony do wystawiania na
deskach teatru sztuk Aleksandra
Fredry. Jak nie wspomnieæ tu o tym,
¿e na deskach Teatru Skarbka wysta-
wiano w³aœnie, premiery i najlepsze
sztuki Aleksandra Fredry.

W gablotce przedstawiono stare
afisze Teatru Polskiego i Teatru Nie-
mieckiego we Lwowie, tak¿e afisz  Fred-
rowskiej  „Zemsty”, wystawionej w
dniu 8 paŸdziernika 1852 roku. Jest
te¿ afisz opery romantycznej „Wolny
strzelec”, która zosta³a wystawiona
w roku 1829 w Teatrze Narodowym.
Czasopisma lwowskie, jak np. „Ty-
godnik Naukowy i Literacki”, stale
umieszcza³y na swoich ³amach recen-
zje na spektakle teatralne, wystawy
sztuk piêknych etc. Do dziœ to wyda-

Hr Stanis³aw Skarbek,
mal.  A. Raczyñski

nie jest skarbcem wiedzy dla bada-
czy kultury i historii Lwowa tamtego
okresu. Obok na œcianach - piêkne
kolorowe litografie Tadeusza Ryb-
kowskiego, na których przedstawiono
ten¿e Teatr Skarbka. Piêkny, nowy,
wszystko wokó³ b³yszczy, ulice s¹
brukowane. Nic podobnego do tej
ruiny, która stoi dziœ, czeka na remont.

Jest te¿ wczeœniejszy widok -1844
rok, centralna aleja Lwowa, Wa³y
Hetmañskie, ulica Karola Ludwika.
Gmachów, które zosta³y tu przedsta-
wione, dawno ju¿ nie ma. W koñcu
XIX i na pocz¹tku XX wieku faktycz-
nie przebudowano wszystko raz
jeszcze i obecne Wa³y Hetmañskie
zosta³y zabudowane ca³kiem inaczej.
W 1844 roku jeszcze p³ynê³a Pe³tew,
nie by³o, oczywiœcie, pomnika Adama
Mickiewicza ani gmachu Opery
Lwowskiej. W pó³ stulecia póŸniej te
same Wa³y Hetmañskie zosta³y
przedstawione ju¿ na tle Opery

Panorama Lwowa z góry Wronowskich, mal. A. Lange, pocz. XIX w.

wielkiej wystawie europejskiej. Tu¿
obok jest mo¿e najbardziej charakte-
rystyczny portret, „rodzynek” ca³ej
wystaw - portret s³ynnego hrabiego
Stanis³awa Skarbka, autorstwa artysty-
malarza Aleksandra Raczyñskiego.

Stanis³aw Skarbek by³ znanym
mecenatem, zbudowa³ s³ynny Teatr
Skarbkowski, za³o¿y³ Fundacjê
Skarbkowsk¹ dla biednych ch³opców
-sierot, która opiera³a siê o jego
maj¹tki i dobra i dzia³a³a do roku 1939.
Obok tego portretu skromnie wy-
gl¹daj¹ podobizny Kornela Ujejskiego,
znanego poety, czy Boles³awa Orze-
chowicza, a przecie¿ namalowa³ je
s³ynny malarz polski Kazimierz
Pochwalski. Obraz Pochwalskiego
na s¹siedniej sali przedstawia na-
miestnika Galicji Agenora Go³u-
chowskiego.

Surowy charakter hrabiego Sta-
nis³awa Skarbka by³ znany w ca³ej
Galicji. Mieæ z nim do czynienia ba³

odrodzenia ducha narodowego w
Galicji pod zaborem austriackim. Tu¿
obok - piêkny portret ksiêcia Kazi-
mierza Sapiehy, dzie³o Józefa Pitsch-
mana. Wystawiono kilka znanych
litografii Lwowa – m.in. widok Lwowa

zawodów, na przyk³ad ¯yda, który
chce wytargowaæ od szlachcica p³ody
rolne, tak¿e urzêdników austriackich,
którzy nadzoruj¹ ca³e to przedsiêwziêcie.

Na innej sali przedstawiono port-
ret mieszczki lwowskiej autorstwa

Bal za rogatk¹ £yczakowsk¹, mal. J. Pstrak
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Lwowskiej. Obraz namalowa³ artysta
Stanis³aw Reichan. Widaæ na nim
panie, ubrane wedle mody z Wiednia
i Pary¿a, oficerów austriackich, wszystko
b³yszczy. Widzimy równie¿ powitanie
Franciszka Józefa na Powszechnej
Wystawie Krajowej w Parku Stryjskim
- w 1894 roku. Portrety obok przed-
stawiaj¹ prawdziwych entuzjastów,
ludzi, którzy poœwiêcili ca³e swoje
¿ycie, a nieraz i ca³y kapita³ na to,
¿eby to wszystko, co dziœ widzimy,
zgromadziæ w muzeach lwowskich.
To wiceprezydent miasta Lwowa
Tadeusz Rutowski, którego portret

namalowa³ Marceli Harasimowicz,
znany artysta-malarz oraz wieloletni
kustosz Lwowskiej Galerii Obrazów,
a tak¿e Boles³aw Orzechowicz, który
zgromadzi³ potê¿ne zbiory sztuki
polskiej i podarowa³ je lwowskim
muzeom.

Ca³kiem innych lwowian przed-
stawi³ na nastrojowym obrazie
secesyjnym Jaros³aw Pstrak. S¹ to
beztroscy mieszczanie na zabawie
tanecznej w knajpie za rogatk¹
£yczakowsk¹.

A jak tu nie zwróciæ uwagê na
butelki s³ynnego „Baczewskiego”?
Stoj¹ obok w szafie i przypominaj¹
nam, ¿e firma ta zosta³a za³o¿ona
w 1870 roku w Polsce, choæ pod zabo-
rem. Na ka¿dej butelce jest napis,
który œwiadczy o patriotyzmie tego¿
Baczewskiego, a nie tylko o robieniu
przez niego interesów.

Jeœli chodzi o przedstawicieli
kultury ukraiñskiej, to widzimy
portrety Olgi Kobylañskiej, znanej
pisarki, a tak¿e profesora Myko³y
Antonowycza. Jego portret namalo-
wa³ znany artysta-malarz ukraiñski
Antoni Pelichowski. S¹ te¿ prace
Kopystyñskiego - portret Teofila Paw-
lakowa - rok 1883, portret Petrusze-
wicza z 1885 roku, Bohdana Didyc-
kiego - z 1889 roku, portret Pesz-
kowskiego z roku 1851, obok portret
Izydora Szaraniewicza, dzie³o artysty-
malarza Teodora Demkiwa. Szara-
niewicz by³ znanym archeologiem,
profesorem, dzia³aczem Bractwa
Stauropigialnego, cz³owiekiem,
który bardzo du¿o zrobi³ dla roz-
woju badañ naukowych z zakresu
historii miasta Lwowa.

Kustosz Sergij Bogdanow powie-
dzia³, ¿e ta wystawa zostanie tutaj
na sta³e. Dziêki temu bêdzie konty-
nuowana ekspozycja muzealna, która
powsta³a w 2005 roku w salach tej¿e
kamienicy Bandinellich, lecz piêtro
ni¿ej i jest poœwiêcona Lwowowi z
okresu XVII-XVIII wieku. Ekspozy-
cja zostanie uzupe³niona, zamienione
bêd¹ niektóre portrety.

To wszystko s¹ wspania³e dzie³a
sztuki, które nasze muzeum poda-
rowa³o lwowianom, goœciom,
turystom. Niestety, przychodzi tu
bardzo ma³o ludzi. W trakcie robie-
nia reporta¿u zobaczy³em jedynie
dwie osoby zwiedzaj¹ce. Mam
nadziejê, ¿e nasze publikacje zachê-
c¹ ludzi do zwiedzania muzeów
lwowskich.

Portret wiceprezydenta Lwowa
Tadeusza Rutowskiego,
mal.  M. Harasimowicz

Jurij Smirnow

Zachariasiewicz-Abgaro Franci-
szek Ksawery (1.12 1770 -12. 06. 1845)
- ksi¹dz ormiañski, biskup rzymsko-
katolicki. Urodzi³ siê w Stanis³awowie
(obecnie m. Iwano-Frankiwsk) w
szlacheckiej rodzinie ormiañskiej,
która od czasów œredniowiecznych
osiad³a w Galicji. Przedstawiciele tej
rodziny byli bogatymi kupcami,
cz³onkami s¹dów ormiañskich we
Lwowie, ksiê¿mi (ormiañskimi i rzym-
skokatolickimi w XVIII w.). Zacharia-
siewicz by³ absolwentem gimnazjum
jezuickiego w Stanis³awowie i semi-
narium duchownego we Lwowie.
Jednoczeœnie skoñczy³ wydzia³ teolo-
giczny na Uniwersytecie Lwowskim.
Obroni³ doktorat z teologii i filozofii.
W 1795 r. ormiañski arcybiskup Jakub
Tumanowicz wyœwiêci³ Zachariasie-
wicza na ksiêdza w obrz¹dku ormiañ-
skokatolickim i mianowa³ go wika-
riuszem lwowskiej katedry ormiañskiej.
W 1801 r. rz¹d austriacki mianowa³
go profesorem historii Koœcio³a na
wydziale teologicznym Uniwersytetu
Lwowskiego. W 1811 r. arcybiskup Jan
Jakub Szymonowicz mianowa³ Zacha-
riasiewicza kanonikiem. gremialnym

F. Zachariasiewicz zebra³ wielk¹
bibliotekê, w³ada³ wiêcej ni¿ 10 jêzy-
kami obcymi. W 1812 r. otrzyma³
oficjaln¹ nobilitacjê (szlachectwo) od
cesarza Franciszka I Jednak dalsza
kariera w archidiecezji ormiañskoka-
tolickiej by³a doœæ problematyczna.
W³adze austriackie ograniczy³y liczbê
ksiê¿y ormiañskich i przeznaczy³y dla
nich doœæ niskie op³aty pañstwowe.
W takich warunkach niektórzy m³odzi
ksiê¿a zaczêli przechodziæ na obrz¹-
dek rzymskokatolicki, w którym dla
nich otwiera³y siê wiêksze mo¿li-
woœci i perspektywy. W 1812 r. F. Za-
chariasiewicz otrzyma³ przyzwolenie
Stolicy Apostolskiej i równie¿ przeszed³
na obrz¹dek rzymskokatolicki, a w
1816 r. zosta³ kanonikiem kapitu³y
³aciñskiej we Lwowie. W tych te¿
latach wyk³ada³ w gimnazjum
akademickim, obejmowa³ stanowisko
dyrektora gimnazjum. W 1817 r. na
podstawie dekretu cesarza Franciszka I
gimnazjum przekszta³cono na Uni-

Sylwetki
ZACHARIASIEWICZ – ABGARO
FRANCISZEK KSAWERY

wersytet, w czym by³a równie¿ du¿a
zas³uga F. Zachariasiewicza, którego
w roku akademickim 1826-1827
wybrano rektorem.

W kapitule lwowskiej F. Zacha-
riasiewicz wykonywa³  funkcje  kustosza.
W 1833 r. dekretem cesarskim Metro-
polita lwowski Andrzej Alojzy Ankwicz
by³ przeniesiony do czeskiej Pragi.
Przez intrygi polityczne i d¹¿enia do
germanizacji arcybiskupstwa lwow-
skiego, mianowanie nowego metro-
polity zaci¹gnê³o siê prawie na dwa
lata, z tego wiêc powodu w latach
1833-1834 F.  Zachariasiewicz  wykonywa³
obowi¹zki wikariusza kapitulnego i
administratora archidiecezji, faktycznie
kieruj¹c jej dzia³alnoœci¹. Nominacja
nowego metropolity, Franciszka
Ksawerego Luschina (18.03.1834 -

06. 04.1835), ma³o co zmieni³a w tej
sytuacji. F. K. Luschin by³ Austriakiem,
nie zna³ jêzyka polskiego, nie mia³
poparcia kleru, nieswojo siê czu³ we
Lwowie, z tego wiêc powodu po roku
zrzek³s siê metropolii lwowskiej.
Wyje¿d¿aj¹c ze Lwowa arcybiskup
Luschin skierowa³ do gubernatora
listê, na której umieszczono nazwiska
siedmiu mo¿liwych kandydatów do
objêcia biskupstwa. Otwiera³ j¹ F. Za-
chariasiewicz, o którym pisa³: „jestem
przekonany, ¿e nie tylko jest on pe³en
si³ i energii (mia³ wtedy 63 lata), ale
bêdzie równie¿ bardzo godny jako
biskup by rz¹dziæ diecezj¹ i w wy-
padku nominacji mo¿e okazaæ siê
bardzo po¿yteczny dla archidiecezji
lwowskiej». Ale w gubernatorstwie
zadecydowano inaczej (nie mieli

zaufania do urodzonych w Galicji) i
w wyniku tego nowym arcybisku-
pem Wiedeñ mianowa³ Franciszka
Pischtka, który pochodzi³ z Czech. W
tej sytuacji w dniu 2.09.1835 r. F. Za-
chariasiewicza mianowano biskupem
tarnowskim. W Tarnowie prowadzi³
on aktywn¹ dzia³alnoœæ, zorganizowa³
diecezjalne seminarium duchowne,
w którym równie¿ wyk³ada³. Zbudo-
wa³ nowy gmach seminaryjny. W
1840 r. F. Zachariasiewicza mianowano
biskupem przemyskim, a w 1843 r.
otrzyma³ wysoki tytu³ rzeczywistego
tajnego radcy cesarskiego.

Przez ca³e swoje ¿ycie F. Zacha-
riasiewicz prowadzi³ dzia³alnoœæ
naukow¹. Swoje artyku³y drukowa³
w jêzyku ³aciñskim i polskim. Najbar-
dziej interesowa³ siê tematyk¹
historyczn¹, histori¹ Koœcio³a i teolo-
gi¹. Najbardziej znan¹ prac¹ histo-
ryczn¹ F. Zachariasiewicza by³a
„Wiadomoœæ o Ormianach w Polsce”,
wydana w 1842 r. we Lwowie. Owa
praca by³a pierwsz¹ w ca³ym szeregu
XIX-XX wiecznych. badañ naukowych
na ten temat w (np. S. Bar¹cza, T.
Gromnickiego, M. Dzieduszyckiego,
Cz. Lechickiego), a równie¿ s³u¿y³a
wzorcem podczas ich napisania. W
przedmowie F. Zachariasiewicz pisa³,
¿e jeszcze podczas wyk³adów z
historii koœcio³a na Uniwersytecie
Lwowskim, stara³ siê zapoznaæ stu-
dentów z histori¹ œwi¹tyñ lwowskich
i ró¿nych obrz¹dków w Galicji. F.
Zachariasiewicz równie¿ zawsze
pamiêta³ o swoim pochodzeniu
ormiañskim i swoim obrz¹dku.

W wy¿ej wspomnianej pracy F.
Zachariasiewicz opisa³ pochodzenie
Ormian, historiê ich przesiedlenia siê
do Polski, ormiañskie zabytki Lwowa
i Galicji. Równie¿ dok³adnie przed-
stawi³ wydarzenia zwi¹zane z przyjê-
ciem przez Ormian lwowskich Unii z
Rzymem i liturgiczne cechy szczególne
obrz¹dku ormiañskokatolickiego.

Wspó³czesny badacz historii Koœ-
cio³a Ormiañskiego w Polsce T. Zaleski-
Isakowicz nazwa³ F. Zachariasiewicza
„jedn¹ z najwybitniejszych postaci w
episkopacie galicyjskim w XIX w.”

 Biskup F. Zachariasiewicz zmar³
w Przemyœlu i zosta³ pochowany w
krypcie miejscowej katedry ³aciñskiej.

Biskup przemyski Franciszek Zachariasiewicz. Portret pêdzla Jana Masz-
kowskiego

Program dzia³a tylko dla turystów
- osób fizycznych, którzy nie maj¹
sta³ego miejsca zamieszkania na
terytorium Unii Euro-
pejskiej. Istnieje
mo¿liwoœæ zwrotu
podatku za pomoc¹
programu Tax Free
Shopping.

Firma Global
Refund - realizator tego programu,
ma ponad dwudziestoletnie doœwiad-
czenie w bran¿y us³ug tax-free. A
Polsce dzia³a od
1998 roku. Stawka
VAT wynosi w Pol-
sce: 0%, 7% i 22%
w zale¿noœci od
towaru.

Trzy kroki do zwrotu VAT

1. Zakupy:
Turysta musi dokonaæ zakupu

jednorazowo na minimum 200 z³o-
tych jednego dnia i w jednym sklepie.
Musi tak¿e wyeksportowaæ zaku-
piony towar nie póŸniej ni¿ w ostatnim
dniu trzeciego miesi¹ca nastêpuj¹-
cego po miesi¹cu, w którym dokona³
zakupu. Dokument tax-free jest
wa¿ny przez cztery miesi¹ce nastê-
puj¹ce po miesi¹cu, w którym zosta³
dokonany zakup.

Dokumenty tax-free Global Refund
drukowane s¹ na specjalnym papierze
samokopiuj¹cym ze znakami  wodnymi,
oznaczeniami fluorescencyjnymi oraz
indywidualnym kodem kreskowym

przypisanym do danego sklepu. Do-
kumenty tax-free nale¿y zamawiaæ
z wyprzedzeniem, a tak¿e pamiêtaæ,
¿e nie wszystkie sklepy nale¿¹ do
tego systemu. Dokumenty tax-free
musz¹ byæ wype³nione bez b³êdów.

2. W Urzêdzie Celnym:
Dokument Global Refund musi

zostaæ ostemplowany przez celnika,
turysta musi
okazaæ pod-
czas odprawy
celnej na  granicy
swoje zakupy,
czek Global
Refund i pasz-
port. Pamiêtajcie o tym, bowiem
inaczej zwrot podatku przepada.

3. Zwrot:
W Polsce istnieje tylko jeden

sposób na odebranie refundacji  -  go-
tówka. Turysta mo¿e odebraæ pieni¹-
dze tylko w
gotówce i tylko
w punkcie wy-
p³aty gotówki
Global Refund.
Praktycznie na
ka¿dym wiêkszym przejœciu gra-
nicznym dzia³aj¹ agenci Global Refund
Polska, u których  mo¿na odebraæ
zwrot podatku.

Jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej
zajrzyj na stronê
www.globalrefund.com

Opracowa³a Natalia Kostyk

Jedziesz do Polski lub innego kraju Unii Europejskiej?
Dokonując tam zakupów możesz zaoszczędzić!

CZY WIECIE PAŃSTWO O ZWROCIE VAT?
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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.

Rodzina lekarska z Warszawy
poszukuje sprawnej i silnej osoby
do opieki  nad 15-letnim ch³opcem
z pora¿eniem mózgowym oraz do
czêœciowej pomocy w domu – bez
gotowania. Zapewnia siê miesz-

Poszukujemy opiekunki
kanie i wy¿ywienie oraz wynagro-
dzenie 1000  z³  miesiêcznie. Ch³opiec
uczêszcza w  godz. 8-15 do szko³y
specjalnej, z której siê go odwozi i
przywozi z powrotem. Kwalifikacje
pielêgniarskie niekonieczne.

Mo¿liwoœæ za³atwienia legalnego
pobytu i pracy oraz podjêcia przez
osobê opiekuj¹c¹ np. studiów
zaocznych w Polsce.
Oferty prosimy nadsy³aæ do redak-

cji „Kuriera Galicyjskiego”.

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

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-
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

Zapraszamy
kombatantówSzanowny Pan Senator RP

Stanis³aw Gogacz
Lublin

Organizacja Polskich Kombatantów
wojny 1939-1945 i Osób Represjo-
nowanych we Lwowie serdecznie
dziêkuje za przekazanie paczek
¿ywnoœciowych w ramach akcji

PODZIĘKOWANIE
„Polacy-rodakom”. Akcjê tê zaini-
cjowa³ i prowadzi Wielce Szanowny
Pan Senator. Serdeczne Bóg zap³aæ za
pomoc, szczeroœæ i serdecznoœæ
wobec nas. Dziêkujemy tak¿e Konsu-
lowi RP we Lwowie panu Janowi
Romejko-Hurko.

W imieniu cz³onków OPKiOR
prezes Stanis³awa Kalenowa

Szanowni
Czytelnicy,

prenumeratorzy
„Kuriera

Galicyjskiego”!
Docieraj¹ do nas sygna³y
o tym, ¿e nie wszyscy
Pañstwo otrzymuj¹ nasze
pismo, które zaprenumerowali
na poczcie. Bardzo prosimy
o zg³aszanie takich przypadków
do redakcji pod nr tel. we
Lwowie: (0322) 61-00-54,
w Stanis³awowie: (0342) 71-38-66.
Bardzo prosimy o podawanie
adresu poczty na której
dokonaliœcie zamówienia,
swojego imienia, nazwiska,
adresu oraz numeru kartki
dostawy (ukr.), któr¹ Pañstwo
otrzymali, dokonuj¹c
prenumeraty. U³atwi nam
to interweniowanie w odpo-
wiednich instytucjach,
odpowiedzialnych za dostawê
naszej gazety.

Redakcja

Zarz¹d Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
sk³ada wyrazy wspó³czucia

rodzinie i bliskim

œp. Ryszarda Zieliñskiego,

prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu, absolwenta
szko³y nr 10 we Lwowie

Czeœæ Jego pamiêci!

Redakcja „Kuriera Galicyjskiego”
³¹czy siê w ¿alu i smutku
z Rodzin¹ i Najbli¿szymi

œp. Ryszarda Zieliñskiego,

wieloletniego redaktora naczelnego pisma
„Polacy Donbasu”

Czeœæ jego pamiêci!

Z anio³em wraz biegnê
przed majestat Boski
a potem powracam na ziemiê
lecz têskniejszym
ni¿ przedtem
Adrian Wac³aw Brzózka

Bliskim i Rodzinie
Œp. RYSZARDA ZIELIÑSKIEGO

wyrazy ¿alu i wspó³czucia
z powodu Jego przedwczesnego odejœcia

sk³adaj¹
Kole¿anki i Koledzy wraz z Kierowniczk¹ klasy Mari¹ Iwanow¹

ze szko³y nr 10 we Lwowie
(rocznik 1948-1958)
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Za treść reklam, ogłoszeń i oświadczeń
redakcja nie ponosi odpowiedzialności,
nie zamówionych rękopisów nie zwraca
i pozostawia sobie prawo do skrótów.
Druk: Wydawniczy Dom „Mołoda
Hałyczyna” Sp.zo.o.
ТзОВ Видавничий Дім «Молода
Галичина»
Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780
Передплатити можна протягом року
в усіх відділеннях зв’язку України
Газета виходить 2 рази  на місяць
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Drukujemy również teksty autorów,
z którymi się nie zgadzamy!

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

Humor Żydów galicyjskich
WG HORACEGO SAFRINA

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

Rozwiązanie krzyżówki z nr 3 (55)

POZIOMO: 1 - wyekwipowanie i uzbro-
jenie ¿o³nierza, 6  - Jan Sebastian, 10
- zbiórka pieniê¿na, 11 - samogwa³t,
12 - organizacja ongiœ d¹¿¹ca do nie-
podleg³oœci Namibii, dziœ rz¹dz¹ca w
tym kraju, 13 - brytyjski policjant, 16
- uczucie suchoœci w ustach, 17 -
sêdzia muzu³mañski, 19 - strategiczny
dziœ surowiec, 21 - uznaje Bibliê jako
jedyne Ÿród³a objawienia, 24 - mia³

POZIOMO: afrodyzjak, zsyp, basiora, tornado, Atrek, kropid³o, choreograf, ulem, tama, kokoryczka, odkrywca, Stogi,
albinos, litaury, Real, harcerstwo.
PIONOWO: arba, risotto, Diogenes, zraz, alternator, skandal, p³odozmian, drops, ichtiozaur, egzorcysta, dyktator, makabra,
Zygmunt,  Dymna, plac, ¿yto.

bardzo wra¿liw¹ piêtê, 25 - ci¹gn¹cy
siê mleczny cukierek, 28 - Rosja na³o-
¿y³a je na polskie miêso, 29  - samo-
chód zabieraj¹cy wielu p³ac¹cych
pasa¿erów,  30 - bardzo miêkki mine-
ra³, 31 - sztuka rzeŸbienia w drewnie.
PIONOWO: 1- kolce na butach u³atwia-
j¹ce wspinanie siê, 2 - spiritus zalany
suszonymi lub œwie¿ymi owocami, 3
- zimowa stolica Polski, 4 -  przedwo-

jenny ¿o³nierz lekkiej kawalerii, 5 -
znawca ró¿nych dziedzin gospodarki,
7 - syntetyczne w³ókno, 8 - zdobywa
najwy¿sze góry œwiata, 9 - odmiana
komedii, 14  - luksusowe mieszkanie,
15 - stolica Gujany, 18 - okrêt przy-
stosowany do ochrony konwojów, 20
- tak równie¿ zwano dawniej szubie-
nicê, 22 - od A do Z, 23 - ogó³ roœlin,
26 - taniec  w  takcie ¾, 27 - stolica Norwegii.

Dnia pewnego zjawi³ siê u rabina
biedak. Musia³ jednak przez dwie
bite godziny czekaæ w przedpokoju
gdy¿ w komnacie uczonego mê¿a
prze-bywa³ znany bogacz. Wreszcie
rabin przyj¹³ go i nie wdaj¹c siê w
d³u¿sz¹ pogawêdkê wrêczy³ mu
zasi³ek pieniê¿ny i po¿egna!

- Rabbi – dziwi siê biedak - z
boga-czem rozmawialiœcie przez
dwie godziny, a biedaka
odprawiacie po minucie.

Rabin uœmiechn¹³ siê.
- Zamieni³em z tob¹ parê s³ów i

od razu wiem, ¿e jesteœ ¿ebrakiem.
A z tamtym musia³em rozmawiaæ
pe³ne dwie godziny, aby w koñcu
przekonaæ siê o tym samym!
***

¯yd przychodzi do rabina ze
skarg¹:

- Aj, pomó¿cie mi, rabbi! Mam
ciê¿kie k³opoty z ziêciem! On nie
umie piæ ani graæ w karty.

- No, to przecie¿ dobrze.
- Jak to — dobrze?... ON nie

umie piæ, i pije. On nie umie graæ, i
gra!
***

Do bogacza ma³omiasteczko-
wego przybiega s¹siad z nowin¹:

- Beb Chaim, radujcie siê! Nasz
wielebny rabbi zapowiedzia³, ¿e
Mesjasz zjawi siê lada dzieñ!

- Uchowaj nas Bo¿e od takiego
nieszczêœcia! - przerazi³ siê bogacz.
– Pomyœlcie tylko: wszyscy moi
umarli krewni wstan¹ z grobów i
zwal¹ mi siê na g³owê...
***
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Kantorowe kursy walut
na Ukrainie

29.02.2008, Lwów
 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
     5,02 1USD     5,06
     7,62 1EUR     7,69
     2,07 1PLN     2,15
     9,95 1GBP     10,02
     0,204 1RUR     0,207

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 2008 rok!!!

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

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

Poszukiwani pracownicy budowlani
do pracy w Polsce na terenie Œl¹ska.
Zapewnione zakwaterowanie oraz ciep³a obiadokolacja.
Zg³oszenia: Redakcja Kuriera Galicyjskiego
Informacje: +48 668 484 813 majkel69@wp.pl

KURIER GALICYJSKI

mo¿na kupiæ
we  Lwowie w kioskach: „Wysoki
Zamek” oraz „Interpres”,
w hotelu „GEORG’EA”,
w  Katedrze Lwowskiej
(w dni powszednie w godz.
od 12.00 do 17.00 czasu ukraiñ-
skiego, w niedzielê - w czasie
miêdzy nabo¿eñstwami)
W województwie stanis³awow-
skim od Stanis³awowa po Jaremcze
i Worochtê mo¿na kupiæ nasze
pismo w kioskach „Ukrpoczty”

Halina P³ugator
tekst i zdjêcie

Artystka Halina Minder, urodzona
we wsi Jarewyszcze w powiecie sta-
rowy¿owskim, zmienia œmiecie z
¿ycia codziennego w dzie³a sztuki.
Zu¿yte s³oiczki po kosmetykach,
puste butelki, rozerwany stary
naszyjnik, nici, kawa³ki suszonych
owoców, suche listki, przypadkowo
odnaleziony w lesie pieñ, pokrêcona
winoroœl, któr¹ gospodarze wyrzucili
podczas wiosennego sprz¹tania w
ogrodzie - wszystko to mo¿e siê staæ
elementami oryginalnego ozdobienia
pomieszczenia, których nie znajdzie-
my w znanych galeriach naszego
kraju. Wcale nie ma potrzeby dalekiej
podró¿y, by odnaleŸæ wybitne dzie³a,
bêd¹ce wcieleniem fantazji ludzkiej
oraz wprawnych r¹k. Warto jedynie
zawitaæ do Kiwerzec, do plastyczki
Haliny Minder, która opowie o tajni-
kach swej pracy.

W niewielkim domku jest zaim-
prowizowana pracownia. Na œcia-
nach - obrazy, które zosta³y wyhaf-
towane lub wydziergane, kawa³ki
brzozowego pnia, zegar, co ma
ramê z prêcików, na pod³odze -
³adnie posk³adane drewniane
podstawy do przysz³ego ikonostasu.
Nie zaprzestaj¹c wykonywania
naszyjnika z kostek moreli, pani
Halina opowiada, ¿e jej zami³o-
wanie do prac w drewnie ma swe
korzenie w dzieciñstwie, kiedy
zachêca³ j¹ do tego ojciec, który jest
stolarzem. Dar postrzegania piêkna
artystka otrzyma³a od matki.

„Zawód te¿ wybra³am niekobiecy,
- uœmiecha siê artystka. Kiedy
dziewczyny poznawa³y tajniki za-
wodu szwaczki, opiekunki w przed-
szkolu, pielêgniarki, posz³am do
specjalnej zawodówki w Dubnie,
gdzie otrzyma³am dyplom rzeŸbiarza
w drewnie. Nie ¿a³ujê, poniewa¿ lepiej
pozna³am duszê lasu. Id¹c w tym
morzu zieleni, mo¿na w zwyczajnych
ga³¹zkach czy pieñkach ujrzeæ
ptaszki, zwierz¹tka, istoty baœniowe.
Przyroda niemal¿e otwiera siê przed

PIĘKNO …ŚMIECI
znanych projektantów mody. Cho-
cia¿, byæ mo¿e, sama Halina nied³ugo
zacznie projektowaæ ubrania, które
by pasowa³y do jej bi¿uterii autor-
skiej. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e
przy szyciu zostanie wykorzysta-
nych du¿o materia³ów naturalnych

oraz  niepotrzebnych, na pierwszy
rzut oka, rzeczy.

Ostatni¹ nowoœci¹ artystyczn¹
wo³yñskiej mistrzyni jest zdobienie
butelek. „Chcê, aby przedmiot,
który s³u¿y³ do u¿ywania trucizny

alkoholowej, niós³ piêkno, przecie¿
³atwo jest wykonaæ tak¹ kompo-
zycjê, - t³umaczy pani Halina. - Trzeba
wzi¹æ trochê farby, kilka ga³¹zek,
drewniane lub szklane koraliki.
Ozdabiam butelki równie¿ kwiatami,
wykonanymi z drucików i nylonu,
u¿ywaj¹c do tego starych rajstop.”

Pani Halina nie sprzedaje swych
wyrobów, wrêcza je osobom bliskim
oraz prezentuje na wielu festiwalach
sztuki. Niedawno zosta³a otwarta

pierwsza wysta-
wa indywidualna
pani Minder.

Artystka opo-
wiada, ¿e niegdyœ
przekazywa³a
sw¹ wiedzê i
umiejêtnoœci  dzie-
ciom. Prowadzi³a
kó³ko w Domu
Ucznia. Obecnie
ca³y jej czas po-
ch³ania  twórczoœæ.
Zarabiaj¹c na ¿y-
cie rzeŸbieniem
ikonostasów, ekspe-

rymentuje, wykorzystuj¹c materia³y,
które wiêkszoœæ ludzi uznaje za œmieci.
„W ten sposób na ziemi bêdzie mniej
œmieci, a wiêcej piêkna”, - uœmiecha siê
Halina Minder.

na stole. Ujrza³am tak¹ kompozycjê
- mówi plastyczka, zdejmuj¹c ze
œciany obraz, opylony z³otem, na któ-
rym starannie poprzyklejano s³oiczki
i flakoniki.

Kobieta, która nigdy nie studiowa³a
i nie zna podstaw zdobienia, wyko-
nuje z nitek, tasiemek, kawa³ków
drewna i ró¿nych kostek owocowych
oryginalne naszyjniki, bransoletki i
paski, które mog¹ byæ wspania³ym
uzupe³nieniem dowolnej kolekcji

nami, przyniesie siê to do domu,
ustawi siê w odpowiedni sposób,
trochê opyli siê farb¹ - i oto powstaje
wazon lub kompozycja na œcianie”.

Chocia¿ pani Minder wykorzystuje
tworzywo nie tylko naturalne, w jej
pracowni s¹ wyroby z czegoœ takiego,
czego ma³o, kto siê domyœli u¿ywaæ
do wykonania dzie³ sztuki. „Mia³am
sporo flakoników i s³oiczków po
kosmetykach, chcia³am wyrzuciæ, ale
wczeœniej pouk³ada³am to wszystko

Firma konsaltingowa
mająca oddział w Polsce,
realizuj¹ca obs³ugê inwestorów
na Ukrainie, poszukuje managerów
i pracowników w ró¿nych zawodach
na Ukrainie. Poszukuje tak¿e kandydatów
do legalnej pracy w Polsce.
Zg³oszenia telefoniczne:
+48713422824,80509139062,80967815123
lub poczta elektroniczn¹:
info@bcj-konsalting.eu
oraz  inwestycje@bcj-konsalting.eu
Wiêcej informacji o miejscach pracy
i warunkach na stronie:
www.bcj-konsalting.eu

+48713422824,
80509139062,
80967815123


