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Bez niepodległej Polski nie będzie
niepodległej Ukrainy

Zastêpca Przewodnicz¹cego Lwow-
skiej Administracji Pañstwowej pan Taras
Batenko mówi³ tak: „Obecnie wolna Polska
jest przyjacielem i partnerem strategicznym
wolnej Ukrainy. Razem odczytujemy smut-
ne i chwalebne karty wspólnej historii. Po
odnowieniu Cmentarza Orl¹t odnawiane
s¹ groby ¿o³nierzy polskich w Polsce,
chocia¿by w Paw³okomie. Tak mog¹ dzia-
³aæ tylko narody m¹dre i wielkie. Wielu
polskich mê¿ów stanu wierzy³o w Ukrainê
i rozumia³o, ¿e te dwa narody, które s¹
s¹siadami, s¹ wrêcz skazane na to, by
wczeœniej czy póŸniej ¿yæ w dobru i zgo-
dzie. Do tych mê¿ów stanu nale¿¹ i papie¿
Jan Pawe³ II, i Lech Wa³êsa, który przema-
wia³ na pomarañczowym Majdanie, i
Jacek Kuroñ, który nie przestawa³ twierdziæ,
¿e bez wolnej Polski nie bêdzie wolnej
Ukrainy i odwrotnie. Ka¿dy naród kroczy
do demokracji w³asn¹ drog¹, jednak
w³aœnie Polska, gdzie powsta³ ruch „Soli-
darnoœæ”, sta³a siê drogowskazem dla
krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej.
Rzeczypospolita Polska swym przyk³adem
pokaza³a, ¿e spo³eczeñstwo, które pragnie
budowaæ przysz³oœæ w oparciu o demo-
kracjê, w bardzo krótkim czasie mo¿e
do³¹czyæ do takich organizacji, jak Unia
Europejska, NATO, WHO. Jesteœmy u
pocz¹tków tej drogi, jednak naród ukraiñ-
ski umie walczyæ o idea³y wolnoœci i
demokracji i pragnie ¿yæ w wolnej, euro-
pejskiej Ukrainie. Jestem pewien, ¿e
przyjacielskie kontakty polsko-ukraiñskie
stan¹ siê sta³ym, zdrowym czynnikiem w
rozwoju europejskiego spo³eczeñstwa na
Ukrainie, pomog¹ naszemu pañstwu
pewnie przejœæ drogê do wejœcia w spo³e-
czeñstwo europejskie i atlantyckie, któr¹
ju¿ przesz³a Rzeczpospolita Polska. ̄ yczê
Panu Ambasadorowi oraz Polsce szczêœcia,
pokoju oraz dobrego rozwoju.”

Krótkie przemówienie wyg³osi³ mer
miasta Lwowa, pan Andrij Sadowyj: „W
westybulu Opery s¹ dwie rzeŸby – Szew-
czenko i Mickiewicz. Patrz¹ na siebie, s¹
razem. Tak samo – nasze dwa narody.
Nasze œwiêto jest œwiêtem dla Polski,
œwiêto Polski jest œwiêtem dla nas. Tak
siê u³o¿y³o ¿ycie. Bywa³o ró¿nie, ale dziœ
jesteœmy razem. W tej Operze, w trakcie
obchodów setnej rocznicy pi³ki no¿nej na
Ukrainie, zrodzi³a siê idea przyst¹pienia
wspólnie z Polsk¹ do konkursu o
organizacjê EURO 2012. Teraz mamy

Obchody 89. rocznicy Niepodległości Polski
WOJSKO I SZTUKA
W BARWACH NARODOWYCH
Wieczorem, 6 listopada, na sali Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej zebrali siê
Polacy i Ukraiñcy, lwowianie i goœcie z innych miast. Spotkali siê razem, by œwiêtowaæ rocznicê niepodleg³oœci Tej,
co nie zginê³a... Od kilku lat organizowanie spotkania z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci spoczywa na barkach
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Ka¿dego roku otrzymujemy jakieœ niespodzianki w postaci
wystêpów wspania³ych polskich zespo³ów artystycznych. W tym roku z piêknym dwuczêœciowym koncertem wyst¹pi³ przed
nami Reprezentacyjny Zespó³ Artystyczny Wojska Polskiego.

Reprezentacyjny Zespó³ Artystyczny Wojska Polskiego

now¹ szansê, by nasze kraje wysz³y na
nowe orbity. Wierzymy, ¿e to nam siê uda.
¯yczê wszystkim zdrowia i szczêœcia.
Polsko, naprzód, Ukraino, naprzód!”

Niepodległość dana
i zadana

Do zebranych ze s³owami powitania
zwrócili siê tak¿e przedstawiciel Mini-
sterstwa Obrony Narodowej RP pu³kownik
Czes³aw Kobierski oraz przedstawiciel
Ministerstwa Edukacji Narodowej pan
Wojciech Arndt.

Odczyta³ on list, skierowany przez
Ministra Edukacji Narodowej, Ryszarda
Legutkê: „Polska, o ile mi wiadomo, jest
jedynym krajem, który ma dwa œwiêta
pañstwowe. 3 maja – œwiêto Konstytucji
oraz 11 listopada – rocznica odzyskania
niepodleg³oœci po ponad 120. latach roz-
biorów. Oba te œwiêta s¹ inne w tonacji,
wiele je ³¹czy. Radosny dzieñ uchwalenia
Konstytucji 3 Maja mia³, jako swoje
nastêpstwo, utratê niepodleg³oœci, któr¹
odzyskaliœmy dopiero 11 listopada 1918
roku. To odzyskanie nie dokona³o siê na
zawsze, poniewa¿ po kilkunastu latach
czeka³ nas jeden z najwiêkszych katakliz-
mów, jakich doœwiadczyliœmy w historii

– okupacja niemiecka i sowiecka oraz
kilka dekad komunizmu. 11 listopada
odzyskiwaliœmy Polskê, której ju¿ nie ma.
Oba te œwiêta maj¹, wiêc podobn¹ specyfikê
– s¹ œwiêtami radosnymi, ale przecie¿
zawieraj¹ nutê smutku. Specyfika obu
tych œwi¹t jest tak¿e charakterystyczna dla
ca³ego polskiego doœwiadczenia, dla pol-
skiego losu. W niektórych krajach œwiêto
narodowe – to  okazja  do  weso³ych  pikników.
U nas, oprócz tych pikników, zabaw i
mi³ych spotkañ, jest tak¿e zaduma nad
pokrêtnoœci¹ polskiej historii i nad naszymi
losami. Inaczej obchodziæ polskich œwi¹t
chyba siê nie da.

Taki te¿ nastrój musi towarzyszyæ
obchodom  we  Lwowie. Historia tego miasta
pokazuje dobitnie ow¹ specyfikê naszych
dziejów. Nie sposób obchodziæ tego œwiêta,
nie wpadaj¹c w zadumê nad polskim
losem. Jesteœmy przecie¿ w czarownym
mieœcie, obros³ym legend¹ i silnie zwi¹-
zanym z histori¹ Polski. W tutejszej
Katedrze œluby sk³ada³ Jan Kazimierz,
tutaj powsta³o polskie harcerstwo, tu
utworzono Zak³ad Narodowy im. Ossoliñ-
skich. Tutaj dzia³y siê inne, wielkie rzeczy.
Ilekroæ jestem we Lwowie, myœlê o tym,
co jest mi szczególnie bliskie. Tutaj, na

seminariach i wyk³adach Kazimierza Twar-
dowskiego na Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza narodzi³a siê wspó³czesna polska
filozofia. To ze Lwowa wyszli najwybitniejsi
jej przedstawiciele. Nie tylko, zreszt¹,
filozofia œwiêci³a tu triumfy, lecz tak¿e
inne dziedziny wiedzy, inni wybitni uczeni,
a wœród nich wymieniê tego, który
zamyka³ – symbolicznie i realnie – impo-
nuj¹cy orszak – Mieczys³awa Gêbarowicza.

Na historiê sk³adaj¹ siê wydarzenia i
ludzka o nich pamiêæ. Szacunek dla
naszych poprzedników wymaga, byœmy
odnotowywali owe wydarzenia oraz krze-
wili o nich pamiêæ. Œwiêta narodowe s¹
okazj¹, by sobie ci¹gle na nowo uœwiada-
miaæ tê potrzebê. Dlatego zawsze nas
wzruszaj¹, niezale¿nie od tego, czy obcho-
dzimy je  w  Londynie, Warszawie, Krakowie
czy Lwowie. To wzruszenie przekazujemy
naszym dzieciom, którzy po nas przyjd¹
œwiêtowaæ Dzieñ Niepodleg³oœci. Do
Londynu, Warszawy, Krakowa i, mam
nadziejê, tak¿e do Lwowa.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich
rodaków, mieszkaj¹cych na Ziemi Lwow-
skiej. Sk³adam podziêkowania i wyrazy
przyjaŸni gospodarzom tej ziemi, którzy
zaszczycaj¹ swoj¹ obecnoœci¹ nasze
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œwiêto, pamiêtaj¹ o nim i ciesz¹ siê
razem z nami. ¯yczê pomyœlnoœci,
radoœci, przychylnoœci losu, której wszyscy
tak bardzo potrzebujemy.”

Przez historię
– w śpiewie i tańcu

Na czêœæ pierwsz¹ koncertu Repre-
zentacyjnego Zespo³u Artystycznego
Wojska Polskiego z³o¿y³y siê opowieœci
o historii Polski – w pieœni, piosence i
tañcu, pocz¹wszy od czasów Rzeczpospo-
litej szlacheckiej, poprzez czasy zaborów,

polskiego, potem, niestety, pañstwo
chyli³o siê ku upadkowi, a¿ do rozbiorów.
Honor pañstwa i ojczyzny ratowa³y Kon-
stytucja 3 maja i insurekcja koœciuszkow-
ska. Us³yszeliœmy wiêc utwór, który mo¿na
nazwaæ toastem za zwyciêstwo pod
Wiedniem – „Kurdesz nad kurdeszami”
oraz „Witaj, majowa jutrzenko!”, a tak¿e
„Na warszawskim rynku chor¹gwie siê
chwiej¹”.

Po rozbiorach Polacy nigdy nie pogo-
dzili siê z utrat¹ wolnoœci. Jej pragnienie
– to cecha narodowa Polaków. Pieœni

„My, Polacy, dobrze wiemy, jak¹
cenê siê p³aci za niepodleg³oœæ, -
powiedzia³ na wstêpie Konsul Gene-
ralny RP we Lwowie Ambasador
Wies³aw Osuchowski. – „Droga do
dnia 11 listopada by³a taka, któr¹
rzadko który z narodów przeszed³.
Prowadzi³a przez powstania. Potem
by³a II wojna œwiatowa. Nasza droga
jest us³ana pomnikami, na których
by³y krew, pot i ³zy. Polakom nikt nie
wydar³ dwu wartoœci, którymi s¹
mi³oœæ i wolnoœæ. Teraz Polska jest
krajem dynamicznie siê rozwijaj¹cym.

 „Jak dobrzy s¹siedzi, cieszymy siê z
waszych osi¹gniêæ w budowaniu wolnej
i demokratycznej Polski, która zajmuje
godne miejsce w krêgu krajów europej-
skich. Imponuj¹ nam wartoœci, bêd¹ce u
podstaw istnienia pañstwa polskiego:
umi³owanie wolnoœci, g³êboka pamiêæ
historyczna, poszanowanie tradycji naro-
dowych, patriotyzm, moralnoœæ chrzeœci-
jañska. Tylko ten naród, który wyznaje
wymienione wartoœci, móg³ daæ œwiatu
takich geniuszy, jak Miko³aj Kopernik,
Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Maria
Sk³odowska-Curie, papie¿ Jan Pawe³ II
oraz wiele innych wybitnych osobistoœci,
z których ma prawo byæ dumna polska

Pieœñ ta towarzyszy³a wszystkim tym,
którzy z ró¿nych powodów, najczêœciej
politycznych, musieli opuœciæ Polskê.
Witana ona by³a w ca³ej Europie, jako
pieœñ wolnoœci i niepodleg³oœci. I w
Operze Lwowskiej zabrzmia³ równie¿ ten
utwór. Kto wie, mo¿e w wielu z nas rów-
nie¿ obudzi³ on pragnienie wolnoœci i
przebudzenia siê z letargu... By³a mowa
o powstaniu, wiêc, oczywiœcie, nie za-
brak³o piêknego wykonania pieœni
„Bywaj, dziewczê, zdrowe”.

powstañ narodowych, czasy kszta³towania
siê zrêbów niepodleg³ego pañstwa
polskiego, II wojnê œwiatow¹ a¿ po czasy
wspó³czesne. By³a to, rzec mo¿na, cieka-
wa i oryginalna lekcja historii Polski.

Ka¿dy naród, który ma za sob¹
wiekowe tradycje, mo¿e siê poszczyciæ
wieloma pieœniami, s³awi¹cymi czyny
w³adców, bohaterów narodowych, czy
wielkie wydarzenia historyczne. W pieœni,
jak w zwierciadle odbijaj¹ siê losy ca³ego
narodu. Pieœni od pokoleñ towarzyszy³y
Polakom. Wiedeñska Wiktoria by³a
ostatnim wielkim zwyciêstwem rycerstwa

zagrzewa³y do walki lub dodawa³y otuchy.
Wybuch Powstania Listopadowego odbi³
siê szerokim echem w ca³ej Europie, a na
wieœæ o tym powstaniu w Pary¿u napisano
„Warszawiankê”. Premiera utworu odby³a
siê w marcu 1831 roku, a ju¿ za miesi¹c,
w Teatrze Narodowym, mia³a miejsce
polska prezentacja tej pieœni z muzyk¹
Karola Kurpiñskiego. Po s³owach „Powstañ
Polsko, skrusz kajdany”, ca³a widownia
zerwa³a siê na równe nogi. Œpiewa³ ca³y
teatr, nastêpnego dnia œpiewa³o ju¿ ca³e
miasto. „Warszawianka” rozbrzmiewa³a
na salonach, w sklepach, w podwórkach.

Opowieœci o historii Polski – w pieœni, piosence i tañcu

Brawurowa gra tych dwóch muzyków wywo³a³a burzliwe oklaski publicznoœci

najwiêcej piosenek o ¿o³nierskich lo-
sach. Autorami czêsto byli anonimowi
¿o³nierze-legioniœci.

Na wi¹zankê pieœni legionowych,
zaprezentowanych przez Zespó³, z³o¿y³y
siê: „Mia³a matula trzy córy”, „Wojenko,
wojenko, có¿eœ ty za pani”, „Przybyli u³ani
pod okienko”, „O, mój rozmarynie”,
„Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, „Rozkwi-
ta³y p¹ki bia³ych ró¿”, „Tam na b³oniu
b³yszczy kwiecie”, „U³ani, u³ani, malo-
wane dzieci”, „Jak to na wojence ³adnie”.

Kiedy w 1865 r. po raz pierwszy wysta-
wiono w Warszawie operê Stanis³awa
Moniuszki „Straszny dwór”, s³ychaæ by³o
jeszcze szczêk orê¿a z Powstania Stycz-
niowego. Opera, ³¹cz¹ca w  sobie patriotyzm,
poczucie dumy narodowej, etos polskiej
rodziny spotka³a siê z entuzjastycznym
przyjêciem i by³a prawdziw¹ manifestacj¹
patriotyczn¹. Artyœci zaprezentowali nam
mazura z tej opery.

W roku 1914 wybuch³a I wojna œwia-
towa, która zburzy³a dotychczasowy
porz¹dek polityczny i militarny. Ze sob¹
walczyli zaborcy Polski, by³a to, wiêc
szansa dla Polaków na odzyskanie niepo-
dleg³oœci. Polacy tê szansê wykorzystali.
W tym samym roku w Krakowie z dru¿yn
strzeleckich utworzy³y siê Legiony pod
dowództwem Józefa Pi³sudskiego. Legio-
niœci rozpoczêli marsz ku niepodleg³oœci.

W okresie dwudziestolecia miêdzy-
wojennego powsta³o w Polsce chyba

W trudnych latach II wojny œwiatowej
piosenka stanowi³a swoisty orê¿ w walce
z wrogiem. Zagrzewa³a do walki, doda-
wa³a si³, czasem po prostu siê œmia³a.
¯o³nierze œpiewali na wszystkich frontach
œwiata – na Wschodzie i Zachodzie.
Powstanie Warszawskie, które nie mia³o
precedensu, przynios³o wiele piêknych
piosenek. W jednej z nich, zaczynaj¹cej
siê od s³ów: „Pa³acyk Michla, ¯ytnia,
Wola, broni¹ siê ch³opcy od „Parasola”...”
jest wspomniany „Miecio w kó³ko golony”.
To autentyczna postaæ – powstaniec, któ-
remu trzeba by³o ogoliæ g³owê, ¿eby za³o¿yæ
opatrunek. Piosenka sta³a siê kronik¹ wyda-
rzeñ powstañczych. Miecio by³ dowódc¹
s³ynnego „Parasola”, jednego z batalionów.

Najwiêksz¹ popularnoœæ w czasie
wojny zyska³a piosenka „Serce w
plecaku”. Polscy ¿o³nierze œpiewali j¹
wszêdzie, gdzie walczyli, na wszystkich
frontach II wojny œwiatowej. Niestrudzone
„Serce w plecaku” wêdrowa³o z polskimi
¿o³nierzami niemal po ca³ym œwiecie,
zawêdrowa³o a¿ do Libii. 6 Listopada
zawêdrowa³o do Lwowa...

Na czêœæ drug¹ koncertu z³o¿y³y siê
fragmenty operetek, musicali, tzw. szla-
giery, a tak¿e przeboje piosenki ¿o³nier-
skiej. Rozpoczêto od ognistego czarda-
sza. Potem by³o „Time to say goud by”,
„Westside story” i „Hello, Dolly”. Nie
zabrak³o równie¿ piosenki o Lwowie:

PRZEMÓWIENIE KONSULA
GENERALNEGO RP WE LWOWIE,
AMBASADORA
WIESŁAWA OSUCHOWSKIEGO

Jest równie¿ pañstwem, które bardzo
dba o dobre stosunki z s¹siadami, o
dobre stosunki z Ukrain¹. Jest to
œwiêto narodowe, na które zapraszamy
przyjació³ Ukraiñców – inteligencjê,
polityków, biznesmenów, dzia³aczy
kultury i moich rodaków. Pamiêtajmy,
jak naucza³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II, o tym, co nas jednoczy. Równie¿ o
tym, ¿e, buduj¹c fundamenty na
przysz³oœæ,, musimy pamiêtaæ, ¿e
musz¹ to byæ fundamenty prawdy”-
zakoñczy³ Pan Ambasador.

ziemia. My, wspó³czesne pokolenie
Ukraiñców, pamiêtamy, ¿e Rzeczpospo-
lita Polska, jako pierwsza, uzna³a nasz¹
niepodleg³oœæ. Cenimy wysi³ki Polski w
pomocy Ukrainie, aby mog³a zostaæ
pe³noprawnym cz³onkiem europejskiej
rodziny narodów. Historia udzieli³a
naszym narodom pouczaj¹cych lekcji,
które warto zapamiêtaæ liderom obu
krajów. Bez niepodleg³oœci jednego z
naszych pañstw nie bêdzie niepodleg³e
inne. Krok po kroku wzrasta zaufanie
miêdzy narodami ukraiñskim i polskim.
Wielk¹ rolê w tym procesie odgrywaj¹
tak¿e hierarchowie naszych Koœcio³ów,
jako przewodnicy duchowi narodów. Nie

mo¿na siê nie cieszyæ z tego, ¿e nasze
kontakty budowane s¹ w oparciu o równo-
uprawnienie.

Przed naszymi narodami jest wielka
i powa¿na wizja krzewienia i szerzenia
wartoœci europejskich na wschód konty-
nentu. Musimy byæ godni tego zadania,
byæ wzorcem dla przysz³ych pokoleñ.
Wierzê, ¿e wspólne wysi³ki obojga narodów,
porozumienie, praca i rozum przynios¹
naszym pañstwom potêgê i bogactwo.
¯yczê Panu Konsulowi Generalnemu, a
w Pana imieniu – ca³emu narodowi pol-
skiemu – b³ogos³awieñstwa Bo¿ego,
dobra, szczêœcia i spokoju. Niech ¿yje
Polska! S³awa Ukrainie!”

Przemówienie przewodniczącego Lwowskiej Rady
Obwodowej Myrosława Senyka

A jakie stroje...

Obok siebie Polacy i Ukraiñcy, m³odzi i starsi

Przedstawiciele w³adz Rzeczypospolitej Polskiej i miasta Lwowa

„Serce siê z dala trudzi...”, do s³ów Ma-
riana Hemara. Piêkny koncert zakoñ-
czono wspólnym wykonaniem „Ody do
radoœci”, bêd¹cej hymnem Unii Euro-
pejskiej. A na bis... oczywiœcie „Soko³y”!
Œpiewali wszyscy – m³odzi i starsi,
Polacy i Ukraiñcy. Pieœñ polska potrafi
³¹czyæ wszystkich, niezale¿nie od naro-
dowoœci...

Ten wspania³y wieczór, pe³en wzru-
szeñ i radoœci dobieg³ koñca, ale na d³ugo
pozostanie w sercach tych, którzy w
nim uczestniczyli i mogli œpiewaæ razem
z wykonawcami polskie przeboje z ró¿-
nych lat, a nawet stuleci. Mamy nadziejê,
¿e uda³o siê przekazaæ Pañstwu choæby
cz¹stkê tego Piêkna. Reprezentacyjny
Zespó³ Artystyczny Wojska Polskiego
zachêci³, byæ mo¿e, wielu z nas do
wspólnego œpiewania. Warto!
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Przegląd wydarzeń

IRENA MASALSKA
Wykorzystano wiadomoœci Zachodniej Korporacji Informacyjnej

Unikatowe znalezisko w Muzeum
Narodowym Lwowa
Chodzi o rzeŸbê Bogarodzicy z grupy „Golgota”, stoj¹³cej niegdyœ na dziedziæcu
Katedry Ormiañskiej we Lwowie. Andrij Saluk, prezydent fundacji dobroczyn-
nej na rzecz zachowania dziedzictwa historyczno-architektonicznego, uwa¿a
to za sensacjê, poniewa¿ dot¹d figura by³a uwa¿ana za tak¹, któr¹ utracono na
zawsze. We wspomnianym muzeum zaœ w ogóle nie by³a w ewidencji, wobec
tego istnia³a du¿a mo¿liwoœæ, ¿e siê zgubi lub ktoœ j¹ ukradnie. Muzeum
Narodowe we Lwowie jest gotowe przekazaæ znalezion¹ figurê wspólnocie
ormiañskiej. Nie odbêdze siê to jednak tak szybko. Kompozycja rzeŸbiarska
„Golgota” ma zostaæ demontowana i poddana konserwacji w odpowiednim
pomieszczeniu. Problemem jest te¿ to, ¿e figura Bogarodzicy nie ma g³owy,
tak samo, jak figura Marii Magdaleny, figura której siê zachowa³a. Andrij Salu
mówi, ¿e zostan¹ wszczête poszukiwania g³ów wspommnianych figur.
***

Ukraina i Polska potrzebują
wspólnego produktu turystycznego
Produkt ten nale¿a³oby promowaæ na rynkach Europy. Brak promocji,
skierowanej na popularyzacjê Podkarpacia transgranicznego. O tym by³a mowa
31 paŸdziernika na kmiêdzynarodowej konferencji naukowej „Problemy
rozwoju turystyki górskiej na terenach transgranicznych Ukrainy i Polski oraz
drogi ich rozwi¹zywania”. W tym roku ma byæ zrobiony film i wydana broszura
o wspó³pracy transgranicznej. Andrij Maceluch, dyrektor stowarzyszenia
lwowskiego d.s. rozwoju turystyki, uwa¿a, ¿e nie koniecznie trzeba siê nastawiaæ
jedynie na EURO-2012, a trzeba zrobiæ tak, by kibice pŸŸniej chcieli odwiedziæ
ten region ze swoim rodzinami. Plan rozwoju i promocja Ziemi Lwowskiej
roku 2008 przewiduj¹ zorganizowanie szeœciu festiwali kultury etnicznej, udzia³
w wystawach miêdzynarodowych oraz rozwój agroturystyki.
***

Powiatowy Dom Kultury w Kałuszu
ma sto lat
Obecni pracownicy otrzymali z okazji jubileustu podziêkowania i dyplomy.
W roku 1991 budynek uzyska³ status zabytku o znaczeniu regionalnym. 30
paŸdziernika w murach sêdziwej budowli dby³ siê koncert dziewiiêciu zespo³ów
artystycznych, dzia³aj¹cych w Domu Kultury w Ka³uszu.
***

Na Podkarpaciu codziennie
drożeje benzyna
W paŸdziernku ceny na benzynê u czterech operatorów: PSA „Koncern
Halnaftogaz”, Sp. z o.o. „UTN-Wostok”, PSA „Ukrnafta” i Sp. z o.o. „Zachid”
wzrasta³y sukcesywnie o 5-10 kopiejek za litr. O tym informowa³a Pañstwowa
inspekcja kontroli cen paliwa w Iwano-Frankowsku.
***

Ziemia Tarnopolska szykuje się
do Roku Turystyki i Uzdrowisk
Bêdzie to rok 2008, dzia³ania obejm¹ ca³¹ Ukrainê. Na Ziemi Tarnopolskiej
opracowano ju¿ pewne propozycje. We wsi Horoszowa w powiecie borszczow-
skim ma siê odbyæ œwiêto folklorystyczno-obrzêdowe „Malania”, o zasiêgu
ogólnoukraiñskim. Na Górze Bony odbêdziê siê miêdzynarodowy festiwal
kultury œredniowiecznej „Stara twierdza”. Zostanie te¿ zorganizowany festiwal
ogólnoukraiñski „Sp³yw dniestrzañski”, ogólnoukraiñski festiwal haftu i stroju
ludowego „Kwiat haftu”, a tak¿e plener rzeŸbiarski nt. Ujêcia wspó³czesnego
baroku ukraiñskiego.
***

Wołynianie pojechali do Polski
w sprawie „Kryształowej Cegły”
Do Lublina, aby omówiæ kwestie powi¹zane z VII edycj¹ Konkursu DOM-
2007 o Kryszta³ow¹ Ceg³ê, wyjecha³a delegacja obwodu wo³yñskiego na czele
z zastêpc¹ Wo³yñskiej Rady Obwodowej, W³odzimierzem Banad¹. W sk³ad
delegacji weszli radni Wo³yñskiej Rady Obwodowej oraz przedstawiciele firm
budowlanych. Lubelski konkurs o Kryszta³ow¹ Ceg³ê jest organizowany od
1999 roku. Pocz¹tkowo obejmowa³ obszar Euroregionu Bug. W obecnej edycji
uczestnicz¹ trzy regiony wschodniej Polski (Lubelszczyzna, Podlasie i
Podkarpacie), dwa regiony z Ukrainy (obwód lwowski i wo³yñski), jeden region
z Bia³orusi (obwód brzeski) oraz regiony Wileñski i Alytus na Litwie.

NORMAN DAVIES

Kiedy w 1918 roku, w trakcie I wojny
œwiatowej, nadesz³o za³amanie siê pañstw
centralnych, wypadki potoczy³y siê z
zaskakuj¹c¹ szybkoœci¹. Pierwsza rysa na
g³adkim monolicie pojawi³a siê na froncie
zachodnim w „czarny pi¹tek”, 18 lipca
1918 roku, kiedy Francuzyi, Brytyjczycy
i Amerykanie przedarli siê przez niemiec-
kie linie frontu i rozpoczêli pochód, który
stopniowo nabiera³ rozmachu. Ale pêkniê-
cie nie do usuniêcia nast¹pi³o dopiero w
pañdzierniku, kiedy na froncie wschodnim
¿o³nierze z armii austro-wêgierskiej po
prostu spakowali plecaki i ruszyli do domu.
W ci¹gu trzech tygodni austriacka strefa
okupacyjna zosta³a ca³kowiecie ogo³ocona
z garnizonów. Pu³ki czeskie ruszy³y w
kierunku Czech; Madziarzy – w stronê
Wêgier; Tyrolczycy – do Tyrolu; miesz-
kañcy Galicji – do swoich rodzinnych
miast i wsi. Oficerowie porzucili wszelkie
pozory porz¹dku i zniknêli w ogólnym
bez³adzie. Urzêdnicy pañstwowi przekazali
klucze od swoich biur dozorcom, po czym
wyjechali.

Zdziwieni ludzie, którzy przez cztery
lata ¿yli pod rz¹dami wojskowych, zostali
nagle pozostawieni samym sobie. Porzu-
cono ich. Pierwszym polskim terenem,
który w ten w³aœnie sposób odzyska³
wolnoœæ, by³ Cieszyn. 28 paŸdziernika
1918 roku Rada Narodowa Ksiêstwa
Œl¹ska Cieszyñskiego proklamowa³a jego
niepodleg³oœæ, og³osi³a chêæ przy³¹czenia
siê do Rzeczypospolitej Polskiej (która
wtedy jeszcze nie istnia³a) i podpisa³a
traktat, dotycz¹cy cesji zachodniej czêœci
Ksiêstwa na rzecz lokalnej rady czeskiej.
Kraków otrzyma³ wolnoœæ tego samego
dnia. Lwów, wyzwolony 1 listopada, zosta³
opanowany jednoczeœnie przez elementy
polskie i ukraiñskie.

Polityka, zwi¹zana z upadkiem
Austrii, by³a niezwykle powik³ana. W
Krakowie, wobec braku wszelkich rozka-
zów z Wiednia, przywódcy Ko³a Polskiego
w Reichsracie utworzyli Polsk¹ Komisjê
Likwidacyjn¹ (28 X 1918) dla zarz¹dzania
Galicj¹. Jej prezesem zosta³ Wincenty
Witos. W Lublinie 7 listopada 1918 roku

w dawnej siedzibie kwatery g³ównej au-
striackiej strefy okupacyjnej przywódcy
socjalistów utworzyli Tymczasowy Rz¹d
Ludowy z Ignacym Daszyñskim jako
premierem na czele. Bêd¹c jedyn¹ parti¹,
która w poprzednich latach konsekwentnie
opowiada³a siê za niepodleg³oœci¹, socja-
liœci nie mogli siê uczciwie uwa¿aæ za
reprezentantów ca³ego narodu. Ale ich
zwi¹zki z Legionami, podobnie jak rady-
kalny Manifest Narodowy, zyska³y im
spore poparcie spo³eczeñstwa.

W tym momencie rysa pêkniêcia wy-
d³u¿y³a siê, obejmuj¹c równie¿ niemieck¹
strefê okupacyjn¹. Niemieckie dowództwo
w Warszawie – podobnie, jak w innych
miastach – nie mia³o ¿adnych rozkazów.
¯o³nierze z garnizonu zaczêli tworzyæ
„Rady” wed³ug modelu, którego nauczyli
siê w Ober-Ost. Do³¹czyli do nich robot-
nicy, tworz¹c Komitety Robotnicze. Rada
Regencyjna by³a bezsilna. Podjêta przez
ni¹ próba utworzenia „rz¹du” pod przy-
wództwem Józefa Œwie¿yñskiego w
miejsce nie istniej¹cej ju¿ Rady Pañstwa
nie znalaz³a poparcia. Powsta³o zagro¿e-
nie anarchi¹.

I wtedy sta³a siê rzecz nieoczekiwana.
Józef Pi³sudski, zwolniony 10 listopada z
twierdzy w Magdeburgu, pojawi³ siê na
stacji w Warszawie. By³ jedynym cz³o-
wiekiem, który cieszy³ siê reputacj¹
wystarczaj¹c¹ na to, aby móc uratowaæ
sytuacjê. Jego socjalistyczna przesz³oœæ
zapowiada³a pewne wp³ywy wœród
lewicowych robotników; wojskowe do-
œwiadczenie stwarza³o szansê na to, ¿e
bêdzie sobie umia³ poradziæ z niemieck¹
w³adz¹ wojskow¹. 11 listopada, w dzieñ
zawieszenia broni i koñca I wojny œwiato-
wej, na proœbê Rady Regencyjnej
Pi³sudski obj¹³ urz¹d g³ównodowodz¹-
cego. Zaproponowa³ niemieckim w³adzom
wojskowym, aby po prostu z³o¿y³y broñ i
wyjecha³y pierwszym poci¹giem, zanim
wybuchn¹ zamieszki wœród ludnoœci
cywilnej. Niemcy chêtnie siê zgodzili. W
ci¹gu trzech dni calutkie Królestwo a¿ po
Bug zosta³o oczyszczone z niemieckich
wojsk. 14 listopada Rada Regencyjna
przekaza³a wszystkie swoje funkcje
Pi³sudskiemu, któremu nada³a tytu³ Na-

czelnika Pañstwa. Tego samego dnia
Pi³sudski przyj¹³ z r¹k Daszyñskiego
dymisjê Rz¹du Tymczasowego w Lubli-
nie i obj¹³ nadzór nad wszystkimi sprawami
politycznymi.

W nastêpnych latach wielu history-
ków zak³ada³o, ¿e odrodzenie pañstwa
polskiego by³o naturaln¹ konsekwencj¹
walk narodu w okresie rozbiorów.W ich
pojciu by³o ono jedynym w³aœciwym –
¿eby nie powiedzieæ nieuchronnym –
celem na „drodze do niepodleg³oœci”.
Istotnie, opublikowane w ostatnich latach
popularne wspomnienia i pamiêtniki z
okresu I wojny œwiatowej – na przyk³ad
dziennik pewnego polskiego ¿o³nierza,
walcz¹cego w szeregach niemieckiej
armii – pokazuj¹, jak dalece zwykli szarzy
Polacy têsknili za odbudow¹ swej na tak
d³ugo utraconej ojczyzny. Nie mo¿na
jednak twierdziæ, ¿e chêæ sta³a siê
nieuchronnie matk¹ czynu. W gruncie
rzeczy Polakom dano bardzo niewiele
okazji do walki o w³asn¹ niepodleg³oœæ.
Wszystkie przedsiêwziêcia, jakie podej-
mowali w tym kierunku – z Legionami
w³¹cznie – koñczy³y siê klêsk¹. Wszystkie
plany utworzenia pañstwa polskiego we
wspó³dzia³aniu z pañstwami centralnymi,
z Rosj¹, czy z Entent¹, spe³z³y na niczym.
Wybuchu wojny na ziemiach polskich
dok³adnie nie przewidzia³ nikt i wobec
tego nie nast¹pi³a praktycznie ¿adna
walka. Jeœli zadaniem historyka jest
dokonanie rozró¿nienia miêdzy zdobyciem
niepodleg³oœci w listopadzie 1918 roku a
maj¹cymi nast¹piæ w nastêpnych latach
kampaniami, staczanymi dla jej obrony i
utrzymania, mo¿e on jedynie dojœæ do
wniosku, ¿e chêci i czyny mas polskiego
narodu by³y – do ostatniej chwili – w
znacznym stopniu pozbawione znaczenia.
W oczach jednego conajmniej sceptycznie
nastawionego komentatora utworzenie
niepodleg³ej Polski w 1918 roku by³o
wynikiem „szczêœliwego trafu”. W oczach
ludzi o bardziej religijnych sk³onnoœciach
zakrawa³o na cud.

Bo¿e igrzysko. Historia Polski, t.1,
Kraków 1991

Kartka z kalendarza

11 listopada – Narodowe
święto Niepodległości Polski

Zajmuje wyj¹tkow¹ pozycjê wœród
instytucji i placówek kulturalnych. Ma
d³ugoletni¹ historiê – powsta³ ponad
60 lat temu w czasie drugiej wojny
œwiatowej w Sielcach nad Ok¹ jako
towarzysz¹ca armii grupa artystów
frontowych, tak¿e amatorów. Szybki
rozwój i wysoki poziom artystyczny
po wojnie zawdziêcza wspó³pracy z
wieloma wybitnymi artystami.

Trzeba przyznaæ, ¿e zespó³ mia³
szczêœcie do znakomitych szefów-
dyrygentów, którzy umieli odkryæ i
pozyskaæ wielu utalentowanych wy-
konawców. Po latach artyœci, którzy
zaczynali karierê w wojsku, kontynu-
owali j¹ w operach, operetkach,
filharmoniach, staj¹c siê gwiazdami
o renomie œwiatowej.

Zespó³ Wojska Polskiego odwo³uje
siê do wielkiej tradycji patriotycznej,
która rozwija³a siê w duchu chrzeœci-
jañstwa. Wa¿n¹ pozycjê stanowi¹

Reprezentacyjny Zespół
Artystyczny Wojska Polskiego

pieœni religijne – od „Bogurodzicy” –
po msze i pieœni koœcielne. Artyœci w
mundurach wystêpuj¹ w koœcio³ach,
bior¹c udzia³ w uroczystoœciach
narodowych i religijnych.

Zespó³ dzia³a z rozmachem, stale
poszerzaj¹c repertuar. Jako instytucja
wojskowa, za podstawowe swoje
zadanie uznaje koncerty, poœwiêcone
historii i tradycjom orê¿a polskiego.
Niewiele krajów ma tak bogat¹, jak
Polska, historiê walk orê¿nych oraz
tradycjê barw, broni i rynsztunku. Te
widowiskowe walory Reprezenta-
cyjny Zespó³ Artystyczny Wojska
Polskiego ukazuje publicznoœci w
kraju i na œwiecie – a widzowie ceni¹
wysoko profesjonalizm i elegancjê
artystów.

Artystów zespo³u oklaskiwali
wielcy tego œwiata – prezydenci,
premierzy, koronowane  g³owy. Z
g³êbokim sentymentem wspominaj¹

cz³onkowie Zespo³u koncert przed
Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II.

Minione lata nie zawsze by³y ³atwe.
Cenzurowano programy, obowi¹zywa³y
ograniczenia repertuarowe, które
musiano respektowaæ. Mimo to zespó³
zawsze emanowa³ autentyczn¹
polskoœci¹ i patriotyzmem. Oprócz
dawnych pieœni wojennych i wojsko-
wych w programach z biegiem lat
pojawi³y siê nowe utwory. Wiele
pieœni i piosenek sta³o siê przebojami.
Publicznoœæ oklaskiwa³a widowiska,
pe³ne rozmachu, które sta³y siê specjal-
noœci¹ wojskowych twórców.

Obecnie zespó³ liczy ponad 2000
osób – œpiewaków, piosenkarzy, muzy-
ków i tancerzy, artystów chóru,
pracowników technicznych i admini-
stracji. Zespó³ dysponuje ponad tysi¹cem
barwnych kostiumów i rekwizytów,
które s¹ kopiami autentycznego umun-
durowania.
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Początkowo nie uwierzyłem. Jednak po kolejnym telefonie od znajomych włączyłem komputer i napisałem słowa: „gazeta Komunist”.
Wyskoczyło. Zapowiedź artykułu była na pierwszej stronie.

W numerze z 14 listopada bieżącego roku gazeta „Komunist”, organ Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Ukrainy, zamieścił
artykuł lwowskiego dziennikarza i działacza Kompartii Władymira Sinieokiego pod tytułem „Test na państwowość”.

Artykuł ten, w całości poświęcony naszej gazecie, to bezprzykładny i kłamliwy atak, nie zawierający w sobie ani jednego słowa
prawdy. Drukujemy go poniżej, podobnie jak i naszą odpowiedź (także w  języku ukraińskim).  Przeczytajcie sami.

Jeszcze jedno. Po przeczytaniu artykułu obiegłem prawie całe miasto próbując kupić rzeczoną gazetę „Komunist” w wersji drukowanej.
Nie udało się. Sprzedawcy mówili, że tu, na Zachodniej Ukrainie, nie ma na nią zbytu. „Każdemu szkoda i kopiejki”	 mówili. To i nie
zamawiają. Jak więc dociera? Tajemnica wyjaśniła się szybko. Jest wrzucana, także bez zgody adresatów, do ich skrzynek pocztowych.
Czasem po kilka sztuk do jednej. Ot i wszystko. Czytelnikom zamieszczonych poniżej materiałów życzymy …mocnych nerwów.

Marcin Romer

Komuniści atakują

ATAK GAZETY „KOMUNIST”
NA „KURIER GALICYJSKI”

W£ADIMIR SINIEOKIJ

Taki zbieg okolicznoœci ciê¿ko by-
³oby wymyœliæ, ale jednak mia³ miejsce.
Pozwoli³ on oddzieliæ demagogiê od
argumentów, prawdê od wymys³ów,
zasady od braku zasad. Poza tym –
ca³kowicie upowa¿nia do tego, by zapy-
taæ tych, co maj¹ w³adzê: „O interesy
jakiego pañstwa walczycie, panowie?”

Zacznijmy od tego, ¿e autor tego
tekstu w trakcie obiadu nieostro¿nie
wst¹pi³ w absolutnie bezsensown¹
dyskusjê. Jakiœ facet, okazuj¹cy cechy
niezrównowa¿onej psychiki, bardzo
emocjonalnie i w natchnieniu próbowa³
doczepiæ do KPU ³atkê partii antypañ-
stwowej. Wreszcie, po dziesiêciu
minutach, jego zapa³ retoryczny zacz¹³
stygn¹æ. W³aœnie wówczas wykorzy-
sta³em pierwsz¹ pauzê, aby w sposób
zdecydowany zadaæ pytanie:

- Proszê dok³adnie, z podaniem
Ÿród³a, przytoczyæ choæby jedn¹ z
wypowiedzi przedstawiciela Partii
Komunistycznej, która by œwiadczy³a o
tym, ¿e ta partia jest antypañstwowa.
Zaskoczony rozmówca uniós³ do góry
brwi i d³ugo ich nie opuszcza³. Jedno-
czeœnie zmarszczy³ czo³o, co powinno
by³o œwiadczyæ o napiêciu procesu
umys³owego do granic mo¿liwoœci.
Wreszcie ze zdenerwowaniem burkn¹³
pod nosem: „Czy¿ siê do tego przyzna-
cie?” – i znikn¹³, tak samo niespodziewa-
nie, jak siê pojawi³.

Wieczorem zaœ przyszed³ zbulwer-
sowany s¹siad. Z krêgu patriotów, nie
nale¿¹cych do ¿adnej partii, którzy
uwa¿aj¹ politykê za najwiêksze nie-
szczêœcie naszej Ojczyzny i, byæ mo¿e,
nie s¹ zbyt dalecy od prawdy. Zdecydo-
wanie wy³o¿y³ na stó³ jak¹œ grub¹ gazetê
i w sposób jeszcze bardziej zdecydowany
powiedzia³: „Szkoda pañstwa! Chocia¿
wy, komuniœci, róbcie coœ...” Potem
wspólnie przejrzeliœmy wszystkie 24
strony. Zatrzymywaliœmy siê, omawia-
liœmy, braliœmy do rêki s³ownik i
encyklopediê, ale nie dyskutowaliœmy.
Nie by³o o czym. Gazeta siê nazywa³a
“Галицький кур’єр” (w oryginale „Kurier
Galicyjski”), zosta³a wydrukowana na
Ukrainie w jêzyku polskim. Podane s¹
œwiadectwo rejestracji i adres redakcji.
Wszystko niby w pe³ni legalne. Wiêc o
co chodzi? Ale¿ o to, ¿e gazeta, to nie
jest po prostu towar, to œrodek propa-
gandowy. Propaganda bywa ró¿na,
nawet bardzo. Ten zawód polega na tym,
by, w zale¿noœci od wytyczonego celu
– kszta³towaæ lub zmieniaæ opiniê
publiczn¹, powoli wyrabiaæ u czytelników

pewne nastroje, nawet – zmieniaæ
œwiatopogl¹d.  Do pracy w tym zawodzie
ludzi siê uczy, tak samo, jak siê uczy
nacinania rur czy wypiekania bu³eczek.
Ale zawodowcy dzia³aj¹ tu, nie jak w
warsztacie œlusarskim czy w hali cukier-
niczej, gdzie od razu jest wiadomo, kto
czego chce.

Jak siê spojrzy na wypowiedŸ, to na
pierwszy rzut oka siê wydaje, ¿e nie ma
w tym nic szczególnego. Ale dalej, od
numeru do numeru, krok po kroku...
Warto przyjrzeæ siê dok³adniej, spróbo-
waæ, jak mówi¹, na z¹b. Je¿eli wydanie
jest drukowane w jêzyku obcym,
przyjê³o siê, ¿e siê podaje jego nazwê w
jêzyku ukraiñskim. Czytamy: „Кур’єр
галіційський”. Wyci¹gajcie wnioski,
czy odpowiada to normom jêzyka pañ-
stwowego. Albo tytu³: „Jakiej narodo-
woœci jest Lwów?” Proszê zgadn¹æ –
do trzech razy sztuka – jakiej, tym bar-
dziej, ¿e autor w pierwszym zdaniu pisze
o œladach kultury polskiej w tym mieœcie,

a w drugim – o sentymentalnych nastro-
jach Polaków, którzy tu przyje¿d¿aj¹.
Jeœli przypomnimy, ¿e w 1939 roku
Ukraiñcy byli a¿ trzeci¹ liczebnie grup¹
narodowoœciow¹, sentymentalnoœæ
wasza zniknie. Dalej czytamy okreœlenie
„stolica dawnej Galicji Wschodniej”, co
nasuwa pytanie, gdzie siê mieœci Galicja
Zachodnia i jakie s¹ jej granice. A
propos, nawet nazwa miasta, przedsta-
wiona jako „Lwów”, nie odpowiada
oficjalnej transkrypcji, któr¹ siê stosuje
ju¿ nawet w odleg³ej Ameryce.

Na liœcie miast, wymienionych obok
loga gazety, jest jakiœ „Stanis³awów”.
Nie wiecie, jakie to miasto? Ale¿ to
dobrze znany wam Iwano-Frankowsk.
Ale wydawcy chcieli wyci¹gn¹æ z prze-
sz³oœci nazwê, dan¹ miastu w czasach,
kiedy kraj galicyjski by³ pod obc¹
okupacj¹. Wymienia siê tu te¿ plac
Kropiwnickiego we Lwowie, zaœ w
nawiasach siê podaje, ¿e jest to dawny
plac Bilczewskiego. Czemu¿ ich tak

ci¹gnie w przesz³oœæ? Zreszt¹, nie ma
tu, co pytaæ. Wszystko jest zrozumia³e
ze zdania, którym otwiera siê gazetê:
„Kupuj¹c nasze pismo, wspomagasz
s³owo polskie na Wschodzie”. Jeœli tak,
to komuœ bardzo zale¿y, by ono siê tam
aktywnie przesuwa³o.

O tym, jaki stosunek jest do Lwowa
w Polsce, zosta³o powiedziane i napisane
niema³o. Tam przez wielu jest odbierany,
jako polskie miasto. Co prawda, w
ustach oficjeli to od razu jest „uk³adane”
przez s³owa „na poziomie codziennoœci”.
Ale, co mo¿e nas przekonaæ do tego, ¿e
widoczny poziom codziennoœci nie
przek³ada siê na niewidzialne pañstwo?
„Kurier galicyjski” na pewno nas do tego
nie przekona, poniewa¿ wydanie to, jak
na dzisiejsze ceny, nie jest tanie.
Tymczasem, mo¿na u³o¿yæ listê cech
ekspansji ideologicznej s¹siedniego
pañstwa na ziemie zachodnioukraiñskie,
które „poziom codziennoœci” okreœla
tam jako „polskie Kresy Wschodnie”.

 Wiemy, ¿e antykomuniœci wszelkich
maœci, dla których pañstwowoœæ – to nie
zasada, a urywek z programów przedwy-
borczych, od razu rzuc¹ siê na nas z oskar-
¿eniami o maniê szpiegostwa. W ten spo-
sób zaœwiadcz¹ o  swym prymitywizmie. Ale
sprawa jest bardzo delikatna. Wyartyku³o-
wawszy wersjê o tym, ¿e Polska niby to
³ypie okiem na ziemie zachodnioukra-
iñskie, wywo³amy burzê protestów.
Zauwa¿my – sprawiedliwych. Przecie¿
w œwiecie wspó³czesnym tak siê nie robi.
Teraz s¹ przyjête dzia³ania tolerancyjne
– przypatrywanie siê, analiza, prognozy,
rozmyœlania o wzajemnym ubogacaniu
kultur... Jeœli zaœ mamy si³y polityczne,
prowadz¹ce  Ukrainê do roz³amu, dlaczego
cudze rz¹dy maj¹ to ignorowaæ? A nu¿,
raptem zjawi¹ siê od³amki, jak  w  by³ej
Jugos³awii. Wówczas coœ trzeba bêdzie z
nimi pocz¹æ. A  tak w ogóle:  szerzenie  swoich
wp³ywów na s¹siednie kraje – to w pe³ni
zrozumia³e i, niew¹tpliwie, patriotyczne,
w odniesie-niu do swego narodu dzia-
³ania. Tyle tylko, ¿e nasz re¿im rz¹dz¹cy
tego nie uprawia w praktyce.

...To nie s¹ rury, ani bu³eczki, gdzie
od razu widaæ, co jest krzywe, a co –
niedopieczone. Tutaj ka¿da oddzielna
wypowiedŸ mo¿e byæ w ramach tego,
co jest dozwolone, a w sumie one s¹
zdolne do tego, by kiedyœ osi¹gn¹æ wagê
krytyczn¹. Nie chcemy nikogo oskar¿aæ,
ale w warunkach wolnoœci prasy mamy
prawo powiedzieæ, ¿e tendencje, które
zauwa¿yliœmy w „Kurierze”, nam siê nie
podobaj¹. My nie targamy na suweren-
noœæ naszej w³adzy, chocia¿ ona te¿ nam
siê nie podoba. Ale jako obywatele
swego pañstwa mamy prawo do zapro-
ponowania osobom kompetentnym w
Sekretariacie Prezydenta, by siê publicznie
wypowiedzia³y z tego powodu. Taki sobie
test na pañstwowoœæ.

Je¿eli uwa¿acie, panowie, ¿e wszystko
w tej gazecie jest prawid³owe, to tak
powiedzcie. Powiecie, ¿e prawid³owe,
nie bêdziemy siê sprzeczali. Ale siê
zwrócimy do Ministerstwa Spraw Za-
granicznych z proœb¹ o sfinansowanie
wydawania pisma “Галицький кур’єр”
w Polsce. Trzeba posuwaæ s³owo ukraiñ-
skie na Zachód, pytaæ, jakiej narodowoœci
jest tysi¹cletni Przemyœl czy za³o¿ony
przez naszego kniazia Dany³ê Halickiego
Che³m, pisaæ „Riasziw”, maj¹c na uwadze
Rzeszów... Jednym s³owem, te¿ nie
jesteœmy w ciemiê bici. Ze swej strony
redakcja pisma „Kommunist” zobowi¹-
zuje siê przekazywaæ nowej gazecie
materia³y bezp³atnie. Jakie mo¿e byæ
honorarium, gdy mowa o interesie pañ-
stwowoœci? Co pañstwo na to, pañstwo
w³adza?

TEST NA PAŃSTWOWOŚĆ

Fotografia zamieszczona w tym¿e numerze gazety „Komunist” przedstawiaj¹ca tegoroczne obchody rocznicy
rewolucji paŸdziernikowej organizowane przez KPU. Czy poznajecie tego pana w czapce? (na plakacie z podpisem
KPU na pierwszym planie)
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Pismo nasze – „Kurier Galicyjski” nie
jest pismem, specjalizuj¹cym siê w pro-
blematyce politycznej. Jest pismem
¿yj¹cych na Ukrainie Polaków, poœród
wielu poruszanych spraw, stawia sobie za
cel rozwój przyjaznych stosunków pomiê-
dzy narodem polskim i ukraiñskim.
Popieramy ka¿dy krok na drodze do trwa-
³ego porozumienia naszych narodów. Jak
napisa³em w artykule wstêpnym pierw-
szego numeru naszej gazety, uwa¿amy,
¿e porozumienie to jest racj¹ stanu Ukrainy
i Polski.

Podobnie, uwa¿amy, ¿e racj¹ stanu
jest nasza wspólna europejska droga. Ten
w³aœnie kierunek, jako Polacy – obywatele
Wolnej Ukrainy, bêdziemy zawsze popie-
raæ. Nie odró¿nia nas to od wiêkszoœci
ukraiñskiego spo³eczeñstwa. Ukraina to
równie¿ nasza ojczyzna. Nie wszystkim
to siê podoba –  có¿, wolny wybór. Pogl¹dy
Komunistycznej Partii Ukrainy s¹ w tej
mierze znane i, có¿ ukrywaæ, odmienne
od naszych. Prowadzenie dyskusji wymaga
jednak zachowania elementarnych zasad
i choæby minimum znajomoœci rzeczy.
Tego zabrak³o.

Zamieszczony obok tekst pana (towa-
rzysza?) W³adymira Sinieokiego zawiera
w sobie tak wielki ³adunek niekompeten-
cji, niezrozumienia i, co tu mówiæ, k³amstw
i z³ej woli, ¿e pocz¹tkowo zastanawia³em
siê, czy warto mu odpowiadaæ.

Szkoda, ¿e, wspominaj¹c na pocz¹tku
swojego artyku³u o obiedzie, nie ujawni³
spo¿ytego menu. Byæ mo¿e, to wyjaœni-
³oby nieco sprawê. Ale ad rem.

Na pocz¹tku ju¿ pojawia siê zarzut,
¿e podany tytu³ naszej gazety w wersji
ukraiñskiej brzmi niepoprawnie («Кур’єр
галіційский». Dobrze by by³o, by przed
jego postawieniem pan W³adymir zapozna³
siê z zasadami rejestracji pism, ustalonymi
przez Ministerstwo Justycji Ukrainy.
Otó¿, t³umaczenie tytu³u powinno brzmieæ
dos³ownie. Na œwiadectwie rejestracji
naszego pisma, wydanym przez to¿ mini-
sterstwo, figuruje ono w³aœnie w takiej
formie. Mamy prawny obowi¹zek zamie-
szczaæ je w naszej stopce. Ot i wszystko,
panie W³adymirze.

Podobnie bezzasadne s¹ i pozosta³e
zarzuty. Na przyk³ad, te poœwiêcone
transkrypcji i nazewnictwa w jêzyku
polskim. S¹dzê, ¿e pan W³adymir nie zna
tego jêzyka, winieniem, wiêc krótkie
wyjaœnienie. Te zasady s¹ niezmienne i
niezale¿ne od pogody politycznej. Dotyczy
to nie tylko jêzyka polskiego. Po niemiecku
Warszawa brzmi Warschau, po francusku
Varsovie. Wenecja w jêzyku czeskim to
Benatky (tak!). Lwów po rosyjsku brzmi
Lwow, po ukraiñsku Lviv. Gdy u¿ywa siê
jêzyka ukraiñskiego, powinno siê tak
w³aœnie wymawiaæ. Czy to o czymœ
œwiadczy? Jêzyków warto siê uczyæ, panie
W³adymirze.

Ku mojemu zdumieniu, pan W³adymir
zaatakowa³ zamieszczony w naszym
piœmie artyku³ „Jakiej narodowoœci jest
Lwów?”, ju¿ w drugim zdaniu zadaj¹c
niby to retoryczne pytanie – zgadnijcie no
jakiej? W domyœle, oczywiœcie, polskiej.
Jestem przekonany, ¿e pan W³adymir
artyku³u tego nie czyta³. W przeciwnym
razie, nigdy by tak nie napisa³, chyba, ¿e
zrobi³ to celowo, wykazuj¹c daleko id¹c¹
z³¹ wolê, a metodê iœcie goebelsowsk¹.
To pogodny artyku³ o wielokulturowoœci
tego piêknego miasta, gdzie na przestrzeni
wieków splata³y siê ze sob¹ kultury wielu
narodów. I tyle. Bez sugerowanych czytel-
nikom podtekstów.

Co do „nieznanego” Stanis³awowa,
dzisiejszego Ivano-Frankivska, mo¿e pan
W³adymir zasiêgn¹æ informacji u Ÿród³a
– dzwoni¹c na przyk³ad do mera miasta.
On wie. Jeszcze lepiej tu przyjechaæ. Ju¿
na dworcu kolejowym móg³by pan
W³adymir skorzystaæ z taksówki z sieci
„Stanis³aw taxi”, zrobiæ zakupy w sieci
sklepów Favorit prowadzonej przez „Sta-

TEST NA ZDROWY ROZSĄDEK

nis³awsk¹ Torgow¹ Kompaniê”, zjeœæ
obiad w restauracji „Staryj Stanis³awiw”
lub wypiæ kawê w jednej z wielu kawiarni,
maj¹cych w nazwie w³aœnie dawny
Stanis³awów. Móg³by pos³uchaæ rozmów
ludzi, jacy w³aœnie, w ró¿nych sprawach,

jedn¹ z wielu wspania³ych ksi¹¿ek,
pochodz¹cego z tego miasta i w swojej
prozie czêsto doñ nawi¹zuj¹cego, znako-
mitego, cenionego równie¿ w Polsce,
ukraiñskiego pisarza  Jurija  Andruchowycza.
Zachêcam te¿ pana W³adymira do
zapoznania siê z twórczoœci¹ dzisiejszego
patrona miasta, Iwana Franki. To piêkna
postaæ w historii wzajemnych polsko-
ukraiñskich stosunków. Przez obie strony,
bywa³o, ciê¿ko doœwiadczana. Uprzedzam,
z przyswojeniem czêœci jego twórczoœci
mo¿e mieæ pan W³adymir problemy. Jest
napisana w jêzyku polskim.

I znowu wyjaœnienie dla pana W³ady-
mira – tym razem natury geograficzno-
historycznej. Galicja by³a jednym z krajów
imperium habsburskiego. Jej stolic¹ by³
Lwów. W jej czêœci wschodniej przewa¿a³a
ludnoœæ ukraiñska (g³ównie na wsi – w mias-
tach przewa¿a³a, bowiem na ogó³ ludnoœæ
polska i ¿ydowska). Galicj¹ Zachodni¹ na-
zywano tereny na zachód od Sanu, gdzie
przewagê iloœciow¹ mia³a ludnoœæ polska.
Jeœli wiêc chce pan odwiedziæ Galicjê Za-
chodni¹ – zapraszam do Krakowa.

Pan W³adymir stawia te¿ tezê, i¿
komuœ bardzo zale¿y by s³owo polskie (w
podtekœcie wrogie – komu? czemu?-nie
wiadomo) aktywnie przesuwa³o siê na
wschód. Zdradzê panu W³adymirowi
tajemnicê – rzeczywiœcie tak jest. Tym
kimœ jest mniejszoœæ polska, mieszkaj¹ca
na Ukrainie. Obywatele Ukrainy. Przez
lata Zwi¹zku Sowieckiego przewa¿nie
pozbawieni mo¿liwoœci uczenia siê w
polskich szko³ach, zrzeszania siê w swoich
organizacjach, otwartego kultywowania
swoich zwyczajów i religii. Mo¿liwoœci
te pojawi³y siê dopiero po odzyskaniu
przez Ukrainê niepodleg³oœci. To ta, tak
bardzo znienawidzona przez pana

Dodatkowego smaczku  dodaje  spra-
wie fakt, ¿e przeciw temu „s³owu pol-
skiemu”, w ma³ej przecie¿, wydawanej
w jêzyku polskim gazecie, o nak³adzie
zaledwie paru tysiêcy egzemplarzy,
wyst¹pi³ dziennikarz gazety o ponad pó³-
milionowym nak³adzie. Cytujê za stopk¹
gazety „Komunist”: nak³ad ukraiñskiego
wydania gazety 178 tys. sztuk, nak³ad
wydania w jêzyku rosyjskim 384 tysi¹ce.
A przecie¿ jêzyk rosyjski na Ukrainie to,
póki co, te¿ jêzyk o statusie nie innym ni¿
polski (choæ o wielkim zasiêgu).

Dochodzimy jednak do sedna posta-
wionej przez pana W³adymira tezy. I tu
nie jestem ju¿ naprawdê pewny, co pan
W³adymir jad³ na obiad i czym zapija³.
Absurd goni absurd. Rozumiem, ¿e mo¿na
to streœciæ tak. Pozornie stosunki miêdzy
Polsk¹ a Ukrain¹ s¹ dobre. Polska nie
czyha na ziemie zachodniej Ukrainy. Kto
by tam w dzisiejszych czasach wojowa³?
Od tego jest tolerancja, przenikanie kultur
i inne „tuli muli”.

W sprzyjaj¹cej sytuacji, na przyk³ad
takiej, jak w Jugos³awii (oj, ciê¿ki by³ ten
obiad pana W³adymira), Polacy – siup i ju¿
we lwowskim ratuszu. Na wypadek takiej
sytuacji redakcja „Kuriera Galicyjskiego”
ju¿ dziœ rezerwuje sobie miejsce na parte-
rze ratusza – stamt¹d najbli¿ej, bowiem
do restauracji „Z³oty Wieprz” po drugiej
stronie rynku. Jak absurd, to absurd.

Porzuæmy jednak ¿artobliwy ton,
sprawa jest, bowiem powa¿na. Po raz
kolejny, nazwijmy to wprost, czyni siê
starania, by wbiæ klin pomiêdzy nasze
narody. Zatrzymaæ proces porozumienia,
odgrzewaæ antagonizmy. Czyni¹ to ludzie,
wyznaj¹cy wartoœci, dalekie od europej-
skich. W czyim interesie, odpowiedzcie
sobie sami. Historia dawno ich oceni³a,
wspó³obywatele – te¿. Dowodem tego jest
malej¹cy procent poparcia, uzyskiwany
przez KPU w ka¿dych kolejnych wybo-
rach parlamentarnych na Ukrainie.

Polska jako pierwsze pañstwo na
œwiecie uzna³a niepodleg³oœæ Ukrainy.
Podczas pomarañczowej rewolucji na
Majdanie Niezale¿noœci w Kijowie po-
wiewa³y te¿ polskie sztandary, a polscy
studenci na placu przed oper¹ lwowsk¹
uczyli siê œpiewaæ „Szcze ne wmer³a
Ukraina”. Nie przyjechali tam po, to by
komuœ coœ odbieraæ, ani popieraæ kon-
kretn¹ opcjê polityczn¹. Przyjechali
poprzeæ budz¹ce siê do ¿ycia spo³eczeñ-
stwo obywatelskie Wolnej Ukrainy.

Stosunki polsko – ukraiñskie s¹ coraz
lepsze. Cieszymy siê z tego i staramy siê
pomagaæ w tym dziele. Przed nami wspól-
na perspektywa EURO 2012. Mamy
nadziejê, ¿e perspektywa ta przekuje siê
w now¹ jakoœæ. Myœlê, ¿e doczekamy
czasu, kiedy na lwowskim ratuszu, obok
ukraiñskiej, zawiœnie niebieska flaga ze
z³otymi gwiazdkami.

I tu rozumiem pana W³adymira. Ten
dzieñ bêdzie jego klêsk¹.

Mam jeszcze dla pana W³adymira
dwie wiadomoœci. Jak zawsze: dobr¹ i z³¹.
Pierwsza jest taka, ¿e „test na pañstwo-
woœæ” Ukraina zda³a dawno. A z³a? Testu
na „zdrowy rozs¹dek” pan nie przeszed³.

Mam te¿ nagrodê pocieszenia. Nie
musi pan organizowaæ œrodków na
wydawanie ukraiñskiego pisma w Polsce.
Takie pismo od wielu lat istnieje a „s³owo
ukraiñskie swobodnie posuwa siê na
zachód”. Jest tych pism zreszt¹ wiele.
Jednym z najbardziej znanych, dostêpnych
w ogólnopolskiej sieci sprzeda¿y, jest
wydawany w Warszawie po ukraiñsku
tygodnik „Nasze S³owo”. Mo¿na go za-
prenumerowaæ nie tylko w Polsce, ale
równie¿ w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i
USA. Le¿y w³aœnie przede mn¹.

Czytam w stopce. Wydawca: Zwi¹-
zek Ukraiñców w Polsce. Pismo zrealizo-
wano przy udziale wsparcia finansowego
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i
Administracji Rzeczpospolitej Polskiej.
Patrzê na adresy.  Jest Krakiw (nie Kraków),
jest Riasziw (nie Rzeszów). I bardzo
dobrze. Przecie¿ to po ukraiñsku.

Pomnik Tarasza Szewczenki w Warszawie w dniach rewolucji pomarañczowej
na Ukrainie

przyjechali do „Stanis³awa” lub „Fran-
kiwska”. Uprzedzam – w ogromnej wiêk-
szoœci nie bêd¹ to miejscowi Polacy.

Zachêcam te¿ do wejœcia do jednej z
wielu tutejszych ksiêgarñ. Mo¿e mia³by
okazjê nabyæ, a jeszcze lepiej przeczytaæ,

W³adymira, w³adza wolnej Ukrainy
przywróci³a normalne europejskie stan-
dardy. Pomimo wszelkich trudnoœci,
istniej¹cych gdzieœ w œrodku, uprzedzeñ,
drzemi¹cej nieufnoœci. Dziœ jesteœmy na
tej drodze du¿o dalej. Na szczêœcie.

Fragment wiersza Tarasza Szewczenki umieszczony na jego pomniku w Warszawie
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МАРЦІН РОМЕР

Наша газета – “Кур’єр галіцій�
ській” не  є газетою, що  спеціалізується
у політичній проблематиці. Це
газета поляків, які живуть на Укра�
їні. Серед багатьох питань, яких
вона торкається, ставить собі за
мету розвиток добросусідських
відносин між польським та україн�
ським народами. Ми підтримуємо
кожен крок на шляху до тривалого
порозуміння між нашими народами.
Як  я  написав у вступній  статті  першого
номера нашої газети, ми вважаємо,
що це порозуміння є в інтересах
держав України та Польщі.

Так само, вважаємо, що в
інтересах держав є наш спільний
європейський шлях. Саме цей
напрямок ми, поляки, громадяни
Вільної України, будемо завжди
підтримувати. Це не відрізняє нас від
більшості українського суспільства.
Україна – це також наша батьків�
щина. Це подобається не усім, що ж,
вільному воля. Погляди Комуністич�
ної Партії України у цій матерії є
відомі та, що тут приховувати, вони
відрізняються від наших. Ведення
дискусії вимагає, однак, дотримання
елементарних засад та хоча б
мінімального знання предмета.
Цього бракувало.

Наведений поруч текст пана
(товариша?) Володимира Синьоокого
містить у собі так багато некомпетен�
тності, нерозуміння та, годі й казати,
брехні та злої волі, що спочатку я
думав, чи варто йому відповідати.

Шкода, що, згадуючи на початку
своєї статті про обід, він не виявив
меню страв, які спожив. Мабуть, це
б дещо прояснило ситуацію. Але, до
речі.

Вже на початку з’являється закид,
що подана назва нашої газети україн�
ською мовою звучить неправильно
(“Кур’єр галіційский”). Добре було б,
якби пан Володимир спершу довідався
про правила реєстрації газет, встано�
влені Міністерством юстиції України.
Отже, переклад назви має бути
дослівний. У свідоцтві про реєстрацію,
виданому цим же міністерством,
назва вказана саме у такій формі. Ми
маємо юридичний обов’язок заміщати
її у редакційній інформації. Ось і все,
пане Володимире.

Такі ж безпідставні є й інші
закиди. До прикладу, ті, у яких мова
про транскрипцію та наведення
власних назв польською мовою. На
мою думку, пан Володимир не знає
цієї мови, отже я наведу йому  декілька
коротких  пояснень. Ці засади не змі�
нюються і не залежать від політичної
кон’юнктури. Стосуються вони не
тільки польської мови. Варшава
німецькою мовою – це Варшау,
французькою – Варсові. Венеція
чеською мовою звучить, як Бенаткі
(так!). Польська власна назва Львув
російською звучить як Львов, а
українською – Львів. Якщо говоримо
українською, саме так треба вимовляти.
Чи це про щось свідчить? Варто
вчитися мов, пане Володимире.

На моє здивування, пан Володи�
мир атакував вміщену у нашій газеті
статтю “Якої національності Львів?”,
вже у другому реченні задаючи нібито
риторичне запитання – вгадайте,
нуж бо, якої? У думці, звичайно,
польської. Я переконаний, що пан
Володимир не читав цієї статті. В
іншому випадку, ніколи б так не

ТЕСТ НА ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД

написав, хіба що зробив це з певною
метою, проявляючи далекосяжну злу
волю, використовуючи геббельсівські
методи. Це приємна стаття про
велику кількість культур у цьому
чудовому місті, де впродовж віків
перепліталися культури багатьох
народів. Ось і все. Без підтекстів, що
нав’язуються читачам.

Що до “невідомого” Станіславова,
сьогоднішнього Івано�Франківська,
пан Володимир може звернутися до
джерела і зателефонувати, наприклад,
мерові міста. Він знає. Ще краще
приїхати сюди. Вже на залізничному
вокзалі пан Володимир може скори�
статися таксі мережі “Станіслав�
taxi”, зробити покупки у мережі
магазинів “Фаворіт”, якою керує
“Станіславська Торгівельна Компанія”,
пообідати у ресторані “Старий Ста�
ніславів” або випити кави  в  одній з
багатьох  кав’ярень, що мають у назві
старий Станіславів. Міг би послухати
розмови людей, які, у різних справах,
приїхали “до Станіслава” або
“Франківська”. Попереджую – у
переважній більшості це не будуть
місцеві поляки.

Я заохочую також, щоб він зайшов
до однієї з багатьох місцевих книга�
рень. Міг би може придбати, а ще
краще, прочитати одну з чудових
книжок відомого письменника Юрія
Андруховича, який народився у цьому
місті та у своїй творчості часто до
нього звертається, якого цінують
також у Польщі. Заохочую також
пана Володимира, щоб пізнав твор�
чість Івана Франка, ім’я якого місто
носить зараз. Це прекрасна постать
в історії польсько�українських взаємин.
Бувало, що обидві сторони накладали
на неї тяжкі випробування. Я
попереджую, що із засвоєнням
частини його творчості пан Володимир
може мати проблеми. Вона написана
польською мовою.

І ще одне пояснення для пана
Володимира – на цей раз географічно�
історичне. Галичина була одним з
країв імперії Габсбургів. Її столи�
цею був Львів. В її східній частині
переважало українське населення
(в основному – на селі, оскільки у
містах переважало польське та
єврейське населення). Західною
Галичиною називали території на
захід від Сяну, де кількісно пере�
важало польське населення.
Отже, якщо ви захочете відвідати

Західну Галичину, запрошую до
Кракова.

Пан Володимир висуває також
тезу, що комусь дуже залежить на
тому, щоб польське слово (у підтексті
– вороже – кому? чому? не відомо)
активно просувалося на схід. Я від�
крию пану Володимирові таємницю
– так воно насправді є. Хтось – це

упередження, що існують десь у
середині, недовіру, що дрімає.

Зараз ми на цьому шляху набагато
дальше. На щастя.

Пікантності цій справі додає
факт, що проти цього польського
слова у малій будь що газеті, що
виходить польською мовою, має
тираж лише декілька тисяч примір�

можна сказати так. На перший погляд,
відносини між Польщею і Україною
є добрі. Польща не зазіхає на землі
Західної України. Хто б там у тепе�
рішні часи воював. Для цього існує
толерантність, взаємне проник�
нення культур та інші “сюсі�пусі”.

У сприятливій ситуації, напри�
клад, такій, як в Югославії (ой, обід
пана Володимира був важкий),
поляки – гоп – і вже у львівській
Ратуші. Якби щось таке трапилося,
то редакція “Кур’єра галіційського”
вже сьогодні бронює для себе місце
на першому поверсі Ратуші – оскільки
звідти найближче до ресторану
“Золотий вепр”, що знаходиться
потойбіч площі Ринок. Як абсурд, то
абсурд.

Однак, треба кинути жартівливий
тон, адже справа є поважна. У
черговий раз, скажімо про це прямо,
чиняться дії, щоб поміж наші народи
вбити клина. Затримати процес
порозуміння, підігрівати антагонізми.
Роблять це люди, які визнають
засади, що далекі від європейських.
Кому це вигідно, відповідайте самі.
Історія давно їх оцінила, співгромадяни
– також. Доказом цього є відсоток
підтримки, який КПУ одержує на
парламентських виборах в Україні і
який є щоразу меншим.

Польща першою у світі визнала
незалежність України. Під час пома�
ранчевої революції на Україні на
Майдані Незалежності майоріли
також польські прапори, а польські
студенти на площі перед Львівською
Оперою вчилися співати: “Ще не
вмерла Україна”. Не приїхали туди
для того, щоб в когось щось забирати,
ні для того, щоб підтримувати
конкретну політичну силу. Приїхали
підтримати громадянське суспільство
Вільної України, яке прокинулося,
щоб жити.

Польсько�українські відносини
щоразу покращуються. Ми цим задо�
волені і намагаємось допомагати у цій
справі. Перед нами спільна перспек�
тива ЄВРО 2012. Маємо надію, що
ця перспектива переросте у нову
якість. Я гадаю, що ми дочекаємось
часів, коли на львівській Ратуші
поруч з українським з’явиться синій
прапор із золотими зірками.

Я розумію пана Володимира. Це
буде його поразкою.

У мене також є  для пана Володи�
мира дві новини. Як завжди, одна –
гарна, друга – погана. Перша така,
що “тест на державність” Україна
склала давно. А погана? Тесту на
здоровий глузд пан Володимир не
склав.

В мене також є заохочувальний
приз. Пану Володимиру не треба зби�
рати засобів для видавання україн�
ської газети у Польщі. Така газета
існує багато років, а “українське
слово вільно просувається на захід”.
Таких газет, зрештою, багато. Одна
з найвідоміших, доступних у
загальнопольський мережі продажу,
це тижневик “Наше слово”, що
видається у Варшаві українською
мовою. Його можна передплатити не
тільки у Польщі, але також у Велико�
британії, Канаді та США. Він переді
мною.

Читаю у рядку редакційної інфор�
мації: Видавець: Об’єднання українців
у Польщі. Газета виходить за фінан�
сової підтримки Міністерства Внут�
рішніх Справ та Адміністрації
Республіки Польща. Дивлюся на
адреси. Є Краків (а не Кракув), є
Ряшів (а не Жешув). І дуже добре. Це
ж українською.

польська національна меншина, яка
живе на Україні. Громадяни України.
Впродовж років існування Радянсь�
кого Союзу переважно позбавлені
можливості навчання у польських
школах, об’єднання у свої організації,
відкритих проявів своїх національних
звичаїв та віросповідання. Ці  можли�
вості з’явилися лише після того, коли
Україна отримала незалежність. Це
та влада вільної України, влада, яку
пан Володимир дуже ненавидить,
повернула нормальні європейські
стандарти. Попри усі труднощі,

ників, виступив журналіст газети, що
має понад півмільйонний тираж. Ось
цитую за редакційною інформацією
газети “Комуніст”: тираж українсь�
кого видання газети 178 тис. штук,
тираж видання російською мовою
384 тисячі. Але ж російська мова
має, поки що, статус не інший, ніж
польська (хоча ширше вживається).

Однак, доходимо до сенсу наве�
деної паном Володимиром тези. І тут
я вже зовсім не впевнений, що пан
Володимир їв на обід та чим запивав.
Абсурд за абсурдом. Коротко про це



7
Kurier Galicyjski * 19 listopada 2007

ROCZNICE
W LISTOPADZIE
16 XI 	 Najświętszej Maryi Panny
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia
16 XI 	 Międzynarodowy Dzień
Tolerancji
16 XI 1989 � W Warszawie zburzono
pomnik Feliksa Dzierżyńskiego
17 XI 1648 � Elekcja Jana Kazimierza
Wazy na króla Polski
18 XI 1297 � Władysław Łokietek
zrzekł się w Sieradzu praw do Mało�
polski na rzecz króla czeskiego Wacła�
wa II w zamian za 5 tysięcy grzywien
srebra
18 XI 1965 – Episkopat Polski skie�
rował do biskupów niemieckich
orędzie, którego ideę wyrażały słowa:
„przebaczamy i prosimy o wybaczenie”
19 XI 1942 � Bruno Schulz, pisarz i
grafik, został zastrzelony w trakcie
likwidacji getta w Drohobyczu
20 XI 1818 � Urodził się Karol
Szajnocha, historyk, publicysta,
dramatopisarz. Zmarł w r. 1868.
Pochowany na Cmentarzu Łycza�
kowskim we Lwowie
21 XI � Ofiarowanie Najświętszej
Maryi Panny
21 XI � Światowy Dzień Telewizji
22 XI 1918 � Józef Piłsudski objął w
Polsce najwyższą władzę jako Tym�
czasowy Naczelnik Państwa
23 XI 1927 � Zmarł Stanisław
Przybyszewski, pisarz, poeta, dramaturg
i publicysta
24 XI 1227 � Podczas zjazdu książąt
w Gąsawie zamordowano księcia
seniora Leszka Białego

25 XI 	 Uroczystość Jezusa Chrys	
tusa, Króla Wszechświata
25 XI 1795 � Abdykacja Stanisława
Augusta Poniatowskiego
26 XI 1812 	 Początek bitwy podczas
przeprawy Wielkiej Armii przez
Berezynę. Dzięki wspaniałej postawie
polskich oddziałów udało się
przeprawić wojsko przez rzekę
26 XI 1991 	 Przyjęcie Polski do Rady
Europy
26 XI 1855 	 Zmarł Adam Mickiewicz,
największy poeta polski. Urodził się
24 grudnia 1798 roku
27 XI 1806 � Wojska francuskie
wkroczyły do Warszawy
27 XI 1815 � Car Aleksander I nadał
konstytucję Królestwu Polskiemu
28 XI 1627 � Flota polska, dowodzona
przez Arendta Dickmanna, stoczyła
pod Oliwą zwycięską bitwę morską ze
Szwedami
28 XI 1907 � Zmarł Stanisław Wys�
piański, dramaturg, poeta, malarz
29 XI 1830 � Noc Listopadowa,
początek Powstania Listopadowego
29 XI 1939 � Dekret Rady Najwyższej
ZSRR o przymusowym nadaniu oby�
watelstwa radzieckiego „byłym
obywatelom polskim”
30 XI � Św. Andrzeja, Apostoła
30 XI 1427 � Urodził się Kazimierz
Jagiellończyk, król Polski.

źródło: www.wspolnota	
polska.org.pl

STANIS£AW DURYS tekst
MARIA BASZA zdjêcie

Gremialnie przybyli te¿ przedstawi-
ciele organizacji polskich ze Lwowa, by
uczciæ rocznicê Niepodleg³oœci. Z³o¿yli
wi¹zanki kwiatów, wieñce i znicze na
p³ycie Grobu Nieznanego ¯o³nierza.

O godz. 14.00 na Cmentarz Orl¹d
przyby³ Konsul Generalny RP we Lwowie
Ambasador Wies³aw Osuchowski z Ma³-
¿onk¹ i pracownikami Konsulatu. Stanêli
na czele kolumny do sk³adania wieñców
i kwiatów, a za nimi do sk³adania ho³du
nieznanym bohaterom, le¿¹cym w pante-
onie, ustawil³a siê kolumna przedstawi-
cieli organizacji polskich Lwowa. Ci
w³aœnie, polegli w 1918 r., zjednoczyli
tego dnia wszystkie organizacje polskie
Lwowa.

Polska uzyska³a niepodleg³oœæ 11 lis-
topada 1918 r., a m³odzie¿ lwowska
stanê³a do walki o tê wolnoœæ ju¿ 1 listo-
pada i nie ust¹pili. Szli a¿ do zwyciêstwa,
zrastzaj¹c sw¹ m³odzieñcz¹ krwi¹ ziemiê
lwowsk¹, maj¹c przeciwko sobie doœwiad-
czonych w walkach ¿o³nierzy – Ukraiñskich
Strzelców Siczowych, czasem nawet dwu-
i trzykrotnie starszych od siebie. Padli
niezwyciê¿eni. Dzieci Lwowa.

Nigdy nie byli zapomniani, poniewa¿
nauczyciele polscy przyprowadzali na to
œwiête miejsce w latach 50. i 60. dzieci i
m³odzie¿ ze szkó³ polskich. Robi³o siê to
pod pozorem wycieczek do parku Pohu-
lanka, który jest obok. Polska inteligencja
lwowska, gromadz¹c wokó³ siebie m³o-
dzie¿, uczy³a j¹ dbania o ten panteon. Byli
to œ.p. pani Maria Tepleszczakówna,
ostatni prezes Towarzystwa Ochrony
Wojskowych Mogi³ Polskich, pan Bro-
nis³aw Krzysztoforow, pedagog, panie
Zofia i Krystyna Pankówny, pani Nona

ODDANIE HOŁDU BOHATEROM
11 listopada do Lwowa zjecha³a wielka grupa samorz¹dowców
z Lublina, na czele z przewodnicz¹cym Rady miasta, których
chyba rokrocznie przywozi Józef Husarz. Zwiedzili oni miasto
i Cmentarz £yczakowski, a przyszli na Cmentarz Obroñców miasta
Lwowa, aby z³o¿yæ wieñce i ho³d niez³omnym Orlêtom.

Fastnach, pani Maria Klamut i wielu innych.
Formowali oni grupy m³odzie¿y, które
ka¿dego roku od 1 wrzeœnia do 1 listopada
oczszcza³y Cmentarz Obroñców Lwowa
i inne cmentarze. 2 listopada, w Dniu Za-
dusznym, po Mszy œw. na grobach polskich
bohaterów zapalno œwiece, znicze, lam-
piony, samodzielnie zrobione lampki
oliwne.

By³o tak a¿ do z³owrogiego 1971 r.
Wówczas rêka wandali podnios³a siê nad
grobami Cmentarza Obroñców Lwowa.
Wstêp na cmentarz grozi³ wielkimi kon-
sekwencjami, ale to te¿ nam nie prze-
szkodzi³o. Ci, co byli tchórzliwi i nie

przychodzili na cmentarz, aby w³asn¹
obecnoœci¹ stwierdziæ fakt wandalizmu,
uczyniony przez gegemona, obecnie
wypisuj¹ i opowiadaj¹ ró¿ne g³upoty. Np.
o tym, ¿e na Cmentarz Orl¹t wjecha³y
czo³gi sowieckie i zdruzgota³y cmentarz.
Jest to nieprawda, wielka g³upota. Zdjêcia,
przechowywane w kaplicy Cmentarza Orl¹t
udowadniaj¹, ¿e kwatery nie by³y naru-
szone, a jedynie zasypane gruzem. To
prawda, ¿e ci¹gnik z linami zwali³ kolum-
nadê, ale wandale byli bezsilni wobec ³uku
triumfalnego i pylonów. Pozosta³y w spo-
koju, mówi¹c potomnym, ¿e Mortui sunt
ut liberi vivamus...

Przegląd wydarzeń

Irena Masalska tekst
Maria Basza zdjêcia

W trakcie seminarium uczestni-
cz¹ce w nim panie by³y na lekcjach
otwartych: „Powtórka mno¿enia i
dzielenia przez  7” (klasa 3), „Historia
pewnego wynalazku” (klasa 4) i
„Ró¿nobarwna jesieñ” (klasa 2). W
trakcie lekscji nauczyciele poznali
wykorzystanie najrozmaitszych
œrodków dydaktycznych oraz techno-
logii edukacyjnych. Nauczyciele
zapoznali siê te¿ z prowadzeniem
dokumentacji w szkole pocz¹tkowej,
obejrzeli bibliotekê i pracownie

SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE
W dniu 14 listopada w szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie odby³o siê seminarium na temat:
„Technologie innowacyjne w kszta³ceniu i wychowaniu w szkole pocz¹tkowej.” Uczestniczyli w nim
nauczyciele szkó³ i klas z polskim jêzykiem nauczania, dzia³aj¹cych w Gródku na Podolu, Drohobyczu,
Maækowcach, Moœciskach, Strzelczyskach. Organizatorami spotkania by³y: dyrekcja i grono pedagogiczne
wspomnianej placówki oraz Zwi¹zek Nauczycieli Polskich Ukrainy. Poinformowano nas, i¿ by³o to pierwsze
seminarium nauczycielskie, zorganizowane przez ZNPU.

dydaktyczne. Wys³uchali wyk³adu nt.
„Dysleksja i dysgrafia. Diagnostyka i
pomoc”, który wyg³osi³a pedagog-
terapeuta Barbara Hurko-Romeyko.
Na zakoñczenie dla goœci wyst¹pi³
szkolny zespó³ taneczny „Têcza”.

Ufamy, ¿e to pierwsze seminarium
by³o pomocne zarówno dla goœci, jak
i dla gospodarzy, którzy wymieniali
doœwiadczenia ze swymi kolegami i
kole¿ankami z innych miast Ukrainy.
Cycero powiedzia³: „Nie wystarczy
zdobywaæ wiedzê, trzeba umieæ z niej
korzystaæ.” Mamy nadziejê, ¿e podobne
seminaria zawsze bêd¹ ubogacaj¹ce i
zachêcaj¹ce do pracy twórczej
nauczycieli polskich Ukrainy.Klasa 3

klasa  4

Jaros³aw Junko
Ÿród³o: http://www.kijow.polemb.net

Na cmentarzysku ofiar NKWD w
podkijowskiej Bykowni pochowano w
sobotê, 27 paŸdziernika, szcz¹tki ok. 2
tysiêcy osób, w tym ponad 400 Polaków,
ekshumowanych w ci¹gu ostatnich dwóch
lat przez ekspertów polskiej Rady Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa i ukraiñskiej
Pañstwowej Miêdzyresortowej Komisji
ds. Upamiêtnienia Ofiar Wojny i Represji.
S¹ to szcz¹tki Polaków z tzw. ukraiñskiej
listy katyñskiej.

„Pochowanie Polaków ma charakter
tymczasowy. Chcieliœmy zabezpieczyæ
ich szcz¹tki przed zim¹. Uroczystoœci
upamiêtniaj¹ce Polaków z ukraiñskiej
listy katyñskiej odbêd¹ siê najpraw-
dopodobniej w przysz³ym roku” –
powiedzia³ sekretarz ROPWiM Andrzej
PrzewoŸnik.

Szcz¹tki, wydobyte przez ekipê
prof. Andrzej Koli z Uniwersytetu Mi-
ko³aja Kopernika w Toruniu we wspó³-
pracy z ukraiñsk¹ komisj¹ miêdzyre-
sortow¹, by³y dotychczas przechowywane
w bykowniañskim lesie w plastikowych
workach w zaplombowanym i strze¿o-
nym przez ca³¹ dobê namiocie.

UKRAIŃSKI KATYŃ
„Prace w Bykowni bêd¹ nadal kon-

tynuowane. Mamy nadziejê, ¿e w
niedalekiej przysz³oœci bêdziemy mogli
dokonaæ ekshumacji nastêpnych
grobów, w których spoczywaj¹ Polacy,
a jest tych grobów jeszcze 15, oraz
opracowaæ koncepcjê ostatecznego
upamiêtnienia naszych rodaków” -
powiedzia³ PrzewoŸnik.

W uroczystoœciach w Bykowni z
polskiej strony wziêli udzia³ przedstawi-
ciele Rodzin Katyñskich, dyplomaci oraz
miejscowi Polacy. Pochówek odby³ siê w
asyœcie kompanii honorowej Si³ Zbroj-

nych Ukrainy.
Informacje o masowych

grobach w Bykowni ujrza³y
œwiat³o dzienne pod koniec
lat 80. XX w. Badania prze-
prowadzone tam w latach
2001- 2004 wykaza³y, ¿e jest
to najwiêkszy na Ukrainie
cmentarz ofiar komunizmu.
Liczba pochowanych mo¿e
siêgaæ kilkudziesiêciu tysiêcy.

Na podstawie rozkazu
ludowego komisarza spraw
wewnêtrznych £awrientija

Berii o roz³adowaniu wiêzieñ NKWD w
zachodnich obwodach obecnej Ukrainy i
Bia³orusi z 22 marca 1940 roku, Polacy
zostali przewiezieni do wiêzieñ centralnych
obwodów ZSRR w Kijowie, Charkowie
oraz Chersoniu i tam zamordowani wiosn¹
1940 roku.

Na tzw. ukraiñskiej i bia³oruskiej liœcie
katyñskiej figuruje ogó³em 7,3 tys.
Polaków. W Bykowni s¹ szcz¹tki czêœci
z grupy 3435 Polaków - m.in. oficerów,
policjantów i urzêdników - z listy ukraiñ-
skiej. Wœród miejsc, gdzie mog¹ byæ
szcz¹tki zamordowanych Polaków z listy
bia³oruskiej, wymienia siê m.in. Kuropaty
pod Miñskiem.
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MARIA BASZA
tekst i zdjêcia

Podczas Mszy œw. na Cmentarzu
Orl¹t homiliê wyg³osi³ ks. kard. Marian
Jaworski, który powiedzia³ m.in.: „Dzi-
siejsze œwiêto Wszystkich Œwiêtych i
jutrzejsze – Dzieñ Zaduszny s¹ pe³ne
œwiat³a. W wierze widzimy nie tylko
koniec ¿ycia ziemskiego, ale pe³niê ¿ycia
wiecznego, ¿ycia szczêœliwego w Bogu,
¿ycia pe³nego jasnoœci. Wiara poucza nas,
¿e wiele dusz, które s¹ zgromadzone z
Jezusem i Maryj¹, tworz¹ Koœció³ Nie-
bieski, gdzie w wiecznym szczêœciu widz¹
Boga takim, jakim jest. Ich pragnienie
widzenia i posiadania Boga siê spe³ni³o,
wstawiaj¹ siê oni za nami oraz wspieraj¹
nasz¹ s³aboœæ swoj¹ trosk¹. Modlitwy do
œwiêtych wzmacniaj¹ tak¿e nasz¹ wiarê
w ¿ycie wieczne”.

„My, Koœció³ Lwowski, dziêkujemy
Bogu w szczególny sposób tak¿e za
naszych œwiêtych. Nasz Koœció³ wyda³
wielu œwiêtych, poœród których niektórzy
dost¹pili chwa³y o³tarzy. Na pierwszym
miejscu trzeba wymieniæ b³. Jakuba Strze-
miê – abpa Metropolitê Halickiego i
Lwowskiego, który jest patronem naszej
archidiecezji, który w swojej gorliwoœci
pasterskiej k³ad³ fundamenty naszego
Koœcio³a. Tutaj, niedaleko, znajduje siê
grób œw. Zygmunta Gorazdowskiego,
który urodzi³ siê, zreszt¹, 1 listopada. Jutro
pójdziemy na Cmentarz Janowski, a¿eby
przy grobie œw. Józefa Bilczewskiego
modliæ siê za nasz¹ Archidiecezjê i modliæ
siê tak¿e za wszystkich naszych zmar³ych”
– powiedzia³ Metropolita Lwowski.

Ks. kardyna³ zachêci³ uczestników
Liturgii Eucharystycznej do modlitwy za
zmar³ych, do ofiarowania w intencji tych,
którzy od nas odeszli – uczynków mi³o-
sierdzia. „My okazujemy im teraz swoj¹
mi³oœæ skuteczn¹” – zaznaczy³ kaznodzieja.
„Niech modlitwy za naszych zmar³ych
bêd¹ nie tylko teraz – dzisiaj, jutro, w
listopadzie, ale pamiêtajmy o nich w ci¹gu
ca³ego roku” – doda³ ks. Metropolita. Na
zakoñczenie homilii hierarcha zachêci³
obecnych do mi³oœci chrzeœcijañskiej

Wszystkich Świętych we Lwowie

DZIEŃ PEŁEN ŚWIATŁA
W dniu Wszystkich Œwiêtych przed kaplic¹ na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich zosta³a odprawiona Msza œw. pod przewodnictwem JE kard.
Mariana Jaworskiego, Metropolity Lwowskiego. Po uroczystej liturgii wyruszy³a wspólna procesja duchowieñstwa i wiernych obrz¹dku
rzymsko- i greckokatolickiego. Przy Grobie Nieznanego ̄ o³nierza oraz na Grobach Strzelców Siczowych zosta³y z³o¿one kwiaty i odmówione
modlitwy za zmar³ych. Natomiast 2 listopada, na Cmentarzu Janowskim, celebrowano Msze œw. przy grobie œw. abp Józefa Bilczewskiego,
której przewodniczy³ abp Mieczys³aw Mokrzycki, koadiutor Archidiecezji Lwowskiej. Podczas nabo¿eñstw na obydwu cmentarzach
lwowskich œpiewa³ chór Archikatedry Lwowskiej im. Jana Paw³a II.
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie zorganizowa³ akcjê „Œwiate³ko Pamiêci dla Cmentarza £yczakowskiego”,
w czasie, której w dniu 1 listopada na zapomnianych grobach tej nekropoli zapalono ponad 25 000 zniczy.

Msza œw. na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich

Wspólna modlitwa przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza

wobec ka¿dego cz³owieka, z której bê-
dziemy s¹dzeni pod koniec naszego ¿ycia.

Po uroczystej Eucharystii, we wspól-
nej procesji duchowieñstwo i wierni
obrz¹dku rzymsko i greckokatolickiego
wyruszyli do  Grobu Nieznanego ̄ o³nierza,
który znajduje siê na Cmentarzu Orl¹t
Lwowskich. Zosta³y odmówione stosowne
modlitwy za zmar³ych, za pochowanych
na tym cmentarzu, za poleg³ych podczas
walk w obronie miasta Lwowa i Ojczyzny.
Delegacje z³o¿y³y wieñce oraz znicze.
Harcerze lwowscy pe³nili wartê honorow¹
przy P³ycie G³ównej Cmentarza. Nastêpnie
procesja wyruszy³a na Cmentarz Strzelców
Siczowych, aby oddaæ ho³d pochowanym
tam ¿o³nierzom wojska ukraiñskiego.

Œpiewa chór Archikatedry Lwowskiej

„Œwiate³ko Pamiêci
dla Cmentarza £yczakowskiego”

Konsulat Generalny RP zorganizowa³
po raz drugi akcjê „Œwiate³ko Pamiêci dla
Cmentarza £yczakowskiego”, w czasie,
której na zapomnianych grobach tej
polskiej narodowej nekropoli zapalono
ponad 25 000 zniczy. Podobnie jak w roku
ubieg³ym, wspó³organizatorem przedsiê-
wziêcia by³o Polskie Towarzystwo Ra-
diowe Radio Lwów. W odpowiedzi na
apel Konsula Generalnego RP, skierowany
do miast województwa Podkarpackiego
symboliczne œwiate³ka pamiêci – znicze
zosta³y ofiarowane przez uczniów szkó³
oraz samorz¹dy Przemyœla, Rzeszowa,
Jaros³awia, Sanoka i £añcuta.

Zapalenie tak wielkiej liczby „œwiate-
³ek pamiêci” by³oby niemo¿liwe bez
masowego udzia³u lwowskich Polaków,
w tym szczególnie studentów, uczniów
obydwu szkó³ z polskim jêzykiem nauczania

we Lwowie, cz³onków lwowskiego
Oddzia³u PTTK oraz lwowskich harcerzy.
Dziêki zaanga¿owaniu wolontariuszy
Cmentarz £yczakowski po raz drugi od
zakoñczenia II wojny œwiatowej w Dniu
Wszystkich Œwiêtych zap³on¹³ tysi¹cami
œwiate³ek. Akcja spotka³a siê z pozy-
tywnym przyjêciem lwowskiej opinii
publicznej, podkreœlano ogromn¹ skalê
przedsiêwziêcia oraz fakt, i¿ œwieczki
ustawiono na wszystkich grobach, bez
wzglêdu na narodowoœæ spoczywaj¹cych
tam osób.

Nabo¿eñstwo
na Cmentarzu Janowskim

2 listopada zosta³a odprawiona Msza
œw. za zmar³ych na Cmentarzu Janowskim,
przy grobie œw. abp Józefa Bilczewskiego,
której przewodniczy³ abp Mieczys³aw

Mokrzycki, koadiutor Archidiecezji
Lwowskiej. Podczas rozpoczêcia Liturgii
Eucharystycznej ks. abp powiedzia³:
„Przybyliœmy, aby spotkaæ siê z naszymi
zmar³ymi, aby przynieœæ im najwiêkszy

dar serca, jako wdziêcznoœæ za wszystko,
co od nich myœmy w ¿yciu otrzymali –
dar modlitwy. Najpiêkniejsz¹ modlitw¹
jest ofiara Mszy œw., któr¹ z³o¿y³ Chrystus
za zbawienie œwiata, za odkupienie
wszystkich ludzi”. Pe³ny tekst homilii ks.
abp Mokszyckiego zostanie przedstawiony
oddzielnie.

Dzieñ Wszystkich Œwiêtych jest rze-
czywiœcie – dniem pe³nym œwiat³a. Jak
podkreœli³ ks. kard. Marian Jaworski – „w
wierze widzimy nie tylko koniec ¿ycia
ziemskiego, ale pe³niê ¿ycia wiecznego,
¿ycia szczêœliwego w Bogu, ¿ycia pe³nego
jasnoœci”. Jasnoœci na naszych cmenta-
rzach dodaj¹ zapalone znicze, przyniesione
przez nas kwiaty. Jasnoœci¹ i ciep³em
wype³niaj¹ ten dzieñ nasze serca, w których
pali siê ogieñ mi³oœci i wdziêcznoœci do
naszych bliskich zmar³ych.

Ÿród³o: www.konsulat.lviv.ua
BEATA WOLAÑSKA
http://ww6.tvp.pl/ww2.tvp.pl
WALDEMAR KOWALSKI, konsul
RP we Lwowie zdjêcia

13 paŸdziernika 2007 r. w Komarnie
(obw. lwowski) odby³a siê akcja porz¹d-
kowania miejscowego cmentarza polskie-
go. Komarno przed wojn¹ by³o w³asnoœci¹
rodziny Lanckoroñskich. W miejscowoœci
tej, na skutek tragicznych wydarzeñ
wojennych oraz powojennych repatriacji,
nie ma obecnie ludnoœci narodowoœci
polskiej. Dawna nekropolia, uznawana za
jeden z najpiêkniejszych tego typu obiek-
tów na Ukrainie Zachodniej, popad³a w
zapomnienie i ruinê.

Inicjatorem pierwszej masowej akcji
porz¹dkowania polskich cmentarzy, przy
finansowym i organizacyjnym wsparciu
naszego konsulatu, by³o œrodowisko
lwowskich Polaków, w tym cz³onkowie
lwowskiego Klubu „SEMPER POLONIA”,
lwowscy przewodnicy zrzeszeni w PTTK,
przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad

Pierwsza masowa akcja porządkowania cmentarzy polskich na Ukrainie Zachodniej

Porządkowanie polskiego cmentarza w Komarnie
Grobami Wojskowymi, a tak¿e pracow-
nicy placówki. W przedsiêwziêciu wziê³o
udzia³ oko³o 70 osób. Marzena Kleban
przyjecha³a do Komarna ze Lwowa razem
z bratem, na co dzieñ studentem Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, stypendyst¹ polskiego
rz¹du. W gronie wolontariuszy najwiêcej
by³o w³aœnie studentów.

Uda³o siê uporz¹dkowaæ ca³a star¹
czêœæ XIX wiecznego cmentarza. W sumie
kilkadziesi¹t zabytkowych nagrobków.

Godnym szczególnego podkreœlenia
jest masowy udzia³ polskiej m³odzie¿y
oraz ludzi m³odych z terenu naszego okrêgu
konsularnego. Celem przedsiêwziêcia,
prócz uporz¹dkowania polskich cmentarzy,
jest tak¿e integracja œrodowiska polskiego,

w tym szczególnie najm³odszego
pokolenia przedstawicieli mniejszoœci
polskiej na Ukrainie. Na nastêpny rok
zaplanowano jeszcze dwie tego typu akcje.
Miejmy nadziejê, ¿e jeszcze wiêcej osób
przy³¹czy siê do tego szczytnego dzie³a.
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Jedno z moich wspomnieñ z dzie-
ciñstwa – to cmentarz – grób dziadka, nad
nim stare dêby, szeleszcz¹ce liœcie, œwiat³a
nad grobami. Przy grobie spotkanie
bliskich. Jedna chryzantema na grobie.
Tak, chryzantema by³a jedna, a lampek
kilka. I jeszcze parê œwieczek. Dziœ –
lampek tysi¹ce, i to nie w jakichœ maleñ-
kich, blaszanych naczyñkach, czy te¿ byle
jakich œwiec. Kwiatów – ca³e morze. I
ludzi du¿o wiêcej, bo ³atwiej przyjechaæ.
Coœ siê zmieni³o, ale równoczeœnie coœ
jest takie samo. Co? Groby? Krótki,
jesienny dzieñ? Uczucie têsknoty i pustki
w ¿yciu? Pamiêæ o kimœ, kto by³ tak blisko
– a teraz go nie ma? Rozstawanie siê z
goœæmi, które zapowiada ostateczne roz-
stanie siê z tym œwiatem? Zapach zwiêd³ych
liœci, chryzantem i dymu ze zniczy?

Gdy zosta³em kap³anem, prze¿ywanie
tego dnia nabra³o dla mnie nowego kszta³tu.
Bra³em udzia³ w procesji, w czytaniu
wypominek, kropieniu i okadzaniu grobów.
Nie by³em ju¿ przy grobie dziadka i tego
mi brakowa³o. Ale równoczeœnie nie
odda³bym tego nowego dla mnie sposobu
bycia na cmentarzu. To siêga³o g³êbiej w
moj¹ dzieciêc¹ duszê, ni¿ tamto. I tak
zosta³o do dziœ. Jestem dziœ z Wami tu
we Lwowie, nie mogê byæ na tym cmen-
tarzu, gdzie groby moich bliskich. Tam
wieniec po³o¿¹ i zapal¹ lampkê moi
rodzice, rodzeñstwo, ja bêdê modlitw¹
towarzyszy³ z daleka. A to bêdzie jeszcze
bli¿ej, ni¿ wtedy. Bo przed Bogiem i w
obliczu wiecznoœci ziemskie ograniczenia
nic nie znacz¹.

ZADUSZKOWE
WSPOMNIENIA

Słowo abpa Mieczysława Mokrzyckiego
na Cmentarzu Janowskim we Lwowie 2 listopada 2007

Msza œw. na Cmentarzu Janowskim, przy grobie œw. abpa Józefa Bilczewskiego

Wierzê w ¿ycie wieczne
To wszystko s¹ ramy tego dnia,

potrzebna i wiele znacz¹ca dekoracja.
Wiêcej – ta sceneria to nasze wyznanie
wiary. I dlatego nie wolno nam, chrzeœci-
janom, zagubiæ sensu, znaczenia Dnia
Zadusznego. Bo dzieñ ten obchodz¹ tak¿e
niechrzeœcijanie, ludzie niewierz¹cy, których
przecie wielu w naszym otoczeniu. Czym
jest ten dzieñ dla nich i dla nas? Przeczy-
tajmy napisy na grobach:

«CZEŒÆ JEGO PAMIÊCI!» A wiêc
wspomnienie. Jeœli nie wierzy siê w
wieczne ¿ycie – zostaje tylko wspomnienie.
Jest to du¿o, ale równoczeœnie ma³o,
bardzo ma³o. Dlatego tym wiêcej potrzeba
kwiatów, zniczy – wielkich, ogromnych,

drogich. To wszystko musi zape³niæ
pustkê niewiary i bezsensu ¿ycia. Myœlê,
¿e dlatego coraz wiêcej tej dekoracji, bo
na cmentarzach coraz wiêcej ludzi, którym
brak wiary. A mo¿e i nam chrzeœcijanom
zaczyna jej brakowaæ?

«DO WIDZENIA» – Taki napis na
grobie umieœci cz³owiek, wyznaj¹cy wiarê
w ¿ycie wieczne. Dla nas, chrzeœcijan, jest
to nie tylko wiara w nieœmiertelnoœæ duszy
cz³owieka. To wyznanie wiary w zmart-
wychwstanie – i Jezusa, i nasze. Dlatego
przy katafalku stawiamy pascha³ – wielka-
nocn¹ œwiecê, symbol zmartwychwstania.

«PROSI O MODLITWÊ» – To
jeszcze wiêcej, ni¿ „do widzenia”. Spot-
kamy siê, zobaczymy kiedyœ – nie wiemy

kiedy. Ale ju¿ dziœ siebie potrzebujemy –
ci, którzy odeszli, potrzebuj¹ nas. Ka¿dy
zabiera ze sob¹ z tej ziemi nie sp³acone
d³ugi: zmarnowany czas i si³y, grzechy i
zaniedbania, zw¹tpienia i zapominanie o
Bogu. Zanim staniesz przed Bogiem,
zanim ja przed Nim stanê, muszê siê
przygotowaæ do tej chwili, dojrzeæ, oczy-
œciæ siê. Im mniej dojrza³y odchodzisz z
tej ziemi – tym d³u¿sza droga po „tamtej
stronie”. I tym bardziej potrzebujesz
pomocy – czyli modlitwy tych, którzy s¹
jeszcze tutaj.

Niektórzy z naszych zmar³ych tej
modlitwy ju¿ nie potrzebuj¹ – ju¿ raduj¹
siê niebem. Niektórym ta modlitwa ju¿
pomóc nie mo¿e – za ¿ycia wybrali z³o,
czego konsekwencj¹ jest piek³o. Ale nie
wiemy kto i w jakiej znajduje siê sytuacji.
Dlatego modlimy siê za wszystkich. Taka
jest odwieczna tradycja chrzeœcijan, taka
jest praktyka Koœcio³a, który modli siê tak¿e
za tych, których wiarê zna³ jedynie Bóg.

Chrzeœcijañskie œwiêto
To dziœ, drugi listopada jest Dniem

Zadusznym, nie wczoraj. To dziœ powin-
niœmy w sposób szczególny pamiêtaæ o
naszych zmar³ych, nawiedzaæ ich groby i
ofiarowywaæ za nich nasze modlitwy.

Dzisiejszy dzieñ jest dniem pamiêci
o naszych bliskich, przyjacio³ach,
dobroczyñcach. Wa¿n¹ rzecz¹ jest, aby
w gronie rodzinnym porozmawiaæ o tych,
którzy odeszli. Powspominaæ. Opowiedzcie
dzieciom o babci i dziadku, mo¿e o pra-
babci i pradziadku. Przegl¹dnijcie stare
zdjêcia, dokumenty. Jak¿e niepokoj¹cy
jest fakt, ¿e nieraz m³odzi, a czasami i starsi,
nie pamiêtaj¹ imion czy nazwisk swoich
przodków. A tylko wtedy, kiedy w sercu
pozostaje ¿ywa pamiêæ, tylko wtedy,
kiedy na ustach mamy modlitwê – to znicz
zapalony na grobie i kwiat tam postawiony
nabieraj¹ pe³nego znaczenia. I znicz, i
kwiat staj¹ siê przed³u¿eniem naszej
pamiêci i naszej modlitwy. A bez pamiêci
i bez modlitwy – znacz¹ niewiele, a bywa,
¿e s¹ tylko bardzo smutnym wykrêtem i
uspokojeniem w³asnego sumienia ze
spe³nionego na si³ê obowi¹zku.

Dziœ sprawujemy Najœwiêtsz¹ Ofiarê
na o³tarzu wyniesionego do chwa³y œwiê-
tych Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego,
którego mozaika zosta³a ods³oniêta i
poœwiêcona 27 wrzeœnia w Bazylice
Œwiêtego Piotra. Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II podczas jego beatyfikacji we
Lwowie powiedzia³: „Arcybiskup Józef
Bilczewski kieruje do nas wezwanie,
abyœmy ofiarnie ¿yli mi³oœci¹ do Boga
i bliŸniego. To ona by³a najwy¿sz¹ regu³¹
jego ¿ycia. Ten dobry i wierny s³uga
Pañski o¿ywiany g³êbok¹ duchowoœci¹
i niegasn¹c¹ mi³oœci¹ by³ kochany i
szanowany przez wszystkich swoich
wspó³obywateli bez wzglêdu na wyzna-
nie, obrz¹dek, czy na narodowoœæ.
Dzisiaj jego œwiadectwo jaœnieje przed
nami i jest dla nas zachêt¹ i bodŸcem,
aby tak¿e nasze apostolstwo karmione
g³êbok¹ modlitw¹ i ¿arliwym nabo¿eñ-
stwem do Matki Bo¿ej s³u¿y³o wy³¹cznie
chwale Bo¿ej i œwiêtej Matce Koœcio-
³owi dla dobra dusz”. Przypominam te
s³owa Ojca Œwiêtego, przypominam tê
postaæ naszego œwiêtego Arcybiskupa
Józefa Bilczewskiego, a¿eby najpierw
zachêciæ nas do naœladowania jego cnót,
zw³aszcza mi³oœci Boga i bliŸniego, a
ponadto, abyœmy szli drog¹ modlitwy,
tak jak on. Poucza³ on, bowiem, ¿e to,
czego nie mo¿emy sami uzyskaæ, w³as-
nymi si³ami, sami ze siebie, mo¿emy
otrzymaæ od Pan Boga, je¿eli naprawdê
bêdziemy zwracali siê do niego w ¿ar-
liwej i wytrwa³ej modlitwie.

Dzisiaj, kiedy obchodzimy Dzieñ
Zaduszny, kiedy modlimy siê za te dusze,
które ju¿ s¹ zbawione, ale siê jeszcze
oczyszczaj¹, dziœ tak¿e chcemy pos³uchaæ
tego jego wezwania, a¿eby modliæ siê w
ka¿dej naszej potrzebie, za jego wstawien-
nictwem i modliæ siê tak¿e razem z nim
za dusze naszych zmar³ych.

Dzieñ Zaduszny to dzieñ szczególnej
pamiêci o tych, którzy odeszli spoœród nas.
Ale pamiêæ o nich trwa w naszych sercach
zawsze. Tak, jak zawsze jest w nas wiara
i oczekiwanie na pe³niê ¿ycia w domu
Ojca. Amen!

MARIA BASZA
tekst i zdjêcia

4 listopada, w ramach tournee, pod
nazw¹: „Wszystko, Co Polskê Stanowi”,
w Archikatedrze Lwowskiej wyst¹pi³
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod
batut¹ Violetty Bieleckiej. Zosta³y wyko-
nane utwory o tematyce patriotycznej, a
tak¿e piosenki ludowe, nie zabrak³o równie¿
akcentu lwowskiego. Z ramienia Konsulatu
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie, konsul Waldemar Kowalski
wrêczy³ wykonawcom wi¹zankê bia³o-
czerwonych kwiatów.

Chór wykona³ m.in. utwory: „Po¿eg-
nanie Ojczyzny” do muzyki Micha³a
Kleofasa Ogiñskiego i s³ów Hanny Szy-
pulskiej, Mazur z opery „Straszny Dwór”
Stanis³awa Moniuszki, „Polesia czar”
Jerzego Artura Kosteckiego.

Mi³¹ niespodziank¹ dla publicznoœci
lwowskiej by³a piosenka o Orlêtach
Lwowskich p.t. „Orlêta”, której s³uchano
z zapartym tchem i ze ³zami w oczach.

Publicznoœæ owacyjnie przyjê³a wystêp
chóru z Bia³egostoku. Koncert ten sta³ siê
dla Polaków, mieszkaj¹cych we Lwowie,
niejako spotkaniem z utracon¹ Ojczyzn¹,
zosta³ przyjêty bardzo emocjonalnie.

Podczas obecnego tournee zespól
wyst¹pi³ tak¿e w Grodnie oraz w Wilnie.
Projekt zosta³ dofinansowywany ze
œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
powsta³ z inicjatywy profesor Violetty Bie-
leckiej i dyrektora Marcina Na³êcz-
Niesio³owskiego w marcu 2006 roku.

„WSZYSTKO, CO POLSKĘ STANOWI”

Chórzyœci wywodz¹ siê z najlepszych
bia³ostockich chórów. Trzon sk³adu chóru
OiFP stanowi¹ artyœci, œpiewaj¹cy przez
wiele lat w znakomitym Bia³ostockim
Chórze Kameralnym Cantica Cantamus,
prowadzonym przez obecnego dyrygenta
i kierownika chóru Violettê Bieleck¹.

Chór uczestniczy³ w koncertach a
cappella  w  wielu miejscowoœciach Pod-
lasia. W czerwcu 2006 r. koncertowa³
tak¿e w Brukseli i Liege w Belgii. Od
wrzeœnia 2006 r. chór rozpocz¹³ regularny
cykl koncertów oratoryjnych w Filharmo-
nii Podlaskiej z takimi kompozycjami jak:
Stabat Mater - Rossiniego, Msza Koro-
nacyjna - Mozarta, IX Symfonia - Beetho-
vena i inne. We wrzeœniu 2006 roku Chór
Opery i Filharmonii Podlaskiej wyst¹pi³

ORLĘTA
Autor nieznany

Jest takie miasto, co zwie siê Lwów.
Znów wolno o nim dziœ pamiêtaæ,
Noc¹, we Lwowie srebrzysty nów
Oœwietla cmentarz, gdzie Orlêta.

To lwowskie dzieci nazwano tak,
Te, które pad³y, broni¹c miasta;
Œpi¹ na cmentarzu, gdzie krzy¿y brak,
A ciemna zieleñ grób zarasta.

Nie wa¿ne, z kim walczyli,
Nie wa¿ne, kto dowodzi³,
Lecz to koledzy nasi,
Co pozostan¹ m³odzi.

I zawsze ju¿ mieæ bêd¹
Lat dziesiêæ, jedenaœcie…
Na p³yty potrzaskane
Wiatr str¹ca liœci garœcie.

Jest takie miasto, co zwie siê Lwów,
Znów wolno o nim dziœ pamiêtaæ.
Noc¹, we Lwowie srebrzysty nów
Oœwietla cmentarz, gdzie Orlêta.

To lwowskie dzieci w mogi³ach œpi¹;
Gimnazjaliœci i batiary.
Na niebie gwiazdy ze zwiewn¹ mg³¹…
I p³yn¹ chmury jak sztandary.

Modlitwê w ciszy zmów bez s³ów,
Za Cmentarz Orl¹t i za Lwów.
Modlitwê w ciszy zmów bez s³ów,
Za Cmentarz Orl¹t i za Lwów.

Nie mo¿na nie wspomnieæ o za³o¿y-
cielce i dyrygencie artystycznym chóru,
pani Violettcie Bieleckiej. Pani Violetta
jest profesorem sztuk muzycznych w
Akademii Muzycznej im. F. Chopina –
filii w Bia³ymstoku. Od roku 1998 jest
prezesem Stowarzyszenia Mi³oœników
Muzyki Chóralnej Cantica Cantamus
oraz organizatorem Miêdzynarodowych
Warsztatów M³odzie¿y Polskiej i Polo-
nijnej. Z wdziêcznoœci¹ wspominaj¹ pani¹
profesor muzycy ze Lwowa oraz z innych
miast na Ukrainie. Jej potê¿ny dorobek
pedagogiczny to szereg znakomicie wy-
kszta³conych chórmistrzów, wokalistów
chóralnych, a tak¿e œpiewaków solowych.
Zdoby³a szereg nagród na presti¿owych
konkursach chóralnych – m.in. w Lipsku,
Legnicy i Warszawie. Uczestniczy jako
cz³onek jury na festiwalach i konkursach
chóralnych w kraju i za granic¹. W 2002

roku zosta³a odznaczona
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
nadanym przez Prezydenta
RP. W 2000 roku otrzyma³a
tytu³ naukowy profesora
nadzwyczajnego sztuk
muzycznych, a w 2006
roku tytu³ profesora zwy-
czajnego.

W imieniu publicz-
noœci lwowskiej, dziêku-
jemy za piêkne, nieza-
pomniane prze¿ycia, których

dostarczy³ nam Chór Opery i Filharmonii
Podlaskiej. ¯yczymy artystom sukcesów
w ¿yciu zawodowym oraz osobistym i
zapraszamy do Lwowa.

na presti¿owym festiwalu Warszawska
Jesieñ, bra³ tak¿e udzia³ w koncercie fina-
³owym Miêdzynarodowego Festiwalu
Laboratorium Muzyki Wspó³czesnej
2006 w Warszawie.
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JURIJ SMIRNOW tekst
LUCYNA JAGLIÑSKA zdjêcia

Goœcie opracowali bardzo szeroki
plan zwiedzania dawnych Kresów Po³ud-
niowo-Wschodnich, które dla dzieci z
Wilna by³y bardzo dalek¹ okolic¹. Ca³y
plan zosta³ opracowany i zrealizowany
dziêki wspania³emu cz³owiekowi, Izydo-
rowi Kowalczukowi, który sam pochodzi
z Podola, studiowa³ we Lwowie, a ju¿ od

LITWA DALEKA I BLISKA
Niestety, obecnie kontakty z Polakami z Litwy, z Wina s¹ doœæ rzadkie. Do Lwowa nie przyje¿d¿aj¹
zespo³y artystyczne, nie przyje¿d¿aj¹ tak¿e uczniowie szkól polskich. Litwa niejako siê oddali³a
od nas. Trzeba przekroczyæ a¿ dwie granice, potrzebne s¹ wizy. Ma³o wiemy o obecnej sytuacji
szkolnictwa polskiego oraz o ¿yciu Polaków na Litwie, a konkretnie w Wilnie. Tym bardziej, by³o
bardzo mi³o podczas ferii jesiennych goœciæ we Lwowie grupê nauczycieli i uczniów z polskiej
szko³y im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Wycieczka z Wilna na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich

dawn¹ wizytê w Wilnie Polskiego Teatru
Ludowego ze Lwowa, który nie by³ tam
od wielu lat. Przedstawienie, które przy-
wióz³ pan Zbigniew Chrzanowskii ze
swoim zespo³em, by³ dla Polaków w Wil-
nie wielkim wydarzeniem artystycznym.

Na czele grupy, przyby³ej do nas z
Wilna, sta³a pani Lucyna Jagliñska, nau-
czycielka jêzyka polskiego. W grupie by³y
nauczycielki: Beata Kowalewska, nauczy-
cielka historii, Teresa Dzier¿yñska –
nauczycielka geografii, Gra¿yna Wajtuko-
wicz – psycholog. Ca³y projekt wycieczki
zosta³ zrealizowany pod patronatem
Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Nie mo¿na by³o nie porozmawiaæ o
szkolnictwie polskim w Wilnie, na Wileñ-
szczyŸnie, na Litwie i porównaæ do tego,
co mamy u nas, tutaj we Lwowie. W wy-
wiadzie z pani¹ Lucyn¹ Jagliñsk¹
poznaliœmy historiê szko³y, z której
przyjechali uczniowie.

Szkolnictwo polskie na Litwie przed-
stawia siê doœæ interesuj¹co. W chwili
obecnej w Wilnie dzia³a dziesiêæ szkól
œrednich z nauczaniem jêzyka polskiego,
w tym – dwa gimnazja, szeœæ szkól pod-
stawowych oraz piêæ szkó³ pocz¹tkowych.
Do tych szkó³ uczêszcza nie tylko m³odzie¿

polska, która mieszka bezpoœrednio w
Wilnie, lecz tak¿e – z najbli¿szych wiosek
polskich, których niema³o dooko³a stolicy.
W³aœnie, w tych wioskach istnieje niema³y
problem, tam uczniów z polskim jêzykiem
nauczania jest ma³o, dlatego s¹ klasy z
jêzykiem litewskim. Z tego powodu,
dzieci z odleg³oœci piêciu, dziesiêciu, a
nawet piêtnastu kilometrów doje¿d¿aj¹ do
szkó³ w Wilnie.

Szko³a Œrednia imienia Szymona
Konarskiego nr 29 w Wilnie, któr¹ repre-
zentowali nasi goœcie, jest odnoœnie
m³oda. Powsta³a w latach szeœædziesi¹-
tych. Mieœci siê w zachodniej czêœci
Wilna, na dawnym przedmieœciu – Po-
hulanka (nazwa taka lwowska). Zaczê³a
dzia³aæ w sk³adzie szko³y z litewskim
jêzykiem nauczania, od roku 1963
dzia³a jako samodzielna placówka
oœwiatowa wy³¹cznie z polskim jêzy-
kiem nauczania. Wielkim wydarzeniem
dla spo³ecznoœci tej szko³y by³o nadanie
jej imienia Szymona Konarskiego.
Mia³o to miejsce 16 czerwca 1993 roku.
Z tej w³aœnie okazji zaczêto organizowaæ
uroczystoœci na czeœæ patrona szko³y.
Szczególnie uroczysta akademia odby-
wa siê ka¿dego roku w dniach 1-2

wielu lat mieszka w Wilnie, jest ojcem
jednego z uczniów obecnych na tej wy-
cieczce. Pan Izydor przez lata swego
pobytu we Lwowie by³ bardzo œciœle
zwi¹zany z grup¹ Polaków, którzy kszta³-
cili siê pod bezpoœrednim kierownictwem
naszego s³ynnego profesora, ks. Henryka
Mosinga. Izydor Kowalczuk podczas
obecnego przyjazdu do Lwowa, pierwsze
swoje kroki skierowa³ do grobu œp. ks.
Mosinga na Cmentarzu £yczakowskim.
Nadal utrzymuje relacje z wielu osobami
ze Lwowa, tak¿e z siostrami zakonnymi,
pracuj¹cymi w naszym mieœcie.

Oprócz Lwowa, pan Izydor ze swoimi
uczniami zwiedzi³ Podole. By³ w Kamieñ-
cu Podolskim, Chocimiu, Tarnopolu. Grupa
nocowa³a w Domu Pielgrzyma w Gródku
Podolskim. We Lwowie goœci³a Polaków
z Wilna 24 szko³a, pani dyrektor Lucyna
Kowalska.

Dwa dni goœcie poœwiêcili na zwie-
dzanie Lwowa – jego zabytków. Uczest-
niczyli we Mszy œw. w naszej prastarej
Katedrze, odwiedzili groby wybitnych
Polaków na Cmentarzu £yczakowskim,
z³o¿yli wieniec na Cmentarzu Orl¹t przy
grobie Nieznanego ¯o³nierza. Uczestnicy
wycieczki bardzo mile wspominali nie-

marca. W 1996 roku szko³a otrzyma³a
odpowiedni sztandar z imieniem Ko-
narskiego.

Rozmawialiœmy tak¿e z innymi
nauczycielami, równie¿ i z m³odzie¿¹,
zw³aszcza z klas starszych. Interesuj¹co
wypowiadali siê na temat funkcjonowania
jêzyka polskiego nie tylko w szkole czy
w rodzinie, a tak¿e na ulicach Wilna.
Trzeba powiedzieæ, ¿e jest ró¿nie. Wiêk-
szoœæ uczennic powiedzia³a, ¿e swobodnie
pos³uguje siê zarówno jêzykiem litewskim,

polskim, jak i rosyjskim. Chocia¿ w
szko³ach nie ma obecnie jêzyka rosyj-
skiego, jednak, na co dzieñ w Wilnie
mo¿na na ulicach us³yszeæ ten jêzyk. Doœæ
du¿o turystów z Rosji odwiedza Wilno,
czego nie mo¿na powiedzieæ o turystach
z Ukrainy, ze Lwowa. Zarówno polskie
szko³y ze Lwowa, jak i Towarzystwo
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej nie
utrzymuje teraz sta³ych kontaktów z roda-
kami z Wilna dlatego, ¿e jest to, naprawdê,
bardzo daleki od nas kraj, do którego nie

jest tak prosto pojechaæ na wypoczynek
na wspania³y brzeg morza Ba³tyckiego
czy na zwiedzanie wspania³ej stolicy kraju
– Wilna.

Grupa wileñskich Polaków do Lwowa
jecha³a nie najkrótsz¹ drog¹ – przez
Bia³oruœ, lecz okrê¿n¹ – przez Polskê. Z
ró¿nych powodów, w tym najpierw, z
powodu wiz, potrzebnych do przekroczenia
granicy z Bia³orusi¹. Litwa jest w Unii
Europejskiej i granica, jako taka miêdzy
Litw¹ a Polsk¹ ju¿ nie istnieje. Tak¿e
szkolnictwo polskie w Wilnie rozwija siê
w kierunku ku Macierzy, w kierunku Polski.
Tak, szko³a im. Konarskiego w Wilnie
wspó³pracuje z gimnazjum w Ko³obrzegu.
By³o bardzo mi³o us³yszeæ, ¿e Rodacy z
Wilna zostali zadowoleni z goœcinnoœci
szko³y nr 24 we Lwowie, ogromne wra¿enie
wywar³y na nich zabytki zarówno Lwowa,
jak i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
które oni zwiedzili. Wielk¹ ciekawostk¹
dla nich by³a nasza lwowska gazeta polska
– „Kurier Galicyjski”, któr¹ dostali od

dyrektor szko³y nr 24 pani Lucyny Ko-
walskiej.

M³odzie¿ polska z Wilna odbiera³a
Lwów i inne miasta kresowe jako bardzo
bliskie sobie, jako czêœæ naszej wspólnej
historii i kultury. Dlatego wycieczka ta
mia³a dla nich nie tylko aspekt turystyczny,
lecz znacznie szerszy. Serce którego
Polaka nie drgnie na szlakach bohaterów
Sienkiewicza, na bastionach Kamieñca
Podolskiego, czy pod pomnikiem Adama
Mickiewicza we Lwowie.

M³odzi wilnianie przy pomniku Adama Mickiewicza we Lwowie

Zespó³ przyjecha³ na koszt w³asny,
p³ac¹c samodzielnie za zakwaterowanie
i wy¿ywienie, zaœ Polakom ze Lwowa
zaprezentowa³ wspania³y program
patriotyczny, który zosta³ zaprezentowany
10 listopada na akademii z okazji Naro-
dowego Œwiêta Niepodleg³oœci w sali
Pa³acu Petruszewicza.

Lwowiacy s¹ niezmiernie wdziêczni
za przyjazd zespo³u, który te¿ uœwietni³

Taniec prawdziwie ludowy
9 listopada 2007 r. z goœcinn¹ wizyt¹ przyby³ do Lwowa Zespó³ Pieœni i Tañca Szko³y G³ównej
Handlowej w Warszawie. Zwiedzali oni Lwów, a oprowadza³a ich inicjatorka tego przyjazdu,
Swiet³ana Sosnowska, by³a tancerka PZPiT „Lwowiacy”, a obecnie – tancerka zespo³u wspomnianej
uczelni. Jej koledzy niejednokrotnie prosili, by pomog³a im zwiedziæ piêkny Lwów, a przy okazji
by mogli oni zaprezentowaæ swój dorobek artystyczny. Taka okazja siê nadarzy³a.

sw¹ obecnoœci¹ akademiê rocznicow¹,
prezentuj¹c prawdziwy polski taniec i
folklor polski. Tym zasadniczo siê ró¿ni
od zespo³ów „Œl¹sk” czy „Mazowsze”.
Moim zdaniem, maj¹ one choreografiê,
jak w wy¿szej szkole baletu, na kszta³t
zespo³u œ.p. B. Moisiejewa z Moskwy,
bardzo ma³o przy tym maj¹ z polskiego
ludu. Przyznaæ trzeba, ¿e swymi elemen-
tami popisowymi zespo³y te mog¹ zafas-

cynowaæ niedoinformowan¹ publicznoœæ,
która nie ma sk¹d zaczerpn¹æ wiedzy o
polskim tañcu czy obrzêdzie ludowym.
Na szczêœcie, jest w Polsce jeszcze wiele
zespo³ów ludowych z prawdziwego
zdarzenia, które prezentuj¹ piêkn¹ tradycjê
narodow¹, jak na przyk³ad wy¿ej wy-
mieniony.

Stanis³aw Durys

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

ZATRUDNIĘ PIEKARZY
legalnie, w Polsce,

w Częstochowie

 Istnieje możliwość wynajęcia kwatery.
Jedyny warunek � to posiadanie świadectwa
informacyjnego, że jest się piekarzem.

Bliższych informacji udzielam
pod nr tel. +48 601545895

Młodzież przyjeżdza do Lwowa
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WANDA RIDOSZ

Rozdawane ma³e karteczki zawiera³y
maksimum informacji: Towarzystwo
Kultury Polskiej im. F. Karpiñskiego
zaprasza Polaków na spotkanie z Konsu-
lem Konsulatu Generalnego Rzeczy-
pospolitej Polskie we Lwowie Waldemarem
Kowalskim. Temat: KARTA POLAKA.
A dalej, jak zawsze - data, miejsce spotka-
nia, godzina... Sprawdzony, niezawodny
sposób dotarcia do wielu zainteresowa-
nych, chocia¿ ulotek by³o nieco ponad
100.

Na KARTÊ POLAKA czekaliœmy
ponad dziesiêæ lat! I chocia¿ Ustawa
zosta³a podpisana przez Prezydenta,
pewne w¹tpliwoœci wci¹¿ jej towarzysz¹.
Do czasu ostatecznego rozwi¹zania tej
sprawy, do czasu, kiedy ju¿ mo¿na bêdzie
wype³niaæ niezbêdne kwestionariusze,
sk³adaæ papiery, podpisywaæ deklaracjê
o przynale¿noœci do narodu polskiego. I
wreszcie otrzymania upragnionego
dokumentu, potwierdzaj¹cego to, ¿e nie
zrzek³o siê swoich korzeni, pomimo wielu
przeciwnoœci i niesprawiedliwoœci losu,
nie³atwego ¿ycia w obcym œrodowisku,
wœród obcych jêzyków, wyznañ i kultur.
Z cich¹ radoœci¹ - a jednak wytrwaliœmy,
doczekaliœmy siê. I my, i nasze dzieci, i
naszi wnukowie. Nie wszyscy oczywiœcie...

Organizatorzy stanis³awowscy za
rogatkami miasta spotkali busik Pana
Konsula, któremu towarzyszyli pracownicy
konsulatu Pani Basia Pacan i Pan Jacek
Klimowicz. Jest jeszcze sporo czasu, wiêc
na proœbê Pana Konsula udajemy siê do
Czarnego Lasu – miejsca zag³ady polskiej
inteligencji Stanis³awowa w tragicznym
sierpniu 1941 r. Przy symbolicznym kopcu
z³o¿ono okaza³¹ wi¹zankê ¿ywych
kwiatów z wplecion¹ bia³o-czerwon¹
szarf¹. Na oœmiu grobach ziemnych
zap³onê³y znicze. Cicho, pogodnie, s³o-
necznie. Od razu widaæ, ¿e nekropolia
zadbana, wykoszono trawê, wyciêto du¿o
drzew-samosiejek i krzaków. Odczuwa
siê jednak brak nazwisk ofiar bestialskiego
mordu, warto by by³o oprawiæ mogi³y w
beton, a¿eby zapobiec powolnemu, lecz
nieuchylnemu osuwaniu siê. I zdecydo-
wanie zrezygnowaæ z umieszczenia na

19 listopada w Pa³acu Prezydenckim zosta³
zaprzysiê¿ony rz¹d PO-PSL Donalda Tuska.
Prezydent Lech Kaczyñski powo³a³ premiera
i 18 ministrów rz¹du. Tusk zosta³ powo³any
równie¿ na szefa Komitetu Integracji
Europejskiej. Zamierzenia by³y ambitne,
szczerze ¿yczê ich realizacji - powiedzia³
prezydent.
To ludzie dobrze przygotowani i pracowici -
chwali³ ministrów ze swojego rz¹du Donald
Tusk.

W sk³ad rz¹du weszli:
premier – Donald Tusk
minister gospodarki – Waldemar Pawlak
minister spraw wewnêtrznych i administracji – Grzegorz
Schetyna
minister spraw zagranicznych – Rados³aw Sikorski
minister sprawiedliwoœci –Zbigniew Æwi¹kalski
minister obrony narodowej – Bogdan Klich
minister finansów – Jacek Rostowski
minister skarbu pañstwa – Aleksander Grad
minister infrastruktury – Cezary Grabarczyk
minister rolnictwa – Marek Sawicki
minister pracy – Jolanta Fedak
minister rozwoju regionalnego – El¿bieta Bieñkowska
 minister ochrony œrodowiska – Maciej Nowicki
minister zdrowia – Ewa Kopacz
minister edukacji narodowej – Katarzyna Hall
 minister kultury – Bogdan Zdrojewski
minister nauki i szkolnictwa wy¿szego – Barbara
Kudrycka
minister sportu – Miros³aw Drzewiecki
Wiadomo równie¿, ¿e wœród wspó³pracowników Tuska
w jego kancelarii jako szefa rz¹du bêd¹: S³awomir
Nowak, Tomasz Arabski i Pawe³ Graœ.

Ÿród³o: TVN24/PAP/wp.pl

Rząd
Donalda Tuska
zaprzysiężony

Przegląd wydarzeń
SPOTKANIE Z KONSULEM

trzonie krzy¿a na kopcu wielu koszyczków
i wianuszków ze sztucznymi kwiatami.
Nie jest to ani w tradycji polskiej, ani
katolickiej,  jest im obce, prawdopodobnie
zaczerpniête ze zwyczajów od bliskich
s¹siadów. Warto nie tylko trwaæ we
swoim ale i innych na dobrym wzorowaæ.

Pod¹¿amy do miasta, do szko³y, naszej
„trójki” jak mówimy. Tam ju¿ czekaj¹
nauczyciele, ucz¹ce przedmiotów w jêzyku
polskim z tej samej szko³y i z sobotnio-
niedzielnych szkó³ek z ca³ego woje-
wództwa. Przed kilkoma dniami obcho-
dzono Dzieñ Nauczyciela. Konsulowie
fizycznie nie maj¹ mo¿liwoœci dotarcia
w jednym dniu do szeœciu województw,
podlegaj¹cych pod Konsulat Generalny
RP we Lwowie, a¿eby podziêkowaæ
wszystkim nauczycielom za ich wytê¿ony
trud. Dlatego odwiedza siê ich po kolei.
Tym dniem w Stanis³awowie by³ 17 paŸ-
dziernika br. Oficjalnie, lecz z wielk¹ dawk¹
humoru przebieg³a pierwsza czêœæ spot-
kania, na której dwu nauczycielkom –
Nadziei Wañczak z Ka³usza oraz Julii
Tomczak ze Stanis³awowa wrêczono
Dyplomy Uznania. Ka¿da z nauczycielek
otrzyma³a równie¿ ... oraz dwie ksi¹¿ki,
w tym jedna Stanis³awa Vincenza „Na
wysokiej po³oninie”. Przy herbacie i kawie
szybko min¹³ czas spotkania. I chocia¿
czas niemi³osiernie siê kurczy³, jednak
musia³ starczyæ chocia¿by na krótk¹
wycieczkê przez miasto.

Zainteresowani spotkaniem schodzili
siê bardzo szybko. Kiedy sala by³a pe³na,
g³os zabra³ dziennikarz z Opola Jan Ponia-
tyszyn, który poinformowa³ zebranych, ¿e
od kilku miesiêcy jest realizatorem polsko-
ukraiñskiego programu radiowego, który
na razie bêdzie transmitowany jeden raz
na miesi¹c. O konkretnym dniu i godzinie
programu Polacy Stanis³awowa zostan¹
poinformowani nieco póŸniej.

Dziêki „Kurierowi Galicyjskiemu”,
który bardzo operatywnie wydrukowa³
Ustawê o Karcie Polaka, sporo zgroma-
dzonych  ju¿ zna³o jej treœæ, jednak z
wielkim zainteresowaniem ws³uchiwano
siê w relacje Pana Konsula.  Po wys³u-
chaniu informacji zadawano pytania:

- Czy ma³¿onek lub ma³¿onka Polki
lub Polaka równie¿ mog¹ staraæ siê o

przyznanie im Karty Polaka? OdpowiedŸ
by³a krótka i zdecydowana – Nie.

-Czy przynale¿noœæ do parafii
rzymskokatolickiej rokuje nadziejê na
otrzymanie Karty Polaka? -Nie.

-Czy zostanie utworzona w Stanis³a-
wowie Agencja Konsularna Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jak to niegdyœ podawa³
w mas-mediach eks-gubernator Mychaj³o
Wyszywaniuk? Zapewnia³ mieszkañców
województwa, ¿e otrzyma³ ju¿ na to zgodê
w Kijowie, a w Stanis³awowie nawet
wy³oniono ca³kiem sympatyczn¹ kamie-
niczkê przy ulicy Lipowej. Pan konsul
gruntownie wyjaœni³, ¿e powo³anie
nowych placówek dyplomatycznych jest
spraw¹ parytetow¹. Musi byœ ich jedna-
kowa iloœæ: ukraiñskich w Polsce i
polskich na Ukrainie. Poza tym, nie bez
znaczenia s¹ koszta utrzymania konsulatów
i agencji konsularnych. A wiêc, nie zawsze
warto wierzyæ w to, co mówi¹ byli promi-
nenci i w jakim celu to robi¹.

Najwiêcej pytañ by³o zwi¹zanych z
utrat¹ dokumentów, potwierdzaj¹cych
polskoœæ ich w³aœcicieli. Okaza³o siê, ¿e,
poniewa¿ jest jeszcze nieco czasu, warto
poœwiêciæ go na rzetelne przeszukania tak
swoich archiwów domowych, jak i
pañstwowych. Na pewno ci, którzy bardzo
tego pragn¹, znajd¹ wymagane zaœwiad-
czenia.

Na zakoñczenie spotkania zebrani
dowiedzieli siê, ¿e o wszelkich postêpach
prawnych, zwi¹zanych z wprowadzeniem
Karty Polaka w ¿ycie mo¿na bêdzie
dowiedzieæ siê miêdzy innymi z „Kurjera
Galicyjskiego”, do którego konsulat
bêdzie przekazywa³ odpowiednie infor-
macje. Ka¿dy zainteresowany bêdzie je
móg³ mieæ na bie¿¹co i na w³asny u¿ytek.
Na po¿egnanie Konsul Waldemar
Kowalski zapowiedzia³ kolejn¹ wizytê w
Stanis³awowie i nie wykluczone, ¿e
jeszcze w roku bie¿¹cym.

Po serdecznym podziêkowaniu za
spotkanie i mo¿liwoœæ bezpoœredniego
kontaktu goœcie odjechali do Lwowa. A
czytelnicy naszej gazety siêgnêli po jej
nowe numery lub nabywali dla swoich
znajomych i bliskich ten z Ustaw¹ o
Karcie Polaka.

PIOTR JANCZAREK

Kilka miesiêcy temu koleje ukraiñskie
zlikwidowa³y poci¹g relacji Czemiowce
- Przemyœl. Oficjalnym powodem by³o
niszczenie wagonów przez przemytników.
Na pocieszenie wprowadzono nowy
poci¹g, tzw. „elektryczkê” na trasê Lwów-
Przemyœl. Niedawno zlikwidowano tak¿e
ten poci¹g.

Poci¹giem do Czerniowiec cieszy³ siê
du¿ym powodzeniem przez turystów z
Polski, mo¿na nim by³o wygodnie dotrzeæ
w Karpaty, wysiadaj¹c w Iwano-Frankiw-
sku lub Ko³omyi, albo na Bukowinê, a
stamt¹d do Kamieñca-Podolskicgo. Niestety
cieszy³ siê on te¿ powodzeniem u hand-
larzy, którzy rzeczywiœcie niszczyli wagony.
Zamiast wiêc wprowadziæ np. patrole
policyjne, zlikwidowano wa¿ne po³¹czenie
miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹. Podobnie, kilka
lat temu, PKP zrezygnowa³y z po³¹czenia
Warszawa-Rawa Ruska.

W miejsce zlikwidowanego poci¹gu
do Czerniowiec koleje ukraiñskie wpro-
wadzi³y nowe po³¹czenie Lwów-Przemyœl,
z którego mo¿na by³o siê przesi¹œæ we
Lwowie na poci¹g do stolicy Bukowiny.
Elektryczna kolejka do Przemyœla, mia³a
byæ, jak zapowiadano, odporna na

dzia³ania przemytników, poszukuj¹cych
schowków na papierosy, alkohol i inne
produkty. Niestety, koleje ukraiñskie
stwierdzi³y, ¿e jednak odporna nie jest i
zlikwidowa³y tak¿e to po³¹czenie.
Zd¹¿y³em przejechaæ siê tym poci¹giem,
wiêkszoœæ pasa¿erów to byli turyœci,
prawie ca³y czas w administracyjnych
siedzieli lub przechodzili ukraiñscy
milicjanci, s³u¿by graniczne, a póŸniej polska
stra¿ graniczna. Wydaje siê wiêc, ¿e wy-
starczy³oby trochê dobrej woli i lepsza
wspó³praca s³u¿b, aby ten bardzie profe-
sjonalny przemyt wyeliminowaæ lub chocia¿
mocno go ograniczyæ. Co ciekawe s³u¿¹cy
g³ównie handlarzom poci¹g z Chyrowa
do Ustrzyk Dolnych funkcjonuje bez
przeszkód. Zlikwidowanie poci¹gu ze
Lwowa do Przemyœla jest kolejnym
sukcesem ukraiñskich decydentów: admi-
nistracyjnych, samorz¹dowych, kolejowych,
nie wiem jakich jeszcze w walce z powoli
rozwijaj¹c¹ siê turystyk¹. Jedynie podró¿
poci¹giem daje mo¿liwoœæ przekroczenia
granicy polsko-ukraiñskiej i ukraiñsko-
polskiej w cywilizowanych warunkach.
¯aden rozs¹dny turysta nic wybierze siê
w podró¿ samochodem ryzykuj¹c kilku-
lub kilkunastogodzinne stanic na granicy
i niezbyt mi³e kontakty z ukraiñskimi
s³u¿bami granicznymi. Ostatnio sytuacja

siê pogorszy³a, coraz trudniej przejechaæ
przez przejœcie ukraiñskie, nic lepiej jest
po polskiej stronic. W wielogodzinnych
kolejkach stoj¹ te¿ rejsowe i turystyczne
autobusy. Proeuropejska Zachodnia Ukraina
w³aœnie uszczelnia swoje zachodnie
granice.

Niechêæ do turystów zapewne nic jest
g³ównym powodem sytuacji na przejœciach
granicznych. Byæ mo¿e chodzi tu bardziej
o dokuczanie swoim obywatelom podró-
¿uj¹cym do i z Polski, mo¿e jest to samowola
urzêdników, a mo¿e zwyczajna g³upota.
Wiêkszoœæ europejskich!, i nic tylko euro-
pejskich krajów, jak np. Austria, Wêgry,
S³owacja, Wiochy, Hiszpania, Turcja
inwestuje znaczne œrodki i wk³ada wicie
wysi³ku, aby zachêciæ turystów z Polski
do przyjazdu do siebie, bo jak wiadomo
turystyka to dobry biznes.

Ukraina jest chyba jednym krajem,
który postêpuje dok³adnie odwrotnie.
Najtrudniej jest, jak wiemy zmieniæ
mentalnoœæ, reszta pójdzie ³atwiej. A co
zdaniem decydentów powinni w takiej
sytuacji robiæ Polacy z Ukrainy, którzy
chc¹ utrzymywaæ kontakt z krajem,
m³odzi ³udzi studiuj¹cy w Polsce i wielu,
wielu innych? Siedzieæ w domu, albo lataæ
samolotem, jeœli ich na to staæ.

NAM TURYSTÓW TU NIE TRZEBA
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Poni¿ej zamieszczamy tekst, znanego i wydawanego równie¿ w Polsce, ukraiñskiego pisarza i dziennikarza Tarasa Prochaœki. Tekst jest
ocen¹ przyczyn pora¿ki Zachodnio-Ukraiñskiej Republiki Ludowej w burzliwych latach 1918 – 1919. Ocena dokonana z pozycji ukraiñskiego
patrioty. Mo¿na, oczywiœcie inaczej roz³o¿yæ akcenty,ale czy mo¿na z nim siê nie zgodziæ?

WALKI O MIASTO: FASADY I PODWÓRKA
TARAS PROCHAŒKO

Na pocz¹tku XX wieku urbanizacja
by³a w Europie procesem tak samo zna-
cz¹cym, jak obecnie globalizacja. Chocia¿
w wiêkszoœci krajów liczba ludnoœci
miejskiej nie przekracza³a jeszcze wiej-
skiej, w³aœnie w miastach kszta³towa³y siê
idee narodowoœciowe i pañstwowoœæ. W
miastach kszta³towa³ siê system edukacji
ogólnej i nauki, tam siê skupia³y najnowsze
technologie produkcyjne, gromadzi³y siê
kapita³y. Œwiadomoœæ miejska, przyswo-
iwszy sobie tradycyjne wartoœci narodowe,
nadawa³a im znacznie wiêksze perspek-
tywy. Zreszt¹, ¿ycie miejskie wyrobi³o
giêtki model wspó³¿ycia, kiedy ka¿dy
musi czuæ siê bardziej wolnym, pewniej-
szym siebie, odwa¿niejszym, bardziej
samodzielnym, a jednoczeœnie nie mo¿e
siê nie czuæ siê cz¹stk¹ jednego organizmu.
Tego wszystkiego Ukraiñcy nie mieli.
Brak mentalnoœci miejskiej powodowa³
przegran¹ na wszystkich poziomach ¿ycia
politycznego i wojskowego.

Wiêkszoœæ przedstawicieli inteligencji
galicyjskiej, reprezentuj¹cej naród
ukraiñski w parlamencie Austro-Wêgier,
prowadzi³a politykê pe³nej lojalnoœci do
imperium. W przeciwieñstwie do repre-
zentacji innych narodów, Ukraiñcy dziêko-
wali cesarzowi za wszystkie dobra i prosili
jedynie o drobne ustêpstwa w sferze
kultowo-religijnej. Ograniczenie œwiatopo-
gl¹du oraz zdolnoœci dyplomatycznych
spowodowa³o wreszcie to, ¿e ukraiñska
Galicja Wschodnia tak i nie zosta³a uznana
za autonomiczn¹ krainê narodow¹ Austro-
Wêgier. Dlatego przy rozpadzie imperium
Polacy nie mieli w¹tpliwoœci co do tego,
¿e ca³a Galicja powinna nale¿eæ do
nowopowsta³ej Polski. Zreszt¹, w
przeciwieñstwie do Polaków, politycy
ukraiñscy do ostatniego dnia spodziewali
siê, ¿e wszystko bêdzie po staremu, ¿e,
nijak siê nie obejdzie bez cesarza. A
czo³owe oœrodki – Lwów, Przemyœl,
Stanis³awów – by³y faktycznie polskimi
miastami.

Po b³yskotliwym zdobyciu w³adzy
przez wojskowych, ci sami ostro¿ni
politycy (wiêkszoœæ pochodzi³a z rodzin
ksiê¿y, by³o im obce zarówno miasto, jak
i ch³opstwo) nagle stali siê kierownikami
proklamowanego pañstwa. Bezradnoœæ i
strach by nie obraziæ kogokolwiek kiero-
wa³y prawie ka¿d¹ ich decyzj¹.  Z otwartym

1 listopada 1918 r. na Ukrainie Zachodniej wybuch³a narodowa rewolucja wojskowa, która mia³a szansê na zawsze zmieniæ
historiê narodu ukraiñskiego i mapê polityczn¹ Europy. Powodów pora¿ki ZURL, która nast¹pi³a po kilku miesi¹cach,
jest bardzo wiele. Jeden z nich zasadniczo wybija siê ponad wszystkie inne – Ukraiñcy nie byli narodem miejskim.

Wyjęte z karty pamięci

Fasada s¹du w Stanis³awowie

Podwórka

Tym czasem Polacy lwowscy rozpo-
czêli od œrodka wojnê w stolicy ZURL.
Kilku tysi¹com ¿o³nierzy ukraiñskich, z
których wiêkszoœæ po raz pierwszy trafi³a
do miasta, przeciwstawiono tward¹ walkê
partyzanck¹, prowadzon¹ przez rodowitych
lwowian, dla których Lwów by³ wszystkim,
którzy znali we Lwowie ka¿dy zak¹tek.
Mieszkañcy Lwowa wykazali zadziwiaj¹c¹
solidarnoœæ. Z Ukraiñcami walczyli wszyscy
– ka¿dy na swój sposób. Bohaterskich
strzelców  ukraiñskich, doœwiadczonych
polowych ¿o³nierzy, ostrzeliwano  z  ka¿dego
poddasza. A ukraiñscy ch³opi, zmêczeni
wojn¹ œwiatow¹, woleli unikaæ mobilizacji.
Ani rz¹d, ani administracja lokalna nie
zrobi³y nic, by ukszta³towaæ choæby jeden
korpus i zlikwidowaæ opór na polskiej
wyspie Lwów. Nikt nawet nie próbowa³
zniszczyæ torów, biegn¹cych z Przemyœla
przez ukraiñskie wioski, przez ukraiñskie
jednostki wojskowe, (jeœli chodzi o wa¿ny
strategicznie most na Sanie, Ukraiñcy nie
wysadzili go, poniewa¿ okaza³o siê, ¿e
nikt z wojskowych nie potrafi tego zrobiæ.
Kiedy zaœ ktoœ odwa¿y³ siê zrobiæ to, kto
jedynie kiedyœ widzia³, jak siê wysadza³o
most, zosta³ zgubiony jedyny podpalacz
materia³u wybuchowego). T¹ drog¹
pomoc do Lwowa nadchodzi³a z ca³ej
Polski, która jeszcze walczy³a o Warszawê.
Po trzech tygodniach od rewolucji, do-
wódcy wojskowi ZURL, którzy w ¿adnym
wypadku nie mieli doœwiadczenia woj-
skowego, zdecydowali wycofaæ siê ze
Lwowa. Poniewa¿ pañstwo ukraiñskie
mia³o doœæ du¿y obszar, utrata jednego
miasta nie wydawa³a siê tragiczna.

Jednak w³aœnie tak siê rozpoczê³a
prawdziwa katastrofa, z której wyjœæ ju¿
nie by³o mo¿na – ani poprzez przenie-
sienie stolicy do Stanis³awowa, ani pod-
pisuj¹c akt o zjednoczeniu z URL (sta³o
siê oczywiste to, ¿e ch³opi naddnieprzañscy
nie mog¹ siê przeciwstawiæ rosyjskiemu
miastu), ani oczekuj¹c ¿a³osnej sprawied-
liwoœci konferencji miêdzynarodowych.
Pañstwowoœæ ukraiñska istnia³a przede
wszystkim na fasadach miejskich.
Tymczasem podwórka i op³otki by³y jej
g³ównym wrogiem. Na sposób miejski
okrutnym, zdecydowanym i pewnym
siebie. W maju 1919 roku front polsko-
ukraiñski jedynie zbli¿a³ siê do Stanis-
³awowa, kiedy stolicy ZURL, pe³nej
¿andarmerii wojskowej, urzêdników i
delegacji ze Wschodu, wybuch³o
miejskie powstanie antyukraiñskie.
Uczestnicy miêdzynarodowych konfe-
rencji pokojowych, na których decydo-
wano o konfiguracji powojennej Europy,
nie  potrzebowali ju¿ ¿adnych innych
argumentów.

R  E  K  L  A  M  A  D  L  A   P  R  Z  Y  J  A  C  I  Ó  Ł
sercem tworzyli to, co mogli. Budowali
od zera fasadê nowego pañstwa europej-
skiego. Uchwalali ustawy, rozbudowywali
ministerstwa i parlament, opracowywali
symbolikê i odznaczenia wojskowe,
zapewniali wszystkie prawa mniejszoœci
polskiej, wspó³pracowali z komisjami
miêdzynarodowymi oraz omawiali wa-
runki pokoju i linie demarkacyjne...

Szanowni Czytelnicy!
Jest przygotowywana do druku książka, na którą się złożyło 120
szkicy o życiu i losach wybitnych Polaków, pochodzących ze
Stanisławowa i okolic. Roboczy tytuł książki – „Połączyła ich
Ziemia Stanisławowska”. Autor i redaktor opracowania, dr Olga
Ciwkacz, zwraca się do wszystkich, którym nie są obojętne
historia i kultura Ziemi Stanisławowskiej, z prośbą o nadsyłanie
pod adresem redakcji „Kuriera Galicyjskiego” ftografii oraz
wspomnień o wybitnych osobistościach, które urodziły się,
mieszkały, pracowały na Ziemi Stanisławowskiej. Wspomnienia,
nadesłane w ciągu listopada	grudnia 2007r., wejdą już do I
części opracowania.

Redakcja
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Z przyjemnością  informujemy Państwa, że pod koniec
listopada, redakcja naszego pisma wyda planszowy
kalendarz na rok 2008. Zapraszamy do nabycia!
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Otrzymaliœmy list pani Barbary
Zajdel ze Lwowa, dotycz¹cy wydru-
kowanego w drugim numerze naszej
gazety artyku³u pana Szymona Kazi-
mierskiego „Westerplatte bez poz³oty”.
Tekst listu poni¿ej, odpowiedŸ autora
artyku³u tak¿e.

LIST
Kurier Galicyjski
76000 Iwano-Frankiwsk
(dlaczego nie Stanis³awów?)
ul. Iwasiuka, 60

Szanowna Redakcjo!

Zdziwi³ mnie niepomiernie „rewela-
cyjny” artyku³ pana Kazimierskiego,
dotycz¹cy obrony Westerplatte. O co mu
w³aœciwie chodzi³o, ¿e „nie szli do niewoli
czwórkami”, jak pisa³ poeta, czy te¿ o to,
¿e major Sucharski chcia³ wczeœniej
placówkê poddaæ?

Otó¿, mia³ prawo to zrobiæ, a ponie-
k¹d i obowi¹zek, bo ci¹¿y³a na nim odpo-
wiedzialnoœæ za powierzonych mu ludzi,
a przecie¿ ju¿ wype³ni³ rozkaz utrzymania
jej przez 12 godzin.

Obrona Westerplatte obros³a w le-
gendy, bo nawet wbrew rozkazowi polscy
¿o³nierze pragnêli broniæ swej  ziemi (tak!),
mimo protestów niemieckiej czêœci lud-
noœci Gdañska (wiemy,  jak siê rzecz mia³a
z “Wolnym Mastem Gdañsk”).

Obra¿liwe wyra¿enia, u¿yte w arty-
kule i niczym nie poparte insynuacje jasno
wskazuj¹ na intencje autora i ka¿¹ w¹t-
piæ w jego bezstronnoœæ.

WESTERPLATTE RAZ JESZCZE...
Rozœmieszy³o mnie do ³ez autory-

tatywne stwierdzenie, ¿e „Wódz (Hitler)
Polskê lubi³.” Mo¿e wyczyta³ o tym w
„Mein Kampf ?” I ZSRR wcale nie by³
dla Niemiec wrogiem, wprost przeciwnie,
wspó³partnerem. A wspó³praca z Rosj¹
by³a nader owocna jeszcze za Republiki
Weimarskiej.

Mo¿liwie, wielu Czytelników zna
historiê tylko z ³awy szkolnej, ale równie¿
mnóstwo ludzi zna j¹ g³êbiej, szczegó-
³owo, wiêc „uk³on” autora w stonê „pani
od historii” budzi tylko uœmieszek.

Artyku³ pana Kazimierskiego jest
wyraŸnie tendencyjny, prowokacyjny,
œwiadczy równie¿, ¿e „na wojnie jest, jak
na wojnie” i a¿ chce siê mu ofiarowaæ
paczkê pampersów na wypadek, gdyby
siê znalaz³ w podobnej sytuacji.

Kwestia jednak nie polega na tym,
dlaczego i w jakim celu zosta³ napisany
taki w³aœnie artyku³, bo to i tak ju¿ siê
sta³o jasne. Kwestia polega na czym innym
– po co to „pranie mózgów” opublikowa³
„Kurier Galicyjski”?

P.S. Kilka dni temu w Kijowie pewien
„dowcipny” dziennikarz powyci¹ga³ z
¿yciorysu Tarasa Szewczenki niezbyt chwa-
lebne fakty i opisa³ je w broszurze pt.
„Szewczenko-wilko³ak”. Reakcja spo³e-
czeñstwa by³a natychmiastowa – dzienni-
karz d³ugo liza³ rany w szpitalu, redaktor
zosta³ zwolniony ze stanowiska, a pisemko,
zdaje siê, zamkniêto. Polacy nie s¹ tak
radykalni, ³atwo ich kupiæ. A jednak, wbrew
znanemu porzekad³u, niektóre pieni¹dze
...œmierdz¹.

Barbara Zajdel (z domu Trubicka)
Lwów

Szanowny
Panie Redaktorze,
Po zapoznaniu siê z listem pani

Barbary Zajdel, jaki przes³a³ mi Pan wraz
z poleceniem odpowiedzi na ten list,
uprzejmie informujê, ¿e nie bêdê odpo-
wiada³ pani Zajdel. Choæby tylko dlatego,
¿e jej list nie by³ kierowany do mnie, a do
redakcji „Kuriera”. Ale wa¿niejsze ni¿ ten
fakt jest to mianowicie, ¿e list pani Zajdel
utrzymany jest na poziomie, na jakim nie
zwyk³em z kimœ dyskutowaæ, polemizo-
waæ, czy korespondowaæ. Nie zwyk³em
te¿ dyskutowaæ, polemizowaæ i kore-
spondowaæ z kimœ, kto odczuwa sadys-
tyczn¹ satysfakcjê z powodu pobicia
kogokolwiek. Doœæ wstrêtne te¿ wydaje
mi siê oskar¿anie Polaków o to, ¿e ³atwo
ulegaj¹ chciwoœci i za pieni¹dze (œmier-
dz¹ce oczywiœcie) gotowi s¹ zrobiæ
niejedno œwiñstwo.

List pani Zajdel zostanie jednak, jak
rozumiem, opublikowany w „Kurierze”,
a wiêc sprawa nabierze charakteru publicz-
nego. Dlatego uwa¿am, ¿e powinienem
udzieliæ pewnych wyjaœnieñ do mojego
artyku³u „Westerplatte bez poz³oty”, ale
bêd¹ to wyjaœnienia, kierowane do
czytelników „Kuriera”, nie do pani Zajdel,
której jak siê wydaje, nic nie jest w stanie
wytr¹ciæ z b³ogiego poczucia dobrze spe³-
nionego obowi¹zku obroñczyni Historii
Prawdziwej.

Na pocz¹tku chcia³bym z³o¿yæ pewn¹
deklaracjê. Wszystko, o czym napisa³em
w moim artykule o obronie Westerplatte,
nie jest wynikiem mojego osobistego
badania. Nie jest nawet moim spojrze-
niem na historiê. Wszystko, o czym
pisa³em, jest w tej chwili ju¿ jawne, doœæ
dawno opisane przez innych autorów, a
informacje te s¹ ³atwe do osi¹gniêcia dla
ka¿dego. Pos¹dzanie mnie o  efekciarstwo
jest w takich okolicznoœciach zupe³nie
bezzasadne.

ODPOWIEDŹ
Przypomnê jeszcze pewn¹ oczywis-

toœæ. Zwi¹zek Radziecki ju¿ upad³. Otwar³y
siê, tajne dot¹d, archiwa. Ci, co prze¿yli,
pozbawieni ju¿ parali¿uj¹cego strachu,
zaczêli mówiæ. Coraz bardziej pokazuje
siê, jak bardzo byliœmy dot¹d ok³amywani.

Pisz¹c swój artyku³, musia³em wielo-
krotnie dokonywaæ skrótów i opuszczeñ,
bo inaczej nie zmieœci³bym tematu na
dostêpnym dla mnie miejscu, jakie wy-
znaczy³ mi na swoich ³amach „Kurier
Galicyjski”. Mog³o to byæ przyczyn¹
powstania jakichœ nieporozumieñ i dlatego
proszê o cierpliwe wys³uchanie do koñca
moich wyjaœnieñ.

A wiêc jeszcze raz o tych nieszczês-
nych „czwórkach do nieba”.

Na pocz¹tku musimy sobie przypom-
nieæ status Wolnego Miasta Gdañska, o
którym pani Zajdel napisa³a, ¿e „wiemy,
jak siê rzecz mia³a”. Otó¿ obawiam siê,
¿e jednak nie wiemy.

Po pierwszej wojnie œwiatowej, pod-
czas wyznaczania granicy polsko-
niemieckiej, Gdañsk uzyska³ status wolnego
miasta (nie pierwszy raz, bo w roku 1807
postanowieniem cesarza Napoleona
Gdañsk te¿ by³ wolnym miastem), czyli
odrêbnego pañstwa. Pañstwa z w³asnym
rz¹dem (Senat), z w³asnym pieni¹dzem
(gulden) oraz w³asn¹ granic¹ pañstwow¹
i celn¹. Westerplatte le¿a³o, wiêc ZA
GRANIC¥ POLSKI!

By³o ZAGRANICZN¥ placówk¹
Wojska Polskiego (st¹d taka dziwna,
niemiecka nazwa placówki). Chc¹c zro-
zumieæ, co naprawdê zdarzy³o siê na
Westerplatte, nie wolno zapominaæ o tym
fakcie.

Ma³e pañstewko, jakim by³o Wolne
Miasto, nie posiada³o swojej armii. Armiê
zastêpowa³y Miastu doœæ liczne oddzia³y
policyjne. W miarê narastania wp³ywów
hitlerowskich, na bazie policji gdañskiej
zaczê³y powstawaæ ochotnicze oddzia³y
SS, które jednak nadal by³y POLICJ¥

gdañsk¹. A wiêc, przyk³adowo: SS-
Heimwehr Danzig, albo SS-Wachsturm-
bann Eimann.

1 wrzeœnia Westerplatte zosta³o zaata-
kowane przez takie w³aœnie policyjne si³y
Wolnego Miasta, a pierwsze trzy dni wrzeœ-
nia by³y dla Westerplatte wojn¹ nie
polsko-niemieck¹, a polsko-gdañsk¹.

Niemiecki Wehrmacht wszed³ do
Gdañska dopiero 3 wrzeœnia.

Oficerowie i ¿o³nierze Westerplatte
nie mogli kapitulowaæ po 12 godzinnej
obronie placówki, bo musieliby kapitulo-
waæ przed POLICJANTAMI!!! Najlepsza,
elitarna kompania Wojska Polskiego, jak
jakiœ z³odziej kur, mia³aby z³o¿yæ broñ
przed gdañskim policjantem??? To¿ ci
¿o³nierze woleliby raczej zdechn¹æ, jeden
na drugim, ni¿ pozwoliæ na takie zhañ-
bienie polskiego wojska. A zdychaæ wcale
nie by³o trzeba, bo to oni bili Niemców,
zadaj¹c im ogromne straty.

Oficerowie i ¿o³nierze Westerplatte
nie chcieli kapitulowaæ i wtedy, kiedy
dowodzenie oblê¿enia polskiej placówki
przejê³y niemieckie wojska l¹dowe, czyli
to, co siê w Polsce potocznie nazywa
Wehrmachtem. Na Westerplatte nie
chciano siê poddawaæ ju¿ nikomu, bo
obroñcy obawiali siê, ¿e zostan¹ przez
Niemców rozstrzelani. Zrywaj¹c wywie-
szon¹ przez Sucharskiego bia³¹ flagê,
kapitan D¹browski pope³ni³ niechc¹cy,
rzadko kiedy wybaczalny, wojskowy
grzech. Narazi³ siê na podejrzenie
wstrêtnego podstêpu wojennego, ¿e niby
to wywiesza siê bia³¹ flagê, a jak nie-
przyjaciel wyjdzie z umocnieñ – to wtedy
ognia po nim! Podczas kapitulacji Niemcy
oczywiœcie podjêli ten temat. By³o trochê
krzyku, ale nie by³o, chwa³a Bogu, ze
strony Niemców ¿adnych represji. Przed
kapitulacj¹ nikt z Polaków nie móg³
wiedzieæ, ¿e tak siê to skoñczy, a znaj¹c
Niemców, mo¿na siê by³o spodziewaæ
najgorszego.

Przez pierwszy tydzieñ kampanii
wrzeœniowej walcz¹cych z Niemcami na

terenie ca³ego kraju polskich ¿o³nierzy
krzepi³y komunikaty o wci¹¿ broni¹cym
siê Westerplatte, a przecie¿ wiedziano, ¿e
jest ono atakowane od l¹du, od morza i z
powietrza. Po tygodniu okaza³o siê, ¿e
Westerplatte jednak pad³o. Powszechnie
zaczêto sobie wyobra¿aæ, ¿e, skoro polska
placówka by³a atakowana a¿ tak zaciekle,
jej obroñcy zostali po prostu wystrzelani
do ostatniego.

Konstanty Ildefons Ga³czyñski, do-
skona³y poeta, zmobilizowany na czas
wojny, na wieœæ o upadku Westerplatte
napisa³ wstrz¹saj¹cy wiersz pod tytu³em
„Pieœñ o ¿o³nierzach z Westerplatte”.
Wiersz o bohaterskich ¿o³nierzach gin¹-
cych co do jednego w obronie powierzonej
im placówki, których duchy formuj¹ ko-
lumnê czwórkow¹ i marszowym krokiem,
czwórkami, odchodz¹ do nieba. Wiersz,
jako ¿e napisany przez nie lada mistrza,
zyska³ sobie natychmiast ogromne
zainteresowanie. Kilka dni po napisaniu
„Pieœni” Ga³czyñski sam dosta³ siê do
niemieckiej niewoli, a napisany przez
niego wiersz zacz¹³ ¿yæ swoim w³asnym
¿yciem. Ludzie uczyli siê go na pamiêæ.
Czytali go sobie nawzajem. Prasa pod-
ziemna raz po raz drukowa³a „Pieœñ” w
swoich wydaniach. W ca³ym narodzie
narasta³a œwiadomoœæ tego, ¿e z Westerp-
latte ¿ywy nie wyszed³ nikt.

Z chwil¹ przejêcia kontroli nad Polsk¹
przez Zwi¹zek Radziecki, dzia³acze Pol-
skiej Partii Robotniczej otrzymali polecenie
wychowania „nowego Polaka”, cz³owieka
ca³kowicie i dobrowolnie popieraj¹cego
„liniê Partii”, œwiadomego komunistê i
internacjonalistê, czyli takiego, który
marzy o rozszerzeniu ideologii komunis-
tycznej na nastêpne kraje. By dokonaæ w
Polakach takiej przemiany, nale¿a³o,
przede wszystkim, rozprawiæ siê z pamiêci¹
o Polsce przedwojennej. Zaczêto, wiêc
ostr¹ walkê propagandow¹ przeciwko
wszystkiemu, co by siê pozytywnie koja-
rzy³o z t¹ okropn¹ dla komunistów, przed-
wojenn¹ Polsk¹. Charakterystyczne w tej

propagandzie by³o typowo sowieckie
ustawianie jednych przeciwko drugim.
Wiêc, na przyk³ad, na wsi przeciwstawiano
tak zwanych „biedniaków”, ku³akom i, nie
wiedzieæ czemu, m³ynarzom, zaœ w obrêbie
przedwojennego wojska przeciwstawiano
dowództwo wojskowe szeregowym ¿o³-
nierzom. Generalnie, w za³o¿eniach pro-
pagandystów ¿o³nierze byli w porz¹dku,
ale dowództwo by³o g³upie i szkodliwe.
Powstawa³y wed³ug tego schematu,
czasem dos³ownie idiotyczne opowieœci,
które jednak zagnie¿d¿a³y siê w umys³ach
co bardziej prostacko myœl¹cych. Wieczne
powtarzanie tego samego utrwala³o siê w
g³owach nawet tych, myœl¹cych zdawa³oby
siê racjonalnie. Pasiono nas opowieœciami
o atakach dzielnego, ale nieuzbrojonego
wojska polskiego, konno, szablami na
niemieckie czo³gi. Brednia absolutna, ale
ludzie zaczêli wierzyæ w t¹ bredniê. Co
wiêcej, zaczêli j¹ uznawaæ za kanon
odwagi i mi³oœci ojczyzny! Partyjne „sêpy
cmentarne” zaczê³y sztucznie mno¿yæ
straty, jakie ponieœli Polacy, s³u¿¹cy w
wojsku przedwojennym, lub wojsku,
podleg³ym rz¹dowi polskiemu na Za-
chodzie, natomiast minimalizowaæ straty
wojsk polskich, podleg³ych Zwi¹zkowi
Radzieckiemu.

Na przyk³ad, Powstaniu Warszaw-
skiemu dopisano, lekko licz¹c, 120 – 130
tysiêcy zabitych, czyli równo drugie tyle,
ile naprawdê tam poleg³o. Po co tak
zrobiono? Ma³o im by³o?

- Nie! Chodzi³o im o zohydzenie do-
wództwa Powstania, o zohydzenie rz¹du
na Zachodzie. Trzeba by³o ludziom poka-
zaæ, do czego, niby, taki rz¹d by³ gotów.
Pokazaæ, ¿e ten rz¹d dla w³asnych celów
odwa¿y³ siê spaliæ i zrównaæ z ziemi¹
najwiêksze w Polsce miasto, a zabitych?
– O! Jaka góra!

„Sêpy” pracowa³y w pocie czo³a i, jak
siê teraz oblicza, do ofiar obozu w
Auschwitz – Birkenau dopisano… ponad
DWA MILIONY zabitych! Tutaj wielo-
krotnoœæ zamordowanych mia³a chyba
uzmys³owiæ nam, od jakiego to okropnego
zagro¿eniem uratowa³a nas Armia
Czerwona, która po wojnie zechcia³a graæ
rolê tej, która uratowa³a cywilizacjê
europejsk¹ od zag³ady.

Czujne „sêpy” natychmiast jednak
traci³y wzrok, s³uch i powonienie, gdy
wspomnia³o siê o stratach Wojska Pol-
skiego, poniesionych w walce z Armi¹
Czerwon¹ na froncie wschodnim. Takiego
frontu zreszt¹, jak czyta siê prace naszych
zacnych historyków z tamtych dni, w
ogóle nie by³o. Polska walczy³a jedynie z
Niemcami. Ze Zwi¹zkiem Radzieckim??
Ale¿ sk¹d¿e!!

Jak szyd³o z worka pokaza³ siê Katyñ,
wiêc natychmiast przypisano go Niemcom,
ale jednoczeœnie zabroniono wspominaæ
o Katyniu choæby jednym s³owem. Gdy
zdarzy³ siê ktoœ na tyle odwa¿ny, ¿e jednak
o Katyniu wspomnia³, zaraz zostawa³
wyrzucany z pracy i szed³ do krymina³u
za rozpowszechnianie fa³szywych
pog³osek. Dopiero po wielu latach dowie-
dzieliœmy siê, ¿e oprócz Katynia by³
jeszcze Charków, ¿e jeszcze by³o Miednoje,
a na koniec odnaleziono Twer. Ile jeszcze
bêdzie takich znalezisk?

Ku zdziwieniu, bo to jednak chodzi³o
o „nieb³agonadio¿ne” wojsko przedwojenne,
komuna bardzo lubi³a Westerplatte. „Pieœñ”
drukowano bez ¿adnych problemów,
dzieci masowo uczy³y siê tego w szkole,
deklamowali j¹ aktorzy w radiu i telewizji.
„Pieœñ” odsy³a³a westerplatczyków czwór-
kami do nieba, a wiêc by³a dla w³adzy
ludowej bardzo wygodna. Z jednej strony,
stawa³a siê opowieœci¹ równ¹ tej o
szablach i niemieckich czo³gach, a z drugiej
strony powodowa³a, ¿e nikomu nie
przychodzi³o do g³owy rozejrzeæ siê za
westerplatczykami tutaj, ko³o nas. Gdyby
ktoœ tak uczyni³, znalaz³by ich natych-
miast. Ale jakich! Pogr¹¿onych w nêdzy

Adolf Hitlera na mszy ¿a³obnej za duszê zmar³ego Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
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Zosta³o nam jeszcze odpowiedzieæ
Pani Barbarze Zajdel na dwa pytania –
zarzuty postawione pod adresem naszego
pisma. Pierwszy zarzut dotyczy nazew-
nictwa w naszej stopce redakcyjnej. Dla-
czego Ivano-Frankivsk a nie Stanis³awów?
OdpowiedŸ jest banalna. Jesteœmy
pismem oficjalnie zarejestrowanym.
Zgodnie z ukraiñskim prawem prasowym
istnieje wymóg podania w stopce redak-
cyjnej oficjalnego adresu pisma. A ten jest
w³aœnie taki.

W roku 1962 zmieniono nazwê tego
piêknego miasta ze Stanis³awowa na Ivano
– Frankivsk. Czy stara nazwa umar³a? Nie
do koñca. Czêsto u¿ywana jest zamiennie.
Jest obecna w nazwach wielu miejscowych
firm, stowarzyszeñ itp . S³yszy siê czêsto:
” jidu do Stanis³awa”, choæ ludzie m³odzi
coraz czêœciej jad¹ „do Frankivska”.

Najlepsz¹ chyba ilustracj¹ tego pod-
wójnego trwania s¹ s³owa pochodz¹cego
z tego miasta znakomitego pisarza Jurija

i beznadziejnoœci. Bez pracy, bez renty.
W³adza korzysta³a tylko z fasady, jak¹ dla
niej by³o Westerplatte, gnoj¹c przy tym
prawdziwych westerplatczyków, jako
znienawidzonych ¿o³nierzy przedwojennej
Polski.

Pierwszym, który upomnia³ siê o
westerplatczyków, by³ pu³kownik, historyk
wojskowoœci, Zbigniew Za³uski. Ale sta³o
siê to dopiero w koñcówce lat szeœædzie-
si¹tych ubieg³ego wieku. Pu³kownik Za³uski
pierwszy wyst¹pi³ te¿ przeciwko og³upianiu
przedwojennego wojska. Zdecydowanie
protestowa³ przeciwko przypisywaniu
Polakom idiotyzmów takich, jak te z
szablami na czo³gi. Pop³akuj¹cym nad
wymordowanymi jakoby przez Niemców
obroñcami Westerplatte pu³kownik udo-
wodni³, ¿e gadaj¹ g³upstwa i jeszcze
obliczy³, ¿e gdyby ka¿da kompania Wojska
Polskiego mia³a 1 wrzeœnia takie sukcesy,
jak ta z Westerplatte, dnia 2 wrzeœnia
Niemcy przegra³yby wojnê! Nie mia³yby
ju¿ ¿o³nierzy!

Na pu³kownika rzuci³y siê wtedy
równo: w³adze partyjne i jakoby patrioci,
którym ju¿ tak wbito do g³owy, ¿e cenili
sobie te r¹banie szablami czo³gów, doszu-
kuj¹c siê w tym przejawów gor¹cego
poœwiêcenia dla ojczyzny. Tego, ¿e tak
myœl¹c obra¿aj¹ polskiego ¿o³nierza, bo
traktuj¹ go jak mato³a i przyg³upa, chyba
nawet nie zauwa¿ali. Dzisiaj nikt ju¿ w
Polsce nie wspomina o u³anach, r¹bi¹cych
szablami niemieckie czo³gi, ani o wybi-
tych do nogi obroñcach Westerplatte, ale
proces przywracania prawdziwoœci
relacjom z Wrzeœnia by³ d³ugi i trudny.
Na tym przyk³adzie mo¿na zaobserwowaæ,
jak sprytna i jak podstêpna by³a komu-
nistyczna propaganda. Jakub Berman,
nadzoruj¹cy z ramienia partii pracê Urzêdu
Bezpieczeñstwa, powiada³, ¿e trzeba
wychowaæ w duchu komunizmu tylko dwa
pokolenia, a ideologia marksistowska na
wieki zapanuje wœród Polaków. Omal¿e
siê im to uda³o.

Aby dowiedzieæ siê czegoœ o stosun-
kach politycznych pomiêdzy Polsk¹ i III
Rzesz¹ Adolfa Hitlera, nie trzeba czytaæ
„Mein Kampf”, która to ksi¹¿ka napisana
zosta³a na pocz¹tku lat dwudziestych
ubieg³ego wieku, a w zwi¹zku z tym nie
mo¿e zawieraæ w sobie takich informacji.

Pierwsi, którzy byli dla mnie nauczy-
cielami w sprawie stosunków dyploma-
tycznych pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami,
od których po raz pierwszy dowiedzia³em
siê, ¿e to, co siê nam przedstawia jako
stosunki polsko niemieckie, jest zabie-
giem manipulacyjnym, byli dwaj autorzy:
Stanis³aw Cat-Mackiewicz oraz Jerzy
£ojek.

Pan Mackiewicz pochodzi³ z Wileñ-
szczyzny. By³ za³o¿ycielem, wydawc¹ i
naczelnym redaktorem wileñskiego
„S³owa”. Cz³onkiem POW. Bliskim zna-
jomym i wielbicielem Józefa Pi³sudskiego.
Pos³em na Sejm w latach 1929 – 1935.
Premierem polskiego Rz¹du na UchodŸ-
stwie w latach 1954 – 1955. Autorem
piêtnastu ksi¹¿ek.

Pan docent £ojek. Historyk. Dzia³acz
opozycji demokratycznej. W 1967 roku
habilitowa³ siê na Uniwersytecie War-
szawskim. By³ wielokrotnie szykanowany
przez komunistów, którzy miêdzy innymi
nigdy nie zgodzili siê na przyznanie mu
tytu³u profesora. Napisa³ czternaœcie
ksi¹¿ek, z tego cztery ukaza³y siê w
wydawnictwach podziemnych, poza
zasiêgiem cenzury.

Mo¿na siê zadumaæ nad tym, ile
ksi¹¿ek napisa³a pani Zajdel i co by³o
powodem jej rozbawienia, gdy spotka³a
siê z opiniami obu tych autorów prezen-
towanymi przeze mnie w moim artykule
o Westerplatte.

Obaj autorzy nie s¹ bynajmniej jedy-
nymi w Polsce, wyra¿aj¹cymi opiniê o
uporczywych wrêcz zabiegach Adolfa
Hitlera w celu uzyskania polskiej zgody
na przyjacielskie stosunki z III Rzesz¹ i
póŸniejszy wspólny atak na Zwi¹zek
Radziecki. Wœciek³y antypolonizm Hitlera
zacz¹³ siê objawiaæ dopiero od kwietnia
1939, kiedy to Polska przyjê³a gwarancje
brytyjskie, doprowadzaj¹c tym samym
dotychczasow¹ politykê Niemiec do ca³-
kowitej ruiny. Jednak, zanim siê to sta³o,
stosunki polsko niemieckie by³y jak naj-
bardziej poprawne. Chcê pokazaæ Pañstwu
autentyczn¹ fotografiê, przedstawiaj¹c¹
Adolfa Hitlera na mszy ¿a³obnej za duszê
zmar³ego w³aœnie Marsza³ka Józefa Pi³-
sudskiego, jaka odby³a siê w katedrze
œwiêtej Jadwigi w Berlinie. Zdjêcie pochodzi
z „Leksykonu Polactwa w Niemczech”,

wydanego przez Zwi¹zek Polaków w
Niemczech, organizacji polskiej pow-
sta³ej na terenie Niemiec w roku 1922.
Na zdjêciu widaæ wyraŸnie katafalk,
pokryty polsk¹ flag¹ z bia³ym or³em,
Adolfa Hitlera, siedz¹cego na wysuniêtym
przed szereg krzeœle i liczne grono nie-
mieckich dostojników cywilnych i woj-
skowych. Proszê sobie odpowiedzieæ na
pytanie: kto mo¿e Pañstwu powiedzieæ
wiêcej prawdy o stosunkach panuj¹cych
w III Rzeszy – Zwi¹zek Polaków w Niem-
czech, czy pani Zajdel?

Sprawa Westerplatte znalaz³a swoj¹
niezwyk³¹ kontynuacjê.

W 1993 r. podczas Mszy œw. w koœ-
ciele w Ciechocinku, sprawowanej przez
ks. bp. Bronis³awa Dembowskiego, dosz³o
do historycznego spotkania obroñców
Westerplatte z za³og¹ pancernika „Schles-
wig-Holstein”: dawni wrogowie podali
sobie d³onie w geœcie pojednania. W ten
sposób urzeczywistni³a siê inicjatywa,
któr¹ Tadeusz Kreps podj¹³ wspólnie z
niemieckim ksiêdzem Johannesem Gehr-
mannem.

Od razu trzeba powiedzieæ, ¿e nie byli
to wszyscy marynarze i nie wszyscy
westerplatczycy. Polscy weterani, którzy
zgodzili siê uczestniczyæ we Mszy pojed-
nania, najedli siê niema³o gorzkiej krytyki
nie tylko od swoich kolegów, ale i od ludzi,
którzy, wed³ug mnie, z racji swego m³o-
dego wieku nie powinni raczej zabieraæ
g³osu w osobistych sprawach kombatantów.
Ró¿ne zarzuty stawiano Polakom uczest-
nicz¹cym we wspólnej Mszy, ale nikomu
nie przysz³o do g³owy stawiaæ im zarzutu
przyjêcia œmierdz¹cych pieniêdzy. Pod
tym wzglêdem pomys³ pani Zajdel ma
niekwestionowane pierwsze miejsce.

Msza bardzo mocno dotyka³a osobis-
tych prze¿yæ uczestnicz¹cych w niej
Niemców i Polaków, co by³o wyraŸnie
widaæ na ich twarzach, gdy stanêli w
koœciele, starcy, ale wtedy ¿o³nierze strze-
laj¹cy do siebie z zamiarem trafienia i
zabicia. Na wezwanie ksiêdza do przeka-
zania sobie znaku pokoju, Polacy i Niemcy
podali sobie d³onie. Mówiono, ¿e w³aœnie
wtedy skoñczy³a siê nareszcie wojna
polsko-niemiecka.

Szymon Kazimierski

Andruchowycza: „Pewnego razu przyjaciel
z Kanady zapyta³ mnie w elektronicznym
liœcie, czy móg³bym udzieliæ mu wyczer-
puj¹cej odpowiedzi na pytanie: „Jeœli œnieg
pada w Stanis³awowie, to jaka pogoda jest
w Iwano-Frankivsku?” „Przewa¿nie te¿
pada œnieg, ale niekoniecznie” –  odpisa³em
mu. Dopiero po jakimœ czasie uœwiado-
mi³em sobie, ¿e siê nie myli³em. Przecie¿
w istocie to dwa ró¿ne miasta. Tak, to dwa
s¹siednie miasta, bardzo blisko siebie
po³o¿one, wtaœciwie to pierwsze znajduje
siê wewn¹trz drugiego, miasto w mieœcie.
Ale w ¿adnym razie nie mo¿na uznaæ ich
za to¿same. Stanis³awów by³ i pozosta³ w
granicach starego miasta - ³atwo go roz-
poznacie po pozosta³oœciach murów
obronnych, kolegiacie, katedrze, syna-
godze, ratuszu, czysto œrodkowoeuro-
pejskim rynku, po secesyjnych willach
wzd³u¿ alei Lipowej oraz rozpanoszo-
nych wszêdzie eklektycznych i konstruk-
tywistycznych kamienicach.”

Zostawmy wiêc problem nazwy.
Zosta³o pytanie drugie: po co to „pranie

mózgów” opublikowa³ „Kurier Galicyjski”?
Co do „prania mózgów” – czyich i

przez  kogo, odpowiedŸ ju¿ pad³a w tekœcie
pana Szymona Kazimierskiego.

Czasem warto powiedzieæ, ¿e „król
jest nagi”. Likwidacja „bia³ych plam” jest
te¿ jednym z podstawowych zadañ wolnej
prasy. Prawda zawsze jest lepsza od
mitów. Przy okazji, chcia³bym zwróciæ
uwagê czytelników, w tym  pani Barbary
Zajdel, i¿ w tym samym  numerze naszego
pisma, w artykule pana Tadeusza Olszañ-
skiego „Ulica Kamiñskiego – opowieœæ o
Stanis³awowie” odnaleŸæ mo¿na obszerny
fragment, poœwiêcony pochodz¹cemu ze
Stanis³awowa kapitanowi Franciszkowi
D¹browskiemu – faktycznemu dowódcy
obrony Westerplatte. Jego relacja w pe³ni
potwierdza przedstawione fakty.

Marcin Romer

BOGUS£AWA CZERNA

8 listopada odby³o siê spotkanie
cz³onków Organizacji Kombatantów
Lwowskich wojny 1939-1945 i Osób
Represjonowanych, poœwiêcone 89.
rocznicy Œwiêta Niepodleg³oœci
Polski. Jak zwykle, spotkaliœmy siê w
lokalu Centrum Pomocy Medyczno-
Socjalnej Czerwonego Krzy¿a przy

MIŁE SPOTKANIE
ul. £epkoho, 5 we Lwowie. Jesteœmy
ogromnie wdziêczni kierownictwu
tego oœrodka, które zawsze ma dla nas
otwarte podwoje.

Na pocz¹tku spotkania prezes
Kombatantów Lwowskich pani Sta-
nis³awa Kalenowa przywita³a przyby-
³ych. Trzeba powiedzieæ, ¿e witaliœmy
tak¿e dwie panie z Czerwonego Krzy¿a
ze Szwecji – mianowicie pani¹ Gunnel

Danielsson (Karlskrona) i pani¹ Maja-
Stina Malmavis³. Obie panie intere-
sowa³y siê naszym ¿yciem – nasz¹
obecn¹ sytuacj¹ oraz nasz¹ przesz³oœ-
ci¹. Interesuje ich historia Polski, w
sposób szczególny zainteresowa³y siê
Œwiêtem Niepodleg³oœci.

Przy herbacie i kawie bardzo przy-
jemnie p³yn¹³ czas spotkania. Myœlê,
¿e panie dowiedzia³y siê o nas w
Polsce. S¹dzê, ¿e zosta³y zadowo-
lone z obecnego spotkania, podobnie,
jak my.

Kszta³ci³ siê pocz¹tkowo pod kierun-
kiem Karola Mikulego w Konserwatorium
Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego
we Lwowie. W 1880 zadebiutowa³ jako
kompozytor kantat¹ „Akt wiary” na bas,
chór mêski i orkiestrê, napisan¹ ku
uczczeniu 50. rocznicy Powstania Listopa-
dowego. Uznanie, z jakim spotka³ siê ten
utwór wp³ynê³o na decyzjê obrania kariery
muzycznej. W latach 1882-85 studiowa³
kompozycjê, najpierw w Konserwatorium
Towarzystwa Przyjació³ Muzyki w Wied-
niu pod kierunkiem Franciszka Krenna, a
nastêpnie w Królewskim Konserwatorium
Muzycznym w Lipsku u Salomana Jadas-
sohna.

Po powrocie do Lwowa podj¹³ dzia-
³alnoœæ jako pedagog, krytyk muzyczny
oraz organizator ¿ycia muzycznego.
Pocz¹tkowo pracowa³ jako korepetytor w
Teatrze hr. Skarbka, a od 1886 do 1887
wspó³kierowa³ t¹ instytucj¹, pe³ni¹c
funkcjê dyrektora artystycznego opery i
operetki. W 1887 obj¹³ stanowisko
profesora Konserwatorium Galicyjskiego
Towarzystwa Muzycznego we Lwowie,
w którym pozosta³ do 1918. Wyk³ada³ tu
teoriê muzyki, harmoniê, historiê muzyki
i prowadzi³ klasê œpiewu chóralnego.
Jednoczeœnie w latach 1885-92 sprawowa³,
obok Stanis³awa Cetwiñskiego, funkcjê
drugiego dyrygenta Towarzystwa Œpiewa-
czego „Lutnia-Macierz”, a w latach 1888-
92 by³ nauczycielem œpiewu chóralnego
w dzia³aj¹cej przy tym towarzystwie szkole
œpiewu. Od 1890 do 1900 pe³ni³ funkcjê
cz³onka komisji, sprawuj¹cej nadzór
artystyczny nad dzia³alnoœci¹ Teatru hr.
Skarbka.

W 1886 roku Stanis³aw Niewiadomski
rozpocz¹³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ jako
krytyk muzyczny, pisz¹c sprawozdania i
recenzje do dzienników lwowskich („Gazeta
Lwowska” i „Dziennik Polski”) oraz
korespondencje do pism warszawskich
(EMTA). W latach 1902-14 zamieszcza³
recenzje i felietony muzyczne wy³¹cznie
w „S³owie Polskim”.

Lata I wojny œwiatowej (1914-18)
spêdzi³ w Wiedniu, gdzie kierowa³ fili¹
konserwatorium lwowskiego, zorganizo-
wan¹ dla uchodŸców. Kadrê pedagogiczn¹
tej placówki stanowili przewa¿nie profe-
sorowie lwowscy, ewakuowani do Wiednia.
Po powrocie do Lwowa w 1918 r. obj¹³
stanowisko kierownika opery w Teatrze
Miejskim. W 1919 r. przeniós³ siê na sta³e
do Warszawy, gdzie w Pañstwowym
Konserwatorium Muzycznym do 1927
roku uczy³ estetyki, historii muzyki i in-
strumentoznawstwa. W 1924 r. za³o¿y³ w
Warszawie Stowarzyszenie Pisarzy i
Krytyków Muzycznych, którego by³ d³ugo-

letnim prezesem. By³ równie¿ pierwszym
przewodnicz¹cym Sekcji Wspó³czesnych
Kompozytorów Polskich, powsta³ej w
1925. W latach 1927-31 sprawowa³ funkcjê
dyrektora Instytutu Muzycznego im.
Antoniego Grudziñskiego. W Warszawie
kontynuowa³ dzia³alnoœæ publicystyczn¹
– pisa³ do „Rzeczypospolitej”, „Warsza-
wianki”, „Dnia Polskiego”, „Kuriera Pol-
skiego”, „Muzyki”, „Gazety Porannej”,
„Lwowskich Wiadomoœci Muzycznych i
Literackich”, lwowskiego „Wieku No-
wego”, poznañskiego „Przegl¹du Muzycz-
nego”, przemyskiej „Orkiestry” oraz kato-
wickiego „Œpiewaka”. Ponadto wyg³asza³
regularnie prelekcje i odczyty w radiu oraz,
sporadycznie, w filharmonii i operze.
Zosta³ laureatem Nagrody Muzycznej
m.st. Warszawy.

Jest autorem kompozycji orkiestro-
wych, kameralnych, fortepianowych,
utworów na chór mêski, m.in.: „Grób
wikinga” (s³owa Or-Ot), „Trzy pieœni”
(s³owa Adam Asnyk), „Górske dzwony”
(s³owa maria Konopnicka), „Hymn
polskiej m³odzie¿y – s³owa kompozytor.
Skomponowa³ „Kantatê na czeœæ Marii
Konopnickiej” – na g³osy solowe, chór
mieszany i orkiestrê (s³owa Anna Neuma-
nowa) oraz „Serenadê ku uczczeniu
najjaœniejszego cesarza i króla Franciszka
Józefa I” – na chór mêski i orkiestrê –
s³owa Stanis³aw Rossowski. Jest te¿
autorem utworu „Na podegrodziu” – na
bas, chór mêski, fortepian lub orkiestrê –
s³owa Stanis³aw Wyspiañski.

Na g³os z fortepianem skomponowa³
m.in.: „Miêdzy nami nic nie by³o” (s³owa
Adam Asnyk), „Rotê” (s³owa Maria Ko-
nopnicka), „Kurhanek Maryli” (s³owa
Adam Mickiewicz), „Hymn do zgody”
(s³owa Jan Kochanowski).

Ma³gorzata Kosiñska
Polskie Centrum Informacji

Muzycznej
Zwi¹zek Kompozytorów Polskich

paŸdziernik 2006
Ÿród³o: http://www.culture.pl

Od redakcji: W dniu 1 listopada
lwowski Chór Katedralny im. Jana Paw³a
II odwiedzi³ grób Stanis³awa Niewiadom-
skiego na Cmentarzu £yczakowskim. Ze
zniczy zosta³a wy³o¿ona liczba 150, nie
oby³o siê równie¿ bez œpiewu. Chór wykona³
utwór „W krzy¿u cierpienie” oraz „Supli-
kacje” – „Œwiêty Bo¿e...”, muzykê do
których skomponowa³ Stanis³aw Niewia-
domski. Mamy nadziejê, ¿e Autor to
s³ysza³ i cieszy³ siê, ¿e jego muzyka po
latach jest wci¹¿ ¿ywa...

Sylwetki kresowe
Stanisław Niewiadomski –
w 150. rocznicę urodzin
Kompozytor, pedagog, dyrygent, publicysta i krytyk muzyczny.
Urodzony 4 listopada 1857 w Soposzynie ko³o ¯ó³kwi, zmar³
15 sierpnia 1936 we Lwowie.

O, Niepodleg³a! Bia³o-czerwona!
Jak jestem Tob¹ zauroczona!
Siedzibo Lecha, orlich gniazd knieje,
Zwyciêskie, jak¿e szlachetne dzieje
Srebrzystych or³ów Twych dumne czo³a,
Chor¹gwi barwnych orszaków ko³a,
Triumfalnych dziejów chwalebne
dzwony
Przez tysi¹clecia, a¿ po Legiony –
Tyœ nasza duma! Mi³oœæ dozgonna!
O Niepodleg³a! Bia³o-czerwona

Bia³o-czerwona! Bia³o-czerwona!
Jak jestem Tob¹ zauroczona!
W sercu Ty œpiewasz nutê radoœci,
W sercu zapalasz ogieñ mi³oœci.
Orze³ w koronie wzlata nad Tob¹,
Król wolnych ptaków Twoj¹ ozdob¹.
Gdy Twoje surmy do boju gra³y,
Rycerskie hufce wnet zagrzewa³y.
Z „Bogurodzic¹” do boju sun¹,
S³oñce oœlepia wolnoœci ³un¹
Podniebnych srebrnych lotów sokolich,

Szlacheckich dru¿yn nie z roli, z soli
Walcz¹cych za to, co Naród boli.

Bia³o-czerwona! Bia³o-czerwona!
Jak¿eœ wysoko w Niebo wzniesiona.
Z or³em na tarczy! Na ca³ym œwiecie
Tak piêknej flagi wszak
nie znajdziecie.
Jedyna w œwiecie w tak piêknej szacie.
Gdzie jeszcze tak¹ Ojczyznê macie?
Tak nieskalan¹, a tak skrwawion¹
I tak¹ wznioœle uduchowion¹.
Z Niej to siê iskra Bo¿a zrodzi³a,
Now¹ nadziejê œwiatu odkry³a,
Z Niej Bo¿y P³omieñ rozgrza³ œwiat ca³y
Jan Pawe³ II, nasz Pielgrzym Bia³y
J¹ chroni stale i wci¹¿ od nowa,
Pani £askawa, Maria Królowa!

O, Niepodleg³a Bia³o-czerwona!
B¹dŸ pozdrowiona! Bia³o-czerwona!

Stanis³awa Nowosad

Okienko liryczne

Biało�czerwona
(hymn do Polski)
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Część trzecia

SZYMON KAZIMIERSKI

Królestwo Przyrody
Ta czêœæ Puszczy, to kraina roœlin i

zwierz¹t. Nikt tutaj nie œmie polowaæ. Nikt
tutaj nie œmie wyci¹æ choæby tylko jedne-
go drzewa. Stare, monstrualnie grube i
wysokie drzewa rosn¹ tak d³ugo, jak tylko
jest to mo¿liwe. Potem obumieraj¹. Stoj¹
martwe i uschniête lub padaj¹ z hukiem,
³ami¹c swoim ciê¿arem otaczaj¹ce je,
m³odsze drzewa. Na ich gnij¹cym ciele
wyrasta nastêpne pokolenie drzew i krze-
wów. W tym lesie cz³owiek jest tylko
obserwatorem zjawisk, przebiegaj¹cych
w przyrodzie. Specjalnie powo³ane do
tego s³u¿by chroni¹ Puszczê przed ludŸmi
wrednymi i pazernymi, ludŸmi, widz¹cy-
mi w niej tylko metry szeœcienne drewna
przemys³owego i tony miêsa rzeŸnego dla
sklepów i restauracji.

Las roœnie tak, jak jemu jest wygodnie.
Tu gêœciej, tu rzadziej. W³aœciwie wszêdzie
jest tylko to pierwsze. Gêsto, gêœciej,
najgêœciej. Drzewa, krzaki, jakieœ zielska
i trawy. T³oczy siê to wszystko, napiera
na w¹sk¹ œcie¿kê wyznaczon¹ dla zwie-
dzaj¹cych, a my, id¹c po niej, mamy
widocznoœæ w g³¹b lasu nie dalsz¹ ni¿ na
kilkanaœcie metrów. Ze œcie¿ki nie da siê

DZIKIE KNIEJE, MOCZARY
I PAPIEŻ NA KAJAKU
Podlasie – to chyba najbardziej zalesiona czêœæ Europy. Nie licz¹c zwyczajnych lasów, mniejszych i wiêkszych, mamy tutaj
trzy autentyczne puszcze, z których Puszcza Bia³owieska jest unikatem w skali œwiatowej. W roku 1932, na bazie leœnictwa
„Rezerwat”, z tej czêœci Puszczy Bia³owieskiej, która od pokoleñ nie by³a u¿ytkowana przez cz³owieka, utworzono Bia³owieski
Park Narodowy, gdzie wejœæ mo¿na tylko ma³ymi grupkami, tylko z uzbrojonym przewodnikiem i gdzie nie wolno podnieœæ
z ziemi u³amanej ga³¹zki, szyszki, zerwaæ kwiatka, czy grzyba. W tej czêœci rezerwatu cz³owiek jest intruzem, co na ka¿dym
kroku daje mu siê odczuæ.

Zaczynaj¹ na serio boleæ nogi. Nigdzie
nie mo¿na usi¹œæ, choæby na chwilê.
Dooko³a mokro. Podmok³e torfy i ocieka-
j¹cy wod¹ mech. Gêsty p³otek, migaj¹cych
tu¿ przed nosem pni drzew, og³upia i
otêpia. Chcia³o ci siê zobaczyæ autentyczn¹,
nieposzlakowan¹ i dzik¹ przyrodê, to teraz
bardzo proszê. Masz, co chcia³eœ. A ja ju¿

wiem, ¿e nastêpnym razem, na pewno,
poogl¹dam sobie przyrodê tylko w tele-
wizji… Przewodnik odwraca siê do nas
nagle, podnosi palec do góry i œwiszcz¹-
cym szeptem zarz¹dza nam absolutn¹
ciszê. Znacz¹cym gestem poprawia
zawieszon¹ na ramieniu dubeltówkê.
Przed nami otwiera siê doœæ du¿a polana.
Leœnik nie pozwala nam wyjœæ z gêstwiny.
Mo¿emy tylko patrzeæ. Daleko, na polanie
widaæ pas¹ce siê ¿ubry!

W odwiedzinach u żubra
¯ubr jest najwiêkszym zwierzêciem

Europy. Waga byka dochodzi ciê¿aru
jednej tony. Mniej masywna krowa wa¿y

ich ¿ubry wola³y przebywaæ u naszych
¿ubrów i masowo przechodzi³y do Polski.

Tur i jego...historia
Uratowanie ¿ubra przed wyginiêciem

by³o niew¹tpliw¹ zas³ug¹ polskich leœni-
ków i hodowców. Mniej szczêœcia mia³
tur, nieco mniejszy od ¿ubra, te¿ mieszkaj¹cy
w lasach, dziki przodek naszego byd³a
rogatego. Ostatni tur (by³a to osamotniona
ju¿ krowa) pad³ w roku 1627.

Zawsze dot¹d przedstawiano wymor-
dowanie tura jako skutek bezmyœlnoœci
panuj¹cych w Polsce królów, gwarantuj¹-
cych sobie prawo do polowañ na tury i
korzystaj¹cych z tego uprawnienia bez
jakiegokolwiek pohamowania. Tymczasem
by³o akurat odwrotnie. Tura wykoñczyli
nie jaœni panowie, a ch³opkowie-roztrop- królewski otrzymali ziemiê pod uprawê,

woln¹ od jakichkolwiek œwiadczeñ. Za
to mieli „turów dogl¹daæ, siana z Jaktoro-
wa od poddanych odbieraæ, a tym sianem
w zimie tury opatrywaæ, liczbê turów znaæ
i panu staroœcie co kwarta³ oznajmiaæ”.

A oto jak musia³a wygl¹daæ w prak-
tyce dzia³alnoœæ uprzywilejowanych przez
w³adcê „ochroniarzy”, skoro znalaz³ siê
nastêpuj¹cy dokument.

W 1597 r. z kancelarii Zygmunta III
Wazy wysz³o pismo do starosty socha-
czewskiego:

Nasze puszcze s¹ trudne do przebycia

zejœæ. Straszliwa gêstwina, przez jak¹
trzeba by by³o siê przedzieraæ, nie pozwoli
na to. Na œcie¿ce nie jest o wiele lepiej.
Wzrok, napotykaj¹cy stoj¹c¹ wokó³
zielon¹, nieprzeziern¹ œcianê, zaczyna siê
mêczyæ. Pod nogami cmoka podmok³y
teren. Rêce nie nad¹¿aj¹ odganiaæ koma-
rów, chmar¹ oblepiaj¹cych twarz, kark,
d³onie, wszystko, co nie przykryte ubraniem.
Droga wydaje siê nie mieæ koñca. Nikt
ju¿ od dawna nie wie, gdzie siê aktualnie
znajduje i w jakim kierunku nale¿y iœæ,
by trafiæ do domu. Instynktownie starasz
siê zbli¿yæ do przewodnika, nie wyobra-
¿aj¹c sobie nawet, co by siê sta³o, gdyby
raptem zabrak³o ko³o ciebie tego leœnika
ze strzelb¹ na ramieniu. Œwiadomoœæ, ¿e
Park Narodowy rozprzestrzenia siê na
terenie, licz¹cym ponad 105 kilometrów
kwadratowych, bynajmniej nie dzia³a
krzepi¹co na wymêczonego turystê. Las,
las, las, urozmaicony tylko chwilami przez
widoki powalonych na ziemiê, martwych
olbrzymów, drzew, pad³ych przed dzie-
si¹tkami lat, zbutwia³ych teraz, pokrytych
mchami, grzybami i jeszcze czymœ
zielonym, bujnie wyrastaj¹cym do góry.
Wiadomo, ¿e z Puszczy nie wolno
wywoziæ NICZEGO. Nawet po³amanych
wiatrem drzew, nawet naturalnie opad-
³ych ga³êzi. St¹d wszystko, co tu kiedykol-
wiek wyroœnie, po swej œmierci musi staæ
siê nawozem dla nastêpnego pokolenia
roœlin.

Puszcza bia³owieska dodatkowo jeszcze jest pe³na miejsc podmok³ych, bagiennych
jeziorek i komarów gotowych zagryŸæ cz³owieka na œmieræ

oko³o 650 kilogramów. ¯ubr bez trudu
potrafi biec z szybkoœci¹ 40 kilometrów
na godzinê i przeskakiwaæ doœæ szerokie
rowy i niewysokie p³oty. Wspania³e
powonienie ostrzega go przed niebezpie-
czeñstwem zanim jeszcze pojawi siê ono
przed jego oczami. To, ¿e dzisiaj mo¿emy
podziwiaæ pas¹ce siê ¿ubry, graniczy z
cudem, gdy¿ w niedalekiej przesz³oœci
¿ubry zosta³y prawie ca³kowicie wybite.
Ca³a obecna populacja ¿ubra, licz¹ca sobie
oko³o 3000 sztuk i ¿yj¹ca w ró¿nych
miejscach na ca³ym œwiecie, powsta³a z 7
ostatnich ¿ubrów bia³owieskich, które
wziêto pod ochronê, zapewniono im
spokój i warunki dobrego rozrodu. W
Puszczy Bia³owieskiej ¿yje 400 ¿ubrów
po stronie polskiej i oko³o 300 ¿ubrów po
stronie bia³oruskiej. Puszcza zosta³a,
bowiem podzielona po wojnie granic¹.
Bia³orusini wybudowali po swojej stronie
granicy d³ugi p³ot, bo, nie wiedzieæ czemu,

Pomiêdzy leœn¹ drobnic¹ wyrasta
nagle kolumna giganta, nie mieszcz¹cego
siê w kadrze aparatu fotograficznego.
D¹b, dla swej gruboœæi zwany  „Beczka”.
Obwód pnia 7 metrów 40 centymetrów.
Wysokoœæ 40 metrów. Ma ju¿ 450 lat
i nadal roœnie!

kowie. Jest to wci¹¿ odradzaj¹ca siê,
prostacka czêœæ spo³eczeñstwa, która
wszystko zniszczy, wszystko po³amie,
wszystko ze¿re, ukradnie, powycina i
wyrwie z korzeniami. Obecnie jest z nimi
taki k³opot, ¿e rozbieraj¹ nocami ca³e
kilometry szyn kolejowych, albo linii
energetycznych, których materia³ sprzeda-
wany jest potem na z³om.

Chc¹c ratowaæ tura przed takimi
prymitywnymi wandalami, królowie, po-
cz¹wszy chyba ju¿ od W³adys³awa Jagie³³y,
starali siê zapewniæ temu zwierzêciu
ochronê. Pomimo królewskich wysi³ków,
akcja ochrony tura nie powiod³a siê.
Pozwolê sobie teraz na pewien cytat z
Wikipedii (encyklopedia):

- Ju¿ w drugiej po³owie XVI wieku
we wsi Koz³owice na skraju Puszczy
Jaktorowskiej osadzono szesnastu „leœników”
z rodzinami, których wy³¹cznym obo-
wi¹zkiem by³a opieka nad turami i ich
obrona przed  k³usownikami. Jako przywilej

Darz bór!

Do le¿¹cych na trawie podesz³a nagle
dzika panienka

Byk trzyma g³owê ni¿ej ni¿ krowa. Jak ka¿dy atleta ma bardzo silnie rozbudowan¹
klatkê piersiow¹ i w¹skie biodra. Krowy s¹ szczuplejsze i nosz¹ g³owy wysoko,
przez co czasami wydaj¹ siê wy¿sze od byków

„Skazujemy i znajdujemy, aby poddani
wsi pomienionej, gdzie turowie bywaj¹ i
pastwiska swoje albo stanowiska maj¹,
byd³a swego nie ganiali i trawy na po¿ytek
swój nie kosili, gdy¿ ta wieœ nie tak dalece
dla dobytków ich, jako dla turów i takiego
zwierza wczasów jest posadzona i wolnoœ-
ciami opatrzona. Starosta ma tego prze-
strzegaæ, aby puszcza nasza, gdzie tur
przebywa, od poddanych przyrzeczonych
pustoszona nie by³a; ¿eby turowie, zwierz
nasz, mieli swe dawne stanowiska”.

Los dzikich zwierząt
A puszcza „od poddanych” pusto-

szona by³a. I to w³aœnie owi poddani
niszczyli œrodowiska naturalne dzikich
zwierz¹t, grabili ich pastwiska, a i nie bez
tego, ¿e k³usowali, kiedy tylko mogli.
Robili to te¿ i z ¿ubrem, a¿ natrafili,
niebo¿êta, na polsk¹ przedwojenna admi-
nistracjê pañstwow¹. A ta poradzi³a sobie
z ho³ot¹.
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¯ubry to oczywiœcie nie jedyne zwie-
rzêta ¿yj¹ce w naszych puszczach.
Najwiêcej jest dzików, saren i jeleni.
Pocz¹tkowo ca³kowicie wytêpiony, wraca
bóbr. Bobry w niektórych miejscach za-
czynaj¹ nawet stanowiæ problem. Poprzez
budowê swoich tam, zalewaj¹ tereny nie
tylko niepotrzebne nikomu, ale i u¿ytko-
wane przez ludzi. Ze zwierz¹t drapie¿nych
trzeba koniecznie wymieniæ wilka i rysia.

Jeœli opuœcimy ju¿ Puszczê Bia³owiesk¹
i przeniesiemy siê w stronê pó³nocy do
le¿¹cej na wysokoœci Bia³egostoku Pusz-
czy Knyszyñskiej, odczujemy nieomal
ulgê. Po wrêcz „nieludzkiej”, bo a¿ tak
autentycznej Puszczy Bia³owieskiej, Pusz-
cza Knyszyñska wyda siê nam œliczna,
mi³a i radosna. Przede wszystkim bardziej
dostêpna i nie taka pierwotna. Dla obser-
watora nie bêdzie to ju¿ dzika otch³añ, jak¹
widzia³o siê w Puszczy Bia³owieskiej, a
raczej taki sobie, bardzo, bardzo wielki
las. Puszcza Knyszyñska zawsze by³a

podró¿ników i myœliwych, ksi¹¿ê Jan
Radziwi³³ postawi³ karczmê. W roku 1546
królowa Bona rozpoczê³a w tym miejscu
budowê miasta maj¹cego nazywaæ siê
Augustowo. Wreszcie w roku 1550 pow-
sta³o miasto Augustów.

Wojna o autostradę
Augustów zacz¹³ byæ niedawno znany,

jeœli nie na ca³ym œwiecie, to na pewno w
ca³ej Europie. Na pó³noc od miasta, po-
przez dziewicz¹ dolinê rzeki Rospudy, ma
przechodziæ miêdzynarodowa autostrada,
zwana Via Baltica. Bêdzie to gigant,
³¹cz¹cy Skandynawiê i pañstwa ba³tyckie
z po³udniem Europy. W zwi¹zku z roz-

Nie jest ich wiele, ale nasze puszcze nie
by³yby w stanie wy¿ywiæ wiêkszej iloœci
drapie¿ników. Istnieje, bowiem prawid³o-
woœæ, tak samo bezwzglêdna, jak prawa
matematyki i fizyki, mówi¹ca o tym, ¿e
w œrodowisku o okreœlonej iloœci zasobów
roœlinnych przebywaæ mo¿e œciœle okreœ-

dzisiaj nie jest zakoñczona i nikt nie wie,
co bêdzie dalej.

Puszcza Augustowska, podobnie jak
Bia³owieska, zosta³a po wojnie pociêta
granicami. Jej czêœæ pó³nocna znajduje siê
na Litwie, a czêœæ wschodnia nale¿y do
Bia³orusi.

Puszcza Augustowska – to las, pe³en
jezior, rzek i strumieni. Najwiêksze jezioro
(2170 ha), to Jezioro Wigry, ale oprócz
Wigier s¹ tu ca³e dziesi¹tki innych jezior.
Jest tu te¿ najg³êbsze jezioro w Polsce,
Jezioro Hañcza. 113 metrów g³êbokoœci!

Doros³y ryœ mo¿e wa¿yæ 50 kilogramów
i dochodziæ wielkoœci du¿ego psa

poczêciem budowy autostrady, dosz³o do
ostrego konfliktu pomiêdzy œrodowiskami
ekologów, których popiera Unia Europejska
oraz polskim rz¹dem wspieranym ¿arliwie
przez mieszkañców Augustowa, przez
które to miasto, jak na razie, przeje¿d¿a
ca³y ruch tranzytowy na kierunku pó³noc-
nej Europy, dusz¹cy mieszkañców Augus-
towa chmurami œmierdz¹cych spalin,
doprowadzaj¹cy ich do rozpaczy warkotem
motorów, uniemo¿liwiaj¹cy przejœcie na
drug¹ stronê ulicy i daj¹cy im jeszcze wiele
innych „dobrodziejstw nowoczesnoœci i
postêpu”. Wojna posz³a na ca³ego. Ekolo-
dzy w ekstazie mêczeñstwa przywi¹zywali
siê do drzew, broni¹c je przed wyciêciem.
Krzyczeli o zwierz¹tkach, które bêd¹
gin¹æ na zbudowanej tu autostradzie jak i
o tym, ¿e gotowi s¹ os³aniaæ owe zwie-

Poœród puszczy mo¿na natkn¹æ siê na
prawos³awn¹ kapliczkê, która zaznacza
miejsce œwiêtej krynoczki

Byk ocenia stopieñ zagro¿enia obecnoœci¹
kamery. Ma prawie 2 metry wysokoœci.
Jeœli zaszar¿uje, uderzy ³bem z si³¹
dochodz¹c¹ do 4 – 5 ton. ¯ubr zawsze
uderza jedn¹ stron¹ g³owy. Jednym
rogiem. ¯eby przebiæ. Przeprowadza
uderzenie z do³u – do góry

umi³owan¹ puszcz¹ ostatnich Jagiellonów,
do której chêtnie przyje¿d¿ali a¿ z
Krakowa. Puszcza wygl¹da inaczej, ni¿
Puszcza Bia³owieska równie¿ dlatego, ¿e
zaczynaj¹ zmieniaæ siê gatunki rosn¹cych
w niej drzew. WyraŸnie zaczynaj¹ domi-
nowaæ œwierki i sosny, a maleje iloœæ
drzew liœciastych.

Najbardziej na pó³noc po³o¿ona w
szeregu polskich nadgranicznych puszcz,
le¿y Puszcza Augustowska. Nazwê przy-
jê³a od po³o¿onego ju¿ w jej obrêbie
Augustowa, bardzo ³adnego, niewielkiego
miasta nad kana³em o tej samej nazwie.
Augustów przyj¹³ z kolei nazwê od imienia
króla Zygmunta Augusta, czêstego goœcia
i bywalca wszystkich puszcz na Podlasiu.

Na pocz¹tku, w miejscu obecnego
Augustowa, w roku 1526, ku wygodzie

spodziewa³, jak i to, o czym nie mia³ przed-
tem nawet bladego pojêcia. Lasy, rzeki,
jeziora i piaszczyste pla¿e. Od kilku lat
rozwija siê tu dynamicznie turystyka. Ale
nie zawsze tak by³o.

Przed laty nie by³o ¿adnych udogod-
nieñ dla odwiedzaj¹cych, a wiêc i odwie-
dzaj¹cych by³o niewielu. Aby nacieszyæ
oczy piêknem przyrody, trzeba siê by³o
wtedy sporo natrudziæ. Czasami tylko
trafia³a siê okazja przejazdu kolejk¹ dla
pracowników leœnych, gdzie „biletem”
by³a sakramentalna æwiartka, albo butelka

Dolina Rospudy z samolotu, widziana w niskim œwietle budz¹cego siê dnia. To
têdy maj¹ przebiegaæ ogromne estakady Via Baltica

lona iloœæ zwierz¹t roœlino¿ernych, zaœ
iloœæ roœlino¿erców œciœle okreœla mo¿li-
woœæ istnienia okreœlonej iloœci dra-
pie¿ników, ¿yj¹cych z polowania na
zwierzêta roœlino¿erne. Wszelkie incy-
dentalne zwiêkszenie siê jakiejœ grupy
zwierz¹t jest automatycznie regulowane
zwiêkszonym ich umieraniem z powodu
braków po¿ywienia.

Wielokrotne ³amanie tych zasad przez
cz³owieka, któremu wci¹¿ siê wydaje, ¿e
to ON decyduje o wszystkim na ziemi
podleg³ej mu i danej mu jakoby przez
samego Pana Boga (dziwne, ale ca³a kupa
ludzi jest przekonana, ¿e w³aœnie tak jest,
i ¿e na ziemi wolno im robiæ wszystko),
doprowadza³o zawsze do katastrof
ekologicznych. Stare dokumenty przekazuj¹
nam informacjê prawdziw¹, choæ na
pierwszy rzut oka mo¿e nie tak bardzo
czyteln¹. Wynikaj¹ca z treœci dokumentów
koniecznoœæ dokarmiania tura zim¹, przy
niewielkim ju¿ jego pog³owiu, bra³a siê
nie z wy¿szej ni¿ mo¿liwoœci ¿ywieniowe
puszczy iloœci tych zwierz¹t, ale z okra-
dania przez cz³owieka naturalnych
zasobów puszczy wypasaniem na leœnych
polanach ch³opskiego inwentarza i
wykaszaniem przez ch³opów leœnych ³¹k.
Takie postêpowanie prowadzi do tego, ¿e
g³odna zwierzyna leœna przezwyciê¿a
wrodzony jej strach przed cz³owiekiem,
wychodzi z lasu i ¿eruje na podleœnych
uprawach rolników, daj¹c im pretekst do
wybijania „szkodników”. Bywa, ¿e
zwierzyna wymiera wtedy masowo w
trakcie jakichœ niezrozumia³ych dla ludzi
zwierzêcych epidemii, a które bior¹ siê,
zwyczajnie, z braku odpornoœci spowodo-
wanej niedo¿ywieniem.

Klasztor w Wigrach widziany od strony l¹du

Papie¿ z pok³adu statku „Sejny” zwiedza Kana³ Augustowski

rz¹tka w³asnym cia³em. Oddzia³y policji
broni³y ekologów przed „nakopaniem im
do rzyci” przez wœciek³ych mieszkañców
Augustowa, których ostatni¹ nadziej¹ na
prze¿ycie najazdu gigantycznych ciê-
¿arówek jest w³aœnie budowa tej Via
Baltica, omijaj¹cej z dala nieszczêsny
Augustów. Jakiœ bardzo dostojny pan z
Brukseli bardzo siê gniewa³ i grozi³
Polsce strasznymi karami, gdyby oœmie-
li³a siê puœciæ autostradê przez dolinê
Rospudy, a dziennikarze, jak to dzienni-
karze. Zaraz wynaleŸli, ¿e Unia Europejska
pobudowa³a u siebie autostrady na
niejednej takiej swojej „dolinie Rospudy”,
a teraz, gdy ju¿ ukoñczyli budowê
autostrad, zapa³ali nag³¹ mi³oœci¹ do
przyrody, ale u kogoœ. Bo u siebie, to
jednak woleli autostrady. Wojna do

Jan Paweł II
nad jeziorem Wigry

Nad Jeziorem Wigry, w miejscowoœci
Wigry (sk¹d zostali wypêdzeni ostatni
Jaæwingowie), mo¿na podziwiaæ przeœliczny
koœció³ i klasztor kamedu³ów. W roku
1667 król Jan Kazimierz podarowa³
zakonowi kamedu³ów Jezioro Wigry,
wszystkie okoliczne jeziora, ogromny
kawa³ puszczy, wszystko, co mo¿na zoba-
czyæ z wie¿y obecnego klasztornego
koœcio³a w Wigrach. W roku 1999, podczas
swej wizyty w Polsce, w pokamedulskim
klasztorze w Wigrach zatrzyma³ siê papie¿
Jan Pawe³ II. Stamt¹d podziwia³ zapiera-
j¹cy dech w piersiach widok na Jezioro
Wigry i stamt¹d wyruszy³ na objazd jeziora
statkiem „Tryton”.

Przez Puszczê przechodz¹ dwie drogi
wodne. Kana³ Augustowski i rzeka Czarna
Hañcza. Mamy, wiêc nadzwyczajne na-
gromadzenie atrakcji turystycznych.
Ka¿dy znajdzie dla siebie coœ, czego siê

owocowego wina. Na co dzieñ trzeba by³o
chodziæ piechot¹, albo sp³ywaæ kajakami.
Jad³o siê to, co siê by³o w stanie upitrasiæ
na ognisku, a spa³o siê w namiocie. Do
takiej turystyki trzeba by³o mieæ naprawdê
du¿o chêci i naprawdê du¿o zdrowia. Ale,
jeœli ktoœ ju¿ raz tu przyjecha³, czy to z
wyboru, czy namówiony przez znajomych,
przyje¿d¿a³ odt¹d, co roku. Tworzy³y siê
grupy przyjació³, którzy nie wyobra¿ali
sobie urlopu spêdzonego inaczej, jak na
kajaku, na  Wigrach, czy  na  Czarnej Hañczy.
Jednej takiej grupie z Krakowa przewodzi³
ksi¹dz Karol Wojty³a. Nad Wigry przesta³
przyje¿d¿aæ chyba dopiero wtedy, kiedy
zosta³ biskupem. Potem nie by³o go na-
stêpne d³ugie lata, bo zosta³ papie¿em.
Po bardzo wielu latach, kiedy posuniêty
w latach i mocno ju¿ zniedo³ê¿nia³y
przyjecha³ do Polski, mia³ tylko jedn¹
proœbê. Ostatni raz chcia³ jeszcze
popatrzeæ na Puszczê Augustowsk¹, Kana³
Augustowski i Jezioro Wigry.

Po jeziorze Wigry obwozi³ papie¿a statek „Tryton”
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RUTHENIS RECEPTIS,
CZYLI GENEZA I DZIEJE UNII BRZESKIEJ

JAROS£AW ZOPPA

Dzia³ania przeciwników
Przeciwnicy unii nie z³o¿yli jednak

broni. Co wiêcej, uzyskali wydatne wspar-
cie ze strony schizmatyckiej Moskwy i
Kozaków. Ksi¹¿ê Ostrogski nadal podburza³
przeciw niej rusk¹ szlachtê i bractwa
cerkiewne, wytacza³ unitom procesy, aby
ich oczerniæ w oczach spo³eczeñstwa, a
za poœrednictwem za³o¿onej przez siebie
akademii w Ostrogu, wydawa³ pisma
godz¹ce w  katolick¹ jednoœæ.  W  antyunijnej
zajad³oœci nie waha³ siê nawet wspó³dzia³aæ
z protestantami! Podobnie Nicefor podju-
dza³ duchowieñstwo ruskie, aby opar³o siê
unii i stoj¹c przy patriarsze wybra³o sobie
innych biskupów i metropolitê. Niestety,
groŸba restytuowania schizmatyckiej
hierarchii w Rzeczypospolitej by³a realna
i wkrótce sta³a siê faktem. S³ynnej polskiej
tolerancji trzeba przypisaæ fakt, ¿e – wbrew
„Artyku³om...” – nie zatrzymano  na  granicy
patriarchy jerozolimskiego Teofanesa.
Pod  opiek¹  Kozaków uda³o mu siê wyœwiê-
ciæ na schizmatyckiego metropolitê Kijowa
Hioba Boreckiego, a kilku innych schiz-
matyków – na resztê stolic biskupich. W
ten sposób ju¿ w 1620 r. obok hierarchii
unickiej w Polsce pojawi³a siê druga –
schizmatycka. Mimo tych trudnoœci i dozna-
wanych cierpieñ, Cerkiew unicka wzrasta³a,
g³ównie dziêki godnej podziwu postawie
bezpoœrednich nastêpców metropolity
Micha³a Rahozy: Hipacego Pocieja i Józefa
Welamina Rutskiego. W³adycy skoncen-
trowali swoje wysi³ki na wychowaniu
kap³anów i zakonników wed³ug wymogów
teologii i prawa koœcielnego, ludu zaœ w
przywi¹zaniu do prawdziwej wiary.

Trudności, okupione
cierpieniem i krwią

Nie up³ynê³o wiele lat, a rozpoczête
dzie³o zosta³o uœwiêcone krwi¹ mêczeñ-
sk¹. Dn. 12 listopada 1623 r. Jozafat
Kuncewicz, arcybiskup po³ocki i witebski,
odznaczaj¹cy siê œwiêtoœci¹ ¿ycia i apos-
tolsk¹ gorliwoœci¹, nieugiêty obroñca
katolickiej jednoœci, poniós³ w Witebsku
œmieræ mêczeñsk¹  z  r¹k  rozfanatyzowanych
wyznawców prawos³awia. Od tej pory
znamiê mêczeñstwa mia³o towarzyszyæ
unii ju¿ stale. Zaledwie 34 lata  po   œmierci
Kuncewicza w Janowie Podlaskim zosta³
bestialsko zamordowany przez schiz-
matyków ³aciñski krzewiciel unii – ks.
Andrzej Bobola SI.

c.d. z numeru poprzedniego

Z biegiem lat piêtrzy³y siê przed
Cerkwi¹ unick¹ coraz to nowe trudnoœci i
rozpoczête dzie³o ugody by³o stale
krêpowane. Najgorszy by³ fakt, ¿e polscy
królowie, na pocz¹tku uwa¿ani za opieku-
nów sprawy unijnej, póŸniej szli na coraz
wiêksze ustêpstwa wzglêdem wrogów
jednoœci katolickiej, zmuszeni do tego
naciskiem wrogów zewnêtrznych, b¹dŸ
wewnêtrznymi waœniami. Im trudniejsze
jednak nastawa³y czasy, tym gorliwszymi
okazywali siê ruscy biskupi. Nie upadli na
duchu nawet wtedy, gdy król W³adys³aw
IV (1632-1648), który nie oddziedziczy³
po ojcu katolickiej ¿arliwoœci, w 1632 r.
zatwierdzi³ stworzon¹ przez Teofanesa
hierarchiê dyzunick¹ z Piotrem Mohy³¹
na czele, i przyzna³ jej znaczn¹ czêœæ dóbr
koœcielnych.

Nieco lepsze czasy dla unickiej Cerkwi
nasta³y po zawarciu pokoju w Andru-
szowie (1667). Wprawdzie odpad³y
wówczas od Rzeczypospolitej ziemie,
le¿¹ce za Dnieprem (Smoleñsk, Siewierz,
Czernichów, Kijów), które tym samym
by³y dla unii stracone, to w istniej¹cych
granicach Polski unia wziê³a górê. W 1692
r. przyst¹pi³a do unii diecezja przemyska,
w 1700 r. – lwowska, w 1702 r. – ³ucka.

Prześladowania Cerkwi
unickiej w Imperium Rosyjskim

Niezwykle wa¿nym momentem w
dziejach unii w Polsce by³ synod w Za-
moœciu w 1720 r. Zwo³a³ go za zgod¹
papie¿a metropolita Leon Kiszka. Synod,
obraduj¹cy pod  przewodnictwem  nuncjusza
apostolskiego Hieronima Grimaldiego,
zreorganizowa³ ¿ycie unickiego ducho-
wieñstwa, zreformowa³ zaniedbany kult
(przybli¿aj¹c go w niektórych obrzêdach
do ³aciñskiego), przyczyni³ siê do rozwoju
szkó³ bazyliañskich, które odegra³y ogromn¹
rolê w kszta³ceniu m³odzie¿y. Akta
synodu zatwierdzi³ papie¿ Benedykt XIII
(1724-1730) w 1724 r. brevem Apostolatus
officium. Natomiast materialnym wyrazem
rozwoju unickiej Cerkwi w tym czasie
sta³o siê wzniesienie lwowskiej Katedry
œw. Jura oraz œwi¹tyñ i klasztorów w Po-
czajowie, Toroczanach i ¯yrowicach.

Niestety, pod koniec XVIII w. na Cer-
kiew unick¹ zaczê³y spadaæ kolejne okrutne
przeœladowania, zw³aszcza na tych
ziemiach, które, wskutek rozbiorów Rze-
czypospolitej Obojga Narodów, zosta³y
przy³¹czone do Imperium Rosyjskiego.
Ju¿ caryca Katarzyna II (1762-1796) wyda³a
ukazy, na mocy których unia w zasadzie
przesta³a istnieæ w Wielkim Ksiêstwie
Litewskim. Rozporz¹dzenia te znios³y na
zabranych ziemiach unickie biskupstwa
(osta³o siê tylko jedno – w Po³ocku),
zlikwidowa³y 9316 unickich parafii, ska-
sowa³y 145 klasztorów bazyliañskich!
Zdegradowanych biskupów postawi³a

Katarzyna przed alternatyw¹: albo „dobro-
wolnie” wybior¹ banicjê, albo bêd¹ pozo-
stawaæ poza granicami swoich diecezji,
nie ingeruj¹c w rz¹dy. Na ruinach unickich
diecezji powsta³y prawos³awne eparchie.
Rosyjskiej cesarzowej wystarczy³o æwieræ
wieku, by pozbawiæ katolickiej to¿samoœci
8 milionów poddanych! Ucisk zel¿a³ nieco
wraz z wst¹pieniem na tron rosyjski Paw³a I
(1796-1801). Car poleci³ podj¹æ rokowania
ze Stolic¹ Apostolsk¹. Na mocy uk³adów
z nuncjuszem apostolskim Litt¹, prócz
istniej¹cego jeszcze arcybiskupstwa w
Po³ocku na Bia³ej Rusi, ufundowano dla
Wo³ynia i Podola biskupstwo w £ucku a
dla Litwy – w Brzeœciu. Zwrócono te¿ nie-
które klasztory i opactwa. Równie przychylny
unitom okaza³ siê nastêpca Paw³a I, cesarz
Aleksander I (1801-1825). Za jego pano-
wania unick¹ Cerkwi¹ rz¹dzi³ arcybiskup
Herakliusz Lisowski, któremu przywrócono
nawet tytu³ metropolity. Po traktacie
tyl¿yckim (1807) Aleksander powiêkszy³
liczbê unickich diecezji; do ju¿ istniej¹cych
dodano wileñsk¹ i w³odzimiersk¹. W tym
samym czasie w nowopowsta³ym Ksiêstwie
Warszawskim erygowano dla unitów
diecezjê che³msk¹, która po Kongresie
wiedeñskim przesz³a we w³adanie Alek-
sandra. Wraz ze œmierci¹ tego monarchy
skoñczy³ siê czas odwil¿y. Nowy car
Miko³aj I (1825-1855) w postêpowaniu z
unitami wzi¹³ sobie za wzór Katarzynê
II. O ile jednak za panowania tej ostatniej
nikt spoœród unitów nie dopuœci³ siê
zamachu na sw¹ Cerkiew, to za Miko³aja
I znalaz³o siê odpowiednie narzêdzie w
samym klerze unickim. Renegatem tym
by³ ks. Józef Siemaszko.

Działania na rzecz
zniszczenia Unii

Nieszczêsny ów kap³an opracowa³
plan zniszczenia unii, który drog¹ urzêdow¹
w 1827 r. przedstawi³ carowi. Dokument
przewidywa³ usuniêcie unitów spod
wp³ywu ³acinników, zniesienie klasztorów
bazyliañskich, zmniejszenie liczby die-
cezji, wprowadzenie jêzyka rosyjskiego
do szkó³ i seminariów unickich, oczysz-
czenie obrzêdów z nalecia³oœci ³aciñskich,
obsadzenie stolic biskupich ludŸmi odda-
nymi prawos³awiu itd. Miko³aj zaakceptowa³
plan, a ks. Siemaszkê w dowód uznania
udekorowa³ brylantowym krzy¿em, do
którego przywi¹zana by³a miesiêczna
pensja w wysokoœci 100 rubli. Kilka lat
póŸniej, w nagrodê za oddane Moskwie
us³ugi, ks. Siemaszko zosta³ mianowany
biskupem wileñskim. Wówczas, przy
biernej postawie metropolity Jozafata
Bu³haka, ze zdwojon¹ aktywnoœci¹ zacz¹³
wprowadzaæ w ¿ycie represyjne ukazy
cesarskie. Za jego staraniem mianowano
te¿ na stolice biskupie trzech ludzi, ca³-
kowicie oddanych schizmie: Bazylego

£u¿añskiego (w Orszy), Antoniego Zubkê
(w Brzeœciu) i Józefa ¯arskiego (na
Litwie). W wyniku podjêtych dzia³añ, w
latach 1837- 1839, ostatecznie zlikwidowano
uniê na Litwie i Bia³ej Rusi. Wkrótce po
œmierci metropolity Bu³haka nast¹pi³
ostatni, smutny akt w ¿yciu unickiej
Cerkwi w Cesarstwie Rosyjskim. Dnia 12
lutego 1839 r. biskupi Siemaszko, £u¿yñski
i Zubka wraz z 1305 innymi duchownymi
unickimi podpisali adres do cara z proœb¹
o przyjêcie do prawos³awia. Car Miko³aj
z zadowoleniem przychyli³ siê do proœby.
W konsekwencji tego kroku rzesza unitów
przesz³a na prawos³awie. Przy unii wy-
trwa³o zaledwie ok. 600 ksiê¿y. Tragediê
prze¿ywali jednak przede wszystkim
wierni unickiej Cerkwi. Wskutek decyzji
swych pasterzy, najczêœciej wbrew swej
woli, zostali przy³¹czeni do Cerkwi pra-
wos³awnej. Po dokonanym akcie apostazji,
papie¿ Grzegorz XVI (1831-1846) w
uroczystej alokucji z dnia 22 listopada
1839 r. potêpi³ dokonane gwa³ty.

Pozosta³a jeszcze garstka unitów w
Królestwie Kongresowym, w diecezji
che³mskiej. Liczy³a ona ok. 250 tys.
wiernych, z których lwi¹ czêœæ stanowili
mieszkañcy Podlasia. Z t¹ grup¹ w³adze
rosyjskie rozprawi³y siê po nieudanym
powstaniu styczniowym (1863). Ju¿ we
wrzeœniu 1866 r. uwiêziony zosta³ unicki
biskup z Che³ma - ks. Jan Kaliñski. Zmar³
on wkrótce po zes³aniu na Syberiê. Wówczas
w³adzê w diecezji powierzono cz³owie-
kowi ca³kowicie oddanemu Moskwie, ks.
Józefowi Wójcickiemu. Rozpocz¹³ on
gor¹czkowe zabiegi, maj¹ce na celu likwi-
dacjê unii. Jednak wskutek interwencji
papie¿a Piusa IX, w 1868 r. na stolicê
biskupi¹ w Che³mie powo³ano ks. Micha³a
Kuziemskiego. Okres jego trzyletniego
pasterzowania tylko na chwilê zahamowa³
pracê „likwidatorów” unii. Kiedy w 1871
r. biskup Kuziemski poda³ siê do dymisji
i powróci³ do Galicji, na czele diecezji
che³mskiej stan¹³ biskup - apostata
Marceli Popiel. Swe rz¹dy rozpocz¹³ od
oczyszczania kultu z polonizmów i
³acinizmów (zakaza³ u¿ywania jêzyka
polskiego w kazaniach i modlitwach,
odmawiania litanii, ró¿añców, œpiewania
suplikacji, nakaza³ wyrzucenie z cerkwi
unickich organów i dzwonów, wprowadzi³
prawos³awne msza³y itp.). Nastêpnie, w
1875 r., wyda³ akt, likwiduj¹cy uniê w
diecezji che³mskiej. W wyniku tych
dzia³añ 270 cerkwi i oko³o 130 kaplic
unickich oddano w rêce kleru prawos³aw-
nego. Podjêto tak¿e rozprawê z ducho-
wieñstwem unickim. W latach 1866-1875
33 ksiê¿y unickich deportowano na Sybir,
37 usz³o do Galicji, 85 zmar³o, a tylko 59
przyjê³o prawos³awie. Po 1875 r. ponad
140 duchownych unickich usuniêto z
parafii.

Męczennicy za wiarę
W tych trudnych latach padly pierw-

sze zbiorowe ofiary przemocy ze strony
schizmatyckiej Moskwy. 17 stycznia 1874 r.
wojsko rosyjskie zastrzeli³o kilkunastu
ch³opów, broni¹cych cerkwi unickiej w
Drelowie. Tydzieñ póŸniej od kul kozac-
kich zginê³o 13 unitów w Pratulinie.
Koœció³ katolicki zysiwa³ nowych mê-
czenników za wiarê. Ich wyniesienie na
o³tarze przez Jana Paw³a II podczas obcho-
dów 400-lecia unii brzeskiej by³o spe³-
nieniem d³ugo ¿ywionych pragnieñ,
które pó³ wieku temu znalaz³y wyraz
tak¿e w encyklice Piusa XII Orientales
omnes Ecclesias, wydanej z okazji 350-
lecia po³¹czenia ruskiej Cerkwi z
Koœcio³em Katolickim. Papie¿ bowiem
napisa³: „Pratuliñscy ch³opi, gdy
przysz³o wojsko, aby zaj¹æ œwi¹tyniê
i przekazaæ schizmatykom, nie opo-
wiedzieli si³¹ na si³ê, lecz ustawili siê
w ¿ywy mur. Jedni ugodzeni kulami
przelali krew za Chrystusa, drugich
poraniono i okrutnie skatowano, innych
wreszcie na wiele lat wtr¹cono do
wiêzienia lub wywieziono na mroŸn¹
Syberiê (...) Poniewa¿ zaczêto ju¿ pro-
ces diecezjalny, nale¿y mieæ nadziejê,
¿e pieczêtuj¹cych w³asn¹ œmierci¹
swoje przywi¹zanie do wiary katolickiej
wpisze Koœció³ w poczet b³ogos³a-
wionych”. O tych œwi¹tobliwych miesz-
kañcach Podlasia Jan Pawe³ II w kaza-
niu beatyfikacyjnym powiedzia³: „Win-
centy Lewoniuk i jego Towarzysze,
jako wierni s³udzy Pana, pe³ni ufnoœci
w moc jego ³aski, dali œwiadectwo
swojej przynale¿noœci do Koœcio³a
katolickiego w wiernoœci w³asnej tra-
dycji wschodniej. Nie szczêdz¹c siebie,
nie tylko bronili œwi¹tyni, przed któr¹
ponieœli œmieræ, ale tak¿e Koœcio³a,
który Chrystus powierzy³ aposto³owi
Piotrowi, tego Koœcio³a, którego czuli
siê czêœci¹ jako ¿ywe kamienie”.

Podobne przeœladowania mia³y miejsce
w innych wsiach na Podlasiu. Rz¹d carski
postanowi³ spacyfikowaæ niepokornych
ch³opów-unitów. Wojsko rosyjskie
zaczê³o wiêc wymierzaæ zbiorowe kary:
ch³ostê, wielogodzinne apele na mrozie i
deszczu, wiêzienie, zsy³ki na Sybir. Repre-
sje te z powodzeniem mo¿na przyrównaæ
do przeœladowañ pierwszych chrzeœcijan.

Dramatyczna walka unitów o zacho-
wanie wiernoœci wierze katolickiej trwa³a
do 1905 r. W tym roku rz¹d carski og³osi³
ukaz tolerancyjny. Na jego podstawie ok.
200 tys. unitów przyjê³o obrz¹dek
³aciñski. W 1912 r. w³adze rosyjskie
zdecydowa³y siê na w³¹czenie gubernii
che³mskiej do Cesarstwa Rosyjskiego,
co oznacza³o urzêdow¹ likwidacjê pozo-
sta³oœci unii na tych terenach.

cdn.

W zwi¹zku z przyjêt¹ przez Sejm
RP ustaw¹ o og³oszeniu roku 2006
rokiem Jerzego Giedroycia, Ambasada
RP w  Kijowie w  roku akademickim
2006/2007 zorganizowa³a konkurs jego
imienia. Warunkiem wziêcia udzia³u
w konkursie by³o nades³anie pracy
o tematyce historycznej, socjologicznej,
kulturowej lub stosunków bilateralnych
miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹.

Prace pod adresem Ambasady uczest-
nicy nadsy³ali do 30 czerwca br. roku.
Powolane na t¹ okazjê miêdzynarodowe
jury w sk³adzie: Bogumi³a Berdychowska,
Jaros³aw Hrycak, Andrzej Mencwel,
Myko³a Riabczuk, Natalia Jakowenko i
Ola Hnatiuk oceni³o prace. Werdykt
og³oszono 18 wrzeœnia br. na stronie
Ambasady.

Rozstrzygniêcie konkursu i uro-
czyste wrêczenie nagród nast¹pi³o 11
paŸdziernika br. w budynku Ambasady
przy Jaros³awiw Wal 12. Wszystkich

Konkurs im. Jerzego Giedroycia
został rozstrzygnięty
uczestników powita³ Ambasador RP
Jacek Kluczkowski.

Nagrody przyznano w dwóch kate-
goriach: praca dyplomowa b¹dŸ magis-
terska i praca doktorancka. Spoœród 50
nades³anych prac nagrodzono po trzy w
ka¿dej kategorii. W pierwszej ze wspom-
nianych kategorii najwy¿sz¹ nagrodê
otrzyma³ Wasyl Stefaniw z Ukraiñskiego
Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie za
pracê: „Dyskusja pomiêdzy UGKC a
OUN na temat aktualnych problemów
rozwoju spo³eczeñstwa ukraiñskiego w
latach 1920-1930”. Dwie równorzêdne
nagrody przyznano Oksanie Wynnyk z
Akademii Kijowsko- Mohylañskiej (praca
na temat: „Codziennoœæ wojny: ludnoœæ

cywilna w Galicji Wschodniej podczas
wojny polsko-ukraiñskiej w latach 1918-
1919” i Andrijowi Smyrnowu z Akademii
Ostrogskiej (praca na temat: „Dzia³alnoœæ
spo³eczno-polityczna Stefana Skrypnyka
w latach 1930-1939”.

Zwyciêzc¹ w kategorii prac dokto-
ranckich zosta³a Chrystyna Czuszak z
Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego
im. I. Franki („Ukraina i Ukraiñcy w kon-
cepcjach polskiej opozycji 1976-1989”).
Drugie miejsce przyznano Oldze Denysiuk
za badania przygotowane dla Uniwersytetu
Przykarpackiego: „Krakowska Akademia
Sztuk w kontekœcie polsko-ukraiñskiej
wymiany kulturowej w latach 20. i 30.
XX wieku”. Laureatk¹ trzeciego miejsca

zosta³a Oksana £obko z Akademii Ki-
jowsko-Mohylañskiej. Tytu³ zwyciêskiej
pracy to: „Magnackie dobra Ukrainy
prawobrze¿nej w warunkach transforma-
cji spo³eczno-gospodarczej 1830- 1917.
W oparciu o dokumenty hr. Potockich.”

Ponadto wyró¿niono nastêpuj¹ce
prace: Andrija Horuka, Czerniowce, praca
doktorancka: „Narodowo-kulturowy ruch
Polakow na Bukowinie (II po³ XIX
wieku)”, Sofii Dacko, £ugañsk, praca
magisterska: „Analiza porównawcza
postawy wobec Unii Europejskiej m³o-
dzie¿y polskiej i ukraiñskiej na przyk³a-
dzie studentów z Gdañska i £ugañska”,
Iryny Kyjak, Kijów, praca dyplomowa:
„Paradygmat fantastyki i futurystyki

Stanis³awa Lema”, Wo³odymyra Kuczery,
Lwów-Warszawa: „Wykorzystanie do-
œwiadczeñ Polski w procesie integracji
Ukrainy z Uni¹ Europejsk¹”, O³eksandra
£apiuka, Kijów, praca dyplomowa: „Porów-
nanie technologii informacyjnej portali
internetowych MZS œwiatu (Ukraina i
Polska), Iryny Pryszczepy, praca magis-
terska: „Spo³ecznoœæ polska Odessy u
schy³ku XVIII wieku do lat 20. XX w.”

O tym, ¿e warto braæ udzia³ w takich
konkursach, przekonali siê tegoroczni
laureaci. Oprócz nagród ksi¹¿kowych,
dyplomów oraz nagród pieniê¿nych liczy³
siê tak¿e sam udzia³ w konkursie, który
ma du¿¹ szansê stania siê presti¿owym.
Organizatorzy zaapelowali do goœci
uniwersyteckich, by wœród swoich studen-
tów rozpropagowali ideê konkursu.
Apelowano tak¿e do m³odych ludzi, by
powiêkszali swój dorobek pisarski i brali
udzia³ w kolejnych konkursach.

Ÿród³o: http://www.kijow.polemb.net
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STEFANIA £ABAZIEWICZ
tekst i zdjêcia

Rok akademicki Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, w roku bie¿¹cym
rozpocz¹³ siê od wycieczek do miejsc
historycznych w naszym regionie.
Mieliœmy zorganizowane trzy wycieczki
z wyznaczonymi trasami w nastêpuj¹cej
kolejnoœci: Zbara¿ – Wiœniowiec,
Stanis³awów - pustelnia Maniawska,
Ko³omyja.

Pod ulewnym deszczem oraz silnym
wiatrem rozpoczêliœmy zwiedzanie
zabytków w Zbara¿u. Zbara¿ le¿y w
piêknym, silnie pofa³dowanym terenie, w
dolinie rzeczki Gniezny, z du¿ymi po³a-
ciami lasów. Gród ten jest notowany od
XIII wieku. Od wieku XIV w³adali nim
ksi¹¿êta z bocznej linii litewskich Gedy-
minowiczów. Przyjêli jêzyk, kulturê, religiê
chrzeœcijañsk¹ obrz¹dku wschodniego.
Zbara¿cy – to potê¿na rodzina, koligacili
siê z  katolickimi rodami, zajmowali wysokie
urzêdy pañstwowe. Jerzy Zbara¿ski –
kasztelan Krakowski, Krzysztof – koniuszy
koronny.

Zamek Zbaraski – to g³ówna twierdza
kresowa. W 1648 roku bez wystrza³u
oddana Chmielnickiemu. Ale rok póŸniej,
dwa miesi¹ce broni³a siê heroicznie, przed
nawa³¹ kozack¹ i tureck¹. Wœród obroñ-
ców byli Jaremi Wiœniowiecki, Stanis³aw
Lanckoroñski, Miko³aj Ostroróg, Marek
i Jan Sobieski. W 1675 roku Zbara¿ uleg³
Turkom. W 1707 i 1734 roku Zbara¿ pad³
ofiar¹ wojsk rosyjskich. W XVIII i XIX
w. zosta³ odbudowany przez Wincentego
Potockiego. Podczas I wojny œwiatowej
zniszczony przez wojska rosyjskie. Po-
nownie odbudowany przez polskie s³u¿by
konserwatorskie. W 1945 roku znowu
uleg³ zaniedbaniu. Obecnie odnowiony.
Teraz w tym trzonie zabytku trudno znaleŸæ
œlady dawnego oblê¿enia. Mieœci siê w
nim muzeum regionalne i historyczno-
architektoniczne. Wzgórze zamkowe
pokrywa park starych drzew, a wœród nich
stoi pomnik Adama Mickiewicza. Inny
pomnik jest poœwiêcony wydarzeniom z
1649 roku i s³awi nie obroñców, ale oblê-
¿aj¹cych.

Koœció³ i klasztor Bernardynów, obok
zamku, to g³ówny zabytek miasta. Jest to
fundacja Jerzego Zbara¿skiego, z 1627
roku, odnowiony przez Stanis³awa
Potockiego. Obecny koœció³ o monumen-
talnej dwuwie¿owej sylwecie pochodzi z
lat 1746 – 1752 i jest dzie³em architekta
Jana Antoniego Gansa, który pochodzi³
ze Œl¹ska. Koœció³ mia³ zespó³ póŸnobaro-
kowych o³tarzy z rzeŸbami Antoniego
Osiñskiego, z lwowskiej szko³y rzeŸbiarzy.
W 1990 roku zwrócono koœció³ katolikom,
obecnie jest pod opiek¹ oo. Bernardynów.
Skala koniecznych robót przekracza
mo¿liwoœci nielicznej parafii. Jest tu
cerkiew Uspieñska, zbudowana w 1755
roku, niegdyœ unicka, obecnie prawos³awna.
W ten sposób, na architekturze Zbara¿a,
le¿¹cego na rubie¿y ³aciñskiego œwiata,
odbi³ siê wp³yw rzymskich budowli
Francesca Borominiego.

Wiśniowiec
Wiœniowiec – miasto, le¿¹ce na

pograniczu Wo³ynia i Podola nad rzek¹
Horyñ, rodowe gniazdo Wiœniowieckich.
Wnuk Wielkiego ksiêcia litewskiego
Gedymina – Dymitr Korybut za³o¿y³
zamki w Wiœniowcu i Zbarazu, i od tego
pierwszego przyj¹³ nazwisko – Wiœnio-
wiecki. S³awny ksi¹¿ê Jaremi Micha³,
wojewoda ruski, ufundowa³ w miasteczku
koœció³ i klasztor oo. Karmelitów w 1645
roku i obwarowa³ istniej¹cy tam zamek
ksi¹¿êcy. Wiœniowiec zyska³ rozg³os za
czasów Micha³a Serwacego Wiœnio-
wieckiego, hetmana wielkiego litewskiego,
najbogatszego z magnatów Rzeczypo-
spolitej. On dokona³ przebudowy sta-
rego zamku. Sw¹ architektur¹ przypo-
mina wspania³e zamki Francji, albo
rezydencje duñskie. Wiœniowiec zali-
czano do najwiêkszych rezydencji

Seniorzy zwiedzają Kresy

ZBARAŻ – WIŚNIOWIEC – STANISŁAWÓW –
MANIAWA � KOŁOMYJA

kresowych, takich jak: Nieœwie¿, Pod-
horce, Tulczyn.

Rozkwit zamku przypada na czasy
Micha³a Jerzego Mniszcha 1748-1806.
Przebywa³ on w otoczeniu króla Stanis³awa
Augusta, by³ jego ulubieñcem. Zgromadzi³
on w Wiœniowcu ogromn¹ bibliotekê z
kolekcj¹ rzadkich druków, arcydzie³a
œwiatowej sztuki rzeŸbiarskiej, kolekcjê
starych mebli, powozów, piecy kaflowych,
których wiêkszoœæ znajduje siê na Wawelu.
Zamek wspaniale siê prezentowa³,
wznosz¹c siê nad urwistym brzegiem
Horynia, opadaj¹c ku dolinie. Zdobiony
jest toskañskimi kolumnami. Tragiczny
los spotka³ Wiœniowiec w 1944 roku.
Polska ludnoœæ oraz oo. Karmelici,
szukaj¹c schronienia w zabytkowym
klasztorze, ufundowanym przez Jeremiego
Micha³a Wiœniowieckiego w 1655 roku,
zostali w bestialski sposób wymordowani
i spaleni przez oddzia³y UPA. Sp³on¹³
wówczas koœció³ oraz mauzoleum rodu
Wiœniewskich.

Stanisławów
Trasa drugiej wycieczki – to Stanis³a-

wów i pustelnia Maniawska. Naszym
wspania³ym przewodnikiem by³a pani
W³adys³awa Dobosiewicz. Stanis³awów
powsta³ nietypowo, z woli jednego cz³o-
wieka, jednej rodziny. Jego pocz¹tek siêga
1654 roku, kiedy to Stanis³aw „Rewera”
Potocki zacz¹³ czyniæ przygotowania do
budowy miasta na gruntach wsi Zab³ocie.
Stanis³awów wyrós³ na równinie, gdzie
zbiegaj¹ siê dwie Bystrzyce, Nadwórniañska
i So³otwiñska. To górskie rzeki o kamie-
nistym pod³o¿u, w czasie roztopów urastaj¹
do groŸnych. Przedgórze Karpackie
zaczyna siê na 40 km od miasta i przechodzi
w pasmo Gorganów, o wysokoœci 2000 m.

W 1662 roku syn Rewery, Jerzy
wystawi³ przywilej lokacyjny, nadaj¹c
rodz¹cemu siê miastu nazwê imienia ojca
a zarazem syna Stanis³awa z rodu Potoc-
kich. Od pocz¹tku twórcy Stanis³awowa
przewidywali, ¿e jego ludnoœæ bêdzie
wieloetniczna. W 1662 roku by³y gwaran-
towane prawa wyznaniowe. Jêdrzej Potocki
wielk¹ uwagê zwraca³ na umocnienia. W
1676 roku bastiony i mury obronne przyda³y
siê i oblê¿enie tureckie by³o rozbite. Przez
miasto bieg³y szlaki handlowe, przez
prze³êcze Karpackie na Multany i Wêgry.
W 1663 roku miastu nadano prawo
magdeburskie i zezwolono na strzeleckie
przysposobienia. W 1669 roku koœció³
rzymskokatolicki otrzyma³ godnoœæ
kolegiaty. W 1695 roku zbudowano ratusz
o charakterze krzy¿owym. W po³owie
XVIII w. przebudowano pa³ac Potockich
w stylu póŸnego baroku.

Józef Potocki – hetman Wielki koronny
i kasztelan Krakowski zmar³ w 1751 r.
Od pochówku hetmana niektóre elementy
specjalnej konstrukcji zachowa³y siê do
dziœ. Cennym Ÿród³em poznania tego
czasu s¹ pamiêtniki Józefa Karpiñskiego.
Po rozbiorze miasto znalaz³o siê pod
panowaniem austryjaków a ¿e by³o na tyle
znacz¹ce, to umieszczono tu urz¹d cyr-

ku³arny. Po uzyskaniu niepodleg³oœci, by³o
stolic¹ województwa. Po drugiej wojnie
œwiatowej, tragiczne losy spotka³y Polaków
na tych terenach. Przeœladowani przez
Niemców, Sowietów, bezlitoœnie atakowani
przez oddzia³y UPA. Koœció³ kolegiacki
– to g³ówna œwi¹tynia katolicka. Tu Henryk
Sienkiewicz usytuowa³ nabo¿eñstwo
¿a³obne, odprawione po œmierci pu³kow-
nika Micha³a Wo³odyjowskiego. Obecnie
jest to muzeum sztuki, malowide³ i rzeŸb
religijnych Stanislawowa i okolic. Koœció³
ormiañski przetrwa³ (by³o tu muzeum
ateizmu), ma bogate o³tarze z wspania³ym
póŸnobarokowym zestawem. Obecnie to
cerkiew prawos³awna. Koœció³ jezuitów
zmieniono na cerkiew greckokatolick¹.
Zachowa³ typowo ³aciñsk¹ wie¿ow¹
fasadê i XVIII wieczne retabulum o³tarzowe,
ukryte za ikonostasem. Oœrodkiem pol-
skoœci jest koœció³ pw. Chrystusa Króla,
monumentalna budowla miêdzywojenna,
fundacji kolejarzy wêz³a Stanis³awów.
Œwi¹tyniê odbudowa³ i przywróci³ do dzia-
³ania ks. dziekan Kazimierz Halimurka.
Cmentarz katolicki zamieniono na park,
zostawiaj¹c pojedyncze nagrobki. Ko-
rzystaj¹c z piêknej pogody pojechaliœmy
do pustelni Maniawskiej.

Pustelnia Maniawska
Pustelniê Maniawsk¹ za³o¿y³ w 1611

roku Iwan Kniagienickij, jak sama nazwa
wskazuje, we wsi Maniawa. W roku 1621
pustelnie ogrodzono kamiennym murem
z trzema obronnymi wie¿ami. Tu chronili
siê mieszkañcy s¹siednich wsi przed napa-
dami Turków i krymskich Tatarów. Pustel-
nia Maniawska sta³a siê oœrodkiem ¿ycia
kulturalnego w Galicji. Pustelnia posiada³a
ogromn¹ bibliotekê oraz s³awny ikonostas,
wykonany przez ukraiñskiego artystê
malarza Jurija Kiendzielskiego. Ikonostas
ten znajdowa³ siê w cerkwi w Bohorod-
czanach. Od 1923 roku ikonostas znajdowa³
siê w Ukraiñskim Muzeum we Lwowie.

W 1785 roku rz¹d austriacki zamkn¹³
Pustelniê Maniawsk¹. Z zabudowañ
pustelni zachowa³y siê tylko mury forteczne
oraz ruiny klasztoru. W 1980 roku, po
ukoñczonej renowacji otwarto w pustelni
muzeum historyczno-architektoniczne.

W Pustelni Maniawskiej mieœci siê
ascetyczny klasztor mêski obrz¹dku
wschodniego. Jest tu Ÿróde³ko, z którego
woda posiada, podobno, cudowne w³aœ-
ciwoœci. Pustelna Maniawska zlokalizo-
wana jest w malowniczym karpackim
Miêdzygórzu, posiada swoisty mikroklimat
oraz nieska¿one œrodowisko naturalne.

Za³o¿yciel i opat pustelni – Iwan
Kniagienickij (1550-1621), urodzi³ siê w
Tyœmienicy. By³ jednym z wybitniejszych
przedstawicieli cerkwi. Wspólnie z Iwanem
Wyszeñskim i Zacharijem Kopystañskim
w roku 1606 zgromadzili wokó³ siebie
grupê zakonników.

Klasztorny zespó³ architektoniczny –
to kamienne i drewniane zabudowania,
ogrodzone kamiennym murem z wie¿ami
i dzwonnicami, œwietnie wpisuj¹cymi siê
w górski teren. Miêdzy stokami gór,

wiecznie zielonymi œwierkami, klasztor
otoczony jest od trzech stron wodami
potoku Baters (Skitec) – prawej przetoki
rzeki Maniawki. Klasztor posada podzie-
mia, tajemnicze labirynty, które wiod¹
wysoko w góry. Pustelnia Maniawska –
to obiekt unikatowy.

W Pustelni Maniawskiej mieszka³o
oko³o 200 zakonników. W roku 1620, a
póŸniej w roku 1748 pustelnia otrzyma³a

rzymska nazwa „Colonia”; wersja druga:
pochodzi od imienia domniemanego
królewicza wêgierskiego, za³o¿yciela
grodu – Kolomana (1205-1235), który
po o¿enku z Salome¹, córk¹ Leszka
Bia³ego, koronowany na króla halicko-
w³odzimierskiego. Kazimierz Wielki
(1340-1349) przywróci³ w³adzê polsk¹
na te ziemie i nada³ prawo magde-
burskie Ko³omyi.

Bêd¹c w Stanis³awowie, nie mo¿na nie sfotografowaæ siê przy pomniku Wieszcza

od Konstantynopola tzw. stauropigiê, czyli
– sta³a siê klasztorem autonomicznym,
który nie by³ kierowany odgórnie. Nie
podlega³ ani Lwowowi, ani Kijowowi, ani
Moskwie, ani Rzymowi. W 1628 roku na
Soborze Kijowskim klasztor w Maniawie
otrzyma³ miano „opata”, tzn. by³ klasz-
torem zwierzchnim nad innymi klasztorami
w województwie Halickim, Be³skim i
Kamieniecko Podolskim. Pod jego kie-
rownictwem by³o wówczas 556 klasztorów.
Pustelnia by³a trybuna³em na wybór
metropolitów dla Katedry Lwowskiej
(Josyp Tysowœkyj, Kyry³ Staroweækyj).
Na pocz¹tku XVIII w. na Uniowskim
Soborze (Uniów – wieœ w powiecie prze-
myœlañskim ko³o Lwowa) przyj¹³ uniê,
ale na krótki czas, poniewa¿ straci³by
swoj¹ niezale¿noœæ.

Zakon mia³ swoich dobroczyñców,
takich jak Kasjan Sakowicz, Kiri³ Stawro-
wiecki, Lew Szeptycki, Josyp Szumlañski,
Jow Zalizo (Poczajewski), Wasyl Turkut.

Cmentarz klasztorny – to miejsce
pochówku chrzeœcijan ró¿nych wyznañ
oraz zakonników pustelni. W Pustelni
Maniawskiej zosta³ pochowany wed³ug
¿yczenia Iwan Wygowski i jego ¿ona
O³ena Statkiewiczówna. Z dawnych
czasów zachowa³a siê – p³yta nagrobna
Iwana Kniagieckoho (za³o¿yciela) i Te-
odozija, 6 szklanych ikon, 5 kopii obrazów
Bohorodczañskiego ikonostasu, chor¹gwie,
rzeŸby oraz metalowe naczynia mszalne.

Znajduje siê tu kamieñ, posiadaj¹cy
cudowne w³aœciwoœci, podobnie, jak woda
z Lourdes. Leœna dró¿ka do cudownego
kamienia, odleg³oœæ, która wynosi 1 km
od pustelni, prowadzi obok jeziora klasz-
tornego, dalej biegnie dolin¹ na po³ud-
niowy wschód, do drewnianego, zadaszo-
nego mostu. W górnej czêœci tego¿ mostu
widnieje napis: „Do cudownego kamienia
– 300 m”. Kamieñ ma wygl¹d paszczy
skamienia³ego dinozaura o wielkoœci 10x3
m. Z tego kamienia od stuleci wycieka³a
woda. Wyje¿d¿aj¹c z Maniawy, ka¿dy z
uczestników naszej wycieczki móg³ kupiæ
sobie prawdziwki, które sprzedawali
mieszkañcy okolicznych wiosek.

Kołomyja
Ko³omyja le¿y nad Prutem, w samym

œrodku Pokucia, na po³udnie od Przed-
górza Karpackiego na 295 m nad pozio-
mem morza. Przez Ko³omyjê przebiegaj¹
szlaki  komunikacyjne – kolejowy i  drogowy
– z Polski Centralnej, przez Lwów i
Stanis³awów, do Rumunii. Boczna linia
kolejowa wi¹¿e Ko³omyjê z dolin¹ Prutu,
gdzie mieszcz¹ siê uzdrowiska. Ko³omyja
pojawi³a siê w kronice w 1240 roku. Nazwa
nie wyjaœniona. Wersja pierwsza: jest to

Miasto posiada³o zamek, wa³y ziemne,
fosy. Ko³omyja przezywa³a swój rozkwit,
oparty na handlu. W XVI w. nadszed³
okres klêsk i niepokojów, zwi¹zanych z
najazdami Turków i Kozaków wo³oskich.
W 1772 roku, po rozbiorze, Ko³omyja
by³a pod panowaniem austriackim. Sta³a
siê stolic¹ cyrku³u, potem – powiatu. To
by³o pi¹te miasto, co do wielkoœci w Ga-
licji (Lwów, Kraków, Tarnów, Tarnopol,
Ko³omyja, Przemyœl, Stanis³awów). W
Polsce odrodzonej wesz³a w sk³ad
województwa Stanis³awowskiego. W
latach miêdzywojennych by³o w Ko³omyi
szeœæ gimnazjów, kilka szkó³ zawodowych,
teatr amatorski, stowarzyszenia kulturalno-
spo³eczne, kilka gazet.

Wa¿nym zabytkiem Ko³omyi jest
plan urbanistyczny, oparty na prawie
magdeburskim: szachowy uk³ad ulic z
rynkiem w œrodku (nie ma ratusza).
Koœció³ znajduje siê obok rynku. Dziœ
miasto jest ubogie w zabytki. Koœció³
parafialny, barokowy z 1775 roku (arch.
B. Meretyn, zniszczony w 1946-1990),
zamieniony na Dom Handlowy, obecnie
cerkiew greckokatolicka. Koœció³ jezu-
itów z 1901 roku, w 1946 – 1990 latach
zosta³ zamieniony na Dom Mebli.
Obecnie zwrócony wiernym. Na miejscu
klasztoru dominikañskiego zbudowano
cerkiew w XIX w. Zabytkowy cmentarz
rzymskokatolicki jest w stanie dewasta-
cji. Przy rynku miejskim znajduj¹ siê
kamienice z XVIII-XIX w. Pomniki
zniszczono (J. Pi³sudskiego, d³uta K.
Laszczki).

¯ycie Polaków Ko³omyi skupia siê
wokó³ koœcio³a parafialnego pod wez-
waniem œw. Ignacego Loyoli. Obraz
Matki Boskiej otoczony kultem, jest
obecnie w Skomielnej Czarnej ko³o
Jordanowa. W Ko³omyi s¹ dwa muzea.
Muzeum Huculszczyzny, bogate w wyroby
huculskie, obrazy, rzeŸby, wyroby broni:
karabiny, muszkiety. RzeŸbione z drzewa
miniaturowe cerkwie. W Ko³omyi jest
Muzeum Pisanki, znane nie tylko na
Ukrainie, ale i w Europie. Jest tu ogrom-
na masa eksponatów z ró¿nych regionów
Ukrainy, jest tak¿e stoisko, eksponuj¹ce
pisanki z ca³ego œwiata. S¹ tu pisanki
z Kanady, USA, Czech, Polski, Niemiec,
S³owacji, Francji, Hiszpanii oraz z
innych pañstw. Nale¿y wspomnieæ o
przeœlicznych pisankach z Indii. Mu-
zeum jest godne uwagi i podziwu.

Wycieczka udana, z radoœci¹ wra-
camy do Lwowa. Bardzo dziêkujemy
kierownik UTW Zofii Kosydor za
zorganizowanie wspania³ych wycieczek.

Przed s³ynnym Muzeum Pisanki w Ko³omyi
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SZWEDZI WE LWOWIEJURIJ SMIRNOW

Natarcie Szwedów
w trzech kolumnach

Przez furtê Bosack¹ wdarli siê Szwe-
dzi na wa³ i palisad, gdzie podzielili si³y
swoje na trzy czêœci. Jedna kolumna
uderzy³a na murowany beluard, a dalej
zawróci³a na po³udnie wzd³u¿ muru i
zdoby³a bramê Krakowsk¹ i furtê Jezu-
ick¹. Bramy bronili mê¿nie mieszczanie
z cechu kuœnierskiego na czele ze swoim
cechmistrzem i ³awnikiem S. Józefowi-
czem. Szwedzi zabili piêtnaœcie osób,
reszta rozsypa³a siê, chroni¹c siê po
okolicznych domach i koœcio³ach.

Druga kolumna dzia³a³a z prze-
ciwleg³ej strony, zajê³a bramê Halick¹ i
obwarowany koœció³ bernardyñski, gdzie
po krótkiej obronie podda³ siê pu³kownik
Undorf z za³og¹ z 50 ¿o³nierzy.

Trzecia, najsilniejsza kolumna szwedz-
ka, pod dowództwem genera³a Steinboka
torowa³a sobie drogê wprost przez bramê
Rusk¹, ulic¹ Rusk¹ na plac Rynek, gdzie
rozpêdzi³a milicjê miejsk¹, która próbowa³a
czyniæ opór. Genera³ wst¹pi³ na Ratusz w
otoczeniu swoich oficerów, czêœæ piechoty
szwedzkiej sta³a w stroju bojowym w
Rynku, reszta Szwedów rzuci³a siê zabijaæ
i grabiæ mieszkañców, oddanych rozkazem
króla na dwie godziny na pastwê bezlitos-
nych ¿o³daków. Ks.  J. T. Józefowicz pisa³,
¿e nie by³o prawie domu, z którego by
Szwedzi nie zabrali wszystkiego, co mia³o
jak¹kolwiek wartoœæ. Zabierano pieni¹dze
i kosztownoœci, zrabowano zak³ady i kramy
kupieckie, zabrano ¿ywnoœæ i napoje.
Zrabowano koœcio³y i klasztory, zabierano
wszystko, co tylko znaleziono po zakry-
stiach i skarbcach. Z aptek zabrano
wszystkie leki. Bardzo ucierpia³y bogate
sklepy ormiañskie. Ludzie chowali siê w
koœcio³ach i klasztorach. Katedra £aciñska
przepe³niona by³a wystraszonymi, gor¹co
modl¹cymi siê mieszczanami. Lecz Szwe-
dzi po cmentarzu koœcielnym grasowali,
w niewinnych strzelali, wprost na progu
koœcio³a kilka osób zabili, lecz w ten mo-
ment „ks. Józefowicz i ks. Kuciñski,
kanonicy, rezydenci, ¿ycie w rêce Boskie
oddawszy, wyszli do nich, pokornie po
³acinie prosili, ¿eby miejscu œwiêtemu
…wiolencji nie czynili, ludzi nie zabijali
– potem, ¿e z ³aski Bo¿ej audytor wojska
szwedzkiego na koniu nadjecha³ i proszony
od tych¿e kanoników …gwa³tu zakaza³.
Koœció³ katedralny wœród dooko³a szerz¹-
cych siê gwa³tów wojennych, za ³ask¹
Bosk¹ nie zmazany krwi¹, nie zrabowany,
nie sprofanowany zosta³”.

Ks. Sadok Bar¹cz opisa³ podobn¹
scenê i przy Katedrze Ormiañskiej. Do
klasztoru benedyktynek ormiañskich
schowa³y siê setki ludzi „jedni drzwiami,
drudzy przez dachy i strychy… Pod koœ-
cio³em zabijano, „na naszym cmentarzu
(ormiañskim) z ³aski Pañskiej nikogo nie
zabito, gdy ludzie ró¿nej kondycji koœció³
nasz nape³nili, w którym by³ przytomny
z kap³anami ks. Deodat Nersesowicz
biskup, który gdy sta³ siê szelest wchodz¹-
cych na cmentarz nasz Szwedów z ofice-
rami swymi, przeciwko nim wyszed³ z
kap³anami i mow¹ ich swoj¹ osobliwie
starszego ³agodzi³ i obowi¹zywa³, aby
¿adnej przykroœci ani koœcio³owi ani
ludziom nie czynili…”

Król Karol XII zdoby³ miasto, maj¹c
do dyspozycji tylko piechotê i jazdê.
Artyleria by³a jeszcze na marszu i udzia³u
w szturmie nie bra³a. Od czasu, kiedy
wojska szwedzkie zjawi³y siê na przed-
mieœciach lwowskich, minê³o tylko 20
godzin, zaœ Karol XII by³ ju¿ gospodarzem
zdobytego miasta, oddanego teraz na jego
³askê i nie³askê.

Szwedzi
na Ratuszu lwowskim

Genera³ Steinbok uda³ siê na Ratusz
razem z kanclerzem szwedzkim Piperem.
Na rezydencjê wybrali sobie salê radzieck¹.
Piper zaj¹³ miejsce burmistrza, obok sta³

Panorama Lwowa, XVII w. Widok od strony Nizkiego Zamku

Koœció³ oo. Bernardynów

(dokoñczenie z numeru poprzedniego)
genera³ Steinbok. Przy bocznym stole
miejsca zajê³a grupa oficerów, wœród nich
król Karol XII, nie poznany przez lwo-
wian, w zwyk³ym mundurze oficerskim.
Genera³ Steinbok wezwa³ burmistrza
Dominika Wilczka, radnych i ³awników
lwowskich. Niektórych d³ugo szukali
¿o³nierze szwedzcy, wyci¹gali z kamienic,
piwnic i koœcio³ów. „Z bojaŸni¹ i pokor¹”

dla siebie ³apówkê 5.000 talarów. Pie-
ni¹dze mia³y byæ dostarczone w najbli¿sze
24 godziny. „Ojcowie miasta” na czele z
burmistrzem D. Wilczkiem przez ca³¹ noc
w obecnoœci komisarza szwedzkiego
wœród „swarów i wrzawy” uk³adali listê i
wyznaczali kwoty okupu, który nak³adano
na poszczególne „nacje”, koœcio³y i

arsena³ miejski, sk³ad zbo¿a, szpital i
przyleg³e do nich baszty. Na szczêœcie
wywieziono zawczasu z arsena³u beczki
z prochem, zaœ w basztach zosta³y
jeszcze „…dzia³a nabite i strzelba, które
ogromny ³oskot sprawia³y.” Sp³onê³a
prawie ca³a dzielnica ¿ydowska i przy-
leg³e zabudowania, ogó³em– czwarta
czêœæ miasta.

pozabierali z nich wszystko, cokolwiek
tam siê znajdowa³o: broñ rêczn¹, amu-
nicjê, zaœ najpierw – dzia³a. Wywieziono
wówczas 171 dzia³. Czêœæ z nich Szwedzi
zniszczyli, oko³o 50 uda³o siê jednak
ocaliæ od zniszczenia.

Dnia 14 wrzeœnia przyby³ na czele
6.000 wojska koronnego z Warszawy król
Stanis³aw Leszczyñski w towarzystwie
królewicza Aleksandra Sobieskiego. Na
drugi dzieñ wys³ucha³ on powitania i
gor¹cych próœb Magistratu, duchowieñstwa
i mieszczañstwa lwowskiego. Król Sta-
nis³aw obieca³ wstawiæ siê za lwowianami
przed królem szwedzkim, lecz na razie,
ma³o czym móg³ pomóc.

Tymczasem up³yn¹³ fatalny termin
sp³aty kontrybucji, lecz ca³a kwota nie by³a
jeszcze uzbierana. Kronikarz pisze, ¿e
„chciwoœæ i zdzierstwo Szwedów by³y z
niczym nieporównane.”

Dnia 18 wrzeœnia przyby³ na ratusz
generalny komisarz szwedzki Rozenstern,
a ze strony króla Leszczyñskiego – mar-
sza³ek koronny Poniñski. Obliczono
zebrany okup, „taksuj¹c” bardzo tanio
polskie pieni¹dze, tylko po osiem z³otych
za jeden talar i jeszcze taniej – na wagê
z³ote i srebrne naczynia, powtórnie
oszukuj¹c zrabowanych mieszczan. Pe³nej
sumy jednak nie by³o i komisarz szwedzki
wpad³ w furiê. Kaza³ aresztowaæ szeœciu
radnych, zagrozi³ kanonikowi Józefowi-
czowi i innym ksiê¿om, ¿e wywiezie ich
do Sztokholmu oraz, ¿e spali miasto.
Mieszczanie z wielkim poœpiechem i
strachem przynosili ostatnie towary,
duchowieñstwo oddawa³o srebrne kie-
lichy i krzy¿e. Kronika benedyktynek
ormiañskich zanotowa³a, ¿e „nawet i nasz
ubogi konwent …musia³ daæ w srebrze
ró¿nych galanterii, nader wybornem, a
przez Szwedów zaœ lekko bardzo i tanio
taksowanem, talarów bitych 600.”

Szwedzi liczyli zebran¹ kontrybucjê
bardzo nieuczciwie. Stefan Laskowski
„starszy narodu ruskiego” w swoim
diariuszu, który nazwa³ „Diariusz nie-
szczêœliwy”, pisa³, ¿e zebrali przedstawi-
ciele „nacji ruskiej” i cerkiew prawos³awna
7.051, 2 talara bitych (oko³o 56.500
z³otych), które „sami Szwedzi sobie takso-
wali i rachowali. Ale prawdziwie rachuj¹c,
wynosi³o to na sto dwadzieœcia tysiêcy
z³otych.”

Wstawi³ siê wtedy za mieszczanami
lwowskimi król Stanis³aw Leszczyñski i
Szwedzi wypuœcili aresztowanych
radnych, oddali czêœæ dzwonów i jeszcze
niezniszczone dzia³a. Za to kazali komi-
sarze i genera³ Steinbok dla siebie
„honorarium z grzecznoœci” wyp³aciæ.
Zmuszeni byli mieszczanie i duchowieñ-
stwo jeszcze i na ten cel pieni¹dze zbieraæ.
Zap³acono genera³owi ³apówkê w wy-
sokoœci 2.000 dukatów, „…co czyni³o
talarów 4.444, komisarzowi Brumel 200
dukatów, komisarzowi So³dan 200
dukatów, kasjerowi Kock 100 dukatów,
jenera³-adiutantowi Hielm 400 dukatów,
ró¿nym oficerom szwedzkim 2.000”.
Królowi Leszczyñskiemu za wstawienie
siê przed Karolem XII – 1.300 talarów (J.
Chodyniecki pisze, ¿e znacznie wiêcej,
czyli „oko³o 3.000 talarów pieniêdzmi i
towarami ró¿nymi.”)

Cudowne wstawiennictwo
Matki Bożej

W swoim diariuszu Stefan Laskowski
odnotowa³ cudowne wydarzenie, które
mia³o miejsce w tym ciê¿kim czasie i
ogromne zrobi³o wra¿enie tak na miesz-
kañcach miasta, jak i na Szwedach. Otó¿,
w diariuszu czytamy, ¿e w ciê¿kiej sytuacji
„naród ruski mocn¹ rêk¹ Bosk¹ i instancya
Przenajœwiêtszej Matki do tego majestatu,
w obrazie naszym miejskim cudownym
w kaplicy ba³abanowskiej nazwanej
salwowa³a, który w ten czas jawnie ³zy
œwiête toczy³… Pos³ano do nas komisarza
(szwedzkiego) Gustawa Soldana, który,

tulili siê „prawie nieprzytomni” rajcy przy
œcianie sali, zaœ przy drzwiach sta³
wezwany przez Szwedów kat miejski z
mieczem w rêku. Jak pisa³ J. T. Józefo-
wicz „sta³ z go³ym mieczem i profos przy
drzwiach, czyli dla strachu wiêkszego
patrz¹cym, czyli na uciêcie szyje ludziom
naszym wezwany”. Najpierw genera³
g³osem groŸnym wyrazi³ zarzuty swoje,
jak to w sprawie niedostarczenia pro-
wiantu dla wojska szwedzkiego i wys³ania
delegacji do króla Augusta o posi³ki
zbrojne, lecz „szczególniej unosi³ siê nad
tym, jak œmiano strzelaæ z dzia³ do armii
szwedzkiej, wiedz¹c, i¿ siê sam król przy
niej znajduje i w ten sposób zagroziæ ¿yciu
monarszemu!”. Na salê obrad przybyli
równie¿ kanonicy katedralni Józefowicz
i Kuciñski i b³agali o litoœæ nad miastem
„o przebaczenie winy mieszkañcom i ³askê
dla zwyciê¿onych.” Na to genera³ Stein-
bok z wielk¹ furi¹ krzykn¹³: „¯adnego
mi³osierdzia nie doznacie!”. Kronikarz
lwowski podaje jednak, ¿e genera³ mia³
byæ cz³owiekiem „nie z³ym, a nawet dosyæ
³agodnym” i tylko umia³ on, gdy by³o
potrzeba, przybieraæ tak groŸny wyraz i
tak¹ okazywaæ srogoœæ, i¿ przera¿eniem
przejmowa³ tych, których zamierza³
przestraszyæ.”

Otó¿ rozkaza³ genera³ rajców i ³awni-
ków na czele z burmistrzem D. Wilczkiem
osadziæ pod piln¹ stra¿¹ na górnym piêtrze
Ratusza. Sprowadzono tam innych miesz-
czan bogatych i wp³ywowych, równie¿
komendanta Galeckiego i regimentarza
Kamiñskiego oraz obydwóch kanoników
Józefowicza i Kuciñskiego. Zabrano klucze
od miasta, chor¹gwie za³ogi i cechów
lwowskich. „£agodny genera³” ze swoimi
oficerami opuœci³ salê obrad i uda³ siê do
obozu szwedzkiego poza miastem. Nad
wieczór przyby³ na Ratusz pos³aniec od
genera³a z oœwiadczeniem, ¿e król Karol
XII przebaczy³ mieszkañcom lwowskim
wszelkie ich winy i rozkazuje dostarczaæ
dla wojska szwedzkiego ¿ywnoœæ i z³o¿yæ
jako okup 400.000 talarów.

Najcięższa kontrybucja
Przera¿eniu rajców nie by³o granic.

Po z³upieniu miasta przez ¿o³nierzy suma
ta wyda³a siê im wprost fantastyczn¹. Po
d³ugich pertraktacjach ust¹pi³ Steinbok  i  zgo-
dzi³ siê na 300.000, za co dosta³ osobiœcie

klasztory. W dziejach Lwowa by³a to ju¿
trzynasta z rzêdu i najbardziej ciê¿ka ze
wszystkich kontrybucja. Do tego¿ miasto
by³o ju¿ przez ¿o³daków szwedzkich
obrabowane, zaœ wiele towarów znisz-
czono. U³o¿ona lista okupu œwiadczy³a te¿
o zamo¿noœci niektórych obywateli, rów-
nie¿ pozwala³a porównaæ ze sob¹ maj¹tek
koœcio³ów i klasztorów. Badacz dziejów
Lwowa, historyk A. Chlêdowski podaje,
¿e na ¯ydów na³o¿ono kwotê 120.000
talarów. Arcybiskup ³aciñski razem z
kapitu³¹ mia³ zap³aciæ 4.000 talarów, zaœ
biskup ruski – 10.000, ormiañski razem z
koadiutorem – 4.000. Na Koœció³ katolicki
na³o¿ono 10.000 talarów kontrybucji, na
ormiañski – 3.000, na ruski – 10.000. Nie-
które wielkie klasztory mia³y sp³aciæ
równie¿ powa¿ne sumy: jezuici i domi-
nikanie – po 10.000 talarów, franciszkanie
– 6.000, cerkiew œw. Jura – 4.000. Inne,
ma³e i biedne – znacznie mniej. Czerniczki
ruskie (bazylianki) tylko 50 talarów, koœ-
ció³ œw. Jana – 30 talarów, cerkiew na
Tarnawce – 100, szpital œw. Ducha – 100,
koœció³ œw. Antoniego – 200. Wed³ug tych
obliczeñ, najbiedniejsze by³y podmiejskie
cerkwie prawos³awne.

Czwartego dnia po wejœciu Szwedów
do Lwowa „…w nocy oko³o godziny trze-
ciej zaj¹³ siê ogieñ przypadkowy w stajni
pewnego domu”. W krótkim czasie po¿ar
ogarn¹³ ulice Zarwañsk¹ i ¯ydowsk¹,

Szwedzi wyd³u¿yli termin zbierania
kontrybucji o szeœæ dni i zmusili rajców
oraz kanoników do podpisania odpowied-
niej deklaracji, dopiero potem wypusz-
czono ich na wolnoœæ, z zobowi¹zaniem
gorliwego udzia³u w zbiórce okupu.

¯ydzi lwowscy czynili ró¿ne pota-
jemne pertraktacje ze Szwedami, starali
siê oderwaæ od reszty mieszczañstwa,
wytargowaæ sobie l¿ejsze warunki, oczy-
wiœcie – kosztem innych. Otó¿, zap³acili
genera³owi Steinbokowi 20.000 talarów,
lecz kiedy termin sp³aty kontrybucji up³y-
wa³ i Steinbok dowiedzia³ siê, ¿e ¯ydzi
nie wnieœli do wspólnej kasy ani grosza,
kaza³ wystawiæ przed synagog¹ szubienicê
i kilku starszych kaha³u ¿ydowskiego za
rêce do niej przybiæ. O tych¿e 20.000
talarów nawet nie wspomina³. Tak to
„dobrze poskutkowa³o, i¿ wniesiono
natychmiast oznaczon¹ kwotê, nie w sa-
mych pieni¹dzach, ale po wiêkszej czêœci
w z³otych i srebrnych naczyniach.”

Król szwedzki kaza³ równie¿ pozdej-
mowaæ wszystkie dzwony z koœcio³ów i
zabraæ dzia³a z arsena³ów tak miejskiego,
jak i królewskiego. Uda³o siê wykupiæ
tylko niektóre, najbardziej cenione i staro-
¿ytne dzwony, lecz w tej sprawie ka¿dy
koœció³ i klasztor pertraktowali ze Szwe-
dami osobno.

Obydwa arsena³y lwowskie by³y
bardzo dobrze zaopatrzone. Szwedzi
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gdy przyszed³ do cerkwi Bo¿ej i ujrza³
gmin ludu p³acz¹cego, i ten cud w obrazie
Panny Przeczystej, nied³ugo patrz¹c,
wszed³ w o³tarz, gdzie sta³ obraz Panny
Przenajœwiêtszej Trêbowelskiej jeszcze
nie obdarty, jej cudem skruszony, ponie-
k¹d i na nasze ³zy patrz¹c i darem
ukontentowany, ju¿ siê nie kaza³ tego
obrazu tykaæ i obdzieraæ… Potem te¿ za
³aski Bo¿ej i serce króla Imci szwedzkiego
sk³oni³o, ¿e wszystkim domom Bo¿ym,
co nie dodali condonowaæ kaza³.”

Z ogromnym wysi³kiem zebra³o ca³e
miasto i przekaza³o Szwedom kontrybucjê
w sumie 173.381 talarów: z koœcio³ów,
cerkwi i duchowieñstwa – 33.381 talarów,
z mieszczan katolików i Ormian – 70.000,
z ¯ydów – 40.000, z Rusinów – 30.000.
Niektórzy mieszczanie osobiœcie wnieœli
do tej sumy znaczne pieni¹dze, co da³o
podstawê dr £. Charewiczowej uwa¿aæ,
¿e we Lwowie nie brakowa³o wtedy ludzi
zamo¿nych z wielk¹ fortun¹. Na przyk³ad,
Ormianin £azarz Steckiewicz zap³aci³
3.000 talarów, zaœ inny Ormianin Domi-
nik Bogdanowicz – 7.000 talarów.

Wyjście Szwedów ze Lwowa
i podsumowanie katastrofy

24 wrzeœnia odzia³y szwedzkie za-
czê³y wymarsz ze Lwowa w stronê
¯ó³kwi, lecz przed tym zrabowali klasztory,
„zabrali tam wszystkie zapasy zbo¿a,
poniszczyli biblioteki… W Zamku ni¿-
szym œcielili aktami grodzkimi w stajniach
pod koñmi. Z³upili sklepy, przyczem
zabrali sukna granatowego, które
szczególnie im siê przyda³o na mundury,
16.800 ³okci.”

Szwedzi aresztowali i uprowadzili ze
sob¹ komendanta Galeckiego i pu³kow-
ników za³ogi. Chcieli te¿ zabraæ burmistrza
D. Wilczka, lecz on da³ Steinbokowi ³a-
pówkê 50 czerwonych z³otych.

Król Stanis³aw Leszczyñski ¿¹da³ od
Magistratu i mieszczañstwa lwowskiego
przysiêgi i uznania jego elekcji, równie¿
jak i przyst¹pienia do konfederacji war-
szawskiej. Miasto odmówi³o wykonania
takich ¿¹dañ i król „po kilku prywatnych
konferencjach z obywatelami i wojskiem
szwedzkim odst¹pi³ od tych przed³o¿eñ.”

Smutne podsumowanie tej katastrofy
znajdujemy w liœcie burmistrza i rajców
lwowskich, który 1 paŸdziernika 1704
roku Magistrat lwowski wys³a³ do pod-
kanclerza królewskiego. Pisa³ burmistrz
o „nieszczêœliwym fatum” i o tym, ¿e
„…nie by³o, bowiem nale¿ytej obrony,
ostro¿noœci i dyspozycji.” Szwedzi zaœ „z
jednej strony rabunkiem, z drugiej kontry-
bucj¹” zagarnêli ca³y maj¹tek mieszczan
lwowskich, którzy, i to nie wszyscy, „led-
woœ siê przy ¿yciu zostali... Koœcio³y,
klasztory z ozdób swoich i sreber zdarte,

depozyta szlacheckie gdziekolwiek tylko
by³y, zabrane, armata, tak koronna, jako i
miejska prochami porozsadzona, dzwony
z koœcio³ów i cerkiew przedmiejskich
pobrane, bramy i furty miejskie kapitalnie
popsowane, parkany na wa³ach w znacz-
nej czêœci zrujnowane… Do tych wszystkich
opressyj i mizeryj naszych, po spaleniu
dla obrony przedmieœæ miasta, doda³o siê
i to, ¿e czwarta czêœæ miasta …z ceka-
uzem i szpiklerzem miejskim z wtorku
na œrodê zgorza³a z wielk¹ szkod¹ ubogich
ludzi. Genera³ Steinbok sta³ w mieœcie u
Pana Gordona, kolegi naszego, insi
genera³owie i oficerowie po klasztorach i
kamienicach rezydencye swoje mieli, nie
by³o tego klasztoru i domu, któryby kilka-
dziesi¹t osób i koni nie ¿ywi³.”

Kronikarz lwowski D. Zubryzcki
uwa¿a³, ¿e obrona miasta by³a spraw¹
„zupe³nie nierozs¹dn¹; bez za³ogi, bez
dowódcy w sztuce rycerskiej bieg³ego,
czyli¿ mog³a garstka mieszczan, rze-
mieœlników, pierwszemu owego wieku
bohaterowi czo³o stawiæ? Gdyby by³o
miasto wys³a³o pokorn¹ deputacyê do
zwyciêzcy, przed którym wszystko pierz-
cha³o, wyjedna³oby by³o bez w¹tpienia za
op³at¹ kontrybucyi, któr¹ i tak z³o¿yæ
musia³o, ocalenie swe, niewystawione by
by³o na niebezpieczeñstwo szturmu, na
rabunek… i przedmieœcia, które lekko-
myœlnie bez najmniejszej i dla sprawy
króla Augusta, i miasta korzyœci spalono,
by³y by ocala³y.”

Nie skoñczy³y siê na tym utrapienia
lwowian. Po klêsce wojennej przysz³a
klêska ¿ywio³owa. Ju¿ na drugi dzieñ po
wyjœciu Szwedów ca³e miasto ogarnê³a
trwoga z powodu œmierci kilku ludzi, która
mia³a byæ skutkiem powietrza morowego.
J. Chodyniecki pisa³: „z miasteczka Nie-
mirowa rozszerzywszy siê zaraza, przesz³a
na Wo³yñ, Podole, i a¿ do granic wêgier-
skich; a na Rusi Czerwonej grasuj¹c …w
samym Lwowie przesz³o 10.000 miesz-
kañców przenios³a z ¿ycia do œmierci.”

Burmistrz D. Wilczek zapisa³ w swoim
pamiêtniku: „wszczê³o siê powietrze w
mieœcie, w którym wymar³o ludzi ze 2/5
do Nowego Roku, sk¹d co znaczniejsi
wyjechali i potem a¿ po Trzech Królach
siê zje¿d¿ali i dopiero siê porz¹dek w
mieœcie zacz¹³.”

W paŸdzierniku 1705 roku znów
zaraza wróci³a, równie¿ jak i w latach 1709
i 1710, a „dwa lata póŸniej (1712 r.)
nawiedzi³ Lwów wielki po¿ar i równie¿
straszne zrz¹dzi³ spustoszenia.”

Dr £. Charewiczowa uwa¿a, ¿e w³aœnie
po tych klêskach nast¹pi³ prawdziwy
upadek miasta, ¿e „…szczelinami zrujno-
wanych przez Szwedów murów wpe³z³y
bakcyle prawdziwego rozk³adu i rzeczy-
wistej ruiny.”

Sylwetki
Ojciec Biskup Rafał
Władysław Kiernicki

(3.05.1918�23.11.1995)

JURIJ SMIRNOW
Zdjêcia archiwum

W tym samym roku zda³ maturê w X
Gimnazjum Pañstwowym we Lwowie. W
latach 1934-1937 kszta³ci³ siê na semi-
narium filozoficzno-teologicznym oo. Fran-
ciszkanów we Lwowie i Krakowie. W
latach 1937-1939 studiowa³ na IV i V roku
Wydzia³u Teologicznego Uniwersytertu
Lwowskiego. Pracê magistersk¹ „Naucza-
nie œw. Bonawentury o ¿alu za grzechy”,
napisan¹ pod kierunkiem prof. dra hab.
Adama Herstmana obroni³ 8 czerwca
1939 r. i uzyska³ stopieñ magistra teologii
ze specjalizacj¹ teologia moralna. Potem
dodatkowo studiowa³ na uniwersytecie
psychologiê.

25 czerwca 1939 roku lwowski ar-
cybiskup rzymskokatolicki Boles³aw

Franciszkanin, kap³an rzymskokatolicki, lwowski biskup pomocniczy (1991-1995). Urodzi³ siê
w Ku³aczkowcach w powiecie Ko³omyja w Galicji Wschodniej (obecnie jest to Ziemia Stanis³awowska).
W latach 1920-1927 uczêszcza³ do szko³y powszechnej w Ku³aczkowcach i GwoŸdŸcu. W latach
1927-1934 kszta³ci³ siê w szkole œredniej, z przerw¹ na jeden rok pobytu w nowicjacie ojców fran-
ciszkanów w Lagiernikach ko³o £odzi. Naukê pobiera³ w prywatnych gimnazjach franciszkañskich
w £odzi i we Lwowie. 4 paŸdziernika 1934 r. z³o¿y³ œluby wieczyste w zgromadzeniu franciszkanów
i otrzyma³ imiê zakonne Rafa³.

Twardowski wyœwiêci³ go na kap³ana. W
warunkach wojny i wkroczenia do Lwowa
Armii Czerwonej kontynuowa³ na semi-
narium w klasztorze franciszkanów
prowadzenie nauk w zakresie filozofii i
teologii i by³ magistrem kleryków fran-
ciszkañskich. Wyk³ada³ im historiê filozofii,
teologiê moraln¹ i prawo kanoniczne. W
ciê¿kich warunkach wojny odpowiada³ za
zaopatrzenie klasztoru w ¿ywnoœæ.

W roku 1942 przeszed³ do nowo
wybudowanego klasztoru i koœcio³a w
Kozielnikach (obecnie okolice ul. Zielonej)
i pracowa³ tam jako kap³an na parafii
Chrystusa Króla. Aktywn¹ pracê w klasz-
torze ³¹czy³ z dzia³alnoœci¹ w polskim
wojskowym podziemiu. Ju¿  w  paŸdzierniku
1939 roku wst¹pi³ do Zwi¹zku Walki
Zbrojnej (ZWZ), przemianowanego
póŸniej w Armiê Krajow¹ (AK). Otrzyma³
pseudonim „Dziunio”.

24 czerwca 1941 r.  zosta³ aresztowany
przez milicjê sowieck¹ i trzy dni spêdzi³
w wiêzieniu „Brygidki”, sk¹d zbieg³ razem
z grup¹ wiêŸniów. Podczas okupacji
niemieckiej wykonywa³ we lwowskiej AK
najrozmaitsze odpowiedzialne funkcje.
By³ nie tylko kapelanem, ale tak¿e kie-
rownikiem wydzia³u informacji inspek-
toratu Lwów-miasto, a od 1944 r. –

inspektoratu AK obszaru lwowskiego.
Powierzono mu tak¿e funkcjê skarbnika-
kasjera inspektoratu Lwów-miasto. Siatkê
informatorów i kurierów ukszta³towa³ on
g³ównie z harcerzy i harcerek lwowskich.
O. Rafa³ Kiernicki by³ równie¿ kuratorem
lwowskiej podziemnej organizacji kato-
lickiej m³odzie¿y studenckiej „Juventus
Christiana”. Aktywnie uczestniczy³ w
walkach ulicznych o wyzwolenie Lwowa
spod okupacji niemieckiej w trakcie walk
w dniach 21-27 lipca 1944 roku.

31 lipca 1944 r. Rafa³a Kiernickiego
oraz dwudziestu innych kierowników AK
we Lwowie zaaresztowa³a jednostka
sowieckiego SMERSZU (skrót ros. smert
szpionam). Po przeprowadzeniu œledztwa
w lutym 1945 r. zosta³ wywieziony do ³agru
w Charkowie. Nastêpnie przebywa³ w
obozach dla oficerów polskich w Riazaniu,
Griazowcu (Rosja). Rafa³ W³adys³aw
Kiernicki zosta³ zwolniony w marcu 1948 r.
i w kwietniu przyjecha³ do Lwowa (wiêkszoœæ
oficerów wyje¿d¿a³a do Polski, nie chc¹c
przyjmowac obywatelstwa radzieckiego).
W obozach ojciec Rafa³ prowadzi³ aktywn¹
pracê duszpastersk¹, okazuj¹c wsparcie
moralne wielu internowanym.

Od kwietnia 1948 r. o. Rafa³ W³adys-
³aw Kiernicki pe³ni³ obowi¹zki proboszcza

Katedry Lwowskiej. 18 marca 1958 r.
zosta³ wezwany do KGB, po czym zabro-
niono mu wykonywania obowi¹zków
kap³añskich. By³ on zmuszony pracowaæ
jako stró¿ w parku Stryjskim we Lwowie
i sanatorium przeciwgruŸlczym w Ho-
³osku. Przyczyn¹ usuniêcia ojca Rafa³a od
obowi¹zków by³a dzia³alnoœæ, zabroniona
przez ustawodawstwo sowieckie. Chodzi³o
o naukê religii dla dzieci, potajemne
udzielanie sakramentu Chrztu œw.,
udzielanie  sakramentu  bierzmowania
m³odzie¿y. Chodzi³o te¿ o nieoficjaln¹
wspó³pracê z kap³anami grekokatolickimi,
œwiêcenie pokarmów na Wielkanoc w
obrz¹dku wschodnim – grekokatolikom,
udzielanie grekokatolkom sakramentu
pokuty etc. Ojciec Rafa³ Kiernicki odmówi³
wspó³pracy z KGB, nie przychodzi³ na

rozmowy, nie sk³ada³ sprawozdañ z ¿ycia
parafii. W czasie, gdy nie móg³ pracowaæ
w Katedrze, pe³ni³ obowi¹zki kap³añskie
w ukryciu, bez zgody w³adzy. Spowiada³
nawet na ³awce w Stryjskim parku. Komi-
tet parafialny pisa³ proœby o powrót ojca
Rafa³a, kierowane do Kijowa i Moskwy.
Zezwolenie na powrót do Katedry nadesz³o
dopiero po oœmiu latach i 13 kwietnia 1965
roku ojciec Rafa³ znów odprawi³ oficjalnie
w Katedrze Mszê œw.

Po œmierci ks. kanonika Zygmunta
Ha³uniewicza w 1974 r. do Lwowa z po-
moc¹ o. Rafa³owi przyby³ absolwent
Wy¿szego Seminarium Duchownego w
Rydze, ks. Ludwik Kamilewski. Ojciec
Rafa³ mia³ bardzo napiêty dzieñ pracy.
Ka¿dego dnia odprawia³ trzy Msze œw.,
spowiada³, jeŸdzi³ z pos³ug¹ duszpastersk¹
do chorych, modli³ siê za zmar³ych. Bywa³y
dni, kiedy o. Rafa³ spowiada³ nawet 200
wiernych, odprawia³ trzy Msze œw. i by³
na piêciu pogrzebach.

Pracuj¹c we Lwowie, stale wyje¿d¿a³
do innych wspólnot katolickich, do miej-
scowoœci, gdzie nie by³o koœcio³ów –
pocz¹wszy od ̄ ó³kwi i Bóbrki, skoñczyw-
szy na Równem, Tarnopolu i Stanis³awo-
wie. Dla przyk³adu, w latach 1985-1986

„Panie, Ty, który sam rządzisz światem
całym,
racz błogosławić parze tej...”

DROGIM NOWOŻEŃCOM
–MARII I ARTUROWI

TOMKIW
wiązankę serdeczynch życzeń

dozgonnej, pięknej i oblubieńczej Miłości,
zdrowia, szczęścia

i wszelkich potrzebnych Łask

składają kierownik i członkowie
Chóru Archikatedry Lwowskiej

im. Jana Pawła II
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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.

AFORYZMY
Zezem o kobietach
JÓZEF BU£ATOWICZ

PRZYSŁOWIA
NA LISTOPAD

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

Ciekawe
strony internetowe
o Kresach

www.kresy-wschodnie.webpak.pl
www.kresy.co.uk/stanislawow.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika.pl

Gdy w listopadzie liœæ na szczytach
drzew trzyma, to w maju na nowe liœcie
spadnie jeszcze zima.

Jaki czas na Ofiarowanie (21 listo-
pada), taka zima te¿ nastanie.

Kiedy na œwiêt¹ Cecyliê (22 listopada)
grzmi, rolnik o dobrym roku œni.

O œwiêtej Katarzynie (25 listopada)
pomyœl o pierzynie.

Œwiêta Katarzyna adwent zaczyna,
œwiêty Jêdrzej jeszcze mêdrzej.

Katarzyny dzieñ jaki, ca³y grudzieñ
bêdzie taki.

Gdy œwiêty Andrzej (30 listopada) ze
œniegiem przybie¿y, sto dni œnieg na polu
le¿y.

Na œwiêtego Andrzeja dziewkom z
wró¿by nadzieja.

Œwiêty Jêdrzej adwent przytwierdzi.

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

* Kobieta powinna wiedzieæ kiedy przyjœæ,
a mê¿czyzna kiedy wyjœæ.
* Kobiety buduj¹ swoj¹ przysz³oœæ na
przesz³oœci mê¿czyzn.
* Mê¿czyzna bywa sob¹, gdy kobiety nie
ma w pobli¿u.
* Bardziej do twarzy kobiecie z mêskim
charakterem, ni¿ mê¿czyŸnie z kobiecym.
* Dobrane ma³¿eñstwo to strategia i
taktyka w jednym.
* Kobieta nazwie ciê genialnym, gdy bê-
dziesz uprzedza³ jej ¿yczenia.
* Kobieta bêdzie ciê traktowaæ jak swojego
króla, dopóki cesarza na swej drodze nie
spotka.
* Kobiety to przynajmniej plotkuj¹ o
wszystkim, a mê¿czyŸni tylko o kobietach.
* ¯ycie mê¿czyzny up³ywa pomiêdzy
uœmiechem, a grymasem kobiety.
* Kobieta polityk tym ró¿ni siê od mê¿-
czyzny polityka, ¿e nie traci pieniêdzy na
kobiety.
* Pró¿noœæ mê¿czyzny jest œmieszna,
pró¿noœæ kobiety jest niebezpieczna.
* Kobieta rozpoznaje instynktownie k³am-
stwa mê¿czyzny, ale mi³ych k³amstw nie
odrzuca.
* Ma³e dziewczynki i mê¿czyŸni maj¹
podobne upodobania. Lubi¹ bawiæ siê
lalkami.

* Opinie wyg³aszane przez mê¿czyzn o
kobietach s¹ prawdopodobne. Prawdê o
sobie znaj¹ tylko kobiety.
* Czasem na z³oœæ mê¿czyŸnie kobieta
czyni siê piêkniejsz¹.
* Wielkoœæ mê¿czyzny mierz¹ kobiece
jêzyki.
* Regu³y kobiecego rozs¹dku wymykaj¹
siê regu³om mêskiego pojmowania.
* Lekcewa¿enie kobiety przyp³aca mê¿-
czyzna ciê¿kimi przypad³oœciami.
* Kobieta prêdzej wybaczy mê¿czyŸnie
ni¿ rywalce.
* Gdzie kobieta lalk¹, tam mê¿czyzna
pajacem.
* Mê¿czyzna umieszcza na liœcie te, które
by³y, kobieta tych, którzy bêd¹.
* Kobieta nie musi udowadniaæ swojej
kobiecoœci, mê¿czyzna zaœ ci¹gle udo-
wadnia swoj¹ mêskoœæ.
* Kobiety staraj¹ siê byæ takimi, jakimi
chc¹ je widzieæ mê¿czyŸni.
* Kobieta w swoich rachunkach rzadko
liczy tylko na jednego mê¿czyznê.
* Kobieta wtedy pozwala siê zdobyæ
mê¿czyŸnie, kiedy go ju¿ zdobêdzie.
* Kobieta z wiekiem nabiera przekonañ,
mê¿czyzna zaœ je traci.
* Œwiadcz¹ sobie us³ugi – ona niedowidzi
tu i tam, on niedos³yszy w sam¹ porê.
* Jak tu nie k³amaæ, skoro mê¿czyŸni o to
prosz¹...

by³ w 33 miejscowoœciach. Ka¿dego
roku odwiedza³ 1500-1800 chorych.
Dzia³alnoœæ tê o. Rafa³ Kiernicki pro-
wadzi³ „nielegalnie”, w prywatnych
mieszkaniach, poniewa¿ w³adza sowiecka
zabroni³a odprawiania Mszy œw. w innych
miejscowoœciach.

Remont i odnowienie œwi¹tyni kated-
ralnej by³y przedmiotem jego sta³ej troski.
Trzeba by³o znaleŸæ pieni¹dze i otrzymaæ
zezwolenie w³adz. O. Rafa³ Kiernicki
utrzymywa³ sta³y kontakt z innymi kap³a-
nami rzymskokatolickimi, pracuj¹cymi na
terenie Ukrainy, a tak¿e z grekokatolikami,
szczególnie z biskupami Wo³odymyrem
Sterniukiem i Sofronem Dmyterk¹, a
tak¿e z ojcami bazylianami. Wszystkie te
kontakty odbywa³y siê nieoficjalnie i
grozi³y ojcu wielkimi nieprzyjemnoœciami,
a nawet przeœladowaniami kryminalnymi.

Ojciec Rafa³ próbowa³ ogranizowaæ
we Lwowie dzia³alnoœæ zakonnych zgro-
madzeñ ¿eñskich, które równie¿ dzia³a³y
„nielegalnie” (np. przy ul. Kwitki-Osno-
wianenki, 12). O. Rafa³ prowadzi³ tak¿e
dzia³alnoœæ dobroczynn¹. W latach 50.
XX w. organizowa³ we Lwowie pomoc
Polakom, którzy powracali z  ³agrów
sowieckich i zes³ania. Pomaga³ w przesy-
³aniu do ³agrów paczek ¿ywnoœciowych
oraz innych. Pomaga³ te¿ studentom z
biednych rodzin (wiadomo o ponad 20
takich przypadkach). Sta³¹ pomoc¹
ogarnia³ osoby ciê¿ko chore i najubo¿-
szych parafian-katolików, nie zwa¿aj¹c
przy tym na narodowoœæ, Polaków i Ukra-
iñców.

Pod bezpoœredni¹ opiek¹ o. Rafa³a
Kiernickiego od 1950 r. w Katedrze dzia³a³
mêski chór koœcielny. Chórzyœci zazna-
wali przeœladowañ w³adzy i z czasem chór
przesta³ istnieæ. W roku 1971 z inicjatywy
ojca Rafa³a powsta³ chór mieszany, który
œpiewa³ tylko w Katedrze. Wystêpy w
innych miejscowoœciach i wyjazdy zagra-

niczne sta³y siê mo¿liwe dopiero w latach
90. XX w. Obecnie chór ma za patrona
S³ugê Bo¿ego Jana Paw³a II. Wieloletnim
kierownikiem jest organista katedralny,
Bronis³aw Pacan.

O. Rafa³ Kiernicki stale siê opiekowa³
m³odzie¿¹ katolick¹, ministrantami,
szuka³ wœród nich przysz³ych kandydatów
do kap³añstwa. Sprawa by³a bardzo pilna,
poniewa¿ starsi ksê¿a umierali, a w³adza
sowiecka czyni³a wszelkie mo¿liwe prze-
szkody w kszta³ceniu i wyœwiêcaniu no-
wych. Na terenie by³ego ZSRR dzia³a³y
tylko dwa rzymskokatolickie seminaria
duchowne – w Wilnie i Rydze, dokumenty
kandydatów nie by³y przyjmowane bez
zgody pe³nomocnika rady d.s. wyznañ.
Niemniej jednak, w latach 70. i 80. o. Rafa³
Kiernicki przygotowa³ do kap³añstwa
ksiê¿y: Andrzeja Baczyñskiego, Romana
Derdziaka, Celestyna Derunowa, W³adys-
³awa Derunowa, œ.p. Ludwika Markê,
Piotra Sawczaka, Bazylego Pawe³kê,
Marcjana Trofimiaka. Wiêkszoœæ z nich
do dziœ jest ksiê¿mi w Archidiecezji
Lwowskiej obrz¹dku ³aciñskiego, zaœ ks.
Marcjan Trofimiak zosta³ wyœwiêcony na
biskupa i od roku 1998 jest pasterzem
diecezji ³uckiej.

Zajêty prac¹ duszpastersk¹ i orga-
nizacyjn¹, ojciec Rafa³ Kiernicki nie
przebywa³ na urlopach, nie dba³ o swoje
zdrowie. Czêsto chorowa³, mia³ siedem
powa¿nych operacji.

U schy³ku lat 80. XX w. systuacja
Koœcio³a Katolickiego na Ukrainie zaczê³a
siê zmieniaæ. 1 lipca 1987 r. o. Rafa³ Kier-
nicki otrzyma³ godnoœæ infu³ata. Papie¿
Jan Pawe³ II nades³a³ mu osobiste gratula-
cje. W latach 1989-1990  o. Rafa³ aktywnie
organizowa³ nowe katolickie wspólnoty
religijne i zwraca³ siê do w³adz z proœbami
o przekazanie nieczynnych budowli sa-
kralnych. Do Bo¿ego Narodzenia 1990
roku uda³o siê zwróciæ do potrzeb kultu

religijnego 42 koœcio³y, w tym w Droho-
byczu, Rudkach, ¯ó³kwi, Jaworowie,
Kamionce Buskiej. W³adza czyni³a wszel-
kie mo¿liwe przeszkody. Dla przyk³adu,
koœció³ w Drohobyczu zosta³ zwrócony
wiernym dopiero po spotkaniu w Waty-
kanie Jana Paw³a II z Michai³em Gorba-
czowym.

16 stycznia 1991 r. Jan Pawe³ II odnowi³
na Ukrainie struktury Koœcio³a Katolic-
kiego. Lwowskim metropolit¹ rzymsko-
katolickim zosta³ mianowany arcybiskup
Marian Jaworski. Ojciec Rafa³ Kiernicki
zosta³  mianowany biskupem pomocniczym.
2 marca 1991 roku wraz z ks. Marcjanem
Trofimiakiem przyj¹³ w Katedrze Lwow-
skiej œwiêcenia biskupie.  Metropolita
Marian Jaworski mianowa³ ojca bpa
Rafa³a Kiernickiego na przewodnicz¹cego
komisji Konferencji Biskupów Rzymsko-
katolickich Ukrainy d.s. powo³añ. Nie
zwa¿aj¹c na nowe obowi¹zki i chorobê,
o. bp Rafa³ pozosta³ proboszczem Katedry
Lwowskiej.

Ojciec Biskup Rafa³ Kiernicki zmar³
we Lwowie 23 listopada 1995 roku, w 83
roku ¿ycia - po 56 latach kap³añstwa, 47
latach proboszczostwa w Katedrze Lwow-
skiej i 4 latach biskupstwa. Zosta³
pochowany 27 listopada 1995 roku w
krypcie kaplicy Chrystusa Ukrzy¿owanego
w Katedrze Lwowskiej. W miejscu po-
chówku stoi pomnik – gipsowe popiersie,
które wykona³ lwowski plastyk i rzeŸ-
biarz Aleksander Owerczuk. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczy³ o.
bpa Rafa³a Kiernickiego za dzia³alnoœæ
w  AK Krzy¿em Partyzanckim oraz
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami.
Minister Kultury i Sztuki RP nada³ mu
odznakê „Zas³u¿ony dla kultury pol-
skiej”. Przyznany mu by³ równie¿ z³oty
medal Opiekuna Miejsc Pamiêci Naro-
dowej.

Stowarzyszenie Przyjació³
Ziemi Drohobyckiej
Ko³o Œl¹skie z siedzib¹ w Bytomiu,
adres dla dorêczeñ:
Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych
41-902 Bytom, Rynek 26/5
telefon/faks: +48 32 787 02 87;
telefon kontaktowy: + 48 501 459 655
e-mail: szdbytom@tlen.pl

Bytom, dnia 5 listopada 2007r.

SZANOWNI PAÑSTWO!

W imieniu Zarz¹du Ko³a Œl¹skiego
Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Droho-
byckiej w Bytomiu – a tak¿e polskich

œrodowisk i organizacji, reprezentuj¹cych
Polaków, zamieszka³ych na terenie powiatu
drohobyckiego – (Zachodnia Ukraina)
pragniemy serdecznie podziêkowaæ za
wyra¿enie zgody na organizacjê zbiórki
pieniê¿nej na terenie pozostaj¹cego w
zarz¹dzie Parafii cmentarza przy ul. Staffa.

W czasie kilkugodzinnej kwesty,
przeprowadzonej na terenie cmentarza w
dniu 1 listopada br. uda³o nam siê zebraæ
kwotê 2324 z³ote, które zostan¹ przezna-
czone na organizacjê integracyjnego
pobytu wakacyjnego w Œlemieniu dla
grupy dzieci, pochodz¹cych z polskich
rodzin z Ziemi Drohobyckiej.

Pragniemy nadmieniæ, ¿e nasza zbiórka
pieniê¿na spotka³a siê z du¿¹ ¿yczliwoœci¹
Parafian oraz innych osób, odwiedzaj¹-
cych groby zmar³ych w Dniu Wszystkich
Œwiêtych.

Informujemy równie¿, ¿e w tym sa-
mym dniu na grobach naszych Rodaków,

zmar³ych i pochowanych na nekropoliach
Drohobycza, Borys³awia i Truskawca
zap³onê³y tysi¹ce zniczy, zebranych przez
nasze Stowarzyszenie w ramach akcji,
„Podaruj znicz na Kresy”.

Zapali³y je miêdzy innymi dzieci ucz¹-
ce siê kultury, historii i jêzyka polskiego
w polskich szko³ach sobotnio niedziel-
nych oraz religii przy parafiach rzymsko-
katolickich oraz parafianie i wolontariusze
z drohobyckiego Oddzia³u Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Œwiat³o zniczy na polskich grobach
oraz zorganizowana przy pomocy i za zgod¹
Ksiêdza Proboszcza kwesta dowiod³y
naszej pamiêci o polskich korzeniach
Ziemi Drohobyckiej i pozwoli³y w ten sym-
boliczny sposób po³¹czyæ siê z naszymi
Rodakami na Kresach w dniu, który przy-
wo³uje pamiêæ o wszystkich zmar³ych.

Zarz¹d Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Drohobyckiej

LISTY

Bytomscy Kresowianie, kwestujacy
na cmentarzach w dniu Wszystkich
Swiêtych zebrali na rzecz pomocy naj-
biedniejszym dzieciom z Kresow i ze
Sl¹ska13.700,- z³otych !!!!!! (ponad 2 tys.
wiêcej niz w roku ubieg³ym).

Rekordowa kwesta To ogromna zas³uga znamienitych P.T.
Kwestarzy i patronatu PR Katowice!
A kwestowali z nami w tym roku: senator
A. Mizio³ek, poslowie; J.Brzezinka i W.
Szarama, prezydenci miasta, radni,
artyœci: M. Bielecki, W. Skalski, J. Ursyn-
Niemcewicz, prezes PR Katowice W.
Poczachowski i red. TVP Halina Szymura,

naczelnik „drogówki” S. Surowiec, na-
uczyciele, uczniowie, harcerze.

Kresowianie dziêkuj¹ wszystkim
Ofiarodawcom i Kwestarzom serdecznym:
„Lwów zap³aæ!”

W imieniu Zarz¹du Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa

prezes Danuta Skalska



23

Humor Żydów galicyjskich

Kurier Galicyjski * 19 listopada 2007

galicyjski
KURIER

«КУР’ЄР ГАЛІЦИЙСКИЙ»

REDAKCJA:
Skrytka pocztowa (a/c) nr 80
Ivano�Frankivsk 76000,
абонентська скринька №80
Adres redakcji:
Ivano�Frankivsk 76002
Івано�Франківськ
ul. Ivasiuka 60
вул. Івасюка 60
tel : +38 (0342) 71�38�66
e�mail : kuriergalicyjski@wp.pl
konto bankowe: WAT „Raiffeisen Bank
AWAL” IF OD APPB MFO 336462 r/r
260086283
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ІФОД
АППБ МФО 336462 р/р 260086283

Świadectwo rejestracji Seria KW
nr 12639�1523 R
wydane 14.05.2007
Свідоцтво про державну реєстрацію
Серія КВ № 12639�1523 Р
від 14.05.2007 р.

Założyciel i wydawca:
Mirosław Rowicki
Засновник і видавець М. М. Ровіцкі

Skład redakcji:
redaktor naczelny: Marcin Romer
zgrodurevery@wp.pl
z�ca red. naczelnego: Irena Masalska
miriamg@wp.pl
główny red. techniczny: Maria Basza
mariabasza@wp.pl
oraz: Jurij Smirnow, Konstanty Czawa�
ga, Renata Klęczańska, Władysława
Dobosiewicz, Julia Tomczak
współpracują: Olga Ciwkacz,
Szymon Kazimierski, Piotr Janczarek
(www.poznajukraine.com),
Tadeusz Kurlus, Jacek Borzęcki,
Tadeusz Olszański i inni.
Pismo wspierane przez Senat RP
za pośrednictwem Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie

Za treść reklam, ogłoszeń i oświadczeń
redakcja nie ponosi odpowiedzialności,
nie zamówionych rękopisów nie zwraca
i pozostawia sobie prawo do skrótów.
Poglądy, prezentowane na łamach
naszego pisma, nie zawsze odpowia�
dają poglądom członków redakcji lub
wydawcy.
Druk: Wydawniczy Dom „Mołoda Hały�
czyna” Sp.zo.o.
ТзОВ Видавничий Дім «Молода
Галичина»
Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780
Передплати можна протягом року
в усіх відділеннях зв’язку України
Газета виходить 2 рази  на місяць

Lwowska Fala
i Radio Lwów
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 Katowicach:
Bielsko-Bia³a – 103 FM
Czêstochowa – 98.4 FM
Katowice – 102.2 FM
Rybnik – 97 FM
Poza tym, mo¿liwy jest odbiór audycji poprzez Internet,
bezpoœrednio ze strony internetowej PR w Katowicach.
Adres strony: http://www.prk.pl
Audycje archiwalne
Na naszej stronie www.kresowianie.arx.pl zamieszczamy
audycje archiwalne, zapisane w stereofonicznych plikach
dŸwiêkowych w formacie Ogg Vorbis.
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 opisna. Pos³uguj¹c
siê oknem “Szukaj” (u góry po lewej stronie) mo¿na
odnaleŸæ frazy, wystêpuj¹ce w opisach audycji.
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.

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki z nr 6 (48)

POZIOMO: 1  – coœ  drobnego, b³ahostka,
bagatelka, 6  – bardzo zaraŸliwa wirusowa
choroba, 10 – urojenie, z³udzenie, 11  –
¿o³nierz, potrafi¹cy precyzyjnie strzelaæ,
12   – dawna nazwa greckiej wyspy Kerkira
na Morzu Joñskim, 13  – ptak wodny, 16
– czêœæ tn¹ca pi³y, 17  – sêdzia go odgwiz-
duje, 19  –  bardzo d³ugi ³añcuch górski w
Ameryce Po³udniowej, 21 i – ndonezyjska
nazwa wyspy Borneo, 24  – kartofel, 25 –
coœ absolutnie doskona³ego, 28  – stolica

Kenii, 29  – specjalista od badania kultur
ludów, 30  – miasto w Badenii-Wirtem-
bergii, nad Renem, 31  –  wywozi to, co
wyrzucamy.

PIONOWO: 1  – wybrzydzanie, grymasy,
2  – najwy¿szy stopieñ uczucia przyjem-
noœci,  3 – uroczyste orêdzie, 4 – niedŸwiedŸ,
5 – dzia³ astronomii, zajmuj¹cy siê
Wszechœwiatem, 7 – krótka ³opata, 8 – gdy
siê zdenerwujemy, powoduje podniesienie

ciœnienia krwi, 9  –  gra na tablicy z 256
polami, 14  – wyrób z ciasta uformowanego
w kó³ko, 15   – wielkie akwarium z okazami
morskiej fauny i flory, 18  – zak³ada siê je
na rêce, 20  – gruba, mocna tkanina u¿y-
wana na ubrania robocze, 22 – morski
statek rybacki, 23 –  czuwa nad ka¿dym
cz³owiekiem, 26  – s³ynny brazylijski pi³karz,
27–szukanie jej w stogu siana jest bez-
skuteczne.

POZIOMO: rzodkiewka, opal, aneksja, Lucyper, Adare, bursztyn, sejsmograf, ¿ako, m¹ka, Trójmiasto, lojalizm, bubel,
cynamon, Augiasz, Arad, memorandum.
PIONOWO: rial, onegdaj, Kostroma, etap, kalkulacja, pipetka, laryngolog, œcisk, asymilacja, zgorszenie, liturgia, kijanka, steward,
plama, lato, szum.

WG. HORACEGO SAFRINA

Chasyd opowiada:
Do cadyka z Bóbrki przyby³ pew-

nego dnia chasyd z g³uchoniem¹ córk¹.
Rabbi – oby ¿y³ d³ugo! – przyrzek³
stroskanemu ojcu, ¿e córkê uzdrowi.
Wdzia³ tedy swój soboli ko³pak, uj¹³
kostur i stukn¹wszy nim trzy razy w
pod³ogê, zawo³a³ wielkim g³osem:

- Saro, córko Lei, rozkazujê ci, prze-
mów! A dziewczyna nic, milczy.

- Saro, córko Lei, rozkazujê ci, prze-
mów! A dziewczyna nic, milczy.

Wiêc, kiedy Sara, córka Lei, po raz
trzeci pozosta³a nieczu³a na jego s³owa,
rabbi – oby ¿y³ d³ugo! – wpad³ w z³oœæ i za-
krzykn¹³:

- Upar³aœ siê, a wiêc do samej œmierci
nie wydob¹d¿ z niesfornych swoich ust
¿adnego  dŸwiêku!...

No i co wy na to? Sprawdzi³y siê, jak
zawsze, s³owa – oby ¿y³ wiecznie! –

KUCHNIA KRESOWA
DWÓJKI LWOWSKIE
Ciasto:50 dag m¹ki, 2 jajka, szklanka
wody;
nadzienie I: 10 dag kaszy gryczanej,
5 dag cebuli, t³uszcz, 10 dag pieczeni
wieprzowej;
nadzienie II: 50 dag kapusty
kwaszonej, 2 suszone grzybki, 8 dag
cebuli, t³uszcz, 2 dag m¹ki; sól,
pieprz, majeranek, kminek i przypra-
wa do zup do smaku.

M¹kê przesiaæ na stolnicê, wbiæ
umyte jajka, zarobiæ ciasto no¿em,
wlewaj¹c cienkim strumieniem wodê,
dok³adnie wyrobiæ, przykryæ serwetk¹

i pozostawiæ na godzinê. Kaszê op³u-
kaæ, zalaæ wrz¹c¹ osolon¹ wod¹ (ok.3/
4 szklanki), dodaæ ³y¿kê t³uszczu,
zagotowaæ, wstawiæ do wiêkszego
naczynia z wrz¹c¹ wod¹ i ugotowaæ
na parze. Cebulê obraæ, op³ukaæ,
drobno pokrajaæ, usma¿yæ, po³¹czyæ
z kasz¹ i zmielonym miêsem,
doprawiæ. Kapustê pokrajaæ, dodaæ
namoczone i pokrajane w paseczki
grzyby, zalaæ niedu¿¹ iloœci¹ wody,
ugotowaæ i odparowaæ. Cebulê obraæ,
op³ukaæ, drobno pokrajaæ, usma¿yæ,
oprószyæ m¹k¹, zasma¿yæ lekko
rumieni¹c, po³¹czyæ z kapust¹, chwilê

poddusiæ, doprawiæ. Ciasto podzieliæ
na dwie czêœci, wiêksz¹ i mniejsz¹.
Mniejsz¹ czêœæ ciasta cienko rozwa³-
kowaæ, wykrawaæ kieliszkiem kr¹¿ki,
nak³adaæ kaszy, przykryæ pozosta-
³ymi kr¹¿kami, zlepiæ brzegi. Pozosta-
³¹ wiêksz¹ czêœæ ciasta równie¿ cienko
rozwa³kowaæ, wykrawaæ kr¹¿ki
szklank¹, nak³adaæ cienk¹ warstwê
kapusty, potem ma³e piero¿ki posypaæ
kapust¹, przykryæ pozosta³ymi kr¹¿ka-
mi, zlepiæ brzegi, k³aœæ do wrz¹cej
osolonej wody, ugotowaæ. Nastêpnie
wyj¹æ ³y¿k¹ cedzakow¹, osaczyæ z
wody, podzieliæ na porcje, polaæ
skwarkami z boczku wêdzonego z
cebul¹.

rabbiego Elchanana z Bóbrki: dziew-
czyna po dziœ dzieñ jest niema i g³ucha
jak pieñ...

***
W bó¿nicy:
Chasyd, ws³uchany w pojêkiwania

cadyka, modl¹c siê, podnosi g³os coraz
wy¿ej.

- S³uchaj – szepcze mu do ucha naj-
bli¿szy s¹siad – nie wrzeszcz tak na Pana
Boga! Po dobroci wskórasz wiêcej...
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Kantorowe kursy walut
na Ukrainie

18.11.2007, Lwów
 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
     5,03 1USD     5,065
     7,42 1EUR     7,48
     2,03 1PLN     2,06
     10,22 1GBP     10,25
     0,204 1RUR     0,206

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

USŁUGI TURYSTYCZNE
Fachowe oprowadzanie po Lwowie

Pilotowanie grup turystycznych po Kresach
Tel.: 0	0380679447843


