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Niezależne pismo 
Polaków na Ukrainie
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WOJCIECH JANKOWSKI

W piątek, 12 września do Lwowa 
dotarł konwój z darami dla Ukrainy. 
Organizatorem wyprawy było Sto-
warzyszenie „Pokolenie”. Działacze 
z Katowic tak opisali swoją akcję 
na stronie internetowej: „Przygoto-
wujemy transport na Ukrainę. Nie 
jesteśmy w stanie przebić Putina z 
jego 280 ciężarówkami – to mogłaby 
zrobić bez trudu Unia Europejska. Ale 
musimy postawić sobie konkretny cel. 
Załadujmy jedną ciężarówkę tym, co 
jest najpotrzebniejsze”. Tak uczynili. 
Zebrali pieniądze w ramach akcji „Je-
stem Polakiem, pomagam Ukrainie”. 
Do inicjatywy przyłączyli m. in. się 
Gazeta Polska i TV Republika.

Konwój dwunastu samochodów 
po problemach na granicy, wjechał 
na terytorium Ukrainy w czwartek. 
Ukraińscy pogranicznicy nie byli 
pewni, czy wiezione dary nie są prze-
znaczone na sprzedaż, ale w końcu 
przepuścili grupę aut udekorowa-
nych polskimi i ukraińskimi fl agami. 
Po przekroczeniu granicy pojawiły 
się kolejne kłopoty – usterka samo-
chodu. Zmęczeni uczestnicy konwo-
ju postanowili odpocząć w okolicach 
Zimnej Wody, gdzie spotkała się z 
nimi ekipa Kuriera Galicyjskiego. Po 
czym przekazali dary lwowskim Po-
lakom i udali się w dalszą drogę do 
Kijowa. Do Kijowa dotarli w sobotę, 
gdzie zostali powitani przez Andrija 
Parubija, byłego szefa Rady Bezpie-
czeństwa i Obrony Ukrainy. Część 
darów została przekazana Gwardii 
Narodowej i ochotniczym batalio-
nom. Po czym konwój udał się na 
wschód Ukrainy.

Akcja „Jestem Polakiem, poma-
gam Ukrainie” została zapoczątko-
wana dzięki staraniom katowickiego 
Stowarzyszenia „Pokolenie”. Do 
pomocy włączyły się także: Funda-
cja Strzelecka, telewizja Republika, 
„Gazeta Polska”, „Codzienna” oraz 
portal Niezależna.pl. W wyprawie 
wzięli udział też dziennikarze, m.in. 
Dawid Wildstein, Wojciech Mucha, 
Monika Andruszewska i bard Paweł 
Piekarczyk.

z PrzEMYsłaWEM Miś-
KIEWICZEM, prezesem sto-
warzyszenia „Pokolenie” 
rozmawiał WoJCiECH Jan-
KOWSKI.

Jaki ładunek wieziecie na 
ukrainę?

Co wieziemy  w tych samocho-
dach? To, co dowiedzieliśmy się, że 
należy przywieźć. Rzeczy które są 
najpotrzebniejsze: mamy rzeczy ra-
tujące życie, czyli Celoxy, które na 
Ukrainie są już legendą. Mamy opa-
ski uciskowe, koce termiczne. Mamy 
mundury, 500 dresów pełnych, 600 
pałatek żołnierskich. Mamy pomoc 
dla obozów, dla uchodźców, To już 
dokładnie na zamówienie, rzeczy, 
które były najbardziej potrzebne: 
kaszki dla dzieci, pampersy, pod-
paski. Część samochodów zostaje 
w Kijowie, część samochodów zo-
stanie wywieziona w okolice frontu. 
Poza tym jeden samochód już zo-
stał rozładowany we Lwowie. Kon-
kretnie w szkole polskiej: czterdzie-
ści kilka tornistrów, kredki, zeszyty, 
pomoce szkolne, itp., itd. Ogólnie to 
jest konwój bardzo ekumeniczny. Z 
reguły konwoje jadą w jedno miej-
sce. My chcemy pomagać ludziom 
na zachodniej Ukrainie, centralnej, 

wschodniej. Czy nam się to uda? 
Mamy możliwości, jakie mamy – 
jesteśmy organizacją pozarządo-
wą. To wszystko było możliwe, bo 
był duży odzew, bardzo dużo ludzi 
wpłaciło pieniądze. W ciągu dzie-
sięciu dni wpłaciło pieniądze ponad 
pięćset osób. Tych pieniędzy było 
koło 120 tysięcy. Większość to były 
wpłaty: 100, 200, 300 złotych, ale 
były też wpłaty wzruszające po 5 zł 
na przykład. Były też sumy bardzo 
poważne. Tu pomogła nam Funda-
cja Niepodległości z Lublina, która 
się od dawna sprawami ukraińskimi 
zajmowała. I jedna wpłata od osoby, 
która chciała zachować anonimo-
wość – kwota która była 1/3 całej 
sumy. Wydaje mi się osobiście, że 
my tej wojny z Putinem nie wygra-
my, ale jeżeli możemy ulżyć Ukraiń-
com w walce…Oni nie walczą tylko 
o siebie, walczą też o nas i chcemy 
się do tego przyczynić. I ta zbiórka 
jest nam, Polakom potrzebna. 

który już raz jedziecie? 
który raz zbieracie dary?

My zbieramy dary non-stop od 
stycznia. Ile razy przyjeżdżaliśmy? 
Jesteśmy chyba 12 raz.

stowarzyszenie Pokole-
nie zaczynało jeszcze w cza-
sie Majdanu?

Tak w czasie Majdanu. Momen-
tem przełomowym była chwila, gdy 
Janukowycz wprowadził te drakoń-
skie ustawy. Ja jestem człowiekiem 
pokolenia stanu wojennego. Wtedy 
właściwie byłem już dojrzałym czło-
wiekiem i za każdym razem kiedy 
widzę, że w krajach, które wyzwoliły 
się spod dyktatury komunistycznej, 
dochodzi do takiej sytuacji, że są ła-
mane prawa obywatelskie, łamie się 
pewne standardy demokratyczne, 
wtedy trzeba pomagać! To poru-
szyło moich kolegów. My jesteśmy 
organizacją, która w większości 
wywodzi się z Niezależnego Zrze-
szenia Studentów i dlatego nasze 
działania były automatyczne. To wy-
nikło z potrzeby serca. Wsiąkłem w 
ten Majdan całkowicie. Jeździłem tu 
cały czas i myślę, że będę jeździł, że 
to się już nie zmieni. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłym roku po wygranej 
wojnie będę mógł tu przyjeżdżać re-
kreacyjnie, jak przyjeżdżałem do tej 
pory, przed Majdanem, czego sobie 
i państwu życzę.

My też mamy nadzieję. 
Trzymamy kciuki. ile kilome-
trów przed wami?

Aż strach powiedzieć: dzisiaj 
500, jutro 800. A potem z powrotem. 
Damy radę!

MARCIN ROMER

„Jak Kali ukraść komuś krowa to 
dobrze, a jeśli Kalemu ktoś ukraść 
krowa to źle”. Ta wypowiedź afrykań-
skiego chłopca z powieści Henryka 
Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” 
wydaje się ostatnio nabierać cech 
obowiązującej zasady w stosun-
kach międzynarodowych. Pojęcie 
dobra i zła, podobnie jak kłamstwa 

i prawdy stają się sprawami zupełnie 
umownymi. Pojęcie faktu zaciera się, 
ustępując miejsca frazie: jeśli fakty 
przeczą założonej teorii, tym gorzej 
dla faktów.

Niedawno przeczytałem wypo-
wiedź, że Polaków na Ukrainie w 
zasadzie nie ma. Ci co się takimi 
nazywają to jakaś zgraja mutan-
tów, zupełnie niegodnych tego 
miana. Z litości pominę nazwiska 

autorów i organizacje, do których 
się przyznają. Powodem takiego 
bezprecedensowego ataku był fakt, 
iż olbrzymia większość środowisk 
polskich na Ukrainie, wszystkie pol-
skie organizacje i wszystkie polskie 
media, jak Ukraina długa i szeroka 
poparły Rewolucję Godności i zdecy-
dowanie przeciwstawiły się rosyjskiej 
agresji. Fakt ten, jako niepasujący 
do głoszonej teorii, wystarczył by 
mieszkających na Ukrainie Polaków 
odsądzić od czci i wiary, odmawia-
jąc im jednocześnie prawa do walki 
o przyszłe życie w cywilizowanym 

państwie, kierującym się europejski-
mi wartościami. Zdrada – napisano 
w komentarzu pod oświadczeniem 
Federacji Organizacji Polskich na 
Ukrainie.

No cóż – po owocach pozna-
cie ich. Handel własnymi rodakami 
i nieziszczona chęć ujrzenia ich w 
objęciach „ruskiego miru” komenta-
rza nie potrzebuje. 

Zaś autorom takich „teorii” moż-
na odpowiedzieć w lepiej zrozumia-
łym dla nich języku – niedożdioties! 

Jestem Polakiem, pomagam Ukrainie
Polski konwój z darami przejechał przez lwów, 
po czym udał się do kijowa i na wschód ukrainy. 
organizatorzy konwoju uważają, że unia Euro-
pejska mogłaby zrobić więcej niż oni, ale dają 
z siebie tyle, ile są w stanie.
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Jak zginął tadeusz
Dołęga-Mostowicz
Andrzej Sznajder
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o Polakach na Bukowinie
Wojciech Jankowski
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operacja „Wrench”
Szymon Kazimierski
s. 21

Jerzy Bajan – lotnik 
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Przegląd wydarzeń

EugEniusz sało tekst
alEksandEr kuśniErz 
zdjęcie

W otwarciu Forum Wydawców 
w pałacu Potockich uczestniczyli 
przedstawiciele władz miasta i ob-
wodu, partnerzy, sponsorzy, goście 
i czytelnicy.

Nawiązując do wojny, która toczy 
się na wschodzie Ukrainy Aleksandra 
Kowal, szefowa Forum Wydawców i 
Ołeksandr Afonin, prezes Ukraiń-
skiego Stowarzyszenia Wydawców 
i Księgarzy, mówili o problemach 
świadomości ukraińskiej: „Kiedy jest 
wojna – książka jest nie na czasie, 
ale kiedy wojny nie ma sytuacja jest 

podobna”. Zachęcali wszystkich do 
czytania, myślenia i rozważań nad 
przeczytanym tekstem, bo „tylko 
książka zatrzyma krew i nie dopuści 
do ponownego jej rozlewu”.

Mer Lwowa Andrij Sadowyj za-
znaczył, że w wojnie tej zwycięży nie 
tylko broń, ale również rozum. „Fo-
rum Wydawców czyni nas bardziej 
wykształconymi. Żeby trenować 
mózg trzeba dużo czytać” – dodał.

9 września 2014 premier Pol-
ski Donald Tusk złożył dymisję z 
zajmowanego stanowiska, zosta-
ła ona przyjęta przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. Po-
wierzył Donaldowi Tuskowi dalsze 
sprawowanie obowiązków do czasu 
powołania nowej Rady Ministrów. 
Polacy obejmą też szereg innych 
stanowisk w Brukseli: Elżbieta 
Bieńkowska będzie komisarzem 
UE ds. rynku wewnętrznego i usług, 
przemysłu, przedsiębiorczości oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
– podał szef Komisji Europejskiej Je-
an-Claude Juncker. Przyznana Bień-
kowskiej teka jest jedną z nowości w 
strukturze KE. Jak poinformowano w 
komunikacie, będzie to „maszynow-
nia realnej gospodarki”.

W czasie inauguracyjnej sesji 
Parlamentu Europejskiego Ryszard 
Czarnecki (PiS) został wybrany na 
wiceprzewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego.

Bogusława Liberadzkiego (SLD) 
i Karola Karskiego (PiS) wybrano na 
kwestorów PE.

Na czele komisji spraw konsty-
tucyjnych stanie Danuta Huebner 
(PO). Europosłanka PIS Anna Foty-
ga została szefową stałej podkomisji 
bezpieczeństwa i obrony (SEDE), 
która podlega komisji spraw zagra-
nicznych i zajmuje się sprawami 
wspólnej polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa UE oraz europejskiej 
polityki bezpieczeństwa i obrony.

Przewodnictwo komisji przemy-
słu, badań i energii obejmie na dwa 
i pół roku Jerzy Buzek, a na drugą 
połowę kadencji zastąpi go Janusz 
Lewandowski (obaj PO). Szefem 

„Dziś młodzież oczekuje na 
iPhone 6, nowinkę techniczną, któ-
rej właścicielem chciałby zostać 
każdy. Wolałbym, żeby każdy młody 
Ukrainiec chciał zostać właścicielem 
dobrej ukraińskiej książki” – powie-
dział Jurij Turiański, przewodniczący 
Lwowskiej Państwowej Administracji 
Obwodowej.

Marton Megadge z instytutu „Col-
legium Hungaricum” w Wiedniu opo-
wiedział o literackim programie „Do-
nau Lounge”, podczas którego zosta-
ną zaprezentowane książki pisarzy z 
Austrii, Węgier, Słowacji, Chorwacji 
oraz Ukrainy. „Donau Lounge” przed-
stawia kraje „regionu dunajskiego”, 
które łączy wspólna historia.

Organizatorzy spodziewają się, 
że XXI Forum Wydawców we Lwo-
wie odwiedzi ponad 50 tys. osób. W 
ciągu czterech dni targi książki we 
Lwowie odwiedzi 370 autorów i go-
ści z 25 krajów, którzy zaprezentują 
316 książek na różnorodnych pane-
lach odbywających się w różnych 
częściach miasta.

Po raz kolejny można było do-
strzec duże zainteresowanie polską 

książką przy stoiskach Ars Polony 
z Warszawy oraz Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego we Wrocławiu.

- Zainteresowanie polskimi książ-
kami jest ogromne. Przychodzą lu-
dzie, pytają, interesują się. Mamy na-
dzieję, że książki które przywieźliśmy 
– ponad pięćset tytułów – spotkają 
się z dużym zainteresowaniem i każ-
dy znajdzie coś ciekawego dla siebie 
– powiedział Grzegorz Guzowski, 
prezes ARS Polony.

Natomiast Laurynas Vaiciunas, 
dyrektor wydawnictwa Kolegium Eu-
ropy Wschodniej przedstawił specjal-
ny numer „Nowej Europy Wschodniej” 
w tłumaczeniu na język ukraiński, 

który zawiera najlepsze polskie pu-
blikacje o stosunkach polsko-ukra-
ińskich.

Tegorocznymi gośćmi z Polski 
na targach książki we Lwowie będą 
m. in. pisarze Janusz Głowacki i An-
drzej Stasiuk.

Przypominamy, że Polska była 
gościem honorowym ubiegłoroczne-
go XX Forum Wydawców we Lwo-
wie.

XXI Forum Wydawców 
we Lwowie
11 września 2014 roku rozpoczęło się we lwowie 
XXi Forum Wydawców. są to największe targi książ-
ki na ukrainie, które gromadzą wydawców, literatów, 
poetów, artystów, biznesmenów, polityków, a przede 
wszystkim – olbrzymie rzesze czytelników.

komisji rolnictwa zostanie Czesław 
Siekierski (PSL).

Funkcje szefów dwóch delegacji 
PE ds. współpracy z krajami trzecimi: 
delegacją ds. Białorusi pokierować 
ma Bogdan Zdrojewski, zaś ds. Ira-
nu – Janusz Lewandowski. Podjęto 
wprawdzie próbę uzyskania funkcji 
szefa delegacji ds. Ukrainy, ale przy-
padła ona Chorwacji

- To bardzo duże osiągnięcie. 
Nie zdarzyło się jeszcze, by polska 
delegacja uzyskała tyle komisji – 
powiedział na konferencji prasowej 
szef klubu PO-PSL w europarlamen-
cie Jan Olbrycht. Przyznał, że we 
frakcji centroprawicowej Europej-
skiej Partii Ludowej (EPL), do której 
należą PO i PSL, „gra o stanowiska 
była skomplikowana”. Dodał, że pol-
ska grupa we frakcji centroprawicy 
świadomie zrezygnowała ze starań 
o stanowisko jednego z czternastu 
wiceprzewodniczących PE, aby uzy-
skać więcej i ważniejsze komisje. – 
Jeśli chodzi o interesy polskie, to z 
naszych doświadczeń wynika, że 
ważniejsze niż wiceprzewodniczący 
są dla nas komisje merytoryczne PE 
– powiedział Olbrycht.

(PAP, wp.pl, w24.pl, Gazeta 
Wyborcza, Rzeczpospolita)

W nachodzącym tygodniu sesja 
plenarna w Strasburgu, podczas któ-
rej umowa stowarzyszeniowa z Ukra-
iną zostanie poddana pod głosowanie. 
„Umowę głosujemy w specjalnym, 
przyśpieszonym trybie ze względu 
na dramatyczną sytuację na Ukrainie. 
Ma to zatrzymać falę spekulacji, co do 

Z Warszawy 
do Brukseli
od 1 grudnia donald Tusk 
będzie przez dwa i pół roku peł-
nił funkcję przewodniczącego 
rady Europejskiej. 30 sierpnia 
2014 podczas spotkania rady 
Europejskiej został zatwierdzo-
ny na tym stanowisku. zastąpi 
Belga Hermana Van Rompuya, 
który objął to stanowisko 
w grudniu 2009.

MSZ Ukrainy podaje, że ostatnie 
ustalenia, dotyczące Umowy Stowa-
rzyszeniowej z UE, „usuwają hipote-
tyczne obawy Rosji”.

 - UE zgodziła się przedłużyć 
działanie zasad autonomicznych pre-
ferencji handlowych dla eksporterów 
ukraińskich do końca 2015 roku. ten 
krok ze strony UE jest bezpreceden-
sowym gestem wsparcia i solidarno-
ści z Ukrainą – podaje ministerstwo.

Według ekspertów z resortu, da 
to możliwość Ukrainie w pełnym wy-
miarze wykorzystać przewagi Strefy 

możliwości zmiany zapisów umowy 
lub zablokowania procesu ratyfikacji” 
– powiedział podczas konferencji pra-
sowej w Biurze Informacyjnym Parla-
mentu Europejskiego w Warszawie 
sprawozdawca PE do spraw Ukrainy, 
poseł Jacek Saryusz-Wolski. 

(Biuro Informacyjne PE)

Wolnego Handlu w ramach Umowy. 
– Nasi producenci będą mieli moż-
liwość jednostronnych preferencji 
UE i otrzymają dodatkowy czas na 
dostosowanie się do wzmożonej 
konkurencji w ramach Strefy Ukra-
ina-UE – podają informacje. Pod-
kreślano przy tym, że pozwoli to 
zachować równowagę pomiędzy re-
alizacją Umowy i dotychczasowymi 
zasadami handlu w ramach umów 
handlowych WNP.

- Ustalenia z UE likwidują nawet 
hipotetyczne obawy strony rosyjskiej, 

związane z implementacją Umo-
wy. Ukraina i UE uzgodniły dalsze 
konsultacje z Federacją Rosyjską w 
kwestii handlu – podkreśla w infor-
macji MSZ Ukrainy.

W  resorcie padają zapewnienia, 
że planowana wcześniej ratyfikacja 
Umowy Stowarzyszeniowej przewi-
dziana jest jednocześnie w Parla-
mentach Ukrainy i Unii Europejskiej 
dnia 16 września 2014 roku, a tekst 
umowy nie zazna żadnych zmian. 

źródło: prawda.com.ua

Polski sprzęt policyjny trafi na 
Wschód. Kijów dostanie go bezpłat-
nie, pokryjemy nawet koszty trans-
portu.

Polskie MSW przekaże nieod-
płatnie ukraińskiemu resortowi spraw 

Europa o Umowie z Ukrainą

wewnętrznych sprzęt policyjny. Jaki? 
Tego nie ujawnia. Jednak na podsta-
wie umowy, której projekt powstał już 
w resorcie, można przekazać także 
broń.

rp.pl

Polskie MSW pomoże Ukrainie

Ukraina o Umowie z UE

se
.pl
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AGNIESZKA SAWICZ

Dziennikarze pilnie śledzą ru-
chy zielonych ludzików w dawnych 
republikach radzieckich i można od-
nieść wrażenie, że bukmacherzy są 
o krok od przyjmowania zakładów, 
które państwo zostanie zaatakowa-
ne jako kolejne. Przepraszam, które 
sprowokuje Rosjan do obrony inte-
resów Kremla lub rosyjskojęzycznej 
mniejszości. Litwa, Łotwa, Estonia, 
Mołdawia czy Polska? Czy Moskwa 
wybierze próbę otwartej konfrontacji 
z NATO, czy bezpieczniejsze od-
zyskiwanie dawnej strefy wpływów 
poza granicami Paktu, na terenach, 
za które będzie można jej co najwy-
żej pogrozić palcem, a za które nikt 
nie nadstawi głowy?

Rosjanie wydają się być pewni, 
że Zachód będzie robił wszystko, by 
uniknąć starć. Co istotne, na poten-
cjalny konflikt prawdopodobnie nikt 
nie będzie chciał wyłożyć pieniędzy. 
Jak świat światem wojna to przede 
wszystkim ogromne nakłady finanso-
we. Jeśli odpowiednich sum nie uda 
znaleźć się w budżecie, a nie jest się 
rosyjskim prezydentem mogącym 
zażądać finansowania działań wo-
jennych przez oligarchów, to należy 
kosztami obciążyć podatników, a 
chyba żaden z mieszkańców państw 
Europy Zachodniej czy Stanów Zjed-
noczonych nie jest zainteresowany 
wspieraniem wojny we wschodniej 
części kontynentu. Co więcej, wielu 
z nich prawdopodobnie nawet nie 
rozumie o co ta wojna się toczy i czy 
przypadkiem nie jest próbą przywoła-
nia do porządku jakiejś zbuntowanej 
prowincji, czego interesującym przy-
kładem publikacje w tak prestiżowym 
magazynie, jak „National Geogra-
phic”, który już uznał istnienie Nowo-
rosji i wytyczył jej granice. 

Mieszkańcy Rosji z kolei zapła-
cą każdą, najwyższą nawet cenę. 
Już ją zresztą płacą. Kobiety szu-
kające swoich mężów, braci i synów 
są zastraszane, a za chwilę wmówi 
im się, że ludzie ci nigdy nie istnieli. 
Społeczeństwo faszerowane propa-
gandową papką w znacznej części 
wspiera działania dzielnego Wladi-
mira Władimrowicza Putina, który z 
takim poświęceniem broni bratniego 
narodu i szuka drogi na odwiecznie 
rosyjski Krym, za którego powrót do 
macierzy już wszyscy są wdzięczni. 

Jeśli dodać jeszcze do neoimpe-
rialnych zapędów walkę ze zgnilizną 
Zachodu, z „Gejropą”, którą brzydzą 
się „prawdziwi Rosjanie”, to dla lu-
dzi przesiąkniętych radzieckim spo-
sobem myślenia oznacza to swoistą 
stabilizację, powrót do dobrze zna-
nej retoryki i tradycyjnego wroga. 

Putin umiejętnie łączy image cara 
z posępną miną kagiebisty. Nic to, że 
spuścizna koronowanych władców 

kłóci się ze zdobyczami czerwonej 
rewolucji, na takie drobiazgi nikt nie 
zwróci uwagi, jeśli wyeksponuje się 
wspólny mianownik – walkę o rosyj-
ską dominację nad światem. Nikt też 
nie zauważy, że Rosja tak naprawdę 
nie ma temu światu niczego do za-
oferowania. Nie ma patentu na de-
mokrację, nie ma monarchii na miarę 
Wielkiej Brytanii i nikt nie cieszyłby 
się z narodzin „car baby”. Zresztą 
Putin w kwestiach rodzinnych wzo-
ruje się na wszelkiej maści dyktato-
rach, którzy nie afiszowali się swymi 
bliskimi. 

To także istotna różnica pomiędzy 
Rosją a Zachodem, gdzie miła żona u 
boku i gromadka dzieci przysparzają 
politykom sympatii wyborców. Putin 
nie tylko woli strach od sympatii, ale 
wyraźnie obawia się swoich kobiet 
– cóż bowiem by się stało, gdyby 
się okazało, że potrafią bardziej niż 
on ująć Rosjan? Nie przedstawi też 
światu dzieci. Potomstwo ludzi, któ-
rych władza opiera się na kruchych 
podstawach intryg, manipulacji, szan-
tażu czy zbrodni, nie jest zdolne prze-
jąć politycznej schedy, gdyż tej nie 
będzie. Wręcz może być pewne, że 
tylko anonimowość może mu urato-
wać życie, jeśli dwór zbudowany wo-
kół dzierżącego stery rodzica uzna, 
że dość ma jego wybryków. 

Rosja zatem nie sprzeda światu 
swojego pomysłu na rządzenie pań-
stwem. Nikt nie kupi patentu na życie 
w strachu, na łagry, ukrywanie swej 
tożsamości, poglądów czy orientacji 
seksualnej. Rosja nie ma też, o zgro-
zo, nic do zaoferowania w sferze, z 
której jest tak bardzo dumna, mia-
nowicie w sferze kultury. Rosjanie 
przeoczyli, że dziś na świecie nie 
rządzi balet, opera i kino moralnego 
niepokoju. Nikt przy zdrowych zmy-
słach nie będzie widział bohatera w 
Raskolnikowie, nie będzie chciał ko-
chać jak Karenina. Młodzież biegnie 
do kin na wysokobudżetowe produk-
cje mające ją rozerwać, nie skłonić 
do egzystencjalnych rozważań, a 
później, zagryzając hamburgerem, 
chce słuchać piosenek śpiewanych 
przez jej rówieśników, mówiących o 
jej problemach. Duma Rosji, kultura 
przed wielkie K, to kultura niszowa 
lub kultura lamusa. Zatrzymała się 
ona na wielkich dziełach minionych 
dwóch stuleci i nie poszła ani o krok 
do przodu. Z ostatnich dwudziestu 
lat, z czasu, gdy wyrastali ludzie 
dziś szykujący się do przejmowania 
władzy, zapamiętano może zespół 
Tatu, ale homoseksualne podteksty 
wiązane z wokalistkami są na cen-
zurowanym w kraju, w którym ho-
moseksualizmu w świetle prawa nie 
ma. Poza tym – Rosja nie istnieje w 
powszechnej świadomości, chyba, 
że mowa o gazie i wojnach, których 
jak już wspomniano nie ma. 

W tym zagmatwanym przez 
polityków i posłusznych im dzienni-
karzy obrazie wciąż umyka gdzieś 
wątek ludzki. Co prawda portale 
społecznościowe nafaszerowane są 
widokami zniszczonych ostrzałem 
miast wschodniej Ukrainy, zdjęciami 
uroczych dzieci o smutnych buziach 
dzierżących w małych dłoniach ape-
le o pokój, fotografiami ślicznych 
ukraińskich dziewcząt wołających o 
pokój i wizerunkami ich mężczyzn 
w mundurach, o poharatanych twa-
rzach, bez kończyn. Internauci lubią, 
komentują i zapewne coś im w pa-
mięci z tych obrazów pozostaje. Ale 
brak w tym wszystkim konkretnych 
artykułów mówiących o dramacie, 
który tam się rozgrywa. Nie tylko 
o liczbie zabitych i rannych, ale o 
codziennym życiu na linii frontu. O 
sympatiach i antypatiach, o pomocy, 
której ludzie ci udzielają jednej ze 
stron, bądź o ich ucieczce ze strefy 
działań wojennych. To pewne, że 
trudno dziś tych ludzi o to wypyty-
wać, że w warunkach wojny ciężko 
o reportaż o człowieku, a jednak 
sprowadziliśmy tę wojnę do postaci 
Putina, separatystów i szarej masy 
Ukraińców bez twarzy, którzy walczą 
o swą ojczyznę. 

Co ciekawe, zapomnieliśmy, jak 
się zdaje, o Polakach, których nie jest 
mało na terenach objętych wojną. Co 
z mniejszością polską, jak sobie ra-
dzi, czy potrzebne jej wsparcie, a jeśli 
tak, to jakie? Kto z polskich polityków 
zadał te pytania i kto na nie udzielił 
odpowiedzi? Kto tę odpowiedź na-
głośnił i rozpropagował tę wiedzę w 
mediach? Nikt, czy uczyniono to tak 
nieudolnie, że pytani przeze mnie 
Polacy nie potrafili nic na ten temat 
powiedzieć?

Nikt nie potrafił mi też udzielić 
odpowiedzi na pytanie, co stało się z 
Polakami mieszkającymi na Krymie. 
Po aneksji półwyspu skoncentrowa-
no się na losie Tatarów, lecz nieomal 
przeoczono inne mniejszości naro-
dowe. Czy Polacy ci są dziś obywa-
telami Rosji? Czy nadal mają swoje 
organizacje, uczestniczą w polskoję-
zycznych mszach i posyłają dzieci na 
lekcje ojczystej mowy? Poparli Puti-
na, głosowali za Rosją w sfingowa-
nym plebiscycie czy może czują się 
oszukani, zagrożeni, może uciekli? 

Chciałabym wiedzieć, co dzieje 
się dziś nie tylko z Ukraińcami, ale 
i mniejszością polską w ogarnię-
tych wojną obwodach. Chciałabym 
wiedzieć, co stało się z Polakami na 
Krymie. I chciałabym wiedzieć, czy 
interesuje to polskich polityków oraz 
dziennikarzy w takim samym stopniu, 
jak mnie. 

Chyba, że znów pytam o coś, 
czego nie ma. Przecież Putin mówi, 
że nic się złego nie dzieje. 

EugEniusz sało
tekst i zdjęcia

- Organizatorzy długo zastana-
wiali się czy kontynuować idee festi-
walu partnerstwa. Radziliśmy się z 
miastami i województwami partner-
skimi Lwowa i obwodu lwowskiego. 
Bardzo miło, że partnerzy z Polski 
jednogłośnie powiedzieli, że w tych 
trudnych czasach dla Ukrainy po-
winniśmy być solidarni i pokazać że 
jesteśmy razem z naszymi ukraiński-
mi przyjaciółmi – powiedział Marcin 
Zieniewicz, konsul RP we Lwowie.

Oficjalne otwarcie III Festiwalu 
Partnerstwa odbyło się 6 września 
br na Rynku we Lwowie z udziałem 

Andrija Sadowego, mera miasta 
Lwowa, Jarosława Drozda, konsula 
generalnego RP we Lwowie, przed-
stawicieli Lwowskiej Rady Miejskiej 
i Lwowskiej Państwowej Administracji 
Obwodowej, przedstawicieli polskich 
miast i województw partnerskich Lwo-
wa i obwodu.

„Festiwal Partnerstwa w tym roku 
jest szczególny, bo teraz jaśniej wi-
dzimy, kto jest naszym partnerem 
i przyjacielem. Takich rzeczy się 
nie zapomina. Życzę nam wszystkim 
powodzenia i wielkiego wspólnego 
zwycięstwa. W jedności siła. Chwa-
ła Ukrainie! Chwała Polsce! Chwała 
naszemu partnerstwu!” – mówił mer 
Lwowa Andrij Sadowyj.

„Chcieliśmy dzisiaj pokazać wam, 
że jesteśmy razem. Że te dwie ław-
ki, które są na banerze na Ratuszu, 
mogą być gościnne, zapraszać do 
wypoczynku, ale jak trzeba to potrafi-
my z tych ławek zrobić gdzieś daleko 
na wschodzie barykadę” – powiedział 
konsul generalny RP we Lwowie Ja-
rosław Drozd.

Nawiązując do ławek, które są 
na plakatach festiwalowych, prezy-
dent miasta Przemyśl Robert Choma 
zaznaczył, że to nie jest krótka ławka, 
a są to dwie ławki, czyli ławka długa. 
I w ten sposób Polacy i Ukraińcy jako 
partnerzy potrafią robić więcej i zwy-
ciężać. „Nasza obecność tutaj jako 
miast partnerskich świadczy o tym, 
ze prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie. I jesteśmy razem, żeby 
podtrzymać państwo ukraińskie w 
dziele pełnej niepodległości” – dodał 
prezydent Przemyśla.

Na rozpoczęcie festiwalu został 
zaprezentowany flesz mob. Przed 
wejściem do Ratusza wolontariusze 
wymachiwali flagami Lwowa oraz 

polskich miast i województw partner-
skich. Natomiast muzycy zagrali hej-
nały Lwowa, Krakowa, Przemyśla, 
Lublina, Katowic, Łodzi i Poznania.

Przy Rynku ustawiono kramiki 
z materiałami reklamowymi, gdzie 
można zapoznać się z ofertą tury-
styczną poszczególnych województw 
biorących udział w tegorocznym Fe-
stiwalu oraz kupić upominki festiwa-
lowe. Wszystkie zebrane pieniądze z 
festiwalu będą przekazane na pomoc 
dla dzieci, których ojcowie zginęli na 
terenie ATO.

Oprócz koncertów krakowskie-
go sekstetu „Sinfonietta Cracovia”, 
zespołów „Taraka”, „Patrycja”, „Jazz 
Band Ball” i „Artur Dutkiewicz Trio” 
i spektaklu teatralnego „Vulva”, po 
raz pierwszy w tym roku zorganizo-
wano warsztaty, które mają na celu 
prezentację prac samorządów, mar-
ketingu kultury, sztuki i pedagogiki. 
Trenerzy z województw partnerskich 
opowiadają dzieciom i młodzieży 
m.in. o teatrze, sztuce współcze-
snej, marketingu w kulturze. 

Wojna, której nie ma
Wydaje się, że w pewien sposób przywykliśmy do wojny, której oficjalnie nie 
ma. Kolejne informacje z frontu przeplatają się z moskiewskimi dementi. Po-
znajemy przybliżoną liczbę ofiar po ukraińskiej stronie, podczas gdy po rosyj-
skiej pod osłoną nocy kopane są groby dla żołnierzy, którzy zabłądzili na Ukra-
inę. Politycy licytują się na sankcje, Putin udaje, że wierzy w to, co sam mówi, 
Zachód nie wierzy Putinowi, ale głośno tego nie przyznaje, a świat co pewien 
czas zamiera pod ciężarem zawoalowanych gróźb użycia broni jądrowej. 
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III Festiwal 
Partnerstwa
„Przyjaciele są zawsze obok” pod takim 
hasłem od 2 do 13 września 2014 roku 
odbył się we Lwowie III polsko-ukraiński 
Festiwal Partnerstwa.
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Przegląd wydarzeń

Uroczystość nadania tytułu, wrę-
czenia dyplomu i insygniów odbyła 
się 1 września, w dniu inauguracji 
nowego roku akademickiego. W trak-
cie uroczystości Jan Malicki wygłosił, 
zgodnie ze zwyczajem tego uniwer-
sytetu, wykład inauguracyjny. Wy-
kład nosił tytuł „Про Свободу (про 
поняття, його історичне життя та 
сучасне розуміння)”.

W uroczystości uczestniczyły 
władze Akademii Kijowsko-Mohy-
lańskiej z honorowym prezydentem 
Akademii, Wiaczesławem Briucho-
wieckim oraz p.o. rektora (prezy-
denta) prof. Wołodymyrem Moren-
cem, wykładowcy, studenci, a także 
absolwenci wspólnego programu 
Studium Europy Wschodniej UW i 
Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

W uroczystości  wziął udział także 
Andrij Deszczyca, b. minister spraw 
zagranicznych Ukrainy.

Obecna była m.in. również dele-
gacja Ambasady RP, na czele z kon-

sulem generalnym w Kijowie, I radcą 
Ambasady – Rafałem Wolskim.

Na zakończenie uroczystości do-
konano tradycyjnego wpisu w księ-
dze honorowej, wyróżnionych przez 
Akademię Kijowsko-Mohylańską ty-
tułem honorowego profesora.

źródło: www.studium.uw.edu.pl

krzYszToF szYMaŃski
tekst
MARIA BASZA, 
krzYszToF szYMaŃski
zdjęcia

Wśród uczestników spotkania 
byli dyrektor Centrum Historii Miasta 
dr Sofija Diak, pracownik Centrum 
psycholog Natalia Potriszczenko, re-
daktor naczelny Kuriera Galicyjskie-
go Mirosław Rowicki i dr Wasyl Rase-
wycz. Na sali byli obecni uczestnicy 
wydarzeń Majdanu w Kijowie, profe-
sorowie lwowskich uczelni, studenci. 
Obecni byli też konsul Marian Orli-
kowski, przedstawiciel wrocławskie-
go Ossolineum we Lwowie Wiktoria 
Malicka, prof. Włodzimierz Osadczy 
z KUL-u, założyciel klubu dyskusyj-
nego „Mytusa” Wołodymyr Pawliw, 
dziennikarz z Rzeszowa Andrzej 
Klimczak.

Goście spotkania obejrzeli film 
przygotowany przez redakcję Ku-
riera Galicyjskiego o wydarzeniach 
Majdanu w Kijowie i mogli zapoznać 
się z wystawą fotogramów przygoto-
wanych przez polskich dziennikarzy 
przebywających podczas rewolucji 
w Kijowie. Prowadzący spotkanie 
Wasyl Rasewycz zagaił dyskusję, 
rzucając tezę o Galicji, jako zalążku 

społeczeństwa obywatelskiego na 
Ukrainie, o tradycjach tych sięgają-
cych jeszcze okresu monarchii Habs-
burgów. Dyskutując na ten temat 
zebrani podkreślali, że zalążki orga-
nizacji społecznych wynikały również 
pod zaborem rosyjskim i w Kijowie 
były też tego rodzaju zgromadzenia. 
Redaktor Rowicki, rozwijając znane 
polskie hasło „Nie ma wolności bez 
solidarności” podkreślił, że bez sze-
rokiej solidarności mas społecznych 
nie będzie zmian w państwie. Taki 
przykład w społeczeństwie ukraiń-
skim dały wydarzenia Pomarańczo-
wej Rewolucji i Rewolucji Godności. 
Niestety wysiłki społeczeństwa po 
Pomarańczowej Rewolucji zakoń-
czyły się prezydenturą Juszczenki 
i nadziejami na jego rządy, które 
niestety nie sprawdziły się. Rewo-
lucja Godności nadal trwa i można 
powiedzieć, że wiele zależy od jej 
dalszego przebiegu.

Zebrani zgodzili się z tezą dr. 
Rasewycza, że Rewolucja Godności 
rozpoczęła się od protestów oddol-

nie, a dopiero później partie politycz-
ne starały się wykorzystać masowe 
protesty dla swoich celów. Ale nie 
zostało to przyjęte z wielu względów. 
I takie hasła, które starała się narzu-
cać partia „Swoboda”, jak „Sława 
Ukrainie” i „Sława bohaterom”, które 
w uszach wielu początkowo brzmiały 
jako typowo banderowskie, z czasem 
nabrały innego wydźwięku. Szcze-
gólnie po tym jak padły pierwsze 
śmiertelne ofiary protestów – pojawili 
się nowi bohaterowie i to im ludzie 
oddawali cześć.

Nie zgodzono się również z tezą 
o tym, że większość na Majdanie 
tworzyli mieszkańcy z Zachodniej 
Ukrainy. Uczestnicy tych wydarzeń 
zaznaczali, że wśród obrońców Maj-

danu byli mieszkańcy praktycznie z 
całej Ukrainy: Doniecka, Ługańska, 
południa Ukrainy, Krymu. Idee Majda-
nu były bliskie mieszkańcom wszyst-
kich regionów. Podawano również 
zadziwiający fakt zdecydowanego 
opowiedzenia się po stronie Majdanu 
mieszkańców obwodu charkowskie-
go, postrzeganego pierwotnie jako 
„prorosyjski”.

Analizę fenomenu Majdanu z 
punktu widzenia socjologii przedsta-
wiła Natalia Potriszczenko. Przeana-
lizowała ona zmianę pojęć i sensu 
protestów panujących na Majdanie, 
począwszy od pierwszych studenc-
kich protestów po ostre wydarzenia 
walk w Kijowie. Natomiast Sofija Diak 
prześledziła zmianę pozycji Ukrainy 
na arenie międzynarodowej.

Konsul Marian Orlikowski w wy-
powiedzi podkreślił jeszcze jeden fe-
nomen Galicji – terenu, gdzie stykają 
się takie dwie skrajności jak radykal-
ny nacjonalizm i otwartość i toleran-
cja. Wiktoria Malicka wysłowiła przy-
puszczenie, że sytuacja na Ukrainie 

związana z ustosunkowaniem się 
do siebie różnych regionów państwa 
związana była z brakiem szerokiej 
komunikacji pomiędzy regionami, ich 
mieszkańcami. To wywoływało wza-
jemne nieufności i napięcia, co zo-
stało umiejętnie wykorzystane przez 
propagandę rosyjską. Zmienić ten 
stan może jedynie decentralizacja 
życia społecznego i ekonomicznego 
Ukrainy. Stan obecny nie stwarza 
jednak takich możliwości.

Andrzej Klimczak, wielokrotny 
świadek wydarzeń na Majdanie, 
przeanalizował stan społeczeństwa 
Ukrainy od momentu uzyskania przez 
ten kraj niepodległości w 1991 roku. 
Określił on, że społeczeństwo nie-
podległego państwa powinno opierać 

się na wspólnej jednolitej historii, 
uregulowanych stosunkach mię-
dzynarodowościowych i religijnych. 
Niestety tych wartości na Ukrainie 
zabrakło i w ciągu ponad 20 lat nikt 
nie dążył do tego, aby te różnice w 
różnych regionach państwa zacie-
rać. Wręcz przeciwnie, były one 
sztucznie rozdmuchiwane przez poli-
tyków i to doprowadziło do wydarzeń 
Majdanu. Pierwsze zjednoczenie 
oddolne narodu miało miejsce przy 
protestach przeciwko prezydentowi 
Kuczmie. Następnym etapem rozwo-
ju społeczeństwa była Pomarańczo-
wa Rewolucja, a końcowym etapem, 
najbardziej masowym – Rewolucja 
Godności. Według redaktora – powo-
dzenie tych ruchów społecznych jest 
możliwe po oczyszczeniu państwa z 
osób skompromitowanych: polityków, 
urzędników, biznesmenów. Bez tego 
nie jest możliwe powstanie państwa 
na miarę europejską. Półśrodki w 
tym wypadku nie przyniosą żadnych 
pozytywnych wyników.

klub galicyjski we Lwowie
Klub Galicyjski swoje kolejne spotkanie zorganizował we Lwowie 
– w Centrum Historii Miasta. Spotkanie odbyło się 5 września, 
prowadził je dr Wasyl Rasewycz, a tematem były rozważania 
o społeczeństwie obywatelskim na Ukrainie.

KG

Jan Malicki otrzymał tytuł 
profesora honorowego 
Akademii kijowsko-Mohylańskiej 
w kijowie
decyzją senatu akademii kijowsko-
Mohylańskiej w kijowie Jan Malicki 
otrzymał tytuł profesora honorowego 
tej uczelni.

WOJCIECH JANKOWSKI

Trzecia edycja Forum Karpac-
kiego została poszerzona o partnera 
ze Szwajcarii. Forum zainauguro-
wała uroczysta kolacja z udziałem 
ambasadora Konfederacji Szwajcar-
skiej w Polsce Lukasa Beglingera 
oraz przedstawicieli Sejmu RP m.in. 
wicemarszałka Sejmu Marka Kuch-
cińskiego. Liczne panele dyskusyj-
ne dotyczyły wykorzystania wiedzy 
i doświadczenia Szwajcarów, które 
mogłyby się przydać Euroregionowi 
Karpaty.

Część zasadnicza targów odby-
ła się w Hali Podpromie, gdzie od-
były się targi, na których wystawiło 
się około 140 uczestników. Wśród 
uczestników byli goście z Niemiec, 
Estonii i Katalonii, ale dominowali 
oczywiście przedstawiciele pod-
miotów z Ukrainy, Rumunii, Węgier 

i Słowacji. Polskę reprezentowało 
wiele firm z południa Polski. 

Dziedziną mającą licznych 
przedstawicieli była turystyka. Kar-
paty będące w „mniej chcianej czę-
ści Europy” zaprezentowały swoje 
atrakcyjne oblicze. Wiele rozmów 
dotyczyło obecnej sytuacji na Ukra-
inie, która wpływa na zaintereso-
wanie turystyczne tym krajem. W 
Polsce zaobserwowano na przykład 
wzrost zainteresowania sąsiadują-
cym ze Lwowem Przemyślem. 

Od trzech lat forum pozwala 
podmiotom przylegającym do łuku 
Karpat na ożywienie kontaktów, na-
wiązywanie nowych i stwarza moż-
liwość zaprezentowania swojego 
potencjału. W tym roku na targach 
wystąpili reprezentanci Czerniowiec, 
Lwowa i Truskawca. W kolejnym nu-
merze KG rozmowy z uczestnikami 
Forum.

Alpejsko-karpackie Forum 
Współpracy w Rzeszowie
W rzeszowie odbyło się alpejsko-
karpackie Forum Współpracy. na 
imprezę przyjechali goście z całej 
Europy, poczynając od hiszpańskiej 
katalonii na ukrainie kończąc. naj-
liczniejsi byli goście z Polski, ukra-
iny, słowacji i Węgier.
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krzYszToF szYMaŃski
tekst i zdjęcie

Wśród zaproszonych gości 
konsul generalny RP we Lwowie 
Jarosław Drozd, Michał Dworczyk, 
prezes Fundacji „Wolność i Demo-
kracja”, która kuruje szkolnictwo pol-
skie, dr Ewa Ganowicz z Instytutu 
Politologii Uniwersytetu Opolskie-
go, prezes TKPZL Emil Legowicz, 
proboszcz kościoła św. Antonie-
go Władysław Lizun i katechetka 
siostra Edyta, władze miasta re-
prezentowała wice kierownik miej-
skiego wydziału ekonomiki Iryna 
Szpet.

Dyrektor szkoły Łucja Kowal-
ska podkreśliła, że to rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego „różni się 
od poprzednich uroczystości, ponie-

alina WoziJan
tekst i zdjęcie

Rok szkolny rozpoczął się mszą 
św. w kościele św. Marii Magdaleny, 
odprawioną przez o. Pawła Tomysa 
OMI i o. Wojciecha Banaszka OMI. 
Ojciec Paweł 1 września wygłosił 
specjalne kazanie dla uczniów, w któ-
rym nie tylko mówił sam, ale zachęcał 
uczniów do dialogu. Po zakończeniu 
mszy księża pobłogosławili dzieci.

Z kościoła wszyscy udali się do 
szkoły. Ze względów bezpieczeń-
stwa, w sytuacji wojny toczącej się na 
Ukrainie według zaleceń władz mia-
sta, uroczystość pierwszego dzwon-
ka odbyła się w sali gimnastycznej. 
Chwilą ciszy zostali uczczeni polegli 
w walkach na wschodzie Ukrainy.

Swoją obecnością uroczystość 
szkolną zaszczycili goście. Konsul 
generalny RP we Lwowie Jarosław 
Drozd mówił o dobrym poziomie 
nauczania w szkole, co podkreślają 

wyniki – z 26 ubiegłorocznych matu-
rzystów aż 17 dostało się na studia 
wyższe, 15 wybrało naukę w Polsce.

„Życzę wam dobrego roku szkol-
nego, a nam wszystkim, żeby jak naj-
szybciej pozbyliśmy się tej chmury, 
która na wschodnim horyzoncie się 
pojawiła – to jest nasz wspólny cel, 
nie chcemy niebezpieczeństwa i gro-
zy ze wschodu, bo już wiele razy to 
przeżywaliśmy”.

Jarosław Drozd na pamiątkę 
rozpoczęcia roku szkolnego wręczył 
pierwszakom metalowe orły – godło 
Rzeczypospolitej Polskiej, a uczniom 
klasy maturalnej specjalnie wydane 
przez mennicę polską monety z przy-
pomnieniem: „Pamiętaj dzwonić do 
mamy”. I na osłodę, wzorem tradycji 
śląskiej, każdy pierwszoklasista otrzy-
mał tzw. tytę – duży worek w kształcie 
rogu obfi tości ze słodyczami.

Prezes Fundacji „Wolność i De-
mokracja” Michał Dworczyk zazna-
czył, że już od wielu lat fundacja 

współpracuje z częścią nauczycieli, 
ale dopiero od ubiegłego roku obej-
muje wszystkie szkoły i punkty na-
uczania języka polskiego na całej 
Ukrainie. Jest to wielkie wyzwanie, 
ale i wielki zaszczyt. Zaprosił, by 
wszystkie projekty i pomysły kierowa-
no do fundacji. Życzył nauczycielom 
dobrych uczniów, a uczniom przy-
pomniał, że nauka języka polskiego 
jest teraz pewnym przywilejem na 
terenach Ukrainy – dziadkowie i pra-
dziadkowie dzisiejszych uczniów nie 
raz walczyli o to, by można było swo-
bodnie uczyć się języka polskiego. 
Język polski jest też szansą na kon-
takt z polską literaturą, z zasobami 
polskiego internetu. 

Podczas uroczystości, zbierając 
głośne brawa uczniów, zostali odzna-
czeni za wieloletnią pracę w szkole 
nauczyciele – wicedyrektor Wiera 
Szerszniowa, Czesław Migdal, Bo-
gusława Smirnowa, Switłana Pantiu-
chowa, Rozalia Bartoszewska.

waż od ostatniego dzwonka przed 
wakacjami zmieniło się wiele, może 
nawet wszystko. Na wschodzie 
Ukrainy toczą się walki i walczą tam 
tez nasi absolwenci”. Zebrani uczcili 
poległych tam żołnierzy chwilą ciszy. 
Pani dyrektor powitała też najmłod-
szych uczniów, dla których dopiero 
rozpoczyna się ich życie w murach 
szkolnych.

Konsul generalny RP Jarosław 
Drozd podkreślił: „Dla wielu zaczy-
na się długa droga w tej szkole i cie-
szę się, że jest ich tak liczna grupa. 
Muszę tu powiedzieć, że jesteście w 
dobrej szkole, szkole, w której język 
polski jest językiem wykładowym 
i co z tym się wiąże ma dobre tra-
dycje. A Konsulat Generalny będzie 
ze swej strony wspierał działania 
grona pedagogicznego”. Życzył też 

wszystkim maturzystom udanych 
wyborów w przyszłości.

Prezes Fundacji „Wolność i De-
mokracja” zwracając się do zebra-
nych życzył wszystkim uczniom do-
brych wyników w nauce: „Chciałbym 
bardzo podziękować pani dyrektor 
i całemu gronu pedagogicznemu za 
waszą działalność żeby język polski, 
polska kultura i polska tożsamość 
narodowa były obecne na tych tere-
nach”.

Konsul generalny wręczył pierw-
szakom godło państwa polskiego 
– orła w koronie, a maturzystom oko-
licznościowe medale wybite przez 
Mennicę Polską. Następnie odbyło 
się pasowanie na ucznia i zabrzmiał 
pierwszy dzwonek – dla pierwszaków 
po raz pierwszy, a dla maturzystów 
po raz ostatni.

198. rok szkolny w „Magdusi” rozpoczęty
W progi jednej z najstarszych szkół we Lwowie przyszli nowi uczniowie. 
Pierwszą klasę przyjęła nauczycielka Irena Słobodiana. 

Wyjątkowy pierwszy dzwonek
Pierwszy dzwonek w lwowskich szkołach, w tym w szkole nr 24, był wyjątkowy. Wiązało to się 
z ogólną sytuacją na Ukrainie – z rosyjską agresją we wschodnich regionach. Stąd atmosfera 
była bardziej poważna, mniej muzyki, jedynie hymny narodowe i „Rota” patronki szkoły. Z zale-
ceń miejskiego wydziału edukacji wszystkie uroczystości odbywały się w gmachu szkoły, a nie 
na dziedzińcu, na co pozwalała wspaniała, ciepła wrześniowa pogoda. Były to swego rodzaju 
środki ostrożności, zalecone przez władze.

EugEniusz sało
tekst i zdjęcia

Tradycyjnie w polskiej szkole nr 
3 w Mościskach rozpoczęcie roku 
szkolnego zaczęło się od mszy św. 
w kościele św. Jana Chrzciciela. Po 
modlitwie uczniowie i nauczyciele 
udali się na uroczysty apel. Na po-
dwórko szkolne weszli pierwszokla-
siści z kolorowymi balonikami, które 
po chwili pofrunęły w niebo.

- Jest to święto wyjątkowe dla na-
szej szkolnej rodziny, szczególnie dla 
naszych pierwszoklasistów. Mamy 

ich w tym roku osiemnaście. Dziś 
zabrzmi dla nich pierwszy dzwonek, 
który będzie wołał ich codziennie na 
lekcje – powiedziała na rozpoczęcie 
dyrektor Teresa Teterycz.

Mychajło Liszczyński, współpra-
cownik deputowanego Rady Najwyż-
szej Jarosława Dubnewycza wręczył 
pierwszoklasistom pamiątkowe albu-
my oraz życzył najmłodszym, żeby 
ziarenka wiedzy, które otrzymają 
w szkole przyniosły w przyszłości 
owoce. Jedenastoklasiści również 
wręczyli upominki uczniom z pierw-
szej klasy, a najlepszym uczniom 
poszczególnych klas wręczono 
wyróżnienia za sumienną naukę w 
minionym roku.

Alina Kocioła, matka pierwsza-
ka w imieniu rodziców życzyła naj-
młodszym, żeby szkoła była dla nich 
drugim domem, a nauka przynosiła 
radość i natchnienie.

Natomiast uczniowie pierwszej 
klasy recytowali wierszyki:
Dnia pierwszego września roku 
pamiętnego

Przywiedli nas tutaj, nie wiemy 
dlaczego.
Serca wypłoszone, buzie zapłakane.
Co nas tutaj czeka dzieciaki 
kochane?
Mama zostawiła, babcia nie pomoże,
Weź nas pod opiekę dobry Panie 
Boże.

Na zakończenie ks. proboszcz 
Władysław Derunow i ks. Nazar Bi-
łyk pobłogosławili uczniów, rodziców, 
nauczycieli oraz zebranych gości.

Teresa Teterycz, dyrektor szkoły 
średniej nr 3 w Mościskach opowie-

działa, że szkoła, w nowym budyn-
ku, działa już dwunasty rok. Uczy 
się tutaj ponad 200 dzieci. W tym 
roku przybyło 49 nowych uczniów 
ze Strzelczysk, Rudnik, Pnikuta, 
Krukienic oraz ukraińskich szkół z 
Mościsk.

Polska szkoła prężnie współpra-
cuje z Gimnazjum w Głogowie, w 
Ulanie-Majoracie, Łańcucie i Prze-
myślu. W lipcu zespół „Mościskie 
słowiki”, który składa się z uczniów 
szkoły, jeździł na festiwal piosenki 
kresowej do Głogowa, gdzie został 
mile przyjęty. Teraz otrzymał zapro-
szenie do Kaniowa, gdzie znajduje 
się grób Tarasa Szewczenki, ucznio-
wie będą tam recytowali wiersze po-
ety w języku polskim.

W minionym roku udało się zro-
bić częściowy remont budynku szko-
ły, który został sfi nansowany przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 
W tym roku szkoła otrzymała dofi -
nansowanie od Fundacji „Wolność 
i Demokracja”.

Pierwszy dzwonek 
zabrzmiał w Mościskach
Pierwszy września dla uczniów oznacza koniec 
wakacji i początek nauki w szkole. Dzwonek na 
rozpoczęcie roku szkolnego zabrzmiał również 
w szkole średniej nr 3 z polskim językiem 
nauczania w Mościskach.

W każdą sobotę, Lwowski 
Klub Młodych Artystów „Skrzy-
dła” zdradza tajniki rysunku, ma-
larstwa i grafi ki. Zapraszamy do 
galerii „Własna Strzecha” przy 
Lwowskim Towarzystwie Przy-
jaciół Sztuk Pięknych wszystkie 
zainteresowane dzieci.

zajęcia odbywają się 
w godzinach od 11:00 do 
12:00, przy ul. rylejewa 
9/6. Czekamy na Ciebie! 

Rozwiń z nami skrzydła!
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Przegląd wydarzeń

Prasa polska o Ukrainie
opracował
krzYszToF szYMaŃski

Władimir Putin porów-
nał operację prowadzo-

ną przez siły zbrojne Ukrainy prze-
ciw inspirowanym i wspomaganym 
przez Moskwę rebeliantom do dzia-
łań hitlerowców w czasie II wojny.

W piątek prezydent spotkał się 
z członkami przykremlowskich mło-
dzieżówek. Powiedział tam m.in.: 

- Jakkolwiek smutno by to brzmia-
ło, to, co się tam dzieje, przypomina 
nawet wydarzenia II wojny światowej. 
Wtedy niemiecko-faszystowscy oku-
panci okrążali nasze miasta i ostrze-
liwali je oraz mieszkańców ogniem 
bezpośrednim. Widzicie, do czego 
doszło. To straszne, to katastrofa”.

Putin robi analogie do ii 
wojny światowej. Wacław 

radziwinowicz, 30.08.2014

Rzecznik Kremla Dmi-
trij Pieskow oświadczył 
w niedzielę, że aby za-

żegnać konflikt na Ukrainie władze 
w Kijowie powinny negocjować z 
Noworosją, a nie Rosją, bo nie jest 
to konflikt między Ukrainą i Rosją, 
lecz konflikt wewnątrz ukraiński.

Określenie Noworosja stosowane 
jest w Rosji w odniesieniu do „konfe-
deracji” Donieckiej Republiki Ludowej 
(DRL) i Ługańskiej Republiki Ludowej 
(ŁRL). Putin nazwał Noworosją tę 
część Ukrainy 17 kwietnia. W Impe-
rium Rosyjskim termin Noworosja był 
stosowany na określenie przyłączo-
nych do Rosji w XVIII wieku, po woj-
nach z Turcją za czasów Katarzyny 
II. Ówczesna Noworosja obejmowała 
m.in. część dzisiejszej Ukrainy – ob-
wody doniecki, dniepropietrowski, 
zaporoski, mikołajowski, chersoński 
i odeski.

kreml: kijów powinien 
negocjować z noworosją, 
a nie z rosją. 31.08.2014

Wojna na Ukrainie ścią-
ga cudzoziemców, któ-

rzy walczą po obu stronach konfliktu 
– relacjonuje portal BBC News.

Mówi się m.in. o 20 Francuzach, 
dwóch Hiszpanach, a także o Ser-
bach; pojawiały się też polskie na-
zwiska. Według portalu udział cudzo-
ziemców w konflikcie ukraińskim „jest 
na małą skalę odzwierciedleniem 
zjawiska wyjazdów młodych muzuł-
manów z Wielkiej Brytanii i innych 
regionów Europy na Bliski Wschód, 
by walczyć w tamtejszych wojnach”. 
BBC przywołuje kolejno relacje o 
obecnych na Ukrainie: Czeczenach, 
Francuzach, Hiszpanach, Serbach, 
Polakach, Włochu, Szwedzie i oby-
watelce Niemiec.
Międzynarodowa wojna na 

ukrainie. amk 01.09.2014

Poniedziałkowe spotka-
nie grupy kontaktowej 
Rosja-Ukraina-OBWE 

w Mińsku nie przyniosło rezultatów. 
Po czterech godzinach obrad za-
kończyło się spotkanie grupy kon-
taktowej w Mińsku. Przedstawiciel 
separatystów ze wschodu Ukrainy 
zapowiedział, że rozmowy mogą 
być kontynuowane w piątek. 

Mimo wysiłków na rzecz dyplo-
matycznego zakończenia konfliktu, 

nie słabną walki na wschodzie. 
Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Na-
rodowego i Obrony Ukrainy, Andrij 
Łysenko, oświadczył, że ukraińskie 
siły rządowe wycofały się z lotniska 
w Ługańsku, gdzie atakowane były 
wcześniej przez batalion rosyjskich 
czołgów.

Mińsk: spotkanie grupy 
kontaktowej rosja-ukraina-

OBWE bez rezultatów. 
02.09.2014

– Prezydenci Ukrainy i 
Rosji, Petro Poroszenko 
i Władimir Putin, porozu-

mieli się w sprawie stałego zawiesze-
nia broni w Donbasie na wschodzie 
Ukrainy – poinformowały w środę 
służby prasowe szefa państwa ukra-
ińskiego. Według tych informacji po-
rozumienie zawarto podczas rozmo-
wy telefonicznej obu prezydentów.

Poroszenko i Putin porozu-
mieli się ws. stałego rozejmu 

w donbasie. 03.09.2014

Służby prasowe Petra 
Poroszenki sprecyzo-

wały, że prezydenci Ukrainy i Rosji 
porozumieli się ws. sposobów osią-
gnięcia zawieszenia broni w Donba-
sie, a nie w sprawie stałego rozej-
mu, jak przekazano początkowo. 
Wcześniej informacje o porozumie-
niu zdementował Kreml. Rzecznik 
Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, 
że Putin i Poroszenko „w rzeczywi-
stości rozmawiali o krokach, które 
przyczyniłyby się do rozejmu” na 
wschodzie Ukrainy. Podkreślił, że 
„Rosja nie może fizycznie zgodzić 
się na rozejm, ponieważ nie jest 
stroną konfliktu”.
nie osiągnięto porozumienia 

ws. stałego rozejmu 
w donbasie. mm, 03.09.2014

Prezydent Ukrainy Pe-
tro Poroszenko liczy, że 
wyznaczone na piątek 

spotkanie trójstronnej grupy kon-
taktowej będzie oznaczało początek 
procesu pokojowego na wschodzie 
jego kraju. Szef państwa podkreślił, 
że Ukraina nie dała żadnego powo-
du dla agresji z zewnątrz.

- Cały świat wie, że Ukraina jest 
państwem, które przestrzega swych 
zobowiązań, prawa międzynarodo-
wego i jest obiektem agresji ze strony 
państwa sąsiedniego” – powiedział 
Poroszenko. – Najważniejszym za-
daniem jest pokój. Dziś o godzinie 5 
rano rozmawialiśmy z Putinem o tym, 
w jaki sposób możemy zatrzymać te 
straszliwe procesy. Nie można za-
przeczyć, że ludzie powinni przestać 
ginąć” – podkreślił.

Poroszenko: liczę na po-
czątek procesu 

pokojowego. 
Jarosław Junko, 03.09.2014

Prokuratura Generalna 
Ukrainy poinformowała 

o aresztowaniu dowódcy batalionu 
ochotniczego „Prykarpattia” (Przy-
karpacie) Witalija Komara, któremu 
zarzucono dezercję z pola walki 
na wschodzie kraju. RBNiO Ukra-
iny, zakomunikowała wcześniej, że 
zgodę na wyjście „Prykarpattia” ze 
strefy walk wydał szef sztabu gene-
ralnego ukraińskich sił zbrojnych.

Witalij Komar oświadczył, że pro-
kuratura wojskowa zmuszała go do 
podpisania dokumentów, zgodnie 
z którymi w skład jego batalionu 
wchodziło 14 transporterów opan-
cerzonych, a które miał stracić w 
czasie walk. Batalion „Prykarpattia” 
utrzymuje, że jego żołnierze nie po-
siadali żadnego sprzętu bojowego 
prócz starych autobusów szkolnych, 
którymi wyjechali z miejsca, gdzie 
toczyli walki z separatystami.

dowódca ukraińskiego 
ochotniczego batalionu 

aresztowany za dezercję. 
p.mal, 04.09.2014 

– NATO jako sojusz nie 
może dostarczyć Ukra-

inie sprzętu wojskowego, ale mogą 
to uczynić poszczególne kraje człon-
kowskie – powiedział sekretarz gene-
ralny Sojuszu Anders Fogh Rasmus-
sen podczas szczytu NATO w walij-
skim Newport. Potwierdził, że szczyt 
NATO powoła fundusz powierniczy, 
który ma pomóc w modernizacji ukra-
ińskiej armii. Będzie to temat spotka-
nia Komisji NATO-Ukraina, które roz-
poczęło się po południu w Newport 
z udziałem ukraińskiego prezydenta 
Petra Poroszenki. Fundusz ma być 
przeznaczony na reformę dowództwa 
ukraińskiej armii, wsparcie logistycz-
ne, poprawę cyberbezpieczeństwa 
i rehabilitację weteranów.

rasmussen: naTo nie 
może dostarczyć sprzętu 

wojskowego Ukrainie. 
mm, 04.09.2014

Kreml szykuje nową 
doktrynę wojenną. Najważniejsza 
zmiana: łatwiej będzie podjąć decy-
zję o ataku atomowym.

- Wojskowe doktryny w Rosji 
nigdy nie były pisane zgodnie z inte-
resami państwa, jak to robią w Sta-
nach Zjednoczonych czy we Francji. 
Wszystkie te dokumenty od lat były 
dopasowywane do potrzeb politycz-
nego przywódcy – w swoim artykule 
Rusłan Szoszyn w „Rzeczypospoli-
tej”. Dotychczasowa rosyjska dok-
tryna przewiduje użycie broni nukle-
arnej jedynie w razie wyczerpania 
wszystkich środków wojskowych i w 
sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
likwidacji państwa.

- Nadszedł czas, by powstała 
wojskowa doktryna według myśli 
Władimira Putina. Doktryna ta pole-
ga na tym, że obecnie rosyjska armia 
nie jest w takiej kondycji, jak była 
armia Związku Radzieckiego. Dla-
tego posiadanie broni jądrowej jest 
jedynym argumentem, który może 
powstrzymać Amerykanów przez 
ewentualną agresją na Rosję – pisze 
dziennikarz. 

rosja bierze się do broni 
jądrowej. 05.09.2014

W stolicy Białorusi pod-
pisano w piątek wstęp-

ne porozumienie o zawieszeniu 
broni między Ukrainą a wspieranymi 
przez Moskwę prorosyjskimi sepa-
ratystami. Stało się to po wielogo-
dzinnych zaciętych walkach w po-
bliżu Mariupola. Czy strzały umilkną 
na dobre?

W rozmowach brali udział liderzy 
separatystycznych republik – Dmitrij 
Zacharczenko i Igor Płotnicki, były 

prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, 
obecny ambasador Rosji w Kijowie 
Michaił Zubarow i przedstawiciel 
OBWE Heidi Tagliavini.

Wstępne porozumienie o wstrzy-
maniu ognia oficjalnie weszło w ży-
cie w piątek o godz. 18. Ukraińskie 
media podają, że podpisane zawie-
szenie broni dotyczy m.in. wymiany 
jeńców, pomocy humanitarnej dla 
Donbasu oraz wyprowadzenia cięż-
kiego sprzętu z pola walki. 

Na Ukrainie wojna 
i pokój. Piotr andrusieczko, 

06.09.2014 

Papież Franciszek wy-
raził w niedzielę uznanie 

dla kroków podjętych na rzecz rozej-
mu na Ukrainie. Podczas spotkania 
z wiernymi w Watykanie apelował 
o to, aby zapoczątkowany dialog 
doprowadził do trwałego pokoju. 
Zwracając się do wiernych po połu-
dniowej modlitwie Anioł Pański, pa-
pież powiedział: „W ostatnich dniach 
dokonano znaczących kroków w 
poszukiwaniu rozejmu w regionach 
ogarniętych konfliktem na wschodzie 
Ukrainy. Mimo, że słyszałem dzisiaj 
mało pocieszające informacje, życzę, 
by kroki te mogły przynieść ulgę lud-
ności i przyczynić się do wysiłków na 
rzecz trwałego pokoju. Modlę się o 
to, ażeby zgodnie z logiką spotkania 
zapoczątkowany dialog mógł postę-
pować naprzód i przynieść oczekiwa-
ne owoce” – mówił Franciszek. 

Papież Franciszek: Modlę 
się, by dialog rozpoczęty na 

ukrainie przyniósł owoce. 
07.09. 2014

– Zachód jest gotów 
dogadać się z Putinem. Jest gotów 
poświęcić wschodnią Ukrainę ro-
syjskiej strefie wpływów w zamian 
za pokój i uniknięcie konfrontacji. 
Gangsterskie metody Putina okazały 
się skuteczne – mówi „Newsweeko-
wi” Lilia Szewcowa, rosyjska polito-
log. I jak dodaje – prezydent Rosji 
traktuje Ukrainę jak eksperyment, test 
tego, jak daleko może się posunąć i 
kiedy Zachód zareaguje. Zdaniem 
rosyjskiej politolog Władimir „Putin 
sprawdza, gdzie jest prawdziwa 
czerwona linia Zachodu”. – Problem 
w tym, że na razie Zachód takiej linii 
nie narysował, więc Putin idzie dalej. 
Celem jest zbudowanie nowego ładu 
międzynarodowego, przywrócenie 
XIX-wiecznego świata stref wpływów 
wielkich mocarstw – twierdzi Lilia 
Szewcowa. 

Jak podkreśla, „rozmowy poko-
jowe, to nic innego jak próba przy-
muszenia Ukrainy i Zachodu do za-
akceptowania najnowszego projektu 
Putina”, tzw. Noworosji, czyli separa-
tystycznej republiki, która – na wzór 
Naddniestrza – miałby powstać na 
wschodzie i południu Ukrainy. 

rosyjska politolog: Wła-
dimir Putin chce przywró-

cić rozkład sił z XiX w. 
08.09.2014

Mimo naruszeń, rozejm 
między ukraińskimi siłami 
rządowymi a prorosyjski-

mi separatystami formalnie utrzymuje 
się. Według władz w Kijowie, prorosyj-
scy rebelianci na wschodniej Ukrainie 
kilka razy złamali w ciągu ostatniej 

doby warunki zawieszenia broni w 
konflikcie z siłami rządowymi.

Kraje UE formalnie przyjęły w po-
niedziałek wieczorem nowe sankcje 
wobec Rosji. Jednak z wdrożeniem 
sankcji Unia poczeka kilka dni, aby 
ocenić, czy przestrzegane jest zawie-
szenie broni na wschodzie Ukrainy.

ukraina: kruchy rozejm 
utrzymuje się, uE przyjęła 

nowe sankcje wobec Rosji. 
09.09.2014

– Kraje Zachodu powin-
ny wesprzeć Ukrainę 

dostarczając jej broń. To zmusi Puti-
na do zmiany strategii – uważa były 
doradca Jimmy’ego Cartera Zbigniew 
Brzeziński w wywiadzie dla Deutsche 
Welle.

Według amerykańskiego polito-
loga, dostarczenie broni na Ukrainę 
zapewni jej skuteczniejszą obronę, 
a Rosję narazi na większe koszty. 
Tym samym Władimir Putin będzie 
zmuszony do zmiany swojej strate-
gii, zdaniem Brzezińskiego – ana-
chronicznej. Brzeziński ostrzegł jed-
nocześnie, że jeśli prezydent Rosji 
będzie próbował siłą zbudować nowy 
Związek radziecki, może wywołać w 
Europie potężny chaos.

Brzeziński: zachód po-
winien dozbroić ukrainę. 

amk, 10.09.2014, 

– Prezydent Ukrainy Pe-
tro Poroszenko został 

zaproszony do wygłoszenia przemó-
wienia na wspólnej sesji obu izb Kon-
gresu USA. Poroszenko ma wygłosić 
w Kongresie przemówienie do sena-
torów i członków Izby Reprezentan-
tów podczas wizyty w Waszyngtonie 
18 września – podał przewodniczący 
Izby Reprezentantów John Boehner. 
– Przemówienie prezydenta Poro-
szenki przed Kongresem jest jeszcze 
jednym sygnałem naszego nieza-
chwianego zaangażowania wobec 
aspiracji jego narodu – oświadczył 
w komunikacie Boehner. – Honorem 
i przywilejem będzie gościć go na 
Kapitolu – dodał.

Poroszenko ma tego samego 
dnia spotkać się w Białym Domu z 
prezydentem Barackiem Obamą.
Zaproszenie Kongresu USA 

dla prezydenta ukrainy 
Poroszenki. mm, 10.09.2014 

– Radosław Sikorski 
przedstawił powody, dla 
których rosyjski prezy-
dent może zdecydować 

się na kontynuację wojny na Ukra-
inie. Podkreślił, że Polsce zależy na 
tym, by sytuacja się ustabilizowała, 
a współpraca z Rosją była ponow-
nie możliwa. Sikorski zaznaczył, że 
ciężko jest prognozować, jakie będą 
dalsze kroki Władimira Putina na sa-
mej Ukrainie.

- Wiemy, że Rosjanie mają ol-
brzymie trudności logistyczne na 
Krymie, z dostawami wody, paliwa, 
praktycznie wszystkiego – powiedział 
szef polskiej dyplomacji. – Po aneksji 
półwyspu okazało się, że zarządzanie 
nim nie jest wcale proste. Stąd może 
być wielka pokusa otwarcia mostu 
lądowego na Krym – ocenił Sikorski. 
– To będzie się wiązało z kontynuacją 
wojny, bo im głębiej Rosjanie wejdą, 
tym sytuacja etniczna i polityczna 
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zmienia się na ich niekorzyść. Wie-
my, że Ukraińcy będą walczyć – 
podkreślił minister.

sikorski w TVn24: Putin 
na ukrainie nie skończy? 

10.09.2014

Prezydent Ukrainy 
Petro Poroszenko oświadczył że 
rozejm zawarty w Mińsku zaczyna 
przynosić efekty. Prezydent Ukra-
iny zaznaczył, że porozumienie o 
zawieszeniu broni nie przewiduje 
federalizacji państwa ani zmniejsze-
nia jego terytorium. Politolog prof. 
Antoni Dudek zauważa, że wycofa-
nie części rosyjskich wojsk o niczym 
nie świadczy. – Teraz najbardziej 
prawdopodobny jest scenariusz 
gruziński. Powstanie po prostu jed-
na lub kilka republik, rządzonych z 
Kremla – przewiduje. 

Eksperci: ukraina może 
podzielić los gruzji. Maciej 

Makowski, 11.09.2014

- Prezydent Ukrainy Pe-
tro Poroszenko potwier-
dził w piątek, że w przy-

szłym tygodniu parlament jego kraju 
ratyfi kuje umowę stowarzyszeniową 
z UE. W tym samym czasie umowę 
ratyfi kuje Parlament Europejski.

- Ratyfi kacja umowy stowarzy-
szeniowej będzie jednym z najważ-
niejszych momentów w historii mo-
jego kraju” – powiedział Poroszenko 
otwierając w Kijowie 11. konferencję 
Jałtańskiej Strategii Europejskiej 
(YES), stowarzyszenia działające-
go na rzecz zbliżenia Ukrainy z UE. 
Prezydent poinformował, że Rada 
Ukrainy i PE ratyfi kują umowę stowa-
rzyszeniową we wtorek 16 września.

Poroszenko: ratyfi kacja 
umowy Ukrainy z UE 

w przyszłym tygodniu.
 Jarosław Junko, 12.09.2014

Ukraina cierpi nie tylko 
na brak broni i amunicji, 

ale też na niedostatek wyszkolenia. 
Żołnierzom brak najbardziej pod-
stawowych rzeczy. Nawet jedzenia. 
Jeszcze kilka lat temu Ukraina była 
czołowym eksporterem broni na 
świecie. Dziś armia tego kraju na-
rzeka, że nie radzi sobie z separaty-
stami i wspierającymi ich żołnierza-
mi Rosji, bo nie ma czym walczyć. Z 
Kijowa płyną alarmistyczne wieści, 
że armia ukraińska nie ma czym 
walczyć, że potrzebuje pilnie dostaw 
broni i amunicji z Zachodu.

Ukraińskie zestawy rakieto-
we, samoloty, czołgi i inne rodzaje 
uzbrojenie kupowały masowo kraje 
afrykańskie. O zapasach amunicji 
artyleryjskiej Kijowa mówiono, że są 
jeśli nie największe, to jedne z naj-
większych na świecie. To przecież nie 
wyparowało. Czołgi, rakiety, karabiny 
pozostały, trzymane w magazynach 
pod niezbyt czują strażą. Do dziś 
ukraińskie zakłady zbrojeniowe ulo-
kowane na wschodzie kraju pracują 
pełną parą i ich produkcja kierowana 
jest do... Rosji. 

Pełnymi garściami korzystał z 
tego „źródła zaopatrzenia” najsłyn-
niejszy rosyjski handlarz bronią Wik-
tor But, który za nielegalny handel 
został skazany na 25 lat więzienia 
i kilkanaście milionów dolarów grzyw-
ny. Ukraińskie magazyny z bronią, 
dzięki kontaktom Buta, byłego ofi cera 
radzieckich służb specjalnych, stały 
otworem. 
Ukraina bez broni i amunicji. 

Co się stało z zapasami 
w magazynach? 12.09.2014

Jan WloBarT

W ich mniemaniu to oni są ofi ara-
mi obecnego stanu rzeczy i to „zgniły 
zachód” jest winien wszystkiemu co 
złe. Władimir Putin, jawiąc się jako 
współczesny Piotr I, gra po mistrzow-
sku na narodowej dumie Rosjan i za 
to należy mu się uznanie. Jednak 
rzeczywistość jest inna i zderzenie z 
nią może być prawdopodobnie bar-
dzo bolesne. Póki co większości Ro-
sjan w przypływie narodowej dumy 
wystarczy „hreczka”, własne jabłka 
z sadu czy własny „hamon” [szynka]. 
Dla powiedzenia „Krymnasz”, w ich 
mniemaniu warto. Szkoda, że nikt nie 
spyta mieszkańców anektowanego 
Krymu jak im się obecnie żyje i jak są 
traktowani. Putin potraktował Krym 
jak w rosyjskim dowcipie niedźwiedź 
zająca, czyli wytarł nim pewną część 
ciała i… zapomniał o nim, ponieważ 
szuka następnej ofi ary, aby to samo 
uczynić. Przychodzi chwilowo mu to 
dość łatwo, ponieważ ma przed sobą 
społeczność międzynarodową, która 
spętana międzynarodowym prawem 
i zasadami, nie może reagować 
natychmiastowo w przeciwieństwie 
do niego, ponieważ on ich nie ma. 
Unia Europejska to zbiór 28 państw 
mający tylko wspólny rynek a nie 
mający własnej armii. Może oddzia-
ływać na Rosję tylko gospodarczo, 
po ustaleniu wspólnego stanowiska. 
W przeciwieństwie do Putina, któ-
ry praktycznie rządzi jak dyktator, 
ponieważ fasadowe organy władzy 
konstytucyjnej, niewiele mają do po-
wiedzenia. Prezydent Rosji jest świa-
domy tego, że decyzyjność w UE 
wymaga czasu i dlatego postępuje 
tak śmiało, tworząc nowe ogniska 
zapalne na Ukrainie. Słuchając czy 
czytając wypowiedzi wielu komenta-
torów ukraińskich, i nie tylko, obser-
wuje się zniecierpliwienie i wręcz wy-
rzut, że UE nie reaguje natychmiast. 
Pakt Północnoatlantycki (NATO) nie 
ma żadnych podstaw prawnych, aby 
reagować (a jest to jedyna realna siła 
militarna), bo Ukraina nie jest jego 
członkiem. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) z racji tego, 
że Rosja jest stałym członkiem Rady 
Bezpieczeństwa ONZ z prawem 

weta, blokuje jakiekolwiek działania 
w sprawie Ukrainy. Tak więc UE czy 
Stany Zjednoczone nie mają moż-
liwości żadnych działań militarnych 
usankcjonowanych prawnie na tere-
nie Ukrainy.

Jedynym skutecznym orężem 
pozostają sankcje gospodarcze, 
nałożone na Rosję. Na ich efekt po-
trzeba czasu i cierpliwości co wielu 
obserwatorom życia politycznego 
brakuje. Z ich pogłębieniem jest też 
problem. Niektóre z krajów UE bojąc 
się retorsji Rosji, są im przeciwne. 
Prezydent Rosji jest tego świadomy 
i stara się wyłuskiwać poszczególne 
kraje UE takie jak Węgry, Włochy czy 
Austrię i rozmawiać z nimi bezpo-
średnio. Takie działania, mimo jego 
woli, powodują na dłuższą metę kon-
solidację UE, co przy znajomości po-
glądów politycznych i zamierzonych 
celów nowo wybranych polityków 
UE, dobrze jej wróży na przyszłość. 
Rzeczywistość ekonomiczna i gospo-
darcza Rosji nie wygląda obiecująco. 
Wprowadzone sankcje gospodarcze 
powodują odcięcie Rosji od nowych 
technologii w wydobyciu ropy i gazu 
co w znacznym stopniu opóźni eks-
ploatacje nowo odkrytych złóż. Jak 
wiadomo, jest to sprawa strategicz-
na, bo ropa i gaz to minimum 60% 
przychodu w budżecie. Budżet Ro-
sji skrojony na ten rok przewidywał 
cenę ropy na poziomie 105 USD za 
baryłkę. Od miesiąca cena jest poni-

żej tego poziomu a w chwili obecnej 
jest to 97 USD i będzie dalej spadać. 
Duża podaż ropy na rynku (w niele-
galnych transakcjach islamistów ze 
złóż irackich nawet po 35 USD za 
baryłkę) i ograniczenie zakupu przez 
Chiny, a także gwałtowne zwiększe-
nie wydobycia przez Libię są tego 
powodem. Prawdopodobnie Rosja 
wywołując konfl ikt liczyła na wzrost 
cen ropy, co było regułą, tym razem 
tak się nie stało. Tak więc każdy 
dzień zmniejsza wpływy do budżetu 
rosyjskiego. To samo jest z gazem, 
którego cena jest indeksowana na 
bazie ropy i jej spadki przekładają 
się na ceny gazu. Bardzo bolesnym 
uderzeniem jest ograniczenie w 
znacznym stopniu możliwości po-
zyskiwania kapitału dla rosyjskich 
banków państwowych na rynkach 
międzynarodowych. Pięć najwięk-
szych banków rosyjskich, w których 
państwo ma powyżej 50% udziałów, 
pilnie potrzebuje pomocy państwa 
w postaci kapitału. Kilka dni temu 
jeden z nich – WTB – poprosił pre-
miera Miedwiediewa o 40 mld USD 
i je otrzymał. W kolejce oczekują: 
Sbierbank, Gazprombank i Rossiel-
chozbank. Na razie nie podano kwot 
oczekiwanej pomocy. Igor Sieczyn, 
pupil Putina szef Rosnieftu, poprosił 
o 45 mld USD pomocy na pokrycie 
długów fi rmy. Problem w tym, że sek-
tor energetyczny miał być gwarancją 
państwa dla wypłaty przyszłych eme-

rytur a sam potrzebuje pomocy. Przy-
kładów coraz większej skuteczności 
sankcji można by podać więcej. 
System przepływu pieniędzy między 
bankami całkowicie jest uzależniony 
od systemów Euro Master, Visa czy 
Eliksir. Ich blokada całkowicie spa-
raliżuje rosyjskie banki (niespełna 
rok temu był przedsmak, kiedy na 
jeden dzień wyłączono te systemy). 
Problem banków polega na tym, 
że nie mogą pożyczać pieniędzy 
na okres powyżej 90 dni. Dlatego 
doraźnie premier Rosji ratuje je de-
pozytami z państwowych pieniędzy 
na długi termin (ostatnio ok. 6 mld 
na 15 lat). Przykładem jak sankcje 
skutkują może być kombinat rybny 
z Murmańska, który w przypływie 
desperacji pozwał państwo do sądu, 
argumentując pozew tym, że w wy-
niku embarga na zakup łososia i in-
nych ryb z UE był zmuszony zwolnić 
4000 pracowników z powodu braku 
surowca do przetwarzania.

Myślę, że wraz z upływem cza-
su przykładów skutków embarga 
będzie więcej. Szkoda, że takie są 
skutki polityki prezydenta Putina. 
Uważam, że bardzo ważną siłą 
zdolną do zmiany polityki Putina są 
rosyjscy oligarchowie, ponieważ oni 
najwięcej na tym tracą (choć tego 
nie mówią). Reszty dokona infl acja, 
galopujące ceny i słaby rubel. Wte-
dy wszyscy w Rosji otworzą oczy na 
rzeczywistość.

II Zadwórzański Rajd Rowerowy 
Przemyśl –  Lwów – Zadwórze wyru-
szył w trasę w piątek 22 sierpnia, w 
94 rocznicę bitwy „Orląt Lwowskich” 
z bolszewicką konnicą Siemiona Bu-
dionnego. W bitwie z przeważającą 
siłą wojsk bolszewickich walczyło 
330 młodych ochotników pod do-
wództwem kpt. Bolesława Zającz-
kowskiego. W bitwie poległo 318 
ochotników, głownie młodzież gim-
nazjalna. W okresie międzywojen-
nym Lwów organizował „Marsz  Za-
dwórzański”, teraz  przemyscy cykliści 
po raz drugi wyruszyli w trasę sprzed 

Rosyjskie mity a rzeczywistość 
Prezydent Rosji prowadząc ekspansjonistyczną politykę, wziętą żywcem z XIX wieku, anektując Krym 
i rozpalając konfl ikt na wschodniej Ukrainie, zręcznie wykorzystał rosyjskie sentymenty i dumę narodu. 
Zabieg ten, przy zmasowanej propagandzie i podawaniu nieprawdziwych faktów, przyniósł oczekiwa-
ny efekt. Stare stereotypy pokutujące w Rosjanach jak „Ruskije nie sdajutsia” czy świat „napadł na 
Rosję”, stosując sankcje gospodarcze, powoduje odwrócenie rzeczywistości w świadomości Rosjan. 

pomnika Orląt Przemyskich z modli-
twą i błogosławieństwem księdza pra-
łata Stanisława Czenczka – kapelana 
Stowarzyszenia Pamięci Polskich Ter-
mopil i Kresów w Przemyślu, którego 
uczestnicy rajdu – Janusz  Sorocki, Jan 
Szczepaniec, Marek Rusinowski, Ma-
rian Radlak są członkami. Przejechali 
ulicą Zadwórzańską i Rondem Kreso-
wian  do Lwowa, a w sobotę 23 sierpnia 
pod pomnik w Zadwórzu, gdzie odbyły 
się główne uroczystości.

Dzisiaj, pamięć o bohaterach Bi-
twy Zadwórzańskiej jest szczególnie 
ważna, także ze względu na działania 

wojsk rosyjskich na Ukrainie broniącej 
swojej niepodległości terytorialnej.

W uroczystościach na cmentarzu 
Obrońców Lwowa, a następnie przy 
pomniku w Zadwórzu wzięli udział 
również uczestnicy autobusowych 
pielgrzymek z  Przemyśla, Leżajska, 
Stalowej Woli oraz przemyscy „Strzel-
cy” II L.O. i kompanią „Strzelców” z 
Rzeszowa. Od wielu już lat w uro-
czystościach uczestniczy pani Maria 
Mirecka-Loryś, prezes Koła Lwowian 
w Chicago – 98 letnia  siostra  Bro-
nisława Mireckiego, który jako 16-
letni chłopiec walczył w bitwie pod 

Zadwórzem, gdzie ocalał, a w okre-
sie sowieckiej Ukrainy był kapłanem 
rzymskokatolickim na Kresach, zmarł 
i został pochowany w 1986 r. w Ha-
łuszczyńcach woj. Tarnopolskim.

Śp. ksiądz Bronisław Mirecki jest 
patronem Stowarzyszenia Pamięci 
Polskich Termopil i Kresów w Prze-
myślu, a pani Mirecka-Loryś jest ho-
norowym członkiem stowarzyszenia.

stanisław szarzyński 
prezes Stowarzyszenia 

Polskich Termopil i kresów 
w Przemyślu

List do redakcji II  Zadwórzański Rajd Rowerowy 
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Przegląd wydarzeń

Joanna dEMCio

Może jednak trochę wcześniej – 
w sierpniu 2008 r. podczas agresji 
na terytorium Gruzji, a może jeszcze 
wcześniej – w 1999 r. w czasie ata-
ku na Grozne? Eksperci ze studiów 
wschodnich powtarzają jak mantrę, 
że musieliby mieć zajęcia z psychia-
trii klinicznej, żeby móc wytłumaczyć 
co robi Putin. A Putin robi bardzo pro-
stą rzecz – podnosi się z upadku, bo 
po tym jak runął mur berliński, runął 
i jego świat.

Nigdy nie wybaczył swoim przeło-
żonym tego, co zrobili z jego krajem, 
bo przecież potęga, jaką był ZSRR, 
była jego światem, tym oddychał, w 
nim pokładał wszystkie nadzieje. 

Do siedziby KGB Putin zgłasza 
się w wieku zaledwie 16 lat. Odma-
wiają mu, jednak gdy jest na czwar-
tym roku studiów sami się do niego 
zgłaszają z propozycją pracy. Młody 
i ambitny wiąże ogromne nadzieje 
ze służbą dla swojego kraju, jednak 
w 1989 r. jego kraj odwraca się do 
niego plecami. W 1991 r. występuje 
ze służby, działa już w petersbur-
skiej administracji. Jako późniejszy 
mer, ma wiele okazji do nawiązania 
korzystnych znajomości. Dodatko-
wo posiada bardzo ważną cechę, 
która przyda mu się niejednokrot-
nie – nigdy nie zapomina o ludziach 
lojalnych wobec siebie oraz nie wy-
bacza tym, którzy go zdradzili. Być 
może między innymi dzięki temu 
już w 1996 r. zaczyna pracować w 
administracji prezydenta Borysa 
Jelcyna, a dwa lata później staje 
na jej czele. Jest jednym z najbliż-
szych pracowników Jelcyna, więc 
gdy hektolitry wypitej wódki dają 
się we znaki świętej pamięci Bory-
sowi Jelcynowi, na swego następcę 
wyznacza oczywiście swoją prawą 
rękę, Władimira Putina. Władimir 
jest niepozorny, cichy, nie zwraca 
na siebie uwagi, posiada wszyst-
kie cechy, które powinien posiadać 
agent. Nic dziwnego, że w Rosji 
zawrzało, wszyscy zadają pytanie: 
„kim jest Putin”? Już wkrótce będą 
się mogli o tym przekonać. Tego 
samego roku dochodzi do serii wy-
buchów w moskiewskich blokach, 
śledztwo szybko zostaje umorzone, 
a wina zrzucona na czeczeńskich 
zamachowców. By odwrócić uwagę 
od śledztwa, ówczesny premier wy-
korzystuje nastroje antyczeczeńskie 
w społeczeństwie. Jego retoryka 
nie uchodzi uwadze całego świata, 

zresztą świat jeszcze nie raz będzie 
miał z nią do czynienia.

„Będziemy ścigać terrorystów 
wszędzie, dopadniemy ich nawet w 
kiblu. Ta kwestia nie podlega dysku-
sji”.

To właśnie dzięki prostym sło-
wom pokazuje Rosjanom, że jest 
jednym z nich, jest prostym ruskim 
człowiekiem. Dlatego gdy w 1999 r. 
rozpoczyna drugą wojnę czeczeń-
ską, ma poparcie całego narodu, 
a wraz z tym rośnie i jego popular-
ność. Władimir Władimirowicz już 
wtedy najprawdopodobniej zdał 
sobie sprawę z tego, czego Rosja-
nie potrzebują najbardziej – silnego 
i bezwzględnego przywódcy, takie-
go który znów przywróci im wiarę w 
wielką i potężną Rosję. Dyplomacja 
go nie obchodzi, sam zresztą nie-
jednokrotnie w wywiadach podkre-
ślał, że nie jest urodzonym dyplo-
matą, co udowodnia do dziś. Gdy 
w 1999 roku francuski dziennikarz 
zadał mu pytanie o mordowanych 
czeczeńskich cywili, Putin odpowia-
da bez ogródek: „Jeśli jest pan fun-
damentalistą islamskim i chce sobie 
zrobić obrzezanie, zapraszamy do 
Moskwy. Jesteśmy państwem wie-
lowyznaniowym, mamy świetnych 
specjalistów. Mogę jakiegoś polecić. 
Zrobi to tak, że na pewno nic nie od-
rośnie”.

Na zachodzie wprowadza wszyst-
kich w konsternację, u siebie w kraju 
natomiast zyskuje co raz większą 

popularność. Dlatego wyniki wybo-
rów prezydenckich w 2000 roku nie 
zaskakują nikogo. Ale oprócz popar-
cia swoich rodaków, musi też zrobić 
wszystko, by po serii klęsk spowo-
dowanych rządami Jelcyna, świat 
ponownie zaczął się liczyć z Rosją. 
Pokazuje zęby już w 2001 r. podczas 
wystąpienia w niemieckim Bundesta-
gu. Można było usłyszeć tam nutę 
rozczarowania, że po początkowej 
euforii zachód traktuje Rosję na daw-
nych zasadach.

„Dzisiaj decyzje podejmuje się 
bez nas, jesteśmy tylko proszeni by 
je stanowczo potwierdzać, a nawet 
mówi się, że bez Rosji nie można 
tych decyzji podjąć. Czy to normal-
ne? Czy to jest poważne partner-
stwo? W rzeczywistości wciąż nie 
nauczyliśmy się sobie ufać. Mimo 
słodkich przemówień, nadal pota-
jemnie stawiamy opór. A to doma-

gamy się lojalności wobec NATO, a 
to sprzeczamy się co do celowości 
jego poszerzenia. Wciąż nie może-
my się porozumieć w sprawie syste-
mu antyrakietowego”.

Odkąd NATO ustawia tarcze 
antyrakietowe, Rosja przeprowa-
dza kolejne ćwiczenia i zbroi się. 
Gdy w czasie jednego z wywiadów 
z prezydentem Putinem dzienni-
karz powiedział, że NATO nie chce 
ustawiać tarcz przeciwko Rosji, 
Władimir Władimirowicz bardzo dłu-

go się śmiał, w końcu powiedział: 
„Rozśmieszył mnie pan. Kończy się 
dzień pracy, czas spać. Wrócę do 
domu w dobrym humorze”. 

Moskwa świętuje kolejny Dzień 
Zwycięstwa, a wizja, że po rozpa-
dzie Związku Radzieckiego nowa 
Rosja mogłaby się nadal rozpadać 
to dla Putina koszmar. To, że se-
parują się pojedyncze państwa jak 

Czeczenia, a największy kraj na 
świecie stopniowo mógłby tracić 
znaczenie przekracza jego politycz-
ne wyobrażenia. 

Kiedy otwarcie mówi o powrocie 
do radzieckiej potęgi, wielu niezależ-
nych rosyjskich dziennikarzy i dzia-
łaczy łapie się za głowę, trudno jest 
im uwierzyć w to, co słyszą. Putin 
jednak konsekwentnie realizuje swo-
je plany. Druga tura wyborów prezy-
denckich jest dla niego nie tylko waż-
na ze względu na utrzymanie władzy, 
można go o wiele rzeczy posądzać, 
ale nie o cynizm jeśli chodzi o chęć 
powrotu Rosji do stanu sprzed 1989 
r., on naprawdę w to wierzy. W trak-
cie kampanii wyborczej  w 2004 r., 
Rosjanie opowiadali sobie następu-
jący kawał: 

- Siedzi kruk na drzewie z se-
rem w dziobie. Pod drzewem stoi 
lis i pyta kruka: „Zagłosujesz na 
Putina?”. Kruk milczy, kiedy pytanie 
powtarza się po raz dziesiąty, kruk 
odpowiada: „Tak”. Oczywiście ser 
mu wypada, lis zabiera ser i ucieka 
do lasu. Kruk siedzi na gałęzi i my-
śli sobie tak: „A gdybym powiedział 
„nie”, czy to by coś zmieniło”.

Takie podejście Rosjan pozwo-
liło na kolejną wygraną Putina. Gdy 
następną kadencję oddaje w ręce 
Dmitrija Miedwiediewa, ani na chwi-
lę nie przestaje zarządzać krajem. 
Rosja wychodzi za mąż za Mie-
dwiediewa, ale kontynuuje wspólne 
życie z Putinem. A Putin kontynuuje 
swój plan odbudowy mocarstwa. 
Kolejnym krokiem w tym kierunku 
jest „obrona rosyjskich obywateli 
zamieszkujących terytorium Gruzji”. 
Od czasu obalenia Eduarda Sze-
wernadzego, Rosja zaczyna tracić 
kontrolę nad kolejną byłą republiką, 
a na to sobie pozwolić nie może. 
Świat apeluje… Nikomu nie zapala 
się czerwona lampka.

Nie zapala się również ani gdy 
Rosja dokonuje anschlussu Krymu, 
ani gdy przeprowadza kolejne „refe-
renda” na wschodzie Ukrainy. Punk-
tem wyjścia doktryny Putina jest 
wspólnota cywilizacyjna, której cen-
trum jest Rosja. Tak więc 18 marca 
2014 r., faktycznie już dozbrajając 
prorosyjskich separatystów na Don-
basie, tak uzasadniał rosyjski „ból 
duszy” z powodu Ukrainy:

(…) „Faktycznie jesteśmy jed-
nym narodem (…) i tak nie możemy 
żyć bez siebie” (…)

Władze Kremla na tyle nie mogą 
żyć bez Ukrainy, że są gotowe na-

W co gRA PUtIn
obecna sytuacja na ukrainie wprawia w osłupienie wszystkich – przywódców 
światowych, generałów, ekspertów. Właściwie to nie wiadomo dlaczego. Taki sce-
nariusz był do przewidzenia jeszcze w lutym, kiedy to „zielone ludziki”, ubrane 
w mundury z pobliskich sklepów, wkroczyły na krym. a to, że Moskwa nie miała 
zamiaru zadowolić się tylko tym kawałkiem ziemi ukraińskiej widzimy teraz w cza-
sie rosyjskiej akcji dywersyjnej, polegającej na stopniowym odcinaniu ukrainy od 
dostępu do morza poprzez próby przejęcie Mariupola. Czy oby na pewno idée fixe 
odbudowania radzieckiego mocarstwa zrodziła się w głowie Władimira Władimiro-
wicza w tym roku? 
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wet na unicestwienie tego narodu, 
byle by nie żył z kimś innym. Najgor-
sze jednak jest to, że nikt inny tak 
naprawdę nie jest za bardzo zainte-
resowany wspólnym życiem z Ukra-
iną. Raz, że korzyści z tego mało, bo 
Ukraina na zachodzie wciąż jest po-
strzegana jako kraj skorumpowany 
i niezdolny do samodzielnego funk-
cjonowania. Dwa, że korzyści jest 
więcej z dobrych relacji z mamą Ro-
sją, która i ciepło dostarczy, i na dobrą 
wymianę handlową pozwoli. Kolejne 
sankcje i słowa oburzenia kierowane 
pod adresem Moskwy przypominają 
taniec z niedźwiedziem. Europa chce 
delikatnie, taktycznie, cywilizowanie, 
ale zapomina o tym, że niedźwiedź to 
niedźwiedź – i tak zadepcze. W cza-
sie gdy europejscy przywódcy powoli 
wracają z urlopów i zaczynają drapać 
się po głowach, przywódcy rosyjscy 
powoli kończą swoje dzieło, a przy-
najmniej są w najgorętszym okresie 
jego realizacji. Świat nie może zro-
zumieć jak można nie wypowiedzieć 
wojny, a jednak ją przeprowadzić. No 
bo przecież wszyscy pytali: Władimi-
rze Władimirowiczu, czy wprowadzi-
liście swoje wojska do Krymu? Czy 
wspieraliście bronią separatystów? 
Czy strąciliście samolot pasażerski 
nad Torezem? I za każdym razem 
dostawali odpowiedź negatywną. 
Więc skoro przywódca takiego kraju 
mówi „nie”, to znaczy, że nie. Na za-

chodzie nie rozumieją tego, że naj-
prawdopodobniej Wowa z Sieriożą 
kiedyś usiedli sobie przy herbacie z 
konfi turami i Wowa spytał: Sierioża, 
jeśli wtargniemy na Ukrainę, to coś 
nam zrobią? Na co Sierioża: pewnie 
sankcje wprowadzą, pewnie kilku 
naszych za granicę nie wyjedzie. 
Na co Wowa: Ale ja pytam czy coś 
nam zrobią?

CNN w jednym ze swoich arty-
kułów pyta o cel nakładanych sank-
cji. 

„Wysyłana przez nas wiadomość 
do Putina jest bardzo dwuznaczna. 
Czy chcemy, żeby całkowicie się 
wycofał z Ukrainy, czy po prostu 
chcemy mu pomóc w poradzeniu 
sobie z tym krajem”.

Zachód albo nie rozumie, albo 
nie chce zrozumieć, że to już nie jest 
wewnętrzny problem Ukrainy. Tak jak 
wcześniej można było jeszcze uda-
wać, że faktycznie tak jest, to teraz 
takie podejście zakrawa o absurd. 
Prezydent Obama i kanclerz Merkel 
w kółko powtarzają, że jedynym roz-
wiązaniem konfl iktu jest rozwiązanie 
dyplomatyczne. Dyplomacja jest grą. 
Ale czy można grać z kimś kto kła-
mie, oszukuje i gra znaczonymi kar-
tami. Oczywiście patrząc graczom w 
oczy i nie przypisując sobie żadnej 
winy, przynajmniej pod względem 
formalnym. W końcu ten ktoś z wy-
kształcenia jest prawnikiem. krzYszToF szYMaŃski

tekst
MARIA BASZA
zdjęcie

Do Lwowa przyjechali naukowcy 
z Zakładu Badań i Analiz Wschod-
nich Uniwersytetu Szczecińskiego 
dr hab. Ryszard Tomczyk, dr hab. 
Renata Gałaj-Dempniak i dr Barbara 
Patlewicz. W ramach praktyk z pro-
fesorami przyjechały też dwie stu-
dentki USz pochodzące z Ukrainy. 
Z inicjatywy dr. Tomczyka grupie tej 
udało się pozyskać grant na projekt 
„Lapides calambunt. Cmentarz Ja-
nowski we Lwowie. Polskie dziedzic-
two narodowe” z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Wynikiem 
tej pracy ma być album ze zdjęciami 
polskich pochówków na tym cmenta-
rzu oraz publikacja dotycząca historii 
cmentarza i osób tu spoczywających, 
o których w miarę możliwości uda się 
zdobyć informacje. W planach jest 
wystawa fotogramów, która ma od-
wiedzać większe ośrodki naukowe w 
Polsce, a może i za granicą. Prace 
mają potrwać do 2017 roku.

Ryszard Tomczyk podkreślił, że 
podczas tegorocznego trzytygodnio-
wego pobytu udało im się zrobić około 
10 tys. zdjęć. Kolejny wyjazd, również 
trzytygodniowy, planowany jest na 
początek października, a pozostałe w 
roku następnym.

- Podczas naszych kolejnych 
wizyt we Lwowie planujemy wizyty 

głównie w archiwach. Byliśmy już 
w Archiwum Obwodowym, bo jest 
tam dużo interesujących nas doku-
mentów, również w Archiwum Rady 
Miejskiej. Niestety w tym archiwum 
duża część dokumentacji dotyczącej 
Cmentarza Janowskiego została za-
lana i zniszczona.

Pozyskanie przez nas grantu od-
biło się dość szerokim echem wśród 
naukowców w Polsce. Nasza inicjaty-
wa jest niezależna od działań innych 
organizacji rządowych. Niestety już 
tu na miejscu przekonaliśmy się, że 
dewastacja tej nekropolii postępuje 
w zatrważającym tempie. Nie chce-
my, aby w Polsce Lwów kojarzył się 
jedynie z pięknym Cmentarzem Ły-
czakowskim, na którym prowadzone 
są regularne prace konserwatorskie. 
Chcemy również pokazać i ten cmen-
tarz biedoty lwowskiej, który również 
jest godzien ochrony od zapomnienia 
i całkowitej dewastacji. Przeczytali-
śmy w Kurierze, że rozpoczęły się 
działania przy kwaterze obrońców 
Lwowa i to też jest rzeczą ważną, aby 
zachować ten fragment pochówków, 
który się zachował. Nasze zaintere-
sowanie Cmentarzem Janowskim 
wynikło z tego, że ja głównie w na-
szym Zakładzie zajmuję się proble-
matyką Ukrainy, dr Gałąj-Dempniak 
– Dalekim Wschodem, a dr Patlewicz 
– regionem Kaukazu. Pisząc doktorat 
i robiąc habilitację często bywałem 
we Lwowie i poznałem to miasto. 
Chciałem zrobić tu coś namacalnego, 

czego nie zrobiono dotychczas i dla-
tego wyszedłem z propozycją działań 
na Cmentarzu Janowskim. Przez 
około roku była rozpatrywana nasza 
propozycja, aż w końcu uzyskała ak-
ceptację Ministerstwa. Nasz wniosek 
uzyskał bardzo dobre recenzje. Nie 
chodziło mi o pracę czysto naukową, 
którą czytałoby kilku naukowców, a o 
coś, co byłoby dostępne dla szero-
kiego grona czytelników.

Dokumentujemy na razie fotogra-
fi cznie wszystko, co dotyczy polskich 
nagrobków. Mamy zdjęcia pochów-
ków, grobowców, ale i pojedynczych 
tabliczek z polskimi nazwiskami, 
leżących gdzieś po krzakach. Nie-
stety, nie wiadomo na jakim grobie 
stały i tego już chyba nie uda się 
odtworzyć. Tematycznie chcieli-
byśmy podzielić naszą prace i pu-
blikację na trzy okresy: Austriacki, 
międzywojenny i lata powojenne. 
Przecież wielu wybitnych Polaków 
po wojnie spoczęło właśnie tutaj. 
Niestety nawet te groby w wielu wy-
padkach są zapomniane zarastają 
i trudno je odszukać.

Przed nami jeszcze wiele pracy, 
ale mamy nadzieję, że podczas ko-
lejnych naszych wizyt uda się zdo-
być wystarczająco dużo informacji, 
aby nasza praca okazała się jak naj-
bardziej pełna, łącznie z indeksem 
nazwisk spoczywających tu ludzi. 
Poszukujemy każdej informacji i bę-
dziemy wdzięczni, jeżeli ktoś pomo-
że nam ją zdobyć”.

cmentarz Janowski 
w centrum uwagi
Sprawa Cmentarza Janowskiego i ratowanie resztek polskich 
grobów na tej nekropolii, o co od lat ubiegali się mieszkańcy 
Lwowa, nareszcie ruszyła. Na naszych łamach pisaliśmy już 
o zaawansowanych pracach przy odnowieniu kwatery obroń-
ców Lwowa otwartej w 1939 roku, a teraz zgłosili się do naszej 
redakcji profesorowie Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy pro-
wadzą dokumentowanie polskich nagrobków.

dr Barbara Patlewicz (od lewej), dr hab. renata gałaj-dempniak i dr hab. ryszard Tomczyk

Lwowska restauracja „kupoł” zaprasza
Położona w samym sercu Lwo-

wa, przy ul. Czajkowskiego 37. 
Wyśmienita polska kuchnia, ciepła 
rodzinna atmosfera, nastrojowe 
wnętrze i muzyka. Menu także po 
polsku.

 „Kupoł” to kameralna restaura-
cja położona w sąsiedztwie Lwow-
skiej Filharmonii oraz dawnego Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich 
oferuje szeroki wybór tradycyjnych 
galicyjskich dań, bogaty wachlarz 
trunków, wyśmienite desery oraz 

legendarną lwowską kawę. „Kupoł” 
to miejsce, w którym goście za-
wsze mogą liczyć na przyjazną at-
mosferę i wyjątkowe przyjęcie. We 
wnętrzach, w których zatrzymał się 
czas belle epoque i przy dźwiękach 
nastrojowej muzyki poczują Pań-
stwo klimat wspaniałych, minionych 
lat – świata przedwojennej Polski. 
Wszystko to stwarza wymarzone 
warunki do organizacji przyjęć, 
bankietów, spotkań biznesowych, 
integracyjnych i rodzinnych, roman-

tycznych rendez-vous, wystawnych 
kolacji oraz innych uroczystości. 
Także u nas kupisz zawsze aktualny 
„Kurier Galicyjski”. Warto odwiedzić 
nas o każdej porze dnia i roku! 

Stąd wszędzie jest blisko, a całe 
miasto znajduje się na wyciągnięcie 
ręki. Jesteś we Lwowie – wstąp do 
„Kupołu”. 

Nasz telefon: 
+380 32 261-44-54

mail: kupollviv@ukr.net

З 21 вересня 2014 року та протягом наступних днів люди у всій 
Європі та сусідніх країнах зможуть долучитися до акцій, присвя-
чених святкуванню Дня Європейської Співпраці. Це свято було 
започатковано в 2012 році. У попередні роки в цей день їздили 
на велосипедах, садили дерева, співали, малювали, дивились 
фільми, влаштовували змагання та конкурси в рамках сотень ак-
цій, організованих програмами територіальної співпраці у понад 
30 країнах. 

За підтримки Європейської Комісії та Європейського Парламен-
ту, День Європейської Співпраці знову запрошує всіх європейців 
взяти участь в акціях, які продемонструють досягнення проектів 
та покажуть важливість територіальної співпраці. «Із спільними 
кордонами ми стаємо ближчими» - під таким гаслом відбудуться 
святкування Дня Європейської Співпраці цього року.

У цьому році в українських містах також відбудуться заходи з на-
годи святкування Дня Європейської Співпраці. Так, 23 вересня 
у Львові Програма Польща-Білорусь-Україна 2004-2013 запро-
шує всіх бажаючих долучитися до акції на площі перед ЛНУ ім. 
І. Франка. Центром події буде спеціально обладнане шатро (па-
вільйон), у якому кожен зацікавлений зможе дізнатися про День 
Європейської Співпраці, ознайомитися із діяльністю Програми та 
проектів, що діють в регіоні, а також взяти участь у міні-конкурсі 
й одержати призи! У цей час біля павільйону постійно відбува-
тимуться презентації від проектів Програми, які включатимуть, 
зокрема, демонстрацію пожежних автомобілів, безкоштовні ме-
дичні консультації та тести, міні-тренінги з туризму та скелелазін-
ня (на спеціальній стінці), трейсер-шоу та багато іншого.Також, 
протягом місяця заходи проектів Програми Польща-Білорусь-
Україна відбудуться у Луцьку (театральні постановки, мистецькі 
майстерні) та Ужгороді (вело-шоу). Слідкуйте за оголошеннями 
про подію у Вашому місті і приєднуйтесь до святкувань Дня Єв-
ропейської Співпраці!

Більше інформації: www.pl-by-ua.eu www.ecday.eu 

День Європейської Співпраці
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Przegląd wydarzeń

„My, miejscowi Polacy mamy 
dzisiaj wielki problem. Rodzice dzieci 
uczęszczających do polskich klas w 
Szepetówce są gotowi nawet wyna-
jąć adwokata, a ja zwróciłam się w tej 
sprawie do polskich placówek dyplo-
matycznych na Ukrainie i warszaw-
skiej fundacji, wspierającej Polaków 
na wschodzie” – komentuje sytuację 
Walentyna Pasiecznik. „Konflikt roz-
grywa się na poziomie szepetowskich 
władz miejskich. Obecny burmistrz, 
który na początku bardzo nam poma-
gał, dziś zmienił swoje stanowisko. 
W roku 2008 po zebraniu ponad 300 
podpisów udało nam się zarejestro-
wać nasze klasy. A zapotrzebowanie 
było ogromne, ponieważ tutaj prak-
tycznie w każdej rodzinie są Polacy. 
Pewnego dnia, w 2008 roku, naszym 
dzieciom odmówiono wydania posił-
ku szkolnego – było ich zaledwie 13, 
a nie 80, jak dziś. Dzieci nie dostały 
nawet herbaty! Rodzice byli ziryto-
wani działaniem władz miasta i miej-
scowego wydziału oświaty. Dyrektor 
szkoły nie była w to zamieszana. O 
całym zajściu zapomniano i przez 
jakiś czas był spokój. Nasze klasy 
były zorganizowane na bardzo wy-
sokim poziomie, wspierał nas polski 
konsulat, fundacja „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”. Wszyscy nam poma-
gali. My z kolei pomagaliśmy klasom 
ukraińskim” – mówi Walentyna Pa-
siecznik.

„Potem zaczęły przychodzić 
anonimy. Obwodowemu Wydziałowi 
Oświaty wmawiano, że to rodzice pi-
szą te listy.  Wówczas rodzice sami 
zainterweniowali, zgłaszając, że nie 
mają z anonimami nic wspólnego. 
List interwencyjny podpisali wszy-
scy rodzice. Taki był początek. Może 
celem było skłócenie rodziców? Nie 
wiem. Plotki, że winni całej sytuacji 
są rodzice naszych dzieci, dochodzi-
ły nawet do polskiego konsulatu. Do-
chodziły mnie słuchy, że anonimowe 
listy piszę ja sama! Ja z kolei zaczę-
łam nawet podejrzewać o to nasze 
nauczycielki, bo autorzy anonimów 
wiedzieli o wszystkich naszych pro-
blemach – np. o braku nauczycieli. 
Mimo, że pisaliśmy wnioski i prosili-
śmy o dwóch nauczycieli z Polski dla 
dzieci, nauczycieli niestety do nas nie 
przysłano. 

Teraz mamy ponad 80 uczniów 
i ciągle bardzo potrzebujemy na-
uczycieli z Polski. Mimo wszystko, 
nawet za starej władzy i ze starymi 
problemami istnieliśmy. 

Niedawno, w imieniu jednej z ma-
tek, został nadesłany anonimowy list. 
Tymczasem podczas kolejnej wizyty 
konsul powiedział do rodziców: „Je-
żeli chcecie rozwiązać ten problem, 
róbcie tak, żeby wszystkie wasze 
działania miały potwierdzenie na pi-
śmie”. Tak też robiliśmy. Kiedy status 
5 klasy szepetowski wydział oświaty 
przy wsparciu władz miasta chciał 

zamienić na „klasę z nauczaniem 
języka mniejszości narodowych” (a 
jest to zupełnie inny układ i status), 
sami rodzice i dzieci walczyli z takim 
bezprawiem – pisali listy, podpisywali 
petycje, jeździli, dyskutowali” – opo-
wiada prezes szepetowskiego od-
działu Związku Polaków Ukrainy.

W listopadzie ubiegłego roku 
przeprowadzono kontrolę w klasach, 
nie wszystko wypadło idealnie, ale 
nikt z osób kontrolujących nie mógł 
uwierzyć że pracujemy bezpłatnie. 
Jedna z nauczycielek, pani Mamaje-
wa, od 5 lat pracuje bez wynagrodze-
nia: prowadzi zajęcia i udziela pomo-
cy dzieciom po zajęciach. Z kolei pani 
Berezecka rok chodziła na zajęcia 
i przejmowała doświadczenie jako 
wolontariuszka. Wyniki kontroli były 
pozytywne. Owszem, nie mamy ma-
tematyki w języku polskim, ale mamy 
prawo wybrać matematykę z języ-
kiem wykładowym ukraińskim według 
ukraińskiego ustawodawstwa. 

W maju otrzymaliśmy kolejny 
anonim. Napisałam wówczas list do 
Ministerstwa Edukacji Ukrainy o po-
twierdzeniu na piśmie naszych praw, 
praw naszych nauczycieli i naszych 
klas. Warto wspomnieć, że nasi 
nauczyciele odbyli specjalistyczne 
kursy i mają polskie wykształcenie. 
Znają język na wystarczającym po-
ziomie, żeby uczyć dzieci. Napisa-
łam list, żeby pozwolono naszym 
nauczycielom kształcić dzieci z tymi 
dyplomami, które oni posiadają.

Pisałam, że funkcjonujemy w 
ramach szkoły ukraińskiej, a nie 
polskiej. To samo dotyczy ustawo-
dawstwa. Na początku pomagał 
nam prawnik, kiedy otwierano klasy, 
udało nam się otrzymać wszystkie 
niezbędne zezwolenia od władz – 
na użytkowanie pomieszczeń przez 
klasy również. Naszym błędem było 
to, że nie stanęliśmy wtedy na swo-
im do końca i nie walczyliśmy o od-
dzielny budynek, mielibyśmy teraz 
własną szkołę. Teraz staramy się o 
to, żeby nasze dzieci czuły się mak-
symalnie komfortowo. 

1 września siłą zaczęto ciągnąć 
dzieci do klas ukraińskich. Dzieci pła-
kały, jeden z chłopców potrzebował 
nawet opieki medycznej! Wcześniej, 
22 sierpnia, odbyło się spotkanie 
rodziców, na które przyszło ich zale-
dwie 30. Nie spisano żadnego proto-
kołu spotkania, rodzicom powiedzia-
no, ile godzin dzieci będą uczyły się 
polskiego i, że proces nauczania bę-
dzie trwał zgodnie z pewnym i tajem-
niczym „zapisem nr12”. Natychmiast 
napisaliśmy list do Ministerstwa Edu-
kacji. Prosiliśmy – mamy nauczycieli 
– żeby geografia, ochrona zdrowia, 
historia Polski, literatura światowa 
i język polski były wykładane po pol-
sku. Brakuje nam tylko nauczyciela 
matematyki i fizyki, ale zgodnie z 
ukraińskim prawem możemy na wnio-

sek rodziców zaprosić ukraińskiego 
nauczyciela. Mamy potwierdzenie od 
prawnika, w poniedziałek dostaliśmy 
dokument z departamentu. Jedyne, 
co mogą uczynić władze miasta – to 
zwołać sesję i zlikwidować klasy pol-
skie. Pan Mychajło Połodiuk, obecnie 
p. o. mera, jest w stanie namówić in-
nych deputowanych, by się pod tym 
podpisali. Nasz mały Majdan powstał 
od razu po pierwszym szkolnym ape-
lu, nikt się nie spodziewał, że Polacy 
powstaną, wezwano nawet milicję! 

Przypuszczano, że rodzice po 
cichu zabiorą swoje dzieci z polskich 
klas, a przez brak uczniów problem 
sam się rozwiąże. Problemy finanso-
we nic tu nie mają do rzeczy, podczas 
swojego wystąpienia 1 września, mer 
Połodiuk powiedział, że żadnych pro-
blemów z dofinansowaniem naszych 
klas nie ma. I jeszcze: kiedy dzieci 
idą do 1 klasy, to miejscowy wydział 
oświaty na różne sposoby namawia 
rodziców do zrezygnowania z klasy 
polskiej, przekonują rodziców, że po 
skończeniu szkoły dziecko nie bę-
dzie mogło dostać się na uczelnię 
wyższą na Ukrainie” – mówi prezes 
Pasiecznik.

„Mam wrażenie, że ktoś czeka po 
prostu, że po tylu latach poddamy się 
i przestaniemy walczyć. Kiedy odwie-
dził nas nowy dyrektor Departamentu 
Oświaty Chmielnickiej Administracji 
Obwodowej Oleg Fasola, mówił do 
nas tak entuzjastycznie, razem nawet 
zaśpiewaliśmy hymn Polski i Ukrainy. 
A dzisiaj (10 września 2014 – red.) 
mamy zupełnie inną reakcję, ale nie 
poddajemy się, wszędzie piszemy 
– i do Ambasady RP w Kijowie, i do 
Konsulatu RP w Winnicy, i do Mini-
sterstwa Edukacji... Telefonicznie 
zapewniają nas, że wszystko będzie 
dobrze, ale te słowa na razie nie są 
potwierdzone na piśmie” – podsumo-
wuje Walentyna Pasiecznik.

„Jesteśmy Polakami i chcemy, 
żeby nasza polska szkoła istnia-
ła” – powiedział do kamery jeden z 
uczniów. Problem Polaków z Sze-
petówki wymaga większego zaan-
gażowania i uwagi szerszego grona 
rodaków na Podolu oraz władz cen-
tralnych. Zapotrzebowanie na język 
polski jest duże, szczególnie wśród 
osób polskiego pochodzenia. Może 
się okazać, że jutro znów trzeba bę-
dzie wymyślać od nowa to, co dzi-
siaj sprawdziło się w działaniu.

12 września Departament Oświa-
ty Chmielnickiej Administracji Obwo-
dowej po konsultacjach ze stronami 
konfliktu zapewnił, że do końca roku 
szkolnego polskie klasy w Szepe-
tówce będą funkcjonowały według 
starych zasad, podobnie jak w roku 
poprzednim.
Z Walentyną Pasiecznik rozmawiał 

Jerzy Wójcicki

źródło: www.wizyt.net

KONStANty CZAWAGA
tekst i zdjęcie

Patronat honorowy nad tym 
przedsięwzięciem objął arcybiskup 
lwowski Mieczysław Mokrzycki. Mszy 
św. dla uczestników spotkania prze-
wodniczył nuncjusz apostolski w 
Burundi, arcybiskup Wojciech Zału-
ski – wygłosił homilię i przemawiał 
również podczas obrad z udziałem 
duchowieństwa, naukowców, pisa-
rzy, działaczy społecznych z Ukrainy 
i Polski oraz mieszkańców Dunajowa 
i okolicy. Prelegenci uczcili pamięć 
słynnego arcybiskupa lwowskiego 
Grzegorza z Sanoka, który rezydo-
wał w Dunajowie, gdzie zorganizował 
jeden z ważniejszych na ziemiach 
polskich ośrodków humanizmu re-
nesansowego. Przypomniano też 
włoskiego humanistę Filipa Kalli-
macha, który znalazł schronienie w 
Dunajowie. Uczestników „Spotkań 
Dunajowskich” powitał pochodzący 
z tej wsi rektor Politechniki Lwowskiej 
prof. Jurij Bobało.

Po powojennym wysiedleniu 
stąd Polaków w Dunajowie pozo-
stała garstka katolików. „Jeżeli ktoś 
z księży trafi na takie małe parafie 
na pewno nie jest to jakaś duża ra-
dość – powiedział młody kapłan ks. 
Józef Kuc. – Zawsze jednak najważ-
niejsze jest to, jak się nastawiasz do 
pracy i co chcesz zrobić. Można 

zdziałać na takich parafiach bardzo 
dużo. Łączyć elementy duszpaster-
skie, historyczne czy kulturalne”. 

Ks. Józef Kuc dowiedział się, że 
katolicką parafię w Dunajowie założo-
no w 1413 roku, a w  XVI wieku Duna-
jów był miasteczkiem i znajdowała się 
tam letnia rezydencja arcybiskupów 
lwowskich: „Niestety, z dóbr material-
nych tych czasów pozostał jedynie 
kościół św. Stanisława oraz część 
zamku. Przetrwała również pamięć 
o słynnym arcybiskupie lwowskim 
Grzegorzu z Sanoka, który rezydo-
wał w Dunajowie. Około 1470 roku 
znalazł tu schronienie włoski huma-
nista Filippo Buonaccorsi nazywany 
Kallimachem, który właściwie jest 
patronem naszych Spotkań”. 

„Spotkania Dunajowskie” odro-
dzone zostały dzięki korespondencji 
i współpracy ks. Józefa Kuca z Bro-
nisławem Kamińskim, redaktorem 
naczelnym kwartalnika „Almanach 
Kudowski”. Dołączył do nich Julian 
Golak z Nowej Rudy, który ma wiel-
kie doświadczenie w organizacji Pol-
sko-Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej. Idea została zrealizowana. 

„To wydarzenie buduje naszą 
kulturę, naszą tożsamość. To są 
małe ojczyzny, z których składa się 
diecezja, archidiecezja, nasz kraj, 
nasza cywilizacja, nasz świat” – po-
wiedział dla Kuriera arcybiskup Woj-
ciech Załuski.

konflikt wokół polskich 
klas w Szepetówce
Rok szkolny dla klas z polskim językiem wykładowym, działających przy szkole nr 4 
w Szepetówce, rozpoczął się od zakazania dzieciom nauki w języku polskim. Jak twier-
dzi prezes szepetowskiego oddziału Związku Polaków Ukrainy Walentyna Pasiecznik, 
p.o. mera Szepetówki Mychajło Połodiuk, osobiście zaangażowany jest w likwidację pol-
skich klas. Zdesperowani rodzice ponad 80 dzieci polskiego pochodzenia zorganizowali 
1 września protest przeciwko urzędnikom.

odrodzenie 
„Spotkań Dunajowskich”
W dunajowie koło Przemyślan 
w obwodzie lwowskim 4 września, 
z inicjatywy ks. Józefa kuca, 
administratora parafii św. stanisła-
wa wznowiono po 540 latach 
„spotkania dunajowskie”. 

uczestnicy spotkań

Próby oraz spotkania towarzyskie –  w poniedziałki i środy o godz. 18:30, 
pod kierownictwem profesjonalnych animatorów i pedagogów muzyki. 

Jeśli masz lat 30+, 40+, 50+ itd. i możesz poświęcic czas dwa razy w 
tygodniu na próby (2 godz.), to nauczysz się pięknego repertuaru z chórali-
styki polskiej (i nie tylko). Jeśli jesteś młody i dysponujesz zapałem do nauki, 
to skuteczne nowoczesne pliki dzwiękowe pomogą szybko przyswoić tobie 
partie głosowe. 

skorzYsTaJ z zaProszEnia!
Edward kuc

tel.: 0665306908

Zapraszamy chętnych do śpiewania 
w polskim chórze mieszanym „EcHo”
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z sErHiJEM ŻadanEM 
rozmawiał WoJCiECH Jan-
KOWSKI.

Porozmawiajmy o twoim 
przekładzie poezji Paula Ce-
lana. na ile osobie ze wscho-
du, nie mającej doświadczeń 
austriacko-habsburskich, ta 
książka trafia do serca?

Wydaje mi się, że ta literatura 
nie ma żadnych konotacji austriac-
kich. Jest to wyraźnie literatura tego 
pokolenia Żydów, którzy przeżyli Ho-
locaust. Myślę, że dotyczy doświad-
czeń historycznych zarówno Europy 
zachodniej, jak i Europejczyków z 
Europy centralnej i wschodniej. W 
Charkowie też mamy miejsca maso-
wych egzekucji i pochówki Żydów – 
Drobicki Jar. Zamordowano tu około 
20 tys. Żydów. Też musimy się zmie-
rzyć z tą pamięcią.

 Uważam, że ta powojenna trau-
ma, trauma obecna w poezji Celana 
może być bliska każdemu, kto ma 
serce i sumienie.

na ile znasz Bukowinę? 
Jaka to dla ciebie ukraina?

Jest to część mojego państwa. 
Żebym ją znał dobrze – nie mogę 
powiedzieć. Mam tu wielu przyja-
ciół. Po raz pierwszy byłem w Czer-
niowcach w 1996 roku i od tej chwili 
zawsze wracam tu z radością.

Jesteś ze wschodu ukra-
iny i tam, gdzie się urodziłeś 
jest wojna.

Tam na szczęście wojny nie ma, 
bo mieszkańcy Starobielska okaza-
li dużo zdrowego rozsądku i idee 
separatyzmu nie przyjęły się. Był 
tam lokalny Euromajdan, popularne 
były idee rewolucji. Kiedy Ługańska 
Republika Ludowa próbowała roz-
szerzyć się na północ spotkała się 
od razu ze zdecydowanym sprzeci-
wem. Nie mieliśmy referendum, a 
od marca były już na miejscu od-
działy Gwardii Narodowej i, dzięki 
Bogu, są tam do dziś. Ponieważ 
był to teren ukraiński nie mieliśmy 
ostrzałów ani bombardowań, nie 
ginęli ludzie. Chcę wierzyć, że tak 
pozostanie. Ale sytuacja jest na-
prawdę bardzo poważna i napięta. 
Strefa frontu odległa jest o sto ki-
lometrów. Teren ten ogrzewany jest 
dzięki dostawom z elektrociepłow-
ni w miejscowości Szczastia. O to 
miasto obecnie toczą się walki. W 
razie awarii ciepłowni cały region 
zostanie na zimę bez prądu i cie-
pła.

na zachodzie toczy się 
dyskusja pomiędzy inte-
lektualistami: czy bronić 
wschodu, czy oddać go ro-
sji. Jak uważasz?

Rozumiem intelektualistów, któ-
rzy mówią takie rzeczy, oglądając w 
telewizji obrazki z Doniecka, na któ-
rych mieszkańcy tych regionów drą 
flagi ukraińskie. Można tak mówić, 
ale jak to zrealizować? Jak można 
fizycznie pozbyć się całego regionu? 
Tym bardziej, że społeczeństwo nie 
jest jednolite: są tam różni ludzie.

Jest to cząstka naszego kraju, 
która przez 23 lata pokojowo współ-
istniała z resztą państwa. Mieliśmy 
jedną przestrzeń geograficzną, 
jedną granicę, jedną władzę i w dzi-
siejszych warunkach nie jest jasne 
w jaki sposób mamy ich „zostawić”. 
Jak to wytłumaczyć separatystom, 
czy rosyjskim żołnierzom na tych 
terenach, że „my was zostawiamy”. 
I co? Będą nam dziękować z rado-
ścią? Powstrzymają ataki i przesta-
ną zabijać ukraińskich żołnierzy? 
Bardzo w to wątpię. 

Rozumiem, że potrzebne są 
dyskusje, że będą się one toczyły 
niezależnie czy tego chcemy czy 
nie. Przede wszystkim zmieniło się 
samo nastawienie całej Ukrainy do 
wschodu, i wschodu do zachodu. 
Przed nami wszystkimi jest trudny 

okres próbny i skomplikowany pro-
ces wzajemnego współistnienia po-
kojowego i współpracy. Dziś niestety 
sytuacja jest najgorsza z możliwych: 
jesteśmy pozbawieni możliwości de-
cydowania. Wojna Ukrainie została 
narzucona. Ukraina musi walczyć 
i nikt nie pyta uczestników wojny 
czy chcą ją kontynuować czy nie? 

ale osobiście? Przecież 
wielu twoich przyjaciół stoi 
właśnie na takim stanowi-
sku – odpuścić?

Wśród moich przyjaciół jest 
wielu zarówno prozachodnich „se-
paratystów”, jak i prowschodnich. 
Utrzymuję z nimi – Tarasem Prohaś-
ką i Saszką Bojczenko – normalne 
stosunki. Od dawna są sceptycznie 
nastawieni wobec Donbasu, swoje 
stanowisko potrafią uargumento-
wać. Dla mnie ich argumenty nie 
są za bardzo przekonywujące, ale 
rozumiem, że ci ludzie mają własne 
przemyślenia na ten temat. Mają na 
to prawo. Dopóki nie przekraczają 
granic praworządności. 

Przyjechałem tu z rumu-
nii. Jestem na ukrainie chy-
ba po raz trzeci od początku 
wojny i dla mnie jest pew-
nym szokiem to, co widzę w 
Czerniowcach, myślę, że nie 
tak powinno wyglądać pań-
stwo, gdzie toczy się wojna.

ŻADAn, cELAn I PSIAkI

Rozumiem i widzę takie nastroje. 
Ale co chcesz, żeby robili mieszkań-
cy Lwowa? Chcesz, żeby wszyscy 
chodzili w mundurach i budowali ba-
rykady? Uważam, że w dużej mierze 
całe państwo jest włączone do tej 
wojny. Wydaje ci się nienormalne to, 
że we Lwowie na ulicach ludzie piją 
kawę, podczas gdy w Ługańsku już 
od ponad miesiąca nie ma wody i lu-
dzie odczuwają pragnienie? Pomyśl, 
ile uciekinierów z Donbasu przyjęli 
mieszkańcy Lwowa, zbierają fundu-
sze na armię, na rannych, na ucieki-
nierów. Wydaje mi się, że najprościej 
jest w tej sytuacji znaleźć kogoś 
winnego, na niego zwalić całą winę 
i obrażać się na lewo i na prawo. Im 
więcej ludzi włączonych jest w po-
moc czy w wolontariat, tym bardziej 
nie rozumiem ludzi, którzy nie są w 
to zaangażowani. Pewnie trzeba 
podchodzić do tego nieco prościej: 
w kraju mamy dużo osób, którzy nie 
rozumieją powagi sytuacji i nie zdają 
sobie sprawy z niebezpieczeństw, 
które przed nami stoją.

Czy marzysz o chwili, 
gdy dziennikarze będą pyta-
li cię wyłącznie o literaturę?

Oczywiście. Marzy mi się to, 
ale również chwila, gdy zakończy 
się wojna. Nie chcę wdawać się 
do całej patriotycznej retoryki i mó-
wić, że marzę o odnowieniu granic 

Pisarz i tłumacz serhij Żadan był gościem V Międzynarodowego Festiwalu 
Poetyckiego Meridian Czernowitz, który odbywał się od 5 do 9 września w Czer-
niowcach. W literackim Centrum Celana odbyła się promocja jego przekładów 
wierszy Paula Celana pt. „switłotysk”. na zakończenie Meridian Czernowitz 
Żadan wystąpił z grupą „Psy w kosmosie” („sobaki w kosmosi”) w amfiteatrze 
Centralnego Parku kultury. koncert okazał się niezwykle energetyczny, nato-
miast jakość dźwięku pozostawiała wiele do życzenia. kilka dni później 11 wrze-
śnia – Żadan wystąpił z „Psami” w klubie dynamo Blues we lwowie. impreza 
cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że nie wszyscy chętni dali radę wejść 
do klubu. serhij Żadan z zespołem promowali album „ Byjsia za neji”. 

państwa, o triumfie sprawiedliwości. 
Bardzo chcę, aby przestali tam gi-
nąć ludzie zarówno wojskowi, jak 
i cywile. Spoglądam na sytuację 
bez różowych okularów. Rozumiem, 
że przed nami jest jeszcze ciężki 
i skomplikowany okres. Ale jeżeli 
zdołamy z tego wyjść, myślę, że da-
lej będzie zupełnie inna historia. Nie 
będzie już tak jak było, bo być już nie 
może. Dowolny scenariusz rozwoju 
sytuacji będzie opierał się przede 
wszystkim na wielkich stratach, na 
wielkich kompromisach. Trzeba być 
realistą i patrzeć na rzeczy poważ-
nie i nie ulegać nastrojom euforii, że 
koniecznie zwyciężymy, bo nie może 
być inaczej. Musimy po prostu wspie-
rać się nawzajem i trzymać się ra-
zem. Myślę, że jednak zwyciężymy, 
chociaż nie będzie to proste.

dziś będzie koncert 
„Psów”. Widziałem ich przed 
trzema-czterema laty w „Pra-
cowni” w Warszawie i wyda-
je mi się, że jest to zupełnie 
inny zespół?

Zmienił się skład zespołu i zmie-
niła się muzyka, którą wykonują. 
Zmieniła się też filozofia zespołu. 
Ten projekt żyje swoim życiem i my-
ślę, że tak jest dobrze.

do zobaczenia w War-
szawie.

Daj Boże.

serhij Żadan (w centrum) z grupą „Psy w kosmosie” 
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Przegląd wydarzeń

Jan skłodoWski
tekst i zdjęcia

Tegoroczny Dialog był „roczni-
cowy”, patronowała mu bowiem 205 
rocznica urodzin wieszcza Juliusza 
oraz 200 rocznica – wieszcza Ukra-
iny, Tarasa Szewczenki. To również 
10 lat od otwarcia Muzeum Juliu-
sza Słowackiego w krzemienieckim 
dworku jego rodziców.

Wiele instytucji przyczyniło się do 
przygotowania i zrealizowania tego 
spotkania. Należy tu wymienić przede 
wszystkim niestrudzonych od lat i 
niezastąpionych inicjatorów imprezy 
– Urszulę i Mariusza Olbromskich z 
Przemyśla, od początku przychylną 
ich idei Tamarę Sieninę, dyrektor Mu-
zeum Juliusza Słowackiego w Krze-
mieńcu oraz wspierające finansowo 
ich działania instytucje – Fundację 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” i 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Su-
lejówku ze strony polskiej, natomiast 
ze strony ukraińskiej – Krzemieniecką 
Radę Rejonową oraz Oddział Kultury 
i Turystyki Krzemienieckiej Admini-
stracji. Mecenatowi finansowemu 
towarzyszył patronat Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Ministra Kultury 
Ukrainy, a także ukraińskich władz 
obwodowych z Tarnopola czy Konsu-
la Generalnego RP w Łucku. Ponad-
to, z organizatorami współpracowali: 
Konsulat Generalny RP we Lwowie, 
Federacja Organizacji Polskich na 
Ukrainie i Instytut Humanistyczno-Pe-
dagogiczny im. Tarasa Szewczenki w 
Krzemieńcu. W otwarciu forum wzięli 
licznie udział przedstawiciele wymie-
nionych instytucji. Gościem spotkania 
był Dmytro Pawłyczko, były amba-
sador Ukrainy w Polsce, poeta i tłu-
macz. Konsulat Generalny RP w Łuc-
ku reprezentowała konsul generalna 
Beata Brzywczy, zaś Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku – prof. dr 
hab. Grzegorz Nowik. Z Warszawy 
przybyła do Krzemieńca Joanna 
Szwedowska, kierownik redakcji lite-
rackiej programu II Polskiego Radia.

 Uczestnicy Dialogu przyjechali 
z Warszawy, Torunia, Gdańska, Po-
znania, Paryża (Maria Orłowicz, pre-
zes Stowarzyszenia „Kresy”), Lubli-
na, Przemyśla, Krakowa, Wrocławia 
i Londynu (siostra Paula Wojtacka 
reprezentująca środowisko Verita-
su). Goście przekroczyli granicę Do-
rohusku i po drodze do Krzemieńca 
zwiedzili starówkę, kościół i zamek 
w Łucku. Podróż wzbogaciły, prze-
prowadzane już w autokarze oraz w 
miejscach postoju, krótkie historycz-
ne objaśnienia i wprowadzające w 
kresowy klimat prelekcje m.in. prof. 
Grzegorza Nowika na temat roli Po-
lesia, Bugu i Wołynia w planowaniu 
wojennym marszałka Piłsudskiego 
oraz Krzysztofa Jabłonki o miejscu 

tych ziem w dziejach Rzeczypospo-
litej. Jednocześnie uczestnicy otrzy-
mali egzemplarze kolejnej edycji 
dialogowej publikacji – wydanie wy-
głoszonych podczas ubiegłoroczne-
go Dialogu referatów polskich oraz 
ukraińskich prelegentów.

4 września, w dniu urodzin Juliu-
sza Słowackiego, nastąpiło spotka-
nie polskiej grupy (40 osób) z uczest-
nikami ukraińskimi Dialogu i wspólne 
złożenie wiązanek w barwach pań-
stwowych obu krajów pod pomni-
kiem Tarasa Szewczenki w centrum 
Krzemieńca, następnie uczestnicy 
udali się na cmentarz Tunicki do gro-
bu matki Juliusza Słowackiego – Sa-
lomei Słowackiej-Becu, gdzie także 
odbyło się uroczyste złożenie kwia-
tów, głos zaś zabierali organizatorzy 
imprezy i zaproszeni goście. 

Po uroczystościach na cmentarzu 
Tunickim goście udali się do polskie-
go kościoła na uroczystą mszę św. za 
duszę Juliusza Słowackiego, w której 
uczestniczyli wraz z przybyłymi do 
świątyni członkami krzemienieckiej 
wspólnoty katolickiej. Po kościelnych 
uroczystościach, podczas których 
złożono kwiaty pod pomnikiem Sło-

przemówień i odczytaniu listów od 
Małgorzaty Omilanowskiej – ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
RP oraz od Krzysztofa Jaraczew-
skiego, wnuka marszałka Piłsudskie-
go i dyrektora muzeum jego imienia, 
rozpoczęły się spotkania naukowe w 
Sali Kolumnowej dawnego Liceum. 
Wykłady były poświęcone twórczo-
ści Juliusza Słowackiego, Tarasa 
Szewczenki oraz wielu zagadnieniom 
związanym z wybitnymi osobami 

filmowej W. Kilara w aranżacji pia-
nistki. 

Sesjom wykładowym w salonie 
dworku Słowackich towarzyszyła 
wystawa pt. Dziedzictwo Dialogu, 
na którą złożyły się wydane dotych-
czas roczniki Dialogu Dwóch Kultur 
oraz autorskie publikacje uczestni-
ków dotychczasowych spotkań; na 
oddzielnym stelażu zaś umieszczo-
no ilustrujące tę imprezę zdjęcia z 
poprzednich lat.

i Karolina Kołtunowie (Chełm Lubel-
ski), Bartłomiej Łuczak (Toruń), Wal-
demar Michalski (Lublin) i Janusz 
Wasylkowski (Warszawa). 

Ponadto, w dworku Słowackich 
odbyło się otwarcie poplenerowej 
(prace z 2013 r.) wystawy fotogra-
ficznej, pokazującej wiele cieka-
wych i efektownych ujęć Krzemieńca 
i jego malowniczych okolic. Także 
i w tym roku zorganizowano kolej-
ny, VI plener fotograficzny – wzięli 
w nim udział młodzi fotografowie, 
m.in. grupa ukraińskich artystów z 
Krzemieńca i Tarnopola. Równolegle, 
w ramach XVI Warsztatów Kulturowo-
Artystycznych, pracowała pod opieką 
niestrudzonej dr Urszuli Olbromskiej 
grupa polskich i ukraińskich malarzy, 
reprezentujących Lwów, Kołomyję, 
Tarnopol, Iwano-Frankiwsk i Połon-
ne, która pokazała na zakończenie 
imprezy swe najnowsze, często na-
prawdę udane prace. A jej uczestnicy 
mieli możliwość ich, mimo że jeszcze 
„mokrych”, nabycia. 

Bogaty i starannie przygotowany 
program przedstawili krzemienieccy 
muzycy w dostojnej sali im. Kołłąta-
ja w dawnym Liceum. Koncert, na 
który złożyły się utwory Wieniawskie-
go, wykonane na skrzypcach przez 
utalentowanego ośmiolatka, utwory 
symfoniczne w wykonaniu orkiestry 
z chórem, utwory fortepianowe oraz 
układy taneczne folklorystycznego 
zespołu w strojach biało-czerwonych 
zrobiły duże wrażenie zwłaszcza na 
gościach przybyłych z Polski. Wresz-
cie, miłym akcentem było przygo-
towane przez stronę ukraińską dla 
wszystkich uczestników imprezy 
wieczorne plenerowe spotkanie w 
ośrodku „Panorama” położonym na 
przedmieściach Krzemieńca, pod-
czas którego, pośród stołów z wołyń-
skimi przysmakami i w miłej atmos-
ferze, znużeni pracowitymi spotka-
niami sesyjnymi goście, prowadzili 
swobodne przyjacielskie rozmowy.

I tak nadszedł dzień 7 września 
– dzień zakończenia imprezy i po-
wrotu części uczestników do Polski. 
Odbyło się więc ostatnie, pożegnalne 
spotkanie przy dźwiękach fortepianu 
w salonie dworku Słowackich, póź-
niej wspólna pamiątkowa fotografia 
przed muzeum. A w drodze powrotnej 
spotkała powracających miła niespo-
dzianka – otrzymali od nieobecnego 
tym razem na Dialogu artysty-mala-
rza Andrzeja Rysiaka z Warszawy 
pozostawione przez niego wcześniej 
małych rozmiarów obrazki – jego ma-
larskie, ponumerowane minidzieła, 
które po złożeniu mogłyby utworzyć 
całość kompozycyjną.

Pozostały niezatarte wrażenia, 
poczucie uczestniczenia w rzeczy 
ważnej i potrzebnej, i nadzieja na 
podobne spotkanie w przyszłym, 
2015 roku. 

DIALog DWÓcH kULtUR – kRZEMIEnIEc 2014
W dniach 3 – 7 września bieżącego roku odbył się w krzemieńcu, sławnych atenach 
Wołyńskich i zarazem mieście Juliusza słowackiego, dziesiąty już „dialog dwóch kultur” 
– polsko-ukraińskie forum, będące spotkaniem historyków, muzealników, literatów, po-
etów, malarzy, fotografów z obu krajów. Jak dotychczas, niosło przesłanie wzajemnego 
poznania się w duchu zrozumienia i poszanowania w przestrzeni kształtowanej pograni-
czem kultur, ale też z silnym przekonaniem, że uświadomienie sobie wynikających z niej 
wartości nadrzędnych przyczyni się do utrwalenia ich rangi w innych, bardziej odległych 
sferach wzajemnych kontaktów. 

Przy pomniku Wieszcza w kościele

Przed dworkiem słowackich – otwarcie Dialogu

wackiego, uczestnicy Dialogu poma-
szerowali do jego dworku ulicą jego 
imienia przystrojoną na okoliczność 
organizowanego tego dnia „święta 
ulicy Słowackiego” licznymi kompozy-
cjami o etnograficzno-patriotycznym 
wydźwięku, ustawionymi w postaci 
oddzielnych stanowisk, którym towa-
rzyszyli ich twórcy – krzemieniecka 
młodzież.

Na dziedzińcu dworku Słowac-
kich odbyło się oficjalne spotkanie 
przybyłych uczestników Dialogu i go-
ści z organizatorami imprezy i przed-
stawicielami władz obwodowych z 
Tarnopola oraz rejonowych i miej-
skich z Krzemieńca, którzy dokonali 
otwarcia imprezy. Po wysłuchaniu 
ich okolicznościowych powitalnych 

i historycznymi zdarzeniami ziemi 
wołyńskiej i podolskiej. Wygłosili je 
wybitni przedstawiciele nauki oraz 
kultury polskiej i ukraińskiej (prezen-
tacje Grzegorza Nowika, Rostysława 
Radyszewskoho czy Mariusza Ol-
bromskiego), którego inauguracyjny 
wykład nosił tytuł: W hołdzie Janowi 
Pawłowi II, inspiracje Juliusza Sło-
wackiego i wielkich romantyków na 
twórczość Karola Wojtyły. Podobne 
spotkania odbywały się też w dniach 
następnych w dworku Słowackich, 
przeplatane wykonanymi przez zna-
ną pianistkę Marię Bakę-Wilczek, 
„żelazną damę krakowskiej pianisty-
ki”, fortepianowymi interpretacjami 
utworów I. J. Paderewskiego, M. K. 
Ogińskiego, a także recitalu muzyki 

Oddzielnym punktem programu 
forum były spotkania pisarzy i po-
etów. Prowadziła je krytyk literacki 
Iwona Smolka reprezentująca Sto-
warzyszenie Pisarzy Polskich jako 
wiceprezes jego Zarządu Głównego. 
Spotkanie zainaugurował polski po-
eta zainspirowany tematyką kreso-
wą, członek Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich – Mariusz Olbromski, autor 
licznych zbiorów poezji, który przed-
stawił przygotowywaną książkę pt. 
Dwa skrzydła nadziei, poświęconą 
Janowi Pawłowi II oraz zaprezento-
wał swe inne wiersze. Podczas spo-
tkań poetyckich czytali swe utwory 
także inni uczestniczący w Dialogu 
poeci: Bożena Ptak (Gdańsk), Ka-
zimierz Burnat (Wrocław), Krzysztof 
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Program jest nadawany w każdą sobotę o godzinie 21:15
Program jest też powtarzany: w niedzielę o godz. 11:30
w poniedziałek o godz. 21:15, we wtorek o godz. 21:15
Wszystkie audycje (w tym archiwalne) są dostępne 
w internecie na portalu www.kuriergalicyjski.com

NA POLSKIEJ FALI to wspólna inicjatywa Kuriera Galicyjskiego, warszaw-
skiego Radia Wnet oraz iwano-frankowskiego Radia Weża. Naszych słucha-
czy zapraszamy do współpracy, dzielenia się z nami swoimi uwagami i tym, co 
chcielibyście usłyszeć. Piszcie do nas na mail: kuriergalicyjski@wp.pl
zaPraszaMY!!!

Program wschodni jest radiową 
emanacją platformy, którą Radio 
Wnet przy współpracy Fundacji Po-
moc Polakom na Wschodzie tworzy 
z polskimi redakcjami na terenie by-
łego ZSRR. Platforma pozwoli tym 
redakcjom współpracować i wymie-
niać się tworzonymi materiałami. Na-
sza współpraca obejmuje redakcje 
w następujących miastach: Równe, 
Lwów, Stanisławów (Iwano-Fran-
kisk), Winnica. Jej owocem jest Pro-
gram Wschodni. Ponadto będą nas 

Doskonały program historyczny, w 
którym nie ma tematów tabu. Pod 
sztandarem Radia Wnet rozmawia-
my o historii. Zapraszam. 
Kontakt: Historia@radiownet.pl – 
napisał prowadzący program 
Piotr Dmitrowicz.

Radio Wnet
PoLeCaMY!
słuchaj przez internet 
doskonałych programów 
warszawskiego radia Wnet 
www.radiownet.pl

odwiedzać specjaliści od Wschodu 
z Polski. Program prowadzi Wojciech 
Jankowski.

Historia Wnet 
w każdą sobotę o godz. 12:00 (czas ukraiński)

Wszystkie audycje (w tym archiwalne) 
są dostępne w internecie na portalu: 
www.radiownet.pl

na PoLSKieJ 
FaLi
PoLeCaMY!
na PolskiEJ Fali 
to nowa audycja 
radiowa w języku 
polskim na falach 
iwano-frankiwskiego 
radia Weża 
w paśmie 107 FM, 
a także w internecie 
na stronie: 
www.kuriergalicyjski.
com

Program Wschodni 
w każdą sobotę o godz. 11:07 (czas ukr.)

o powstaniu zespołu „Tara-
ka”, piosence „Podaj rękę 
ukrainie”, wrażeniach z Maj-
danu i planach na przyszłość 
opowiada karol kus, lider 
zespołu „Taraka”. rozma-
wiał EugEniusz sało.

Jak powstał zespół „Ta-
raka”?

Mówi się, że początki są zawsze 
bardzo trudne. W przypadku zespołu 
„Taraka” początki były bardzo przy-
jemne. To było spotkanie tu we Lwo-
wie dwa-trzy lata temu, kiedy pozna-
łem obecnego współlidera zespołu 
Mariana Łomagę. Wtedy zapragnę-
liśmy razem ze sobą grać. Zaprosi-

łem go do Polski i powstał pierwszy 
projekt najpierw koncertowy, a póź-
niej nagraliśmy płytę pt. „Biała wód-
ka”. Był to czysto słowiański projekt 
polsko-ukraiński. Była to przyjaźń 
czysto ukraińsko-polska wynikająca 
z muzyki, wynikająca ze zrozumienia 
samych siebie, rozumienia, że mamy 
wspólne korzenie, wspólne pragnie-
nia, marzenia i cel.

I kiedy wydarzyło się na Ukrainie 
to, co trwa do dzisiaj, kiedy rozpo-
częła się rewolucja na Ukrainie, to 
właśnie wtedy ta chęć zrozumienia 
i wylania to z siebie przerodziła się w 
piosenkę „Podaj rękę Ukrainie”.

Nie mieliśmy zielonego pojęcia, 
że to aż tak mocno będzie zrozumia-
ne, przeżyte i zakorzeni się w sercach 
Ukraińców. Ta piosenka stała się 
swoistego rodzaju hymnem solidar-
ności pomiędzy Ukrainą i Polską. Z 
tego bardzo się cieszę, bo powstanie 
tego zespołu miało być też zakończe-
niem pewnej części historii pomiędzy 
naszymi narodami. Kiedy na Ukra-
inie była jeszcze normalna sytuacja, 
chcieliśmy dać przykład normalnego 
funkcjonowania w dziedzinach kultu-

ry, ale też w każdej innej dziedzinie, 
zapominając o starych zaszłościach 
historycznych, o stereotypach wyni-
kających z niewiedzy historii w dużej 
mierze i wielu innych rzeczy. Dziś 
widzimy tego owoc. Ja się z tego bar-
dzo cieszę, mimo, że nie ciesze się 
z sytuacji jaka jest teraz na Ukrainie. 
Ale mam nadzieję, że wszystko się 
szybko skończy i będzie jak najmniej 
ofiar tej wojny.

Jakie emocje wywołał 
koncert na Majdanie w kijo-
wie?

Trudno mówić o koncercie na 
Majdanie i o emocjach. Dlatego, że 
to nie są emocje, a całe przeżycie. 
To jest pewnego rodzaju lot, który się 

wykonuję i na którego przebieg nie 
ma się absolutnie wpływu. Jedynie 
co można, to kontrolować to bezpie-
czeństwo tego lotu. I tak bym nazwał 
koncert na Majdanie. Można było 
kontrolować tylko każde słowo, które 
tam się wypowiadało, bo było bar-
dzo ważne, każdy dźwięk, natomiast 
kompletnie nie można było pohamo-
wać emocji jak z jednej tak i z drugiej 
strony. To był jedyny w swoim rodzaju 
koncert, który się nigdy nie powtórzy 
w naszym życiu i który na pewno za-
pamiętamy do końca czasu w którym 
będziemy mieli przyjemność grać.

Czy będziecie kontynu-
ować motywy słowiańskie 
w swoich utworach?

Kontynuacją tego rozpoczętego 
dzieła jest to, że dzisiaj jesteśmy tu 
we Lwowie i właśnie dzisiaj realizo-
waliśmy teledysk – tu we Lwowie – do 
nowej piosenki, która nosi tytuł „Euro-
pa to widzi i śpi”. Jest to kontynuacja 
naszego socjologicznego spojrzenia 
na to co się dzieję na Ukrainie i jak 
my się zachowujemy, jak się zacho-
wuje Europa i świat. My podaliśmy 
rękę Ukrainie w geście solidarności. 

Ale to był zryw, to była rewolucja, któ-
ra była w sercach mieszkańców tego 
państwa i polegała na tym, że to był 
konflikt między ukraiński, to była chęć 
wolności Ukrainy w jej granicach. 
Dzisiaj wiemy, że gesty solidarności 
to zbyt mało, kiedy mówimy o czystej 
wojnie w prawdziwej jej postaci. Dzi-
siaj trzeba zbroić Ukrainę, zagrozić 
Putinowi. Ale taki sposób, że „nie ak-
ceptujemy tego”, „wyrażamy głębokie 
zaniepokojenie” to nie są słowa na 
dzisiaj. Dzisiaj wojna pomiędzy Rosją 
a Ukrainą to jest wojna o całokształt 
Europy. Jakoś tak się dzieje, że na 
początku wieków dochodzi do konflik-
tów i dzisiaj jest taki moment, którego 
nie można przespać, bo będzie on 
groził bardzo mocnymi i niepotrzeb-
nymi konsekwencjami.

Czy dostrzegacie różni-
cę w odbiorze waszej mu-
zyki koncertując w Polsce, 
na ukrainie, w innych pań-
stwach?

Oczywiście, że tak i to jest nor-
malne. W Polsce jesteśmy postrze-
gani jako zespół komercyjny, gdzie 
owszem zauważa się nasz charak-
ter i charyzmę, ale jesteśmy tylko 
zespołem muzycznym. Na Ukrainie 
jesteśmy zupełnie czymś więcej. 
Na Ukrainie jesteśmy muzycznym 
symbolem naszego pojednania. I tu-
taj wyrazy wdzięczności czy każdy 
tekst, który wypowiadamy ze sceny 

i to co wyśpiewujemy ze sceny jest 
zupełnie inaczej postrzegane, to tra-
fia prosto w serca.

Co planujecie jeszcze 
oprócz wydania nowej pio-
senki „Europa to widzi i śpi”?

Jesteśmy w trakcie nagrywa-
nia nowej płyty. Ukaże się ona zimą 
przyszłego roku. Płyta będzie nosiła 
tytuł „44”. To jest akurat dla Polaków 
magiczna liczba i również w przy-
szłym roku będę obchodził takowe 
urodziny. Myślę, że magia tych liczb 
się splecie i da wymierny wynik.

Równolegle działamy nad ogrom-
nym projektem muzyki słowiańskiej 
do „Dziadów” Adama Mickiewicza. 
Po raz pierwszy zrobimy nie operę 
klasyczną, a zrobimy dzieło stricte 
słowiańskie do bardzo mocnego tek-
stu, które kończy się słowami, że Bóg 
nie jest tylko Bogiem, ale carem. My-
ślę, że na dzień dzisiejszy to będzie 
miało potężny wydźwięk. To będzie 
spektakl w całości wizualizowany. 
Premiera tego spektaklu będzie w 
trzech miastach bardzo ważnych dla 
nas – w Warszawie, we Lwowie i w 
Wilnie.

karol kus: na Ukrainie 
jesteśmy muzycznym symbolem 
naszego pojednania

Karol Kus
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Przegląd wydarzeń

To już kolejny rok pracy 
stowarzyszenia i motocykli-
stów na cmentarzu w Bro-
dach. Co sprawiło, że z ta-
kim zaangażowaniem pod-
jęliście się Państwo tego 
trudnego dzieła?

To prawda, nie jest to zadanie ła-
twe. Jakkolwiek to jednak nie zabrzmi 
uważamy, że to przede wszystkim 
nasz obowiązek wobec tych, którzy 
spoczęli na brodzkiej nekropolii.

ale przecież na ziemi 
lwowskiej jest wiele zapo-

kim bardzo ciężka praca fi -
zyczna. Podejrzewam jednak, 
że to również duże wyzwanie 
organizacyjne. Jak sobie z 
tym radzicie? Jaka jest histo-
ria renowacji cmentarza?

To rzeczywiście jest bardzo trud-
ne. Wszystko zaczęło się ok. 2010 
roku. Warto przypomnieć, że osobą, 
która zapaliła nasze serca do pracy 
była siostra Michaela, sercanka – 
niezwykła, wspaniała osoba. Pra-
cowała w Brodach. To ona pierwsza 
zaprowadziła nas na cmentarz, kie-

alina WoziJan tekst
Maria Basza zdjęcia

Sceneria obchodów tym razem 
też odbiegała od tradycyjnej – zimę, 
śnieg i zawieje zamieniło słońce, 
zieleń drzew i ciepła pogoda. W wio-
skach Hołubica i Żarków miejscowi 
mieszkańcy witali autobusy, a do 
pokonania ostatnich 4 km organiza-
torzy załatwili wozy zaprzężone w 
pary koni.

chroń nas od wojny, od nienawiści, 
od niepamięci”.

Konsul generalny RP we Lwo-
wie Jarosław Drozd zaznaczył, że 
pamięć o tym miejscu jest drama-
tyczna i bardzo surowa w swoim 
wymiarze, ale w historii tego miej-
sca są też jasne refl eksje i wymiary 
– oddanie hołdu przez prezydentów 
Polski i Ukrainy, przekazanie za-
chowanej monstrancji. „Grozę tego 
miejsca i jej wymowę dzisiaj rozu-

żołnierzy poległych w I wojnie świa-
towej i wojnie polsko-bolszewickiej 
w Brodach. Wykonując kawał dobrej 
roboty, pokazują jednocześnie, jak 
można pracować, jak można w okre-
ślonym terminie usunąć przeszkodę 
czasu – cmentarz niszczał, porastał 
krzakami i drzewami wiele dziesię-
cioleci. Postęp prac koniecznie trzeba 
zobaczyć na własne oczy na brodz-
kim cmentarzu, aby porównać jak 
było i jak jest, można odwiedzić stro-
nę internetową Stowarzyszenia Huta 
Pieniacka: hutapieniacka.blogspot.
com. Członkowie Stowarzyszenia 
i Rajdu Motocyklowego Huta Pie-
niacka po skończeniu tegorocznych 
prac porządkowych na cmentarzu 
w Brodach byli pełni satysfakcji po 
dobrze wykonanej pracy. 

Członkowie Stowarzyszenia Huta 
Pieniacka są siłą napędową nie tylko 
w „porządkowaniu pamięci”, ale też 
relacji współczesnych na terenach 
tak bardzo naznaczonych krwią nie-
winnych ludzi. „Wojna pamięci” w 
tym przypadku przestaje być wojną. 

Uroczystość w Hucie Pieniackiej 
i Brodach
Uroczystość upamiętnienia ofi ar zagłady wsi Huta Pieniacka 
tradycyjnie odbywa się 28 lutego, w dniu tragedii, która wydarzyła 
się w tym miejscu w 1944 roku. W tym roku przeniesiona została 
na 4 września. Wrześniową uroczystością Stowarzyszenie Huta 
Pieniacka i Zlot Motocyklowy Huta Pieniacka zakończyły kolejny 
etap prac porządkowania cmentarza wojskowego w Brodach.

uroczystości w Hucie Pieniackiej

konsul generalny rP we lwowie Jarosław drozd (od le-
wej),  konsul Jacek Żur, sekretarz iPn minister andrzej 
kunert, prezes stowarzyszenie Huta Pieniacka Małgorzata 
gośniowska-kola

„Naszym najważniejszym celem 
w odwiedzeniu tego miejsca jest 
pamięć i modlitwa, bo o tę modlitwę 
prosili idący na śmierć” – mówiła pre-
zes Stowarzyszenia Huta Pieniacka 
Małgorzata Gośniowska-Kola.

Andrzej Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa swoja przemowę zaczął od 
słów modlitwy ojca świętego Jana 
Pawła II: „Ojcze narodów! Błagamy 
Cię, przyjmij dary świadectwa wia-
ry, męki i śmierci naszego narodu, 
umęczonych i zamordowanych na 
Wschodzie. Uczyń ich ofi ary po-
siewem wolności i pokoju. Ojcze 
Najmilszy, przez przyczynę Matki 
Zbawiciela pomóż nam przebaczyć, 

miemy jeszcze bardziej, bo widzi-
my jak na wschodzie Ukrainy teraz 
trwa wojna, a wojna niesie ze sobą 
śmierć i zniszczenia, ale też czasem 
zbrodnię – taką, jaka dokonana zo-
stała tutaj przed siedemdziesięciu 
laty”.

Zostały odczytane nazwiska ro-
dzin, które zginęły za to, że byli Po-
lakami – nazwiska, które na głos w 
tym miejscu są wymawiane już tylko 
raz do roku. Za pomordowanych 
duchowni obrządków wschodniego 
i zachodniego odśpiewali ekume-
niczny parastas – modlitwę za du-
sze zmarłych.

Od trzech lat Stowarzyszenie 
Huta Pieniacka porządkuje kwaterę 

grób nieznanego Żołnierza  
w Brodach

A członkowie Stowarzyszenia oraz 
uczestnicy prac porządkowych dają 
wszechstronne wsparcie przede 
wszystkim nielicznej już grupce Po-
laków w Brodach, jak też ludności 
ukraińskiej z Brodów i wiosek ota-
czających dawną Hutę Pieniacką i 
inne polskie wsie, które 70 lat temu 
przestały istnieć.

PAMIĘć 
I MoDLItWA...
Tradycją lat ubiegłych, na przełomie 
sierpnia i września na ziemię lwowską 
przybyli członkowie stowarzyszenia 
Huta Pieniacka organizując już po raz 
czwarty zlot Motocyklowy Huta Pieniac-
ka. Podobnie jak w latach poprzednich 
uczestnicy Zlotu – który w tym roku 
trwał prawie tydzień – prowadzili prace 
renowacyjne na kwaterze wojskowej 
cmentarza w Brodach. Jednak głównym 
wydarzeniem tegorocznego zlotu była 
uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę 
zagłady Huty Pieniackiej. o tych wyda-
rzeniach rozmawiamy w kurierze z pre-
zesem Stowarzyszenia Huta Pieniacka 
– MałgorzaTĄ gośnioWskĄ-kolĄ.

Cmentarz w Brodach przed rozpoczęciem prac

mnianych cmentarzy, na któ-
rych spoczywają Polacy po-
legli w walce o wolność. dla-
czego zatem akurat Brody?

To oczywiste, że pracując na 
cmentarzu w Brodach myślimy o 
tym, że ci, których tam pochowano 
walczyli o wolność. Jednak poczucie 
obowiązku, o którym wspomniałam 
wynika nie tylko z tego powodu. Tak 
jak mówiłam podczas uroczystości 
przy pomniku Nieznanego Żołnierza, 
pracując na cmentarzu pragniemy 
spłacić inny dług wdzięczności. Oca-
leni z Huty Pieniackiej wspominali, 
że zarówno przed I wojną światową, 
jak i później w latach 20., w trud-
nych czasach wojennych żołnierze 
stacjonujący w Brodach pomagali 
mieszkańcom Huty Pieniackiej, do-
starczając żywność i najpotrzebniej-
sze artykuły. Dlatego właśnie w taki 
symboliczny sposób po niemal 100 
latach chcieliśmy podziękować. 

Wiemy wszyscy, że wasza 
inicjatywa, to przede wszyst-

dy odwiedzaliśmy Brody przy okazji 
wyjazdów do Huty. Prace renowa-
cyjne rozpoczęliśmy w 2011 roku. 
Pracowała nas garstka – ok. 10 osób 
ze Stowarzyszenia, w tym ocaleni z 
Huty Pieniackiej, oraz kilku parafi an. 
To była straszna praca – koniec 
sierpnia, upał, bezchmurne niebo 
a przed nami prawie dwumetrowe 
zarośla. Uporządkowaliśmy wtedy 
ok. 20 mogił. W następnym roku pra-
ce już zdecydowanie nabrały tempa, 
a patronat nad naszymi działaniami 
objęła Rada Ochrony. Współpraca z 
Motocyklowym Rajdem Katyńskim 
zaowocowała. Dołączyli do nas tak-
że motocykliści ze Stowarzyszenia 
Wschód-Zachód z Grodziska. Na 
przełomie sierpnia i września  zorgani-
zowaliśmy zlot motocyklowy, którego 
głównym celem była właśnie praca 
na cmentarzu. Wyszło wspaniale – 
przede wszystkim naprawdę nie bra-
kowało rąk do pracy: ponad pięćdzie-
sięcioro motocyklistów, członkowie 
naszego Stowarzyszenia i niezawodni 
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parafi anie z Brodów na czele z panem 
Włodzimierzem Olszewskim. Dzięki 
Opatrzności zdołaliśmy oczyścić ob-
szar o powierzchni niemal hektara. 
Usunęliśmy zarośla, postawiliśmy 
przewrócone krzyże, oczyściliśmy 
teren. Niegdysiejszy zaśmiecony 
gąszcz, znów zmienił się w piękną, 
spokojną przestrzeń, usłaną dumnymi 
wojskowymi krzyżami. Serca rosły...

…nie spoczęliście na 
laurach...

…nie, nie spoczęliśmy. Podczas 
uroczystości, które organizowaliśmy 
we Wschowie na podsumowanie 
prac renowacyjnych w 2012 r. po-
wiedziałam, że brodzki cmentarz, 
tak jak nasze charaktery i sumienia, 
wymaga stałej troski, dlatego rok 
później także byliśmy razem z mo-
tocyklistami w Brodach. Uporząd-
kowaliśmy wówczas kolejną część 
cmentarza i zabezpieczyliśmy efek-
ty wcześniejszych prac.

i wreszcie w roku 2014 
także przyjechaliście.

W tym roku zadanie, które mieli-
śmy do wykonania było szczególnie 
trudne – trzeba było wyrównać teren, 
przywieźć ziemię, na której możli-
we będzie posianie trawy i przede 
wszystkim ustawienie nowych, ale 
wykonanych zgodnie z przedwojen-
nym projektem krzyży, w miejsce 
zniszczonych. Oczywiście tych prac 
nie wykonaliśmy jedynie podczas 
wrześniowego pobytu w Brodach – 
część prac koordynowałam już wcze-
śniej. W każdym razie wymieniliśmy 
ok. 300 krzyży, posialiśmy trawę i za-
instalowaliśmy tablicę informującą, 
że prace na cmentarzu w Brodach 

prowadzi Stowarzyszenie Huta Pie-
niacka, przy wsparciu Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa i władz 
lokalnych Brodów.

no właśnie – renowacja 
cmentarza to oczywiście 
przede wszystkim praca sto-
warzyszenia Huta Pieniacka, 
ale pomagali wam też inni lu-
dzie, organizacje, władze...

To prawda. Jako prezes Stowa-
rzyszenia mogę powiedzieć, że to 
co zawsze zaskakiwało mnie naj-
bardziej to fakt, że pomimo wielu 
trudności, często spotykamy bardzo 
wielu dobrych ludzi, którzy chętnie 

wspierają nasze inicjatywy. Trud-
no nie dostrzegać w tym działania 
Opatrzności, bo naprawdę często 
zdarza się, że kiedy sytuacja jest 
bardzo trudna, zdawałoby się nie-
rozwiązywalna, nagle pojawia się 
ratunek – ludzie, którzy rozumie-
ją, że naszym celem jest przede 
wszystkim pamięć i modlitwa i ofi a-
rują nam swoją szczerą pomoc. Ta-
kimi ludźmi na pewno są nasi przy-
jaciele motocykliści – na nich zawsze 
można liczyć. Oczywiście niewiele 
zdziałalibyśmy gdyby nie wsparcie 
ministra Andrzeja Kunerta i kierowa-
nej przez niego Rady. Wdzięczność 

wzbudza w nas także postawa władz 
Brodów, na czele z Panem Merem. 
Oczywiście bardzo pomaga nam ks. 
proboszcz Szpak i jego parafi anie. 
Zawsze są też z nami przedstawicie-
le lwowskiego Konsulatu Generalne-
go. Osób, które przyczyniły i przyczy-
niają się do naszego dzieła renowacji 
brodzkiego cmentarza jest naprawdę 
bardzo wiele.

Wspomniała pani o po-
mocy władz Brodów, a jak 
mieszkańcy odnoszą się do 
państwa inicjatywy?

Niestety poza osobami pracujący-
mi z nami na cmentarzu nie mieliśmy 
zbyt wielu kontaktów z mieszkańca-
mi Brodów, choć te, które mieliśmy 
cechowały się życzliwością. Chcę 
jednak raz jeszcze podkreślić, że 
jesteśmy zbudowani postawą władz 
miasta, a przede wszystkim zaanga-
żowaniem mera. To zjednoczenie nas 
wszystkich wokół sprawy renowacji 
cmentarza, to naprawdę wspaniała 
sprawa i przede wszystkim symbol 
tego, że przyjazna współpraca wo-
kół szlachetnej inicjatywy daje na-
prawdę piękne owoce.

rzeczywiście, wyremon-
towana przez stowarzysze-
nie Huta Pieniacka część 
wojskowej kwatery wygląda 
imponująco. Jednak prace 
na cmentarzu nie były jedy-
nym celem waszej tegorocz-
nej pielgrzymki na ukrainę 
– zorganizowaliście także 
obchody 70. rocznicy zagła-
dy Huty Pieniackiej.

Niestety ze względu na różne 
uwarunkowania, w tym sytuację po-

lityczną, 28 lutego, a więc w roczni-
cę zbrodni z 1944 r., nie było nam 
dane modlić się w Hucie Pieniackiej. 
Dlatego zdecydowaliśmy o zorgani-
zowaniu obchodów teraz. To było 
dla nas oczywiście najważniejsze 
wydarzenie tego pobytu.

uczestniczyłam w uro-
czystościach – chyba najbar-
dziej wzruszającym momen-
tem było odczytanie nazwisk 
rodzin pomordowanych w 
Hucie Pieniackiej.

To już kolejne obchody upamięt-
niające zagładę Huty Pieniackiej i po 
raz kolejny miałam zaszczyt repre-
zentować na nich rodziny zamordo-
wanych. Wiele słów wypowiedziano 
już przez ostatnie lata pod pomnikiem 
w Hucie Pieniackiej, przemawiali już 
prezydenci państw, ministrowie, po-
słowie… Różne były to słowa. Jedne 
głosiły prawdę, inne niestety fałszo-
wały obraz tego, co zdarzyło się 28 
lutego 1944 r. Bardzo zależało mi by 
tym razem, z okazji 70. rocznicy tej 
strasznej zbrodni słów przemówień 
było mniej – by były tylko modlitwa 
i pamięć. Dlatego odczytaliśmy na-
zwiska wszystkich rodzin, które mor-
dowano w Hucie Pieniackiej i modlili-
śmy się w ich intencji.

na koniec zapytam jesz-
cze: odnaleźliście i wyremon-
towaliście państwo cmentarz 
w Hucie Pieniackiej, dopro-
wadziliście do uroczystości, 
w których wzięli udział prezy-
denci ukrainy i Polski, zorga-
nizowaliście 4 zloty motocy-
klowe i szereg uroczystości, 
konferencji w Polsce i na 
ukrainie. Teraz uporządko-
waliście cmentarz w Bro-
dach – to bardzo dużo, jakie 
są dalsze wasze plany?

Trudno powiedzieć, co przyniesie 
przyszłość. Na pewno jest jeszcze 
kilka zadań, może już nie tak du-
żych, które należy dokończyć. Kiedy 
czasem zastanawiam się nad tym, 
co udało się nam już dokonać – aż 
trudno uwierzyć, że to wszystko się 
stało. Jednego jestem pewna – we 
wszystkim cudownie pomagają nam 
osoby, pamięć o których staramy się 
zachować. Wciąż są we mnie, i myślę 
że w nas wszystkich, ostatnie słowa 
mojego dziadka brzmiały: „dzieci ko-
chane, kto z was przeżyje zmówcie 
Ojcze Nasz”. Dlatego niezależnie od 
tego co wydarzy się w przyszłości 
będziemy robić to, co dla całej historii 
Huty Pieniackiej, ale i dla naszego 
życia jest najważniejsze...

…a co jest w życiu naj-
ważniejsze?

Pamięć i modlitwa.

EugEniusz sało

Uroczyste posiedzenie Rady 
Naukowej Uniwersytetu Przykar-
packiego otworzył rektor Ihor Ce-
penda. Po uroczystym otrzymaniu 

odznaczenia doktora honoris causa 
Uniwersytetu Przykarpackiego, pro-
fesor UJ Szczepan Biliński zazna-
czył, że to wyróżnienie jest dla niego 
szczególnie ważne, gdyż jego rodzi-
ce pochodzili z tych terenów. Dodał, 

że współpraca pomiędzy dwoma 
uniwersytetami może być dobrym 
początkiem współpracy pomiędzy 
narodami. „Na uniwersytetach stu-
diują młodzi ludzie, którzy są pozba-
wieni uprzedzeń z lat ubiegłych. I to 

może być dobry początek prawdzi-
wej głębokiej współpracy bez stron 
negatywnych, a tylko z patrzeniem 
w przyszłość – to, co nas łączy i to 
co nam pomoże wspólnie się rozwi-
jać” – podsumował wyróżniony pro-
fesor UJ.

- Jest to wyraz uznania dla osią-
gnięć naukowych naszego profesora, 
ale także dla wieloletniej współpracy, 
jaka ma miejsce pomiędzy Uniwer-
sytetem Jagiellońskim w Krakowie w 
różnych dziedzinach i Uniwersytetem 
Przykarpackim – powiedział Piotr 
Lajdler, prorektor UJ ds. Collegium 
Medicum.

- Naukowe kontakty naszego 
uniwersytetu i jednego z najstar-

szych uniwersytetów w Europie – 
Uniwersytetu Jagiellońskiego rozwi-
jały się i nadal rozwijają się bardzo 
owocnie. Podpisaliśmy umowę, któ-
ra pozwala na 30 dni stażów dla na-
szych wykładowców i aspirantów za 
pieniądze UJ. Z imieniem profesora 
Szczepana Bilińskiego łączymy ko-
lejny etap naszej współpracy, a mia-
nowicie badania naukowe grzbietu 
Czarnohory oraz zdobycie pieniędzy 
na badania roślinności Karpackiego 
Parku Narodowego – powiedział 
Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu 
Przykarpackiego.

Po zakończeniu uroczystości 
odbył się koncert dla gości.

Szczepan Biliński doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Przykarpackiego
1 września 2014 roku podczas uroczystego posiedzenia rady na-
ukowej Przykarpackiego Państwowego uniwersytetu imienia Wasyla 
stefanyka tytułem doktor honoris causa został nagrodzony profesor 
biologii uniwersytetu Jagiellońskiego, członek korespondent Pan, 
członek Polskiej akademii umiejętności szczepan Biliński.

KG
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Przegląd wydarzeń

JaCEk Żur 
tekst
andrzEJ lEusz 
zdjęcia

10 października w lwowskim „Ki-
nopałacu” rozpocznie się największe 
święto fi lmu we Lwowie. Potrwa ono 
do 19 października 2014. Aktualna 
sytuacja w Ukrainie i tocząca się na 
wschodzie kraju wojna nie sprzyja-
ją rozrywce, nie dają powodów do 
radości.  Mam jednak nadzieję, że 
fi lmy, które wybraliśmy w tym roku 
będą dla Państwa, Drodzy Czytelni-
cy „Kuriera Galicyjskiego” i zarazem 
Przyjaciele Przeglądu „Pod Wyso-
kim Zamkiem”, nie tylko przypadną 
Wam do gustu, ale staną się okazją 
do chwili odpoczynku i refl eksji oraz 
wleją w Państwa serca tak potrzeb-
ne dzisiaj nadzieję i optymizm. 

W tym roku przygotowaliśmy dla 
widzów Przeglądu blisko 30 tytułów. 
Będą to głównie najbardziej przez 
Państwa lubiane fi lmy fabularne – 
komedie, fi lmy obyczajowe i histo-
ryczne, choć zaprezentujemy także 
niezwykle interesujące fi lmy doku-
mentalne. Tytuły fi lmów zaprezen-
tujemy Państwu już w następnym 
wydaniu „Kuriera”. 

Wszystkie prezentowane w tym 
roku fi lmy ułożą się w opowieść o 
Polsce – tej dzisiejszej, współcze-
snej, Polsce sukcesu i dynamiczne-
go rozwoju, Polsce nie pozbawionej 
jednak zwykłych, codziennych pro-
blemów jej mieszkańców... Opo-
wieść o Polsce byłaby niepełna bez 
jej najnowszej historii, bez obrazu 
Polski lat 70-tych i 80-tych. Były to 
czasy niełatwe, często tragiczne, 
przeważnie bolesne i smutne, ale 
były to czasy, w których budziła się 
nowa nadzieja, a odwaga i męstwo 
nielicznych dawało siłę milionom. 

O fi lmach wybranych przez nas 
na tegoroczny Przegląd można nie-
wątpliwie powiedzieć jedno – będą 
to najciekawsze i najlepsze polskie 
fi lmy ostatnich lat, choć pokażemy 
również kilka starszych arcydzieł 
polskiej kinematografi i. Te ostatnie 
złożą się w cykl zatytułowany „Pol-
skie drogi do Wolności”. Tym spe-
cjalnym blokiem fi lmowym chcemy 

nawiązać do przypadającej w tym 
roku 25. rocznicy częściowo wol-
nych wyborów w Polsce, które były 
pierwszym krokiem na drodze do 
odzyskania przez Rzeczpospolitą 
wolności i suwerenności. 

Podczas dwóch poprzednich edy-
cji Przeglądu Najnowszych Filmów 
Polskich „Pod Wysokim Zamkiem” 
2012 i 2013 zaprezentowaliśmy 
lwowskiej publiczności 58 fi lmów 
fabularnych, dokumentalnych, krót-
kometrażowych oraz animacji. W 
zdecydowanej większości były to naj-
nowsze produkcje z lat 2010-2013. Z 
przygotowanej przez nas specjalnie 
dla Państwa oferty programowej 
skorzystało ponad 20.000 widzów, 
w tym ok. 2500 widzów Przeglądu w 
Stanisławowie. 

W tym roku, wzorem lat po-
przednich, skomponowaliśmy pro-

Filmowa opowieść o Polsce – po raz trzeci 
„Pod Wysokim Zamkiem”
Już tylko niespełna miesiąc pozostał do wyczekiwanego przez lwowian oraz miło-
śników kina z innych miast zachodniej ukrainy 3. Przeglądu najnowszych Filmów 
Polskich „Pod Wysokim zamkiem” 2014. spacerując po lwowie można już zauwa-
żyć reklamy Przeglądu przy głównych arteriach miasta. ulicami lwowa jeździ też 
kolorowy tramwaj zapowiadający i promujący Przegląd. 

gram tak, aby kinowej prezentacji 
współczesnego fi lmu polskiego 
towarzyszyła szeroka i wielokie-
runkowa promocja kultury polskiej. 
Zaprosimy więc Państwa na kon-
certy, spektakl, wystawy, prezenta-
cje książek, wykłady akademickie 
oraz na  spotkania z ulubionymi i 
znanymi Państwu świetnie aktora-
mi. Dla młodszej części publiczno-
ści przygotowaliśmy grę terenową 
związaną z tematyką fi lmową. Mło-
dzieży szkolnej oraz akademickiej 
zaproponujemy udział w nietypowej 
„Lekcji historii w kinie”, którą przygo-
towaliśmy we współpracy z Biurem 
Edukacji Publicznej warszawskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Pracownicy tej instytucji prze-
prowadzą też w jednej z polskich 
grup przedszkolnych we Lwowie 
warsztaty popularyzujące wiedzę o 
historii Polski. 

W następnym numerze „Ku-
riera Galicyjskiego” przedstawimy 
dokładny program tegorocznego 
Przeglądu. Znajdziecie tam Pań-
stwo opisy fi lmów, wydarzeń towa-
rzyszących, rozkład seansów oraz 
inne niezbędne informacje. Wszyst-
kie niezbędne informacje ukażą się 
także na stronie KG RP we Lwowie 
www.lwow.msz.gov.pl oraz na świet-
nie Państwu znanej specjalnie stro-
nie internetowej Przeglądu: www.

fi lmlwow.eu oraz w portalu społecz-
nościowym Facebook www.facebo-
ok.com/fi lmlwow .

Bilety na seanse fi lmowe do-
stępne będą w kasach kina „Koper-
nik” oraz „Kinopałac” w symbolicznej 
cenie 15 hrywien. 

W imieniu Konsula Generalnego 
Jarosława Drozda oraz zespołu or-
ganizacyjnego 3 PNFP, którego pra-
cami mam zaszczyt i przyjemność 
kierować, zapraszam serdecznie 
wszystkich czytelników „Kuriera Ga-
licyjskiego” do aktywnego i licznego 
udziału w 3. Przeglądzie Najnow-
szych Filmów Polskich „Pod Wyso-
kim Zamkiem”! 

W dniach 10–19 października w 
kinach „Kinopałac” oraz „Kopernik” 
czekać będzie na Państwa solidna 
porcja dobrej, współczesnej kultury 
europejskiej. Istotną jej częścią jest 
bowiem kultura Polski, kraju bardzo 
bliskiego Ukrainie. Kraju, który od 
25 lat cieszy się wolnością i nieza-
leżnością. Zdobycia tej wolności 
– upragnionej, prawdziwej i pełnej 
– życzymy dziś mieszkańcom i oby-
watelom Ukrainy, niezależnie od ich 
narodowości, religii, języka i przeko-
nań politycznych.  

Konsul Jacek Żur jest współ-
inicjatorem i koordynatorem PNFP 
„Pod Wysokim Zamkiem”.

Drodzy Przyjaciele, z myślą o 
Was, uruchomiliśmy wyjątkowy pro-
jekt – 

„Kurier Galicyjski tV”. 
Nowe spojrzenie 
na zwyczajne wydarzenia.

Są to krótkie fi lmy, które poka-
zują najciekawsze wydarzenia ze 
Lwowa i całej zachodniej Ukrainy. 

Zapraszamy do telewizji kuriera galicyjskiego
Zawsze obiektywne, zawsze praw-
dziwe, zawsze na czasie. 

Prezentujemy też cykl reportaży 
„Nieznana Galicja”. A także wiele in-
nych ciekawych tematów.

subskrybujcie nasz kanał: 
Kurier Galicyjski na youtube 
(www.youtube.com/user/
kuriergalicyjski) 

i pierwsi dowiadujcie się o nowych 
filmach.

Bądźcie z nami i nie przegapcie 
kolejnych odcinków „Kurier Galicyj-
ski TV”. 

do zobaczenia 
na: 
www.kuriergalicyjski.com
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WOJCIECH JANKOWSKI
tekst i zdjęcie

Uczestnicy obrad dojechali do 
Suczawy w środę wieczorem po me-
czącej drodze przez Słowację i Wę-
gry. Trasa wiodąca przez Ukrainę jest 
krótsza, ale złe doświadczenia sprzed 
kilku lat z granicy polsko-ukraińskiej 
spowodowały, że organizatorzy wy-
bierają dłuższą drogę bez stania na 
granicy i bycia zdanym na łaskę po-
graniczników. W bieżącym roku oka-
zało się, że to rozwiązanie również 
nie jest pozbawione wad. Polacy całą 
trasę mogę odbyć bez paszportu a 
pierwsza kontrola odbywa się dopie-
ro na granicy węgiersko-rumuńskiej, 
gdzie okazało się, że jeden z uczest-
ników nie miał dowodu osobistego 
i został cofnięty przez węgierskiego 
urzędnika.

W trakcie uroczystego otwarcia 
Dni Polskich odbył się wernisaż wy-
stawy „Życie codzienne Polaków na 
wychodźstwie wojennym w Rumu-
nii (1939-1947)”. Wystawa została 
przygotowane przez Instytut Ru-
muński w Warszawie przy wsparciu 
ośrodka Karta. Jak powiedziała w 
trakcie otwarcia wystawy Elżbieta 
Wieruszewska ze Związku Pola-
ków w Rumunii: „wystawa ukazuje 
ogromną rumuńską gościnność, ale 
również polską zaradność i pogodę 
ducha”. Wystawę zaprezentowano 
w 75 rocznicę uchodźctwa polskie-
go wojska i cywilów do Rumunii w 
trakcie II wojny światowej. W 1939 
roku Rumuni okazali wiele życzliwo-

ści Polakom, którzy znaleźli się na 
obczyźnie. Tegorocznymi gośćmi 
Dni Polskich byli senator RP Marek 
Konopka, Mariusz Koperski, wice-
burmistrz Zakopanego, Jan Bury, 
doradca marszałka województwa 
podkarpackiego. 

Obowiązkowym punktem co 
roku Dni Polskich jest udział w do-
żynkach w Nowym Sołońcu. Święto 
rozpoczęto uroczystą mszą św., 
w trakcie której ze swoimi wiernymi 
przywitał się nowy proboszcz Stani-
sław Kucharek. Jest on Polakiem z 
Bukowiny rumuńskiej, który ostanie 
lata spędził w Krakowie, gdzie obro-
nił doktorat. Poprzedni proboszcz 
wyjechał również do Polski w celu 
podjęcia studiów doktoranckich. Po 
mszy świętej odbyły się występy 
zespołów folklorystycznych i pokazy 
tańca ludowego i nowoczesnego. 
Wśród zespołów znalazła się rów-
nież grupa ukraińska z sąsiedniego 
Majdanu. Mieszkańcy Pojany Mikuli 
i innych miejsc prezentowali swo-
je produkty spożywcze, częstując 
jedzeniem i afinatą – bukowińską 
nalewką na czarnych jagodach. Byli 
tam reprezentowani również Polacy 
z innych miejsc w Rumunii: Jass, 
Bukaresztu, Konstancy.

W niedzielę rano uczestnicy z 
Polski, po serdecznym pożegnaniu 
z organizatorami, wyjechali autobu-
sem do Krakowa. Niektórzy z nich 
spotkają się dopiero za rok. 

Dni Polskie odbyły się w dniach 
4 – 6 września.

Dni Polskie 
na Bukowinie 
rumuńskiej
W tym roku dni Polskie na Buko-
winie rumuńskiej odbyły się po 
raz szesnasty. Tradycyjnie częścią 
główną imprezy było sympozjum 
naukowe poświęcone stosunkom 
polsko-rumuńskim. ostatniego dnia 
goście brali udział w dożynkach 
w polskiej wsi – Pojanie Mikuli.

Senator rP Marek konopka (od prawej) przekazuje gerwa-
zemu longherowi, prezesowi związku Polaków w rumu-
nii plakat pierwszych wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 
roku
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O sytuacji Polaków na Bu-
kowinie rumuńskiej i ukraiń-
skiej, o różnicach i asymila-
cji WOJCIECH JANKOWSKI 
rozmawiał z adaMEM ros-
sManiTHEM, doktorantem z 
zakładu geografii ludności, 
osadnictwa i rolnictwa uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Wiele jest publikacji i wie-
le już napisano o Bukowinie, 
jakie jeszcze wiadomości 
chcesz znaleźć?

Zajmuję się przede wszystkim 
okresem współczesnym – przeło-
mem XX – XXI wieków i tymi pro-
cesami, które zachodzą obecnie. 
Nie badam Bukowiny pod kątem 
historycznym, chciałbym natomiast 
zebrać wiedzę na temat mniejszo-
ści polskiej na Bukowinie, która jest 
bardzo liczna, licząc od czasów au-
striackich, trochę mniejsza z okresu 
międzywojennego, a zwłaszcza po 
II wojnie światowej, bo ta wiedza 
jest wycinkowa. Jest to zanikająca 
mniejszość. Jest duże prawdopo-
dobieństwo, że za kilkadziesiąt lat 
możemy już nie mieć Polonii Buko-
wińskiej. Dlatego wydaje mi się, że 
należy zatrzymać tę mniejszość w 
każdym okresie czasu, badać ją co 
kilkanaście, kilkadziesiąt lat. 

Przemiany, którymi ja się zajmu-
ję dotyczą demografii, struktury spo-
łecznej, procesów migracji, znajo-
mości języka wśród polskich rodzin. 
Zmiany występują ciągle, ale trudno 
jest porównać to, co jest dzisiaj, z 
okresem sprzed 30 lat.

Jak wypada ogólne po-
równanie Ukraina – Rumu-
nia?

Pod każdym względem ta spo-
łeczność się różni. Nie badam całej 
społeczności, a jedynie ludność za-
mieszkującą wsie. Różnice są takie, 
że np. na północy większość stano-
wią mieszkańcy miast. Największe 
skupisko Polonii Bukowińskiej to są 
Czerniowce. 60% ludności północy 
Bukowiny mieszka w miastach. Na 
południu jedynie 15% mieszka w 
miastach, a reszta – 85% – na wsi. 
Ludność miejska ma swoją specyfikę 
i różni się od ludności wiejskiej. Ba-
dając procesy asymilacji stwierdzam, 
że w większości są to już rodziny 
mieszane. Rodziny, które zachowały 
polską kulturę i język – często są to 
rodziny, które migrowały z obszarów 
wsi, gdzie są duże skupiska Pola-
ków. Emigrowali już jako małżeń-
stwa lub małżeństwa z dziećmi. To 
jest pierwsza różnica.

Pozostałe różnice dotyczą np. 
demografii i struktury płci. Na półno-
cy zdecydowanie przeważają kobie-
ty nad mężczyznami. Nie ma tego 
w południowej części Bukowiny. Tam 
jest pod tym względem równowaga. 
Jeżeli chodzi o strukturę wieku, to naj-
młodsza grupa (0 – 10 lat) na Ukrainie 
widać wzrost liczby urodzin od 2013 
roku. W części rumuńskiej sytuacja 
jest odwrotna – spada współczynnik 
urodzeń, co jest wynikiem silnych 
migracji zagranicznych. Mówimy tu o 
stanie z lat 2011-2013, czyli sprzed 
zmian politycznych zachodzących 
obecnie. 

Przegląd wydarzeń

o mniejszości polskiej 
na Bukowinie

Z terenów Bukowiny ru-
muńskiej i również z ukraiń-
skiej ma miejsce migracja za-
robkowa. dlaczego Polaków 
z północy dotyka to mniej 
niż Polaków z południa?

Migracja z ukraińskiej części Bu-
kowiny ma trochę inny charakter. Są 
to wyjazdy krótkotrwałe i przeważnie 
związane z jedną osobą w rodzinie. 
Jest to migracja sezonowa, krótko-
trwała. Skierowana była głównie do 
Rosji, a szczególnie do Moskwy. Ze 
względu na trudności, które stwarza 
się Ukraińcom na Zachodzie (trud-
ności wizowe) przeważał kierunek 
wschodni. Skąd biorą się kierunki 
Zachodnie – Portugalia, Hiszpania, 
Włochy? Wynika to ze znajomości 
języka rumuńskiego zarówno na po-
łudniu, jak i na północy.

W Rumunii od początków XXI 
wieku mamy do czynienia z masową 
falą migracji, która ma już charakter 
trwały. Są to wyjazdy na długi okres. 
Przebywają tam po 10–12 lat. Tu 
główny był kierunek włoski, wcześniej 
hiszpański. W przypadku Europy Za-
chodniej jest to znacznie mniej popu-
larne, niż migracje z Polski. Polacy w 
Rumunii zachowują się jak Rumuni 
i wybierają te same kierunki migracji 
zagranicznych. Polacy na Ukrainie 
zachowują się tak jak ich sąsiedzi, 
jeżeli to są Rumuni lub tak jak więk-
szość Ukraińców.

Wspomniałeś, że asymi-
lacja Polaków na północy 
następuje z otoczeniem ru-
muńskim?

Asymilacja zależy przede wszyst-
kim od otoczenia wsi i od tego jak one 
są od siebie odległe. Według ostat-
nich spisów Polaków na Bukowinie 
południowej jest 1920, moje badania 
wykazały lekko ponad 1600 osób 
na południu w regionach wiejskich. 
W części północnej w sześciu wio-
skach, gdzie prowadziłem wywiady 
jest 1200 osób. Nie jest to duża spo-
łeczność i podlega silnemu oddziały-
waniu, zwłaszcza tam, gdzie stanowi 
duża mniejszość. Często na połu-
dniowej Bukowinie pojawia się język 
ukraiński, bo są tam też duże skupi-
ska tej ludności. Przykładem może 
być Majdan obok Nowego Sołońca. 
Tam zdarzają się rodziny władające 
trzema językami – polsko-rumuńsko-
ukraińskim.

Jest to obraz bardziej 
skomplikowany niż mogło-
by się wydawać na pierwszy 
rzut oka.

Na północy jest to dość po-
wszechne zjawisko, że do trzech 
języków dochodzi jeszcze język ro-
syjski, którego znajomość jest nadal 
bardzo dobra.

Czy świadomie używają 
tych języków? Czy też uży-
wają mieszanki tych języ-
ków?

Jest to dość powszechne na Bu-
kowinie, jeżeli ludzie wiedzą, że roz-
mówca rozmawia w pewnym języku, 
to tak się do niego zwracają. Rozma-
wiając z członkiem swojej społeczno-
ści, znającej gwarę lub język polski – 
tak rozmawiają. Coraz częściej zda-
rzają się jednak słowa zapożyczone z 
innych języków.

W jakich miejscowo-
ściach północnej Bukowiny 
prowadziłeś badania?

W sześciu miejscowościach: Sta-
rej Hucie, Arszycy, Dawidenach, Da-
widenach Zrębie, Pance i Terebleczu. 
Wszystkie one leżą przy granicy z 
Rumunią, bo tylko tam w tej chwili wy-
stępują większe skupiska Polaków.

Czy różnią się te miej-
scowości pomiędzy sobą?

Różnią się przede wszystkim 
ukształtowaniem terenu. Arszyca 
i Stara Huta to są typowe miejsco-
wości górskie, zamieszkałe przez 
potomków Górali Czadeckich. Dawi-
deny to są wioski leżące przy drodze 
– typowa ulicówka. Dawideny Zrąb 
– to wieś na terenie pagórkowatym. 
Panka – to wieś nad rzeką, właściwie 
blisko miasta – ok. 8 km od Storożyń-
ca, dlatego też ma inny charakter. 
Jeżeli chodzi o Tereblecze – to jest to 
wieś położona blisko największego 
przejścia granicznego do Rumunii, 
co też na pewno ma wpływ na spo-
sób życia mieszkańców.

Panka znana jest przede 
wszystkim za sprawą ba-
daczki tych terenów Heleny 
krasowskiej?

Jeżeli chodzi o badaczy Buko-
winy północnej, to pani prof. Kra-
sowska jest naukowcem nr 1 w tym 
temacie.

Jaka jest krótka charakte-
rystyka Polaków z tych tere-
nów?

adam rossmanith
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Polacy na Bukowinie Północ-
nej, a zwłaszcza kobiety, wykazują 
bardzo wysoki stopień aktywności 
zawodowej w porównaniu bukowiną 
południową. Charakteryzują się rów-
nież wysokim poziomem wykształ-
cenia. Jest to związane z systemem 
szkolnictwa funkcjonującego do dziś 
na Ukrainie. Tu młodzież ma bezpo-
średnio dostęp w szkołach wiejskich 
do wykształcenia średniego. Potem 
wielu podejmuje studia wyższe. Mało 
jest kobiet, które nie poszukiwały pra-
cy na rynku i które widziałyby siebie 
wyłącznie w roli gospodyni domowej. 
Drugą cechą dla nich jest wielojęzycz-
ność, o której już mówiłem. W u życiu 
są co najmniej trzy języki. Prawda, 
w różnym stopniu znajomości, ale w 
codziennym użytku. W Starej Hucie 
– zwartym skupisku Polaków, gdzie 
są na tyle silni, że dochodzi tam 
do asymilacji ludności rumuńskiej 
z ludnością polską – językiem w 
sklepie, w kościele, na ulicy często 
jest język polski. Grupy narodowe 
są mniej więcej takie: ponad 60% 
Polaków i ponad 30% – Rumunów. 
Więc siła kultury polskiej w Starej 
Hucie jest imponująca.

W pozostałych skupiskach jest 
proces zanikania języka polskiego 
i kultury polskiej, co nie jest zależne 
od miejscowej ludności, która dba o 
kulturę i język, ale stale zmniejsza się 
liczba Polaków w tych miejscowo-
ściach. We wsiach pozostają głównie 
osoby starsze, samotne kobiety.

na czyją korzyść jest re-
gres języka polskiego – ukra-
ińskiego czy rumuńskiego?

Nie można powiedzieć, że język 
jest w regresie, bo zraziłbym tym 
niektóre osoby, które bardzo dbają 
o język ojczysty. O regresie może-
my mówić w stosunku do całej spo-
łeczności, która się zmniejsza. Co 
się tyczy zmiany jakościowej to jest 
ona plus. Osoby zachowujące język 
i kulturę polską zaczynają mówić 
jeszcze lepiej, bo liczba kontaktów 
z Polską po 1991 roku gwałtownie 
wzrosła. Mogę podać jako przykład 
cztery rodziny, w których mężowie 
są z Polski. Na Bukowinie Południo-
wej takich przykładów we wsiach nie 
ma. Są w miastach.

skąd przybyli Polacy na 
północną Bukowinę?

Są też pochodzenia czadeckie-
go i pod każdy względem powinni 
być identyczni. Przyczyną obecnej 
sytuacji jest historia i granica pań-
stwowa. Ukraina i Rumunia są to 
dwa odrębne państwa, organizmy 
społeczne.

zauważasz dużą różnicę 
pomiędzy Polakami z obu 
części Bukowiny?

Jeżeli chodzi o stopień zacho-
wania języka – to nie widzę dużej 
różnicy. Jeżeli chodzi o strukturę spo-
łeczną, demografi czną, zawodową, 
wykształcenie – różnice są ogromne.

Jakie miejscowości ba-
dałeś na południu?

Na Bukowinie rumuńskiej odwie-
dziłem Nowy Sołoniec, Pojanę Mikuli, 
Plesze, Rakowiec, Bukowiec, Bulaj 
i Wikszany przy granicy z Ukrainą – 
osiem skupisk mniejszości polskiej w 
Rumunii.

Jak byś opisał te miej-
sca?

Ludność w tych miejscowościach 
różni się od siebie, bo są to ludzie, 
którzy mieszkają na terenach pod-
miejskich. W Bulaju, przedmieściu 
Suczawy, jest duży ruch budowlany, 

duży napływ Rumunów. Miejsco-
wość w ostatnim okresie przeszła 
ogromne przekształcenia i stała się 
praktycznie wsią typowo rumuńską. 
Wieszany są wsią o charakterze rol-
niczym. Kiedyś była to ważna stacja 
kolejowa przy granicy z Ukrainą. Jest 
to wieś polsko-rumuńska, mniej wię-
cej 50 na 50. Oddalenie tej wsi spra-
wia, że jest ona najluźniej powiązana 
z innymi skupiskami Polaków. Nawet 
z Suczawą, takim polskim centrum w 
Rumunii, ma luźne kontakty.

Bukowiec też jest przysiółkiem 
wsi rumuńskiej, która ma właściwie 
charakter małego miasteczka. Je-
dynie 5% ludności trudni się rolnic-
twem. Z pozostałych miejscowości 
to Kaczyka posiada charakter gór-
niczego miasteczka. Tak było do lat 
60. XX wieku. Po stopniowej redukcji 
kopalni soli Polacy stracili tam pracę. 
Wielu z Kaczyki emigrowało do Pol-
ski, jeszcze w okresie międzywojen-
nym. Większa część mieszkańców 
tej miejscowości była związana z 
górnictwem.

Reszta wsi to są typowo wsie 
górskie o charakterze rolniczo-pa-
sterskim. Plesza jest najwyższą wsią 
położoną na grzbiecie górskim i ma 
surowy klimat. Rolnictwo tam się nie 
rozwinęło i ludność głównie zajmo-
wała się bednarstwem.

Czy w czasie swoich ba-
dań natknąłeś się na coś, co 
można określić jako polsko-
słowacką wojnę o dusze gó-
rali Czadeckich?

Ten problem skończył się wraz z 
końcem II wojny światowej. Chociaż 
nadal mieszkańcy np. Pojany Mikuli 
uważają, że mają pochodzenie pol-
sko-słowackie, a niektórzy twierdzą, 
że maja pochodzenie słowackie, o 
czym świadczyłyby ich nazwiska.

niektórzy mają rodziny 
na słowacji i tam wyemigro-
wali po wojnie?

Zaproponowano im migrację do 
Słowacji lub do Polski. Słowacja była 
o wiele mniej zniszczona od Polski. 
Kierunek słowacki wybierano nie ze 
względu na patriotyzm słowacki, a z 
powodów ekonomicznych. Różnice 
w tamtych latach były znaczne. Emi-
granci otrzymywali głównie domy 
poniemieckie na terenie całej Cze-
chosłowacji. Tam się szybko asy-
milowali. Górale czadeccy używali 
tylko kilku słów ze słownictwa sło-
wackiego. Tereny, które zamiesz-
kiwali od wieku XVII leżą obecnie 
po stronie słowackiej, a emigrowali 
tam z terenów obecnej Małopolski, 
Żywiecczyzny. Tam schronili się w 
górach przed prawami panującymi 
w Polsce.

Jak będzie się rozwijać 
sytuacja Polaków z północ-
nej i południowej Bukowi-
ny?

Myślę, że będzie to zależało od 
rozwoju sytuacji w Rumunii i na Ukra-
inie. Społeczność jest zagrożona 
kompletną depopulacją: jeżeli w Ru-
munii nie nastąpi wyraźna poprawa 
sytuacji gospodarczej i jakości życia, 
to ta ludność będzie nadal migro-
wała. Za kilkadziesiąt lat w tych wa-
runkach nawet Pojana Mikuli i Nowy 
Sołoniec będą poważnie zagrożone 
depopulacją.

Na Ukrainie sytuacja wygląda 
podobnie. Ukraina nie jest zdolna 
zapewnić godnych warunków życio-
wych i ta społeczność też jest zagro-
żona migracją. Wszystko zależy od 
sytuacji ekonomicznej i politycznej. 

PrograM oBCHodÓW 

Wtorek 30 września 
Odwiedzenie cmentarzy i pomników legionowych w Bohorodczanach, Sołotwinie, Mołotkowie, Pasiecznej i Zielonej, 
złożenie wiązanek, zapalenie zniczy. 

środa 1 października – rafajłowa 
godz. 10.00 – msza św. w cerkwi greckokatolickiej (dawnej kaplicy rzymskokatolickiej) celebrowana przez księży 
dwóch obrządków; 
godz. 11.00 – spotkanie przy pomniku legionistów, złożenie, wspólnie z przedstawicielem 
miejscowych władz, wiązanek i zapalenie zniczy przy pomniku Legionistów oraz przy kurhanie ofi ar sowieckich 
represji na Ukrainie; odsłonięcie krzyża ufundowanego przez Towarzystwo Karpackie na grobie legionisty plut. 
Rudolfa Nardellego (cmentarz przy pomniku legionistów); planowany występ zespołu „Surmy Hałyczyny”;
godz. 12.30 – otwarcie wystawy historycznej w Domu Kultury przygotowanej przez Jana Skłodowskiego, zrealizo-
wanej ze środków Konsulatu Generalnego RP we Lwowie jako dar dla mieszkańców Rafajłowej; 
godz. 13.00 – rozpoczęcie I części Sesji Historycznej w Domu Kultury, 5 referatów po ok. 30 min. z półgodzinną 
przerwą; 
godz. 16.30 – program artystyczny, m.in. młodzieży harcerskiej i szkolnej ze Lwowa, Kołomyi lub Stanisławowa; 

Czwartek 2 października – rafajłowa 
godz. 9.00 – II część Sesji Historycznej w Domu Kultury, 4 referaty po ok. 30 min., 
godz. 12.00  – spacer historyczny po Rafajłowej; 
godz. 17.00 – inauguracja uroczystego spotkania na Przełęczy Legionów, ześrodkowanie grup rajdowych przyby-
wających szlakami walk Legionów, gawęda historyczna, złożenie wiązanki, zapalenie zniczy, rozpoczęcie ogniska;

sobota 4 października – nadwórna 
godz. 11.00 – msza św. w kościele parafi alnym w Nadwórnej w intencji legionistów poległych w bojach w Karpatach 
Wschodnich; 
godz. 12.00 – uroczyste odsłonięcie w kościele parafi alnym tablicy upamiętniającej powstanie Rzeczypospolitej 
Rafajłowskiej i walki Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich ufundowanej staraniem Towarzystwa Karpac-
kiego; planowany występ chóru archikatedry lwowskiej; spotkanie z Polakami z Nadwórnej oraz otwarcie wystawy 
historycznej przedstawiającej walki Legionów Polskich w dolinach Bystrzyc Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej przy-
gotowanej przez Jana Skłodowskiego, zrealizowanej przy wsparciu fi nansowym Konsulatu Generalnego RP we 
Lwowie jako dar dla parafi an w Nadwórnej; 
godz. 13.30 – złożenie wiązanki i zapalenie zniczy pod pomnikiem legionistów na cmentarzu w Nadwórnej;
Udział w Sesji, w uroczystościach i w spotkaniu na Przełęczy Legionów jest otwarty. Zapraszamy na nie serdecznie 
wszystkich, którzy znajdą się w tym czasie w Rafajłowej i Nadwórnej. Szczególnie mile widziani na uroczystościach 
rocznicowych będą Rodacy z Ukrainy. Goście przybywający indywidualnie winni zapewnić sobie we własnym zakre-
sie przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie. 

Przewodniczący komitetu obchodów
Jan skłodowski 

100-lecie walk 
Legionów Polskich 
w karpatach Wschodnich
obchody jubileuszu 100-lecia walk legionów Polskich  
w karpatach Wschodnich rafajłowa – nadwórna 2014 
organizowane przez Towarzystwo karpackie pod hono-
rowym patronatem konsula generalnego rP we lwo-
wie, we współpracy z Wiejską radą w Bystryci (rafajło-
wej), Parafi ą rzymskokatolicką w nadwórnej i studenc-
kim kołem Przewodników Beskidzkich z Warszawy. 
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KONStANty CZAWAGA
tekst i zdjęcia

W sobotę 6 września uczestnicy 
forum uczestniczyli w uroczystej pro-
cesji z kościoła św. Antoniego do ar-
chikatedry Wniebowzięcia NMP z re-
likwiami bł. Jakuba Strzemię – patro-
na archidiecezji lwowskiej. Duchowni 
i świeccy naukowcy z Polski i Ukrainy 
odwiedzili świątynie na terenie archi-
diecezji lwowskiej, w tym także nie 
zwrócone katolikom – kościół Matki 
Bożej Gromnicznej i kościół św. Ma-
rii Magdaleny we Lwowie, parafialny 
kościół w Komarnie i letnią rezyden-
cję arcybiskupów lwowskich w Ob-
roszynie. Metropolita Lwowa wyraził 
wdzięczność za „wielkie dziedzictwo, 
które przyjęliśmy po naszych przod-
kach, arcybiskupach”. 

Badania oparte na źródłach

ks. prof. Józef Marecki 
z krakowa: 

„Ta konferencja jest cenna. Przy-
byli do Lwowa naukowcy z Polski, 
naukowcy z Ukrainy, którzy od wielu 
lat publikują liczne materiały dotyczą-
cy dziejów poszczególnych kościo-
łów, klasztorów, życia społecznego 
kościoła, życia gospodarczego, życia 
dewocyjnego, w tym znaczeniu po-
bożnościowym. Są to osoby, które 
przez wiele lat badały dane problemy, 
zajmowały się najstarszymi fundacja-
mi lwowskich kościołów i klasztorów. 
Zajmowały się działalnością dusz-
pasterską, społeczną a także na 
przykład symboliką wystroju świątyń, 
historią poszczególnych zabytków od 
czasów Średniowiecza aż po czasy 
współczesne. Są tu przedstawicie-
le środowisk naukowych Lwowa, a 
także ci, którzy przybyli z Polski – z 
Uniwersytetu Warszawskiego, Pol-
skiej Akademii Nauk, KUL-u, z Uni-
wersytetu Jana Pawła II z Krakowa, 
z Legnicy, z Uniwersytetu Olsztyń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie. Liczne 
grono, ponad 40 osób, które ma wiele 
do powiedzenia w sprawie, jak to on-
giś było we Lwowie. Jak odczytujemy 
ową historię nie na zasadzie plotek, 
legend, bo też o tym tutaj mówiliśmy, 
ale na podstawie źródeł”. 

otwierając się na prawdę

wiceprzewodniczący 
rady głównej katolickiego 
Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” 
Marek koryciński: 

„Trzeba odkryć to dziedzictwo 
tak, żeby umieć rozmawiać z innymi, 
pokazywać głęboki sens wiary, któ-
ra była takim motorem na tych zie-
miach. „Civitas Christiana” poprzez 
różne projekty przygotowuje w Polsce 
katolików świeckich do działalności 
publicznej poprzez formację i poprzez 
różnego rodzaju projekty i inicjatywy. 
Jedną z takich inicjatyw jest tzw. „Bra-
ma Wschodnia”. Chcemy pokazać 
braciom katolikom i chrześcijanom 
jak w państwie demokratycznym 
budować wspólnoty po to, żeby ta 
wspólnota miała udział także w bu-
dowaniu społeczeństwa otwartego, 

społeczeństwa obywatelskiego, spo-
łeczeństwa wolnego”.

Obawy naukowców

prof. nadzw. dr hab.
Mieczysław ryba 
z kulu:

„Mówimy tu o wielorakim wymia-
rze sztuki sakralnej: architektonicz-
nym, artystycznym, duszpasterskim, 
jak i militarno-politycznym (upamięt-
nianie w świątyniach wielkich wy-
darzeń z życia narodu polskiego). 
Spojrzenie na łacińskie świątynie w 
tym wielowymiarowym ujęciu daje z 

jednej strony pogłębioną wiedzę o tym 
niezwykle ważnym w wymiarze kultu-
rowym mieście, rodzi także refleksje 
nad dniem dzisiejszym. Smutkiem 
musi napawać fakt, że przez dwa-
dzieścia kilka lat od upadku Związku 
Sowieckiego nie oddano Kościołowi 
rzymskokatolickiemu we Lwowie 
żadnej świątyni. W rękach katolików 
pozostaje tylko katedra i kościół św. 
Antoniego, a więc te świątynie, które 
i w czasach sowieckich katolicy po-
siadali. Jednym z bardzo bolesnych 
wydarzeń jest bezprawne przeję-
cie kościoła seminaryjnego przez 
grekokatolików. Ciężko przeżywają 
miejscowi Polacy brak kościoła św. 
Marii Magdaleny, który wciąż spełnia 
funkcje sali koncertowej, a katolicy 
mogą tylko „gościnnie” spełniać tu-
taj posługę liturgiczną. Nie inaczej 
wygląda sytuacja w wielu miejsco-
wościach województwa lwowskiego, 
gdzie niszczejące świątynie łacińskie 

nie są oddawane w prawowite ręce. 
Wystarczy przywołać na pamięć 
sytuację kościoła w Komarnie. Taki 
stan rzeczy jest najprawdopodobniej 
wynikiem obawy miejscowych władz, 
by nie dopuścić do repolonizacji 
ziem dawnej Małopolski Wschodniej. 
Lepsza staje się sytuacja, gdy dana 
stara świątynia niszczeje (zawali się), 
niż miałaby przechodzić w łacińskie 
(polskie) ręce. Owe nadmierne oba-
wy i niesprawiedliwe decyzje rodzą 
jednak wielkie poczucie krzywdy 
wśród miejscowych katolików. Ure-
gulowanie tej kwestii ma zatem 
fundamentalny wymiar dla zaprowa-

dzenia sprawiedliwego ładu w życiu 
społecznym współczesnego Lwowa 
oraz współczesnej Ukrainy”.

kościoły zabrane

prof. Włodzimierz osadczy, 
dyrektor Centrum 
uCrainiCuM kul 
i dyrektor ośrodka Badań 
nad Historią i Tradycją 
metropolii lwowskiej 
obrządku łacińskiego:

Po upadku Związku Sowieckiego 
stanowienie demokracji na Ukrainie 
szło w parze z odrodzeniem religij-
nym. Wychodziły z podziemia Kościo-
ły represjonowane przez ateistyczne 
rządy za powiązanie z działalnością 
narodową. Jednak, gdy chodzi o od-
zyskanie zabranych świątyń, to kato-
licy obrządku łacińskiego nie zawsze 
mogli powrócić do swych kościołów. 
Szczególnie dotyczyło to świątyń 

miejskich. Uczestnicy konferencji mo-
gli zobaczyć niszczejący piękny ko-
ściół w Komarnie odebrany przez gre-
kokatolików, którzy i tak posiadali już 
w mieście dwie cerkwie. Wspólnota 
rzymskokatolicka została wyrzucona 
na cmentarz, gdzie gromadzi się na 
nabożeństwa przy małej kapliczce. 
Uzupełnieniem do tego obrazu było 
odwiedzenie wsi Obroszyn, w której 
mieściła się zamiejscowa rezydencja 
lwowskich arcybiskupów z pięknym 
niegdyś pałacem, o zwrot którego 
również bez skutku starał się prawo-
wity właściciel. Za pięknie odnowioną 
elewacją zewnętrzną, wprowadzają-
cą w błąd gości, krył się rozsypujący 
się obiekt z tylnej części budynku. 

Obrady konferencji odbywały się 
w zwróconym na żądanie papieża 
Jana Pawła II gmachu Kurii Metropo-
litalnej – dawnym pałacu łacińskich 
arcybiskupów. Dysonans do pięknie 
odrestaurowanego, po sowieckich 
dewastacjach, budynku Kurii stanowi 
przylegający do niego dawny kościół 
seminaryjny Matki Boskiej Grom-
nicznej dziś cerkiew greckokatolicka. 
Widok ten ma wymowę metafory ob-
razującej relacje między lwowskimi 
chrześcijanami – katolikami. Katoli-
kom obrządku łacińskiego zabrano 
świątynię tworzącą wraz z pałacem 
arcybiskupów połączony zespól 
architektoniczny, i niby na przekór 
erygowano w niej parafię greckoka-
tolicką. Żeby było wiadomo, kto jest 
gospodarzem w prezbiterium posta-
wiono cerkiewny ikonostas uniemoż-

liwiający sprawowanie w głównym 
ołtarzu nabożeństw łacińskich. 

Bez skutku od lat domagają się 
lwowscy katolicy zwrotu kościoła 
św. Marii Magdaleny zamienionego 
przez Sowietów na salę organową 
i pełniącego tę funkcję do dnia dzi-
siejszego. Nie usłyszane pozostają 
żądania franciszkanów z parafii św. 
Antoniego o zwrot plebanii. Wszystko 
to się dzieje w mieście, które uchodzi 
za kolebkę demokracji i zawiesza 
na ratuszu flagę Unii Europejskiej. 
Stając do walki o wartości demokra-
tyczne i europejskie włodarze miasta 
nie przejmują się rażącym pogwał-
ceniem sprawiedliwości opartej na 
poszanowaniu prawa własności jako  
fundamentalnej wartości cywilizacji 
europejskiej. 

Krzywda wyrządzana Kościoło-
wi rzymskokatolickiemu pociąga za 
sobą ogólną demoralizację i relaty-
wizację podstawowych zasad etycz-

nych opartych na Dekalogu. Przyka-
zania wyraźnie i bezkompromisowo 
mówią: „Nie kradnij”, „Nie pożądaj 
żadnej rzeczy, która jego [bliźniego] 
jest”. Natomiast chęć bezprawnego 
posiadania cudzej własności sprowa-
dza na etyczne manowce chrześcijan, 
zmusza do łamania fundamentalnych 
zasad, sprzeniewierzać się własnej 
wierze. W zdumienie wprowadza na-
uczanie władyki greckokatolickiego 
zachęcającego do przejęcia kościoła 
rzymskokatolickiego w ramach za-
dośćuczynienia za krzywdy „wielo-
wiekowej okupacji”: „Nasi dziadowie 
i pradziadowie ciężko pracowali na 
ziemiach latyfundystów, prawie za 
darmo, niech teraz ich następcy po-
modlą się w cerkwiach, które często 
były budowane kosztem ich praoj-
ców, ich ciężką pracą”. Brzmi prawie 
w duchu leninowskiego „grabcie za-
grabione”! 

Jakżeż inne doświadczenia po-
kazywały niektóre referaty wygłoszo-
ne w ramach konferencji lwowskiej. 
Na przykład w diecezji warmińskiej, 
gdzie katolicy przejmowali budow-
le poprotestanckie, nie patrząc na 
„hojność” władz komunistycznych 
oddających dawne zbory, zgodnie 
z duchem ewangelii i uczciwością 
były prowadzone przez Kościół ka-
tolicki zbiórki dla wykupu świątyń. 
Takie kwesty trwały jeszcze nie tak 
dawno, choć po spustoszeniach 
wojennych można było wystawiać 
Niemcom najwyższe rachunki. 

W dniu obrad konferencji kwestia 
świątyń lwowskich zabrzmiała także 
z ust abp Mieczysława Mokrzyckie-
go, lwowskiego metropolity w mo-
wie do biskupów greckokatolickich 
zgromadzonych na synodzie. Przy-
pomniał on, że kilkakrotnie była poru-
szana kwestia „dziesiątków świątyń, 
generalnie na Ukrainie zachodniej, 
które są własnością Kościoła łaciń-
skiego. Po ogłoszeniu niepodległości 
przez Ukrainę, przy pomocy władz, 
ale bez zgody historycznych wła-
ścicieli – Kościoła rzymskokatolic-
kiego – bądź też wbrew naszej woli 
te świątynie przejął Kościół katolicki 
obrządku bizantyjskiego. Sprawa ta 
nadal jest otwarta i nie rozstrzygnięta 
z Waszej strony”. Arcybiskup Lwowa 
przypomniał, że wbrew ustaleniom 
nie zostały poczynione żadne kro-
ki by zwrócić kościół Matki Boskiej 
Gromnicznej we Lwowie i kościół w 
Komarnie. „Jest mi bardzo przykro, 
że sprawy te, a także inne sytuacje 
dyskryminacji wiernych obrządku ła-
cińskiego przez grecko-katolickie du-
chowieństwo są obecne w naszych 
relacjach. Mimo, iż przeciąga się roz-
wiązanie tych spraw, wciąż czekam 
na konkretne kroki z Waszej strony. 
Mam nadzieje, że nie będzie potrze-
by przedstawiać niezakończonej 
sprawy Ojcu Świętemu w czasie wi-
zyty ad limina apostolorum”.

Reprezentujące różne środowi-
ska naukowe oraz organizacje spo-
łeczne z Polski i Ukrainy uczestnicy 
konferencji podjęli rezolucję popie-
rającą uczciwe uregulowanie kwestii 
kościołów w archidiecezji lwowskiej 
i zwrotu ich właściwym gospoda-
rzom. 

DZIEDZIctWo koŚcIoŁA LWoWSkIEgo
Z okazji 600-lecia przybycia do Lwowa pierwszego katolickiego arcybiskupa metropolity bł. Jakuba Strzemię – pod patronatem arcybiskupa lwow-
skiego Mieczysława Mokrzyckiego odbyła się międzynarodowa konferencja: „Ecclesia Leopoliensis: Kościoły Lwowa i archidiecezji lwowskiej 
obrządku łacińskiego: historia, tradycja i dzień dzisiejszy”. Wśród organizatorów konferencji byli: Ośrodek Badań nad Historią i Tradycją metropolii 
lwowskiej obrządku łacińskiego, Centrum Ucrainicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Instytut 
Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego i Muzeum Historii Religii we Lwowie oraz Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” w Lublinie.

prof. Włodzimierz osadczy i abp Mieczysław Mokrzycki
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anglia szkoli pierwszych 
polskich lotników

Dla tworzenia całkowicie polskich 
oddziałów lotnictwa bombowego, 
Brytyjczycy zobowiązali się przyjąć 
300 żołnierzy personelu latającego 
i około 2000 żołnierzy personelu 
technicznego. Postanowiono sfor-
mować dwa polskie dywizjony bom-
bowe wyposażone w samoloty typu 
Fairey Battle i w tym celu w East-
church, podlondyńskiej bazie RAF, 
powstało Centrum Lotnictwa Polskie-
go. Pierwsi polscy lotnicy pojawili się 
w Anglii na początku grudnia 1939 
roku. Zaczęli od intensywnego kursu 
języka angielskiego. Przed wojną był 
to język w Polsce właściwie niezna-
ny. W Polsce uczono głównie francu-
skiego i niemieckiego. Angielski był 
traktowany raczej jako hobby, które-
mu poświęcało czas nieliczne grono 
entuzjastów. Teraz nagle angielski 
stał się dla Polaków językiem naj-
ważniejszym. Kłopoty językowe nie 
były jedynymi problemami, jakie w 
Wielkiej Brytanii czekały na polskich 
lotników. Nie wiem czy nie większym 
problemem stał się dla nich zupełnie 
inny system miar, jakie stosowano w 
Anglii. W polskim lotnictwie wysokość 
określano w metrach. Anglicy mieli 
jednostkę bardzo zbliżoną do metra 
i był to tak zwany jard (po angielsku 
yard). Ale jard tak naprawdę nie był 
metrem, tylko stanowił 0,9144 metra. 
Zresztą jard wcale nie był lotnikom 
tak bardzo potrzebny, bo w Anglii wy-
sokość obliczano w stopach, a stopa, 
czyli po angielsku foot, to 30,48 cen-
tymetra. Obliczanie wysokości w sys-
temie angielskim Polakom wydawało 
się szaleństwem. Obliczaniem jej w 
centymetrach! Chryste Panie, jeśli 
samolot znajduje się na wysokości 
5000 metrów, to ile to będzie centy-
metrów, żeby dzieląc je przez 30,48 
można było się dowiedzieć, ile to z 
kolei wyniesie stóp?

Wszystkie te obliczenia trzeba 
było wykonać w pamięci, piorunem, 
bo samolot leci szybko, a na wojnie 
nie wolno się zagapić. Była jeszcze 
jedna okropność, którą trzeba było 
w sobie przełamać, a najtrudniejsze 
zadanie czekało pilotów najbardziej 
doświadczonych. W Polsce manetka 

okruchy historii

gazu działała odwrotnie niż angiel-
ska. Trzeba było wciąż o tym pa-
miętać! Inaczej można było spowo-
dować paskudny wypadek lotniczy, 
włącznie ze śmiercią całej załogi sa-
molotu. Proszę sobie wyobrazić, co 
się stanie, kiedy pilot podczas lądo-
wania zamiast zamknąć gaz, nagle 
otworzy go na cały regulator! Po ta-
kim incydencie pilot nie zawsze ma 
czas, by się poprawić. To jest nabyty 
latami odruch, który zwłaszcza star-
si piloci noszą w sobie, jak coś wro-
śniętego. Nie lada siły trzeba, żeby 
się takiego odruchu pozbyć.

W marcu 1940 w Hucknall 
utworzono Polską Jednostkę Szkol-
ną i polskie załogi rozpoczęły tre-
ningi na samolotach Fairey Battle. 
Pod koniec czerwca 1940 Polaków 
przeniesiono do Bramcote, nowo 
wybudowanej stacji RAF. Tam 1 lipca 
1940 powstał pierwszy dywizjon pol-
ski, 300 Dywizjon Bombowy „Ziemi 
Mazowieckiej”, a 22 lipca 1940 drugi 
dywizjon, 301 Dywizjon Bombowy 
„Ziemi Pomorskiej”.

Pod koniec lipca 1940 roku w 
Londynie, przy ulicy Baker Street 
64 otwarła swe podwoje firma Union 
Tradind Company. Ta firma stanowi-
ła przykrywkę PRAWDZIWEJ FIR-
MY, jaką było tak zwane SOE, czyli 
Specjal Operations Executive (Kie-
rownictwo Akcji Specjalnych). SOE 
utworzono 17 lipca 1940 roku na 

tyjska Marynarka Wojenna), wydzie-
lając na jej potrzeby odpowiednią 
ilość kutrów i okrętów podwodnych, 
zaś RAF na potrzeby SOE przezna-
czył samoloty z dwóch dywizjonów 
bombowych o numerach 138 i 161.

SOE miała więc środki trans-

gdzieś na terenach okupowanych 
przez Niemców. Czego ich tam uczo-
no, tego lepiej w szczegółach nie opi-
sywać. Dość gdy powiem, że agenci 
po przejściu takiego przeszkolenia 
potrafili dokonywać wyczynów wręcz 
akrobatycznych, zabijać jednym 
uderzeniem dłoni lub zgoła w kilka 
sekund udusić kogoś wyjętym z buta 
sznurowadłem. Pojawiali się jakby 
znikąd, zdawało się, że jak duchy 
przenikali przez ściany, a na koniec 
rozwiewali się niczym dym. Polacy 
nazywali ich cichociemnymi.

W sierpniu 1941 zadania spe-
cjalne SOE zostały powierzone 138 
dywizjonowi RAF, a we wrześniu 
tego roku, na zasadzie zaciągu 
ochotniczego przydzielono do tego 
dywizjonu trzy załogi polskie. Rów-
nież we wrześniu 1941 RAF otrzy-
mał nowy, ogromny, czteromotorowy 
bombowiec o nazwie Halifax. Jego 
załogę musiało stanowić aż siedmiu 
ludzi. Dwóch pilotów (pierwszy i dru-
gi), nawigator będący jednocześnie 
bombardierem, mechanik pokładowy 
będący jednocześnie dyspozytorem 
lotu, radiotelegrafista i dwóch strzel-
ców pokładowych. Samolot napędza-
ły cztery potężne silniki Roll-Royce 
Merlin. Maksymalna masa startowa 
wynosiła 27 340 kilogramów. Pręd-
kość maksymalna 451 kilometrów na 
godzinę. Samolot mógł się wznieść 
na wysokość 7 315 metrów. Posia-
dał zasięg maksymalny 5 470 kilo-
metrów i udźwig bomb 5 900 kilogra-

mów. Największa komora bombowa 
znajdowała się w kadłubie maszyny 
i wynosiła prawie 7 metrów długo-
ści. Dodatkowo, w przykadłubowych 
częściach skrzydeł znajdowało się 
dalszych 12 komór bombowych. Dla 
obrony własnej samolot posiadał 10 
karabinów maszynowych.

SOE otrzymywała nieco zmody-
fikowane Halifaxy, których komory 
bombowe przystosowano do przewo-
zu sprzętu i zaopatrzenia dla dywersji 
i oddziałów partyzanckich. Jako, że 
komory były zaprojektowane z myślą 
o walcowatym kształcie bomb, za-
sobniki ze sprzętem dla ruchu oporu 
miały podobny, walcowaty kształt 
wielkiej, blaszanej rury, w której po-
układany był ładunek. Halifaxy mogły 
dodatkowo zabierać do 6 skoczków 
spadochronowych, którymi najczę-
ściej byli właśnie owi cichociemni, 
zrzucani na tereny okupowane jako 
dywersanci lub dowódcy oddziałów 
partyzanckich.

Pierwsze polskie załogi 
rozpoczęły loty

Trzy załogi polskie przydzielone 
do 138 dywizjonu RAF zostały prze-
szkolone na Halifaxach i już w nocy z 
7 na 8 listopada 1941 roku pierwszy 
Halifax z polską załogą udał się do 
Polski, otwierając tak zwaną trasę 
północną: z Wielkiej Brytanii poprzez 
Morze Północne, Danię i Bałtyk. Była 
to trasa na tyle długa, że lot odbywał 
się na granicy zasięgu samolotu. 

oPERAcJA „WREncH”
Wkrótce po zakończeniu działań wojennych w Polsce, 25 października 1939 roku odbyła się w Paryżu kon-
ferencja przedstawicieli lotnictwa wojskowego Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. W tym czasie we Francji 
gromadziły się wielkie ilości polskich lotników i lotniczego personelu pomocniczego, uciekinierów z obozów 
internowania w Rumunii i na Węgrzech. Pod koniec roku 1939 ich liczba zbliżała się do 8 tysięcy. Podczas 
rozmów ustalono, że na terenie Wielkiej Brytanii tworzyć się będzie polskie lotnictwo myśliwskie i bombo-
we. Dodatkowo przyjęto ogólną zasadę ochotniczego zaciągu polskich pilotów do RAF (Royal Air Force – 
Królewskie Siły Lotnicze – brytyjskie lotnictwo wojskowe), do którego polscy lotnicy nie mający przydziału 
w jednostkach polskich, będą mogli się zaciągać na zasadzie dobrowolności. 

Bomby postanowiono rzucić na lotnisko 
Okęcie, będące wojskowym lotniskiem 
niemieckim. I tu Polacy dali się nabrać 
na starą sztuczkę. Niemcy początkowo 
oświetlili lotnisko jak do lądowania, a 
potem, jakby w panice, że zapalili światła 
wrogowi, wyłączyli wszystkie światła. To 
było lotnisko pozorowane. Oddalone od 
prawdziwego o 3 kilometry. Miało wła-
śnie osłaniać prawdziwe lotnisko przed 
bombardowaniem. Pokazując przez 
sekundę oświetlenie takie samo jak na 
prawdziwych pasach startowych, zachę-
cało przeciwnika do ataku. Polskie bom-
by wybuchły więc w szczerym polu...
osobisty rozkaz Winstona Churchilla. 
Była to organizacja tajna, której za-
daniem było dokonywanie dywersji 
i wspomaganie ruchów wyzwoleń-
czych na terenach okupowanych 
przez Niemców oraz prowadzenie 
wszelkiego rodzaju antyniemieckich 
akcji politycznych i propagandowych. 
Dla SOE pracowała Royal Navy (bry-

portu nie tylko dla swych agentów, 
ale i dla najróżniejszego sprzętu po-
trzebnego w dywersji. W dowództwie 
SOE działała sekcja polska, połączo-
na ze sztabem Naczelnego Wodza 
generała Sikorskiego. SOE posiada-
ło kilka całkowicie tajnych szkół, w 
których trenowano agentów przed 
ich zrzuceniem na spadochronach 

ładowanie Halifaxa. Widać szeroko otwarte komory bombowe pełne kontenerów z bro-
nią, amunicją i materiałami wybuchowymi 
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okruchy historii

Trzeba było mistrzowsko posługi-
wać się gazem, trzeba było uważać 
na wiatr. Każde zniesienie z kursu, 
każde zmaganie silników z przeciw-
nym wiatrem mogło spowodować 
przedwczesne zużycie paliwa, a 
tym samym upadek samolotu przed 
osiągnięciem w drodze powrotnej 
brzegu Anglii. Lot do Polski i z po-
wrotem był bardzo długi. Padł kie-
dyś rekord 14 godzin i 15 minut!

Na tak długich dystansach Ha-
lifaxom nie mogły towarzyszyć sa-
moloty myśliwskie. Halifax samotnie 
udawał się w tę skrajnie niebez-
pieczną wyprawę ponad morzami 
i terenem zajętym przez nieprzyja-
ciela, a jego jedyną osłoną była noc. 
Samoloty mogły więc startować do 
Polski najwcześniej pod koniec paź-
dziernika, a „polski sezon” kończył 
się nieodwołalnie w połowie marca. 
Tylko w tym okresie noc bywa wy-
starczająco długa.

Jak już powiedziałem, pierwsza 
polska załoga rozpoczęła loty do 
Polski nocą z 7 na 8 listopada 1941. 
Był to Halifax dowodzony przez nawi-
gatora Stanisława Króla, noszącego 
brytyjski stopień F/O (Flying Offi cer), 
odpowiednik polskiego porucznika. 
Następny polski Halifax pod dowódz-
twem F/O Mariusza Wodzickiego wy-
leciał do Polski 27 grudnia 1941 roku. 
Od końca grudnia 1941 do polskich 
załóg Halifaksów SOE dołączyła za-
łoga F/O Antoniego Voellnagela.

Te trzy załogi dały początek, bo 
gdy na skutek ogromnych strat 301 
Dywizjon Bombowy w końcu marca 
1943 został rozwiązany, dużą jego 
część przydzielono do 138 dywi-
zjonu, który uzyskał w ten sposób 
trzecią, polską eskadrę składającą 
się z 7 załóg, oznaczoną literą C. 
Pod koniec kwietnia 1943 eskadra 
uzyskała nazwę 301 Polska Eskadra 
Specjalnego Przeznaczenia. To 301 
było wspomnieniem po rozwiązanym 
301 Dywizjonie Bombowym.

Eskadra miała swoją długą i 
burzliwą historię, ale ja chciałbym 
się wrócić do roku 1942, kiedy to 
eskadry jeszcze nie było, a polskie 
załogi latały w składzie 138 brytyj-
skiego dywizjonu RAF.

Początkowo chciałem przed-
stawić tylko jedną akcję, wykonaną 
przez polską załogę z brytyjskiego 
dywizjonu, akcję naprawdę niesa-
mowitą, ale po jakimś czasie dosze-
dłem do wniosku, że tak nie można. 
To były trzy polskie Halifaxy, które 
wystartowały tej samej nocy z polo-
wego lotniska RAF Tempsford w An-
glii. Każdy z nich leciał niby na inną 
akcję, ale wszystkie trzy były przecież 
prowadzone przez polskie załogi, któ-
rych lotnicy byli ze sobą zaprzyjaźnie-
ni. Jakiś pech spowodował, że żadna 
polska załoga nie wykonała tej nocy 
postawionego im zadania. Jeden z 
polskich Halifaxów nie wrócił...

Wieczorem 29 października 1942 
roku z lotniska Tempsford wystarto-
wały do Polski trzy Halifaxy. 

Pierwszy wyleciał o godzinie 
17.45 i był pilotowany przez F/Sgt. 
(starszy sierżant) Stanisława Jen-
sena. Wiózł 6 skoczków na party-
zancką placówkę „Bartek”, położoną 
niedaleko Warszawy, 7 kilometrów na 
wschód od Radzymina. Operacja no-
siła kryptonim „Brace”, czyli klamra.

O godzinie 17.55 wystartował 
do operacji o kryptonimie „Pliers” 
(szczypce), Halifax pilotowany przez 
F/Sgt. Franciszka Sobkowiaka. Jego 

celem była placówka „Kur 407”, po-
łożona 13 kilometrów na północ od 
Opola Lubelskiego. Halifax wiózł 
zaopatrzenie dla placówki i trzech 
cichociemnych: porucznika Szpako-
wicza pseudonim „Pak”, porucznika 
Hencla pseudonim „Pik” i podpo-
rucznika Bichniewicza pseudonim 
„Błękitny”. Cichociemni mieli na sobie 
pasy z pieniędzmi na potrzeby Armii 
Krajowej. 156 000 dolarów i 70 000 
reichsmarek. Równo o 18.00 wy-
startował trzeci Halifax do operacji 
„Wrench” (klucz nasadkowy). To była 
ta niesamowita operacja, która mnie 
zafascynowała od samego początku. 
Samolot nie przewoził sprzętu, ani ci-
chociemnych. Miał załadowane tylko 
6 bomb. Dwie 500 funtowe i cztery 
250 funtowe. Zapalniki bomb miały 
włączone opóźnienia. Samolot leciał 
do Warszawy w celu zbombardowa-
nia... warszawskiego Gestapo!

Polskie bomby wybuchły 
w szczerym polu

Po zajęciu Warszawy Niemcy 
w gmachu byłego Ministerstwa Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego (Warszawa, Aleja Szucha 
25), umieścili Urząd Komendanta 
Policji Bezpieczeństwa i Służby Bez-
pieczeństwa Dystryktu Warszaw-
skiego. To do tego gmachu przy-
wożono z więzień aresztowanych 
Polaków na okrutne przesłuchania 
i tortury. Gmach został wzniesiony 
w latach 1925 – 1930 i swoją ar-
chitekturą różnił się dość wyraźnie 
od gmachów stojących w pobliżu. 
Jak na Warszawę, trochę dziwny, 
bo zbudowany w stylu art déco. Co 

jętym przez Niemców, podczas lotu 
tuż nad dachami domów, w dodatku 
przy prędkości około 200 kilometrów 
na godzinę. Mógł tego dokonać tylko 
porucznik Kazimierz Szrajer, który 
właśnie pilotował Halifaxa w drodze 
do Warszawy. Porucznik Szrajer był 
warszawiakiem urodzonym i wy-
chowanym w tym mieście. Gmach 
Ministerstwa Wyznań znał bardzo 
dobrze i był pewien, że znajdzie go 
i rozpozna nawet w zaciemnionej 
Warszawie.

Zaciemnienie, po niemiecku Ver-
dunkelung, było obowiązkiem nało-
żonym w tej wojnie na każdego. W 
całej walczącej Europie, czy to Polak, 
Niemiec, Francuz, czy Anglik musieli 
stosować zaciemnienie. W ciem-
nościach nocy jakiekolwiek światło 
z dołu było dobrze widoczne przez 
pilotów i pomagało im w lokalizacji 
celu dla bomb. Wieczorem należa-
ło zasłonić wszystkie okna grubym, 
czarnym papierem nie przepuszcza-
jącym światła. Latarnie na ulicach 
były pogaszone. Specjalne patrole 
sprawdzały czy skądś nie sączy się 
światło. Za nieprzestrzeganie za-
ciemnienia można było wylądować 
w obozie, albo nawet od razu pójść 
pod ścianę. W nocy Warszawa była 
ciemna i pusta. Na ulicach nie było 
nikogo, bo zabraniała tego godzina 
policyjna...

Halifax pojawił się nad Warszawą 
około dwunastej w nocy. Wykonano 
próbę nalotu z kierunku Wilanowa. 
Prawie dotykając dachów, porucznik 
Szrajer ruszył w kierunku alei Szu-
cha. Ku rozczarowaniu załogi, Hali-
fax minął gmach Gestapo chybiając 

którego stamtąd się nie widziało. 
Porucznik Szrajer powtarzał próby 
nalotu jeszcze kilka razy. Za każdym 
razem samolot nie trafi ał na gmach 
Gestapo. Z Pragi strzelało już kilka 
baterii i dłużej nie można było latać 
nad Warszawą. Trzeba było zrezy-
gnować z bombardowania. Bomby 
postanowiono rzucić na lotnisko 
Okęcie, będące teraz wojskowym lot-
niskiem niemieckim. I tu Polacy dali 
się nabrać na starą sztuczkę. Niemcy 
początkowo oświetlili lotnisko jak do 

ła się więc niejako pomyślnie, choć 
zadanie nie zostało wykonane.

Niepowodzeniem skończyła się 
też operacja „Brace”. Halifax wiozą-
cy skoczków na placówkę „Bartek” 
koło Radzymina, po przylocie na 
umówione miejsce nie mógł nawią-
zać łączności z oddziałem odbie-
rającym zrzut. Z jakichś powodów 
nie zapalono również umówionych 
znaków. Wydawało się, że na ziemi 
nikt samolotu nie oczekuje. Posta-
nowiono więc wracać do Anglii. Le-

szkocja. Trening polskich spadochroniarzy
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ciekawe, nad paradnym wejściem 
do gmachu, ponad kolumnami zdo-
biącymi to wejście, znajdowała się 
płaskorzeźba polskiego orła, ale 
wykonana w takim stylu, że tylko z 
największym trudem widziało się w 
niej naszego orła. Opowiadają, że 
Niemcy, gdy zajęli gmach, nawet nie 
próbowali płaskorzeźby niszczyć. 
Orzeł został, bo Niemcy byli przeko-
nani, że to jest ich, hitlerowski orzeł. 
Mniejsza o to. Mnie chodziło tylko o 
to, żeby Czytelnikowi przedstawić 
gmach zajęty przez Gestapo. Poka-
zać, że gmach był dziwny i odstający 
od reszty, a przez to łatwy do rozpo-
znania. A trzeba go było rozpoznać 
w nocy, w zaciemnionym mieście za-

go o kilkaset metrów. Wszyscy piloci 
widzieli charakterystyczną budowlę 
jak mignęła obok nich, ale przy tej 
szybkości niemożliwy był manewr 
zbliżenia do celu. Zaraz uaktywnili 
się Niemcy. Do samolotu zaczęła 
strzelać bateria przeciwlotnicza od 
strony Pragi. Halifax okazał się za 
ciężki, zbyt powolny w reakcjach. Nie 
potrafi ł wykonać szybkich manewrów 
korekcyjnych. Można go było ustawić 
na jakimś kierunku, ale jeśli kieru-
nek okazał się nietrafny, nie można 
było skorygować go w locie. Trzeba 
było powtarzać manewr z nadzieją, 
że tym razem kierunek okaże się 
prawidłowy, czyli z dystansu kilku 
kilometrów wybrać kurs na gmach, 

lądowania, a potem, jakby w panice, 
że zapalili światła wrogowi, wyłączyli 
wszystkie światła. To było lotnisko 
pozorowane. Oddalone od prawdzi-
wego o 3 kilometry. Miało właśnie 
osłaniać prawdziwe lotnisko przed 
bombardowaniem. Pokazując przez 
sekundę oświetlenie takie samo jak 
na prawdziwych pasach startowych, 
zachęcało przeciwnika do ataku. Pol-
skie bomby wybuchły więc w szcze-
rym polu...

Tragiczny błąd 
brytyjskiego dowództwa

Rozpoczął się mozolny lot po-
wrotny. Było wściekle ciemno i wście-
kle zimno. Stery przejął drugi pilot 
starszy sierżant Stanisław Kłosow-
ski. Gdy byli nad Danią, gwałtownie 

dwo się to udało, bo tuż po przekro-
czeniu angielskiej linii brzegowej w 
samolocie zabrakło paliwa. Samolot 
wylądował jednak bezpiecznie na 
awaryjnym lotnisku położonym tuż 
nad brzegiem morza.

Halifax wykonujący operację 
„Pliers”, czyli lot na placówkę „Kur 
407”, nie powrócił! Czekano na ja-
kieś sygnały od jego załogi aż do 
godziny 15.00 następnego dnia (30 
października), po czym polskiego 
Halifaxa uznano za samolot zaginio-
ny – po angielsku missing. Podobno 
dowództwo 138 dywizjonu nie poin-
formowało o tym władz polskich. Za-
łoga zaginionego Halifaxa należała 
co prawda do RAF, a nie do lotnictwa 
polskiego, ale nawet uwzględniając 
tę okoliczność, postępowanie bry-

Halifax, wykonujący operację „Pliers”, 
czyli lot na placówkę „Kur 407”, nie po-
wrócił! Już po wojnie uzyskano dużo 
więcej informacji o losie zaginionego 
wtedy samolotu, a wszystkie wzbudzały 
sensację. Znaleziono miejsce, gdzie sa-
molot się rozbił, pełne do dziś szczątków 
zniszczonej maszyny, a miejsce to znaj-
duje się w... Norwegii.
zaatakował ich nocny myśliwiec. 
Ostrzelany Halifax zaczął spadać. 
Stery zostały uszkodzone, unie-
ruchomiło lewy wewnętrzny silnik, 
przerwane zostały przewody do 
dwóch zbiorników paliwa. Na wyso-
kości 1800 metrów stanął drugi lewy 
silnik, ale mechanikowi, sierżantowi 
Sołtysiakowi udało się go jednak 
uruchomić. Samolot zakończył opa-
danie na wysokości 600 metrów nad 
ziemią. Dał się prowadzić i jakoś 
leciał! Wciąż na kursie powrotnym, 
bardzo powoli nabierając wysokości. 
Tuż przed brzegiem Anglii skończyła 
się benzyna. Pilot mistrzowsko po-
sadził samolot na wodzie tak, że Ha-
lifax nie rozbił się przy tym i nie za-
tonął. Była godzina 6.40. Za półtorej 
godziny przypłynęła łódź ratunkowa. 
Samolot też uratowano. Został od-
holowany do portu. Akcja zakończy-

tyjskiego dowództwa choć formalnie 
poprawne, było co najmniej nieele-
ganckie. Już po wojnie uzyskano 
dużo więcej informacji o losie zagi-
nionego wtedy samolotu, a wszyst-
kie wzbudzały sensację. Znaleziono 
miejsce, gdzie samolot się rozbił, 
pełne do dziś szczątków zniszczo-
nej maszyny, a miejsce to znajduje 
się w... Norwegii.

Czemu w Norwegii? Przecież 
trasa przelotu Halifaxów znajdowała 
się nad Danią! Co mógł robić polski 
Halifax nad Norwegią? Może wcale 
nie leciał do Polski, tylko do Norwe-
gii? Stawiano mnóstwo podobnych 
pytań, wciąż spodziewając się ja-
kichś tajemnic i sensacji.

Znalazł się norweski farmer Tol-
lef Helleren, który był bezpośrednim 
świadkiem katastrofy. Opowiadał, 
że obudził go ryk potężnych moto-

Halifax w powietrzu
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pielęgniarek, 
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i lekarzydo pracy 
w Unii Europejskiej

rów. Wyskoczył z domu. Widział 
jak ogromny samolot nisko, coraz 
niżej, leci wprost na pionową skałę 
urwiska. Przy szybkości zbliżonej do 
300 kilometrów na godzinę, samolot 
trzasnął w kamienną ścianę. Nastą-
piła eksplozja i gwałtowny pożar. 
Samolot, jak twierdzi farmer, lecąc 
nie palił się, nie dymił, nie próbował 
manewrem ominąć samotnego urwi-
ska. Zachowywał się tak, jakby jego 
załoga nie żyła. Nikt nie próbował 
ratować się skokiem ze spadochro-
nem. Zresztą na skok było wtedy już 
stanowczo za nisko.

Znaleziono raport niemieckich 
wojsk okupacyjnych, konkretnie 
280 Dywizji Piechoty, której żołnie-
rze należący do III Batalionu 355 
Pułku Grenadierów przeprowadzili 
dochodzenie w sprawie katastrofy 
oraz zajmowali się likwidowaniem 
jej skutków. Są też relacje polskich 
jeńców wojennych wziętych przez 
Niemców z obozu do pracy przy 
zbieraniu szczątków zabitych pilo-
tów. Z ich relacji wiemy, że Niemcy 
nie mieli pojęcia, że zabici byli Po-
lakami. Wiedzieli o tym tylko jeńcy, 
bo przy jednym z zabitych znaleźli 
list pisany po polsku. Powoli wyła-
niał się prawdziwy obraz wydarzeń. 
Prawdziwa tragedia polskich lot-

przebywania samolotu około 9 i pół 
godziny w powietrzu zanim doszło 
do katastrofy w Norwegii. Tuż przed 
katastrofą samolot nie leciał więc do 
Norwegii, czy może przez Norwegię 
jeszcze gdzieś dalej, tylko wracał do 

Brytyjskie dowództwo popełniło błąd, 
wysyłając jeden po drugim trzy ogromne 
samoloty, lecące do jednego celu po jed-
nej drodze. Myślicie Państwo, że Niemcy 
w Danii tego nie zauważyli? Przecież 
wiedzieli, że te samoloty będą wracać. 
W drodze powrotnej pierwszemu Hali-
faxowi się udało, drugi mocno oberwał, 
a na trzeciego już się czaili. Trzeci mógł 
być zmuszony ominąć Danię i może 
został przy tym mocno postrzelany. Taka 
to by była tajemnica.

gmach Ministerstwa Wyznań religijnych. zdjęcie przedwojenne. Proszę zwrócić uwagę 
na osobliwego orła nad wejściem do gmachu
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przy tym mocno postrzelany. Taka to 
by była tajemnica.

Niemcy oglądający miejsce kata-
strofy, znajdujące się 10 kilometrów 
od miasteczka Egersund, znaleźli 
wśród szczątków samolotu dziesięć 
zmasakrowanych ciał. Zgadzało 
się! To było siedmiu lotników załogi 
Halifaxa i trzech cichociemnych. Ża-
den nie opuścił w Polsce samolotu. 
Podobnie było z zaopatrzeniem dla 
oddziału partyzanckiego. Na miejscu 
katastrofy leżała angielska i amery-
kańska broń i amunicja, wiatr rozwie-
wał pęki banknotów. Amerykańskich 
dolarów i niemieckich marek. Przez 
długie godziny, raz po raz, szczątki 
samolotu wstrząsane były przez eks-
plozje, gdy rwały się paczki materia-
łów wybuchowych przeznaczone dla 
polskiej partyzantki.

Niemcy piszą jeszcze coś cie-
kawego. Mianowicie koło godziny 
9.40 nadleciał najpierw jeden, a 
potem drugi samolot brytyjski, któ-
re krążyły nad okolicą najwyraźniej 
chcąc znaleźć rozbitego Halifaxa. 
Chyba go nie zauważyły i dlatego 
Brytyjczycy potraktowali samolot 
jako missing, zaginiony. Poszuki-
wania prowadzone we właściwym 
miejscu świadczą jednak o tym, 
że Halifax miał łączność z macie-

Niemiecki plakat z czasów 
wojny „zaciemnić! Wróg wi-
dzi twoje światło!”

Anglii przez Norwegię. Można się 
spytać dlaczego przez Norwegię, a 
nie przez Danię, jak wszyscy? Moim 
zdaniem musiał tak wracać właśnie 
przez tych „wszystkich”. Brytyjskie 
dowództwo chyba popełniło błąd wy-
syłając jeden po drugim trzy ogromne 
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ników, w której nie było ani źdźbła 
sensacji.

Więc przede wszystkim Halifax 
wykonujący operację „Pliers” na pew-
no musiał być w Polsce i prawdopo-
dobnie tak jak Halifax z operacji „Bra-
ce”, nie nawiązał kontaktu z placówka 
naziemna. Tylko takim przebiegiem 
wydarzeń da się wytłumaczyć fakt 

samoloty lecące do jednego celu po 
jednej drodze. Myślicie Państwo, że 
Niemcy w Danii tego nie zauważyli? 
Przecież wiedzieli, że te samoloty 
będą wracać. W drodze powrotnej 
pierwszemu Halifaxowi się udało, 
drugi mocno oberwał, a na trzeciego 
już się czaili. Trzeci mógł być zmu-
szony ominąć Danię i może został 

rzystym lotniskiem i przekazał tam 
swoją ostatnią pozycje.

Ciała lotników, zebrane przez 
polskich jeńców, Niemcy kazali po-
chować w nieoznakowanym grobie, 
zwyczajnym dole wykopany na bez-
ludziu, niedaleko miejscowości Bru-
sand. Po wojnie Norwegowie prze-
nieśli je na cmentarz w Egersund, a 
stamtąd w roku 1953 na cmentarz 
Vestre Gravlund w Oslo. Są tam 
pochowani członkowie załogi Hali-
faxa: dowódca i nawigator porucz-
nik Mariusz Wodzicki, I pilot starszy 
sierżant Franciszek Sobkowiak, II 
pilot chorąży Franciszek Zaremba, 
radiooperator porucznik Franciszek 
Pantkowski, mechanik pokładowy 
sierżant Czesław Kozłowski oraz 
dwaj strzelcy, starszy sierżant Tade-
usz Madejski i sierżant Wacław Żuk.

Razem z nimi leżą pochowani ci-
chociemni: porucznik Wiesław Szpa-
kowicz – „Pak”, porucznik Stanisław 
Hencel – „Pik” i podporucznik Jerzy 
Bichniewicz – „Błękitny”. Nie zapomi-
najmy o nich. 

W dniach od 8 do 21 sierpnia 
dzieci i młodzież ze stowarzyszeń 
polskich, działających w Tarnopolu 
i Łucku, wypoczywały w ośrodku 
kolonijnym „Fiord” nad Morzem Bał-
tyckim. W czasie dwutygodniowego 
pobytu w Polsce uczestnicy wyjazdu 
mogli nie tylko zwiedzić polskie wy-
brzeże, ale przede wszystkim aktyw-
nie spędzić czas na piaszczystych 
plażach i cieszyć się słonecznymi 
kąpielami. Wszystkim z pewnością 
na długo pozostanie w pamięci wy-
cieczka do Łeby, gdzie zwiedzony 
został tamtejszy park dinozaurów. 
Niezapomnianych wrażeń dostar-
czył również rejs statkiem „Drakon” 
w czasie pobytu w Ustce. 

Jak przystało na kolonie nad mo-
rzem jednym z najważniejszych wy-
darzeń było „Święto Neptuna”, które 
dostarczyło dzieciom i młodzieży 
wiele zabawy oraz śmiechu. Zorga-
nizowane zostały rozgrywki sporto-

List do redakcji

we, zabawa w podchody, nie zabra-
kło ogniska z pieczeniem kiełbasek. 
Swe muzyczne talenty każdy mógł 
zaprezentować w czasie koncertu 
polskich i ukraińskich piosenek śpie-
wanych wspólnie z przebywającą w 
ośrodku grupą polskiej młodzieży. 

Wyjazd do Polski możliwy był 
dzięki wsparciu Konsulatu Gene-
ralnego RP w Łucku, który uprościł 
i przyspieszył procedury wizowe 
oraz zapewnił dofi nansowanie obozu 
kolonijnego. Wszyscy uczestnicy wy-
jazdu wraz z prezesem Polskiego To-
warzystwa Kulturalno-Oświatowego 
w Tarnopolu panem Piotrem Fryzem 
pragną złożyć serdeczne podzię-
kowania na ręce pani konsul Beaty 
Brzywczy, pana prezesa Walentego 
Wakoluka oraz pana Aleksandra Świ-
cy za wspaniałe wakacje nad Bałty-
kiem.

lidia Bilecka
opiekun dzieci z Tarnopola 

odpoczynek tarnopolskich 
i łuckich dzieci w Polsce

Fundacja Charytatywna Pomoc 
Polakom na Kresach im. ks. dr Mo-
singa, zwraca się z serdeczną proś-
bą do Czytelników KG, o pomoc dla 
36-letniego Aleksandra Kowsza z 
Melitopola [Zaporoże]. 

Aleksander od dziecka choruje 
na hemofi lię. Każdy kolejny wylew 
krwi do organizmu [rodzice Alek-
sandra nie mieli możliwości fi nanso-
wych na stałe zabezpieczenie syna 
lekami-faktorami] powodował uszko-
dzenie stawów. Dziś Aleksander po-
rusza się z wielkim trudem, grozi mu 
wózek inwalidzki. Aby tego uniknąć, 
potrzebuje wymiany stawów kola-
nowych. Koszt wymiany 1 stawu w 
Polsce, to ok. 20 tys. zł. Aleksander 

Wspomóżmy Aleksandra kowsza

nie ma żadnych możliwości, by sa-
memu pokryć nierealne dla niego 
koszty. Ewentualne wpłaty prosimy 
kierować na konto fundacji: BGŻ SA 
23 2030 0045 1110 0000 0222 0700 
z dopiskiem – „Aleksander Kowsz”.

Monika Michalak
Fundacja dr Mosinga
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Sławni lwowianie

MiCHał PiEkarski
zdjęcia ze zbiorów autora

W 1934 r.  nazwisko kolejnego 
lwowianina znane się stało na ca-
łym świecie. Jerzy Bajan urodził się 
we Lwowie w 1901 r. Pochodził z 
polskiej, od pokoleń zasymilowanej, 
rodziny o korzeniach tatarskich. Jego 
ojciec Felicjan Bajan (1865-1914) był 
architektem, autorem m.in. dawnego 
kościoła św. Józefa w Stanisławo-
wie. Tam też Jerzy Bajan rozpoczął 
edukacje szkolną. W Stanisławowie 
wychowywał się wraz z dwojgiem ro-
dzeństwa – Marianem i Małgorzatą. 
Po przedwczesnej śmierci ojca w 
1914 r. trzynastoletni Jerzy Bajan 
wraz z matką Zofią zamieszkał w 
Przemyślu w domu Marii z Bajanów 
(siostry Felicjana) i Józefa Kędzier-
skich. Nad Sanem wzrastał wśród 
licznego rodzeństwa (Maria i Józef 
Kędzierscy posiadali 10 własnych 
dzieci), wychowywanego w patrio-
tycznej atmosferze. 

Podczas I wojny światowej jako 
uczeń gimnazjum Jerzy Bajan wstąpił 
do Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Cała zresztą rodzina Kędzierskich 
mocno była zaangażowana w dzia-
łalność na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W 1918 r. 
Jerzy Bajan brał udział w wojnie o 
polskość Galicji Wschodniej. Zginęli 
wówczas w obronie Przemyśla przed 
oddziałami Zachodnio-Ukraińskiej 
Republiki Ludowej jego dwaj ciotecz-
ni bracia (i niemal rówieśnicy) – Józef 
i Tadeusz Kędzierscy. Dla Jerzego 
Bajana trwające od czasów I wojny 
światowej związki z wojskiem okażą 
się trwałe. Od 20 stycznia 1919 r. 
służył w regularnej armii w 2 pułku 
szwoleżerów.

Ze śmierci drwi i w twarz 
się życiu głośno śmieje

W 1920 r. po zdaniu matury w 
gimnazjum we Lwowie powrócił do 
wojska, rozpoczynając kurs w Szkole 
Podchorążych Piechoty. Wkrótce jako 
podchorąży w 1921 r. rozpoczął naukę 

w zorganizowanej w tym samym roku 
Wyższej Szkole Pilotów w Grudzią-
dzu, stając się początkowo pilotem 
obserwatorem, a następnie pilotem 
myśliwskim. W kolejnych latach otrzy-
mywał skierowania do różnych miast 
w Polsce – 1. Pułku Lotniczego w 
Warszawie, od 1926 r. przeniesiony 
do 11. Pułku Myśliwskiego w Lidzie. 
W 1928 r. 122 eskadra porucznika 
pilota Bajana weszła w skład kra-
kowskiego 2. Pułku Lotniczego. 

Od czasu przeniesienia do Kra-
kowa datuje się zainteresowanie 
Bajana akrobacją lotniczą. Jak pisał 
Zygmunt Prószyński (mąż Małgo-
rzaty z Bajanów) – w trudnych wa-
runkach początków lotnictwa (sa-
molotom nieraz wówczas odpadały 
skrzydła) Bajan nie tylko wytrwał, ale 
został mistrzem lotniczej akrobacji. 
Wykonywane przez niego tzw. „becz-
ki” były z niedościgłą precyzją, a tzw. 
„padanie liściem” budziło powszech-
ny podziw. O wielkich zwycięstwach 
Bajana zadecydowało nie tylko do-
skonałe opanowanie prowadzenia 
samolotu, ale także wytrzymałość psychiczna i fizyczna oraz przede 

wszystkim niebywała brawura. 
Jerzy Bajan cenił także akroba-

cje zespołowe. Z jego inicjatywy po-
wstała tzw. „Krakowska Trójka Akro-
bacyjna” – zespół pilotów na trzech 
samolotach powiązanych wstążkami 
(łatwymi przecież do zerwania). Ba-
jan oprócz brawury posiadał bowiem 
także zmysł estetyczny, któremu 
szczególny wyraz dawał zasiadając 
w kabinie pilota.

Wielokrotnie brał udział w poka-
zach i zawodach lotniczych. W 1929 r. 
uczestniczył w III Locie Małej Ententy 
i Polski (nagroda za najlepsze przy-
gotowanie wojskowe), w 1931 r. na 
zawodach w Zagrzebiu zajął pierw-
sze miejsce w akrobacji lotniczej, w 
1932 r. – drugą lokatę w wyścigu al-
pejskim w Zurychu. W 1933 r. Bajan 
wsławił się przelotem na wyjątkowo 
długiej trasie: Warszawa – Charków 
– Leningrad – Lwów – Wiedeń.

W zawodach Challenge’u starto-
wał już w latach 1930 i 1932 (wygra-

ła je wtedy polska ekipa Franciszka 
Żwirki i Stanisława Wigury). Już od 
tego czasu datuje się współpraca 
Bajana z sierżantem Gustawem Po-
krzywką, szefem mechaników 122 
eskadry, z którym po 4 latach osią-
gnął zwycięstwo. Leciał wówczas na 
samolocie polskiej konstrukcji RWD-9 
noszącym imię Jana Śniadeckiego, 
ufundowanym przez miasto Kraków.

W 1934 r. w zawodach wzięło 
udział ok. 100 samolotów, pilotowa-
nych przez załogi z kilkunastu krajów. 
Jak relacjonowano w prasie: „Ciepłe-
go, słonecznego dnia 16 września 
1934 roku, dnia rozstrzygającego 
wyścigu challenge’owskiego lotni-
sko mokotowskie przedstawia wi-
dok niezwykły, bogato udekorowa-
ne i otoczone obręczą falujących 
tłumów o niewidzianej tu jeszcze 
mnogości... Opodal trybun grupa sa-
molotów, wśród których biało-czer-
wony samolot RWD-9 z napisem 
na kadłubie «Jan Śniadecki». To 
samolot kapitana Bajana, najlepsze-

go w punktacji spośród wszystkich 
zawodników”.

Jerzy Bajan wraz z Gustawem 
Pokrzywką wygrali wówczas – poko-
nując ekipę niemiecką – w konkuren-
cjach takich jak: minimalna prędkość 
(54 km/h), start na bramkę oraz złoże-
nie i rozłożenie skrzydeł, najmniejsze 
zużycie paliwa i najlepsza prędkość 
w przelocie zwyciężyli w generalnej 
klasyfikacji zawodów. 

Do wyjątkowo trudnej kategorii 
należał lot na minimalną prędkość. 
W 1934 r. pisano: „Zna maszynę i jej 
możliwości, jak nikt inny, czuje i wie 
doskonale, kiedy jej dodać gazu, a 
kiedy go zmniejszyć. Ręką tą kieru-
je mózg i wola, trzymając nerwy na 
wodzy”.

Zwycięstwo Bajana stało się gło-
śne w całej Polsce i poza jej granica-
mi. Za swój wyczyn otrzymał Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
i awans na stopień majora. W związ-
ku z zawodami Challenge’u odbyło 
się także pierwsze nagranie hymnu 

Lotnik skrzydlaty władca świata bez granic

Jerzy Bajan – w 80. rocznicę 
zwycięstwa challenge’u
Wrzesień 1934 roku przyniósł Polsce wyjątkowo radosną wiadomość – iV Mię-
dzynarodowe zawody samolotów Turystycznych Challenge zakończyły się 
zwycięstwem ekipy polskiej, reprezentowanej przez Jerzego Bajana i gustawa 
Pokrzywkę. zawody Challenge (Challenge international de Tourisme) powołane 
zostały przez Międzynarodową Federację lotniczą (Fédération aéronautique 
internationale) i do wybuchu ii wojny światowej odbyły się czterokrotnie (1929, 
1930, 1932, 1934). do stałego punktu zawodów należał m.in. lot dookoła Euro-
py. W pozostałych etapach próbom poddawano sprawność lotników, a także 
samych samolotów. W 1934 r. zorganizowane zostały w Warszawie, odbywając 
się w dniach 28 lipca – 16 września. obchodzimy więc aktualnie okrągłą, 80. 
rocznicę polskiego zwycięstwa. 

Jerzy Bajan za sterami rWd-9

Medal od miasta lwowa
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„Marsz lotników” (rozpoczynającego 
się od słów „Lotnik skrzydlaty”), pu-
blicznie wówczas odegranego przez 
Polskie Radio. W następnych latach 
Bajan odbywał staż w Wielkiej Bry-
tanii, a w latach 1936-1937 kształcił 
się w Wyższej Szkole Wojennej w 
Warszawie.

Niedługo przed wybuchem wojny 
w 1939 r. Jerzy Bajan jako podpuł-
kownik objął dowództwo Ofi cerskiej 
Szkoły Lotniczej w Dęblinie (szkołę tę 
utworzono w 1927 r. po przeniesieniu 
jej z Grudziądza). Wielu polskich lot-
ników walczących kilka lat później w 
wojnie o Wielką Brytanię należało do 
jego uczniów.

Drogę do nieba skraca, 
przestrzeń ma za nic
Smutki mu z czoła 
pęd zwieje

Mieszkając w Warszawie, Jerzy 
Bajan miał okazję często odwiedzać 

wódcy polskiego lotnictwa myśliw-
skiego na Zachodzie.

W 1943 r. W związku z tragicz-
ną śmiercią gen. Władysława Sikor-
skiego, Jerzy Bajan wszedł w skład 
polskiej komisji badającej przyczyny 
tej katastrofy. Po wojnie przewod-
niczył komisji w sprawie ustalania 
zwycięstw polskich pilotów, tworząc 
tzw. „Listę Bajana”.

Po zakończeniu wojny Jerzy Ba-
jan pozostał na emigracji w Londy-
nie. Od rządu brytyjskiego otrzymał 
jednak bardzo niską rentę inwalidzką 
(najniższą z możliwych), z której led-
wo udawało się mu się wraz z żoną 
Marią utrzymać. Działał jako prezes 
Stowarzyszenia Lotników Polskich 
w Londynie. Zmarł w 1967 r. Pocho-
wany został w Northwood Cemetery. 
Na jego nagrobku widnieje dumnie 
dla kolejnych pokoleń nazwa miasta 
jego urodzenia z adnotacją: „Lwów 
Poland”.

andrzEJ sznaJdEr

Przyszedł na świat 10 sierpnia 
1898 roku w Okuniewie koło Głę-
bokiego na Białorusi, w majątku 
Stefana Mostowicza i Stanisławy Po-
powicz, herbu Dołęga, który stał się 
potem jego przydomkiem literackim. 
Po kilku latach rodzina przeniosła się 
do Głębokiego, gdzie ojciec był zna-
nym prawnikiem, a matka zajmowała 
się domem i wychowaniem dzieci, 
bo oprócz Tadeusza była jeszcze 
siostra Janina i brat Władysław. W 
Głębokiem na miejscowym cmenta-
rzu do dziś jest grób jego rodziców, 
a naprzeciwko kościoła wisi tablica 
pamiątkowa w języku polskim i biało-
ruskim, poświęcona pisarzowi.

Rodzice zadbali o wychowanie 
i wykształcenie młodego Tadeusza. 
W 1915 roku ukończył wileńskie 
gimnazjum i rozpoczął studia praw-
nicze na Uniwersytecie Kijowskim. 
Tam zetknął się z działalnością nie-
podległościową i wstąpił do POW. 
Dwa lata później przerwał studia 
i dziwną okrężną drogą przez Fin-
landię i Szwecję przedostał się do 
Warszawy, by wstąpić do polskiego 
wojska. Brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej jako kawalerzysta. 

Ponieważ po wojnie majątek 
Okuniewo został po stronie sowiec-
kiej, Mostowicz bez środków do ży-
cia znalazł się z powrotem w War-
szawie. W roku 1925 otrzymał po-
sadę zecera w redakcji narodowej 
„Rzeczpospolitej”. Praca w drukarni 
spowodowała, że przypadkiem zo-
stał pisarzem. Tam właśnie pojawiły 
się jego pierwsze nieśmiałe próby; 
najpierw dziennikarskie, a potem 
pisarskie. Swoimi ciętymi artykuła-
mi naraził się piłsudczykom, którzy 
wydali na niego wyrok. Porwany 
przez „nieznanych sprawców” został 
przez nich wywieziony z Warszawy 
do pobliskich Janek, dotkliwie pobi-
ty i wrzucony do glinianki, w której 
miał utonąć. Od niechybnej śmierci 
uratował go przypadkowy rolnik, 
który wczesnym rankiem przyjechał 
na łąkę grabić siano i usłyszał jęki 
pobitego Mostowicza.

Po tym wydarzeniu stroniąc nieco 
od bieżącej polityki, zajął się na dobre 
pisaniem. Pierwszym jego wielkim 
sukcesem literackim była wydana w 
1932 roku powieść Kariera Nikode-
ma Dyzmy obnażająca słabość wła-
dzy i ówczesnych elit Rzeczypospo-
litej. Specjaliści twierdzą, że napisał 
ją w odwecie za to, co go spotkało od 
sanacji. 

W sumie stworzył 16 poczytnych 
powieści. Są to m.in. „Ostatnia bry-
gada”, „Doktor Murek zredukowany”, 
„Drugie życie doktora Murka”, „Trzy 
serca”, dylogia „Znachor” i „Profesor 

Wilczur”, oraz napisany tuż przed 
wojną „Pamiętnik Pani Hanki”. Do-
robił się na książkach wielkiego ma-
jątku i był jednym z niewielu polskich 
pisarzy, którzy żyli dostatnio utrzymu-
jąc się jedynie z pisania.

Osiem z tych utworów sfi lmowa-
no w Polsce jeszcze przed wojną. 
Grały w nich wielkie gwiazdy polskie-
go kina; Jadwiga Smosarska, Kazi-
mierz Junosza-Stępowski, czy Józef 
Węgrzyn. Nawet amerykańskie wy-
twórnie fi lmowe starały się o prawo 
do ekranizacji jego dzieł. 

Jednocześnie był bardzo nielu-
biany przez krytyków i tzw. „twórców 
pierwszorzędnych”, gdyż – jak mówili 
o nim – pisał dla „kuchareczek i po-
kojówek”. 

Miał piękny apartament w War-
szawie w secesyjnej kamienicy na 
rogu Pięknej i Alej Ujazdowskich i 
jeździł buickiem, luksusową ame-
rykańską limuzyną. Był zawsze do-
brze ubrany, elegancki i szarmancki. 
Ponieważ nienawidził piłsudczyków, 
mógł przez swoje szerokie znajo-
mości wykupić się bez żadnego 
problemu z wojennej awantury i wy-
jechać z kraju. Hollywood na niego 
czekał. 

Ale on zachował się przyzwoicie 
– w mundurze podofi cera Wojska 
Polskiego ruszył na front. Zginął 20 
września 1939 roku w Kutach, za-
strzelony przez sowietów nad Cze-
remoszem, przy rumuńskiej granicy. 
Do ostatniego mostu II Rzeczypo-
spolitej zabrakło mu jedynie kilku-
set metrów! Stali na nim żołnierze 
rumuńscy i gdyby Mostowicz zdążył 
wjechać na most, to sowieci nie od-
ważyliby się strzelać.

Niestety do dziś nie wiadomo 
na sto procent, jak zginął. Z biegiem 
czasu powstało kilkanaście wzajem-
nie się wykluczających wersji tego 
wydarzenia. Mówiono, że zginął pod-
czas negocjacji z sowieckimi ofi cera-
mi, gdyż zwlekał z oddaniem pisto-
letu, że zabili go tuż przed wejściem 
sowietów ukraińscy nacjonaliści, a 
nawet, że popełnił samobójstwo, 

podobnie jak dwa dni wcześniej Sta-
nisław Ignacy Witkiewicz. Jeszcze 
inna wersja głosiła, że zabił go polski 
żołnierz, który został za to później 
osądzony i rozstrzelany. Pojawiły się 
dziesiątki różnych relacji niby naocz-
nych świadków.

Według naukowych badań wielu 
historyków najbardziej prawdopo-
dobna dziś wersja śmierci pisarza 
wygląda tak: Mostowicz przejechał 
woskowym samochodem przez most 
na Czeremoszu na polską stronę w 
Kutach, by zdobyć chleb dla głodu-
jących po rumuńskiej stronie pol-
skich uciekinierów. Namówił jakie-
goś Żyda do upieczenia kilkunastu 
chlebów i kilkudziesięciu bułek i gdy 
rankiem ładował pieczywo przed pie-
karnią, sowiecki czołg, który właśnie 
wjechał do miasta, zwrócił uwagę na 
stojący polski samochód wojskowy 
i ruszył w jego stronę. Mostowicz 
widząc to wskoczył do auta i począł 
uciekać w kierunku rumuńskiej gra-
nicy. Z czołgu oddano serię z broni 
maszynowej, a ta trafi ła auto, które 
przekoziołkowało i wpadło do rowu, a 

z otwartych drzwi szoferki wysunęły 
się na ziemię zwłoki pisarza. Naocz-
ni świadkowie twierdzili, że leżał na 
ziemi wśród porozrzucanych wokół 
bochenków chleba. Czyż to nie gro-
teskowa śmierć? 

Jego ciało złożono w kościele w 
Kutach, a sowieci nawet nie prze-
szkadzali w pogrzebie, na który przy-
były setki ludzi. Pochowany został na 
miejscowym cmentarzu w grobowcu 
rodzinnym Chanowiczów dnia 24 
września.

Władcy PRL-u długo nie kwapili 
się ekshumacją Mostowicza do kraju, 
choć sowieci zaraz po wojnie na nią 
zezwolili. Był dla nich niewygodny, 
a większość jego powieści znalazła 
się wtedy na indeksie. Dopiero gier-
kowska odwilż lat siedemdziesiątych 
i skuteczne starania kard. Stefana 
Wyszyńskiego i Jarosława Iwaszkie-
wicza doprowadziły do ekshumacji 
i sprowadzenia prochów pisarza do 
Polski. Przywieziono je 24 listopada 
1978 roku i złożono w katakumbach 
na warszawskich Powązkach.

swoją liczną rodzinę. W okresie mię-
dzywojennym przeprowadziły się tam 
z Galicji jego dwie cioteczne siostry 
– Janina z Kędzierskich Dobrucka 
oraz Maria z Kędzierskich Wowko-
nowiczowa. Często odwiedzał także 
pozostałe siostry – mieszkającą w 
Piotrkowie Jadwigę Kędzierską oraz 
zamieszkałą w Lesku Wandę Dwo-
rzaczkową. Nieraz wyprawiał się tak-
że na narty do Krynicy.

W 1939 r. Jerzy Bajan widział 
się ze swoją liczną rodziną po raz 
ostatni. Już w dniu 2 września pod-
czas bombardowania Dęblina przez 
oddziały niemieckie został ranny w 
lewą rękę. Przetransportowany do 
Warszawy, następnie znalazł się 
we Lwowie, gdzie Maria Wowkono-
wiczowa szukała dla niego ratunku 
u przebywającego wówczas w mie-
ście doktora Felicjana Lotha. Jesz-
cze w tym samym roku ze Lwowa 
Bajan przedostał się przez Rumunię 
na Zachód. 

Mimo trwałego kalectwa Jerzy 
Bajan nie poddał się załamaniu. W 
latach 1940-1945 służył w Polskich 
Siłach Powietrznych Wielkiej Bry-
tanii, jednak przestrzelona ręka nie 
pozwalała na swobodne prowadze-
nie samolotu. W związku z tym w 
1942 r. skonstruowano urządzenie. 
Był to stalowy hak, który przytwier-
dzony do przegubu lewej ręki za-
stąpił bezwładną dłoń. Dzięki temu 
podczas II wojny światowej Jerzy 
Bajan dokonał szeregu lotów bojo-
wych. W 1943 r. już jako pułkownik 
objął funkcję ofi cera łącznikowego w 
dowództwie lotnictwa myśliwskiego 
RAF-u (Royal Air Force – Królew-
skie Siły Lotnicze), co de facto było 
równoznaczne ze stanowiskiem do-

W 1967 r. w związku ze śmiercią 
Jerzego Bajana pisano: „Nazwisko 
tego znakomitego lotnika znane jest 
doskonale ludziom jego pokolenia, 
znajduje też trwałe miejsce w historii 
polskiego lotnictwa”. Dodawano też: 
„Z nazwiskiem tym wiążą się osią-
gnięcia, które stały się niemal legen-
dą lotniczą. Bajan był prawdziwym 
arcymistrzem sztuki latania, a jego 
powietrzne sukcesy emocjonowały 
w okresie międzywojennym ludzi 
tak, jak dzisiejsze olimpiady. Może 
nawet i bardziej”.

Jak równo silnik gra,
Jak śmiało śmigło tnie,
Już ginie pośród chmur 
najśmielszych orłów 
niebotyczny ślad.

Na przestrzeni ostatnich dziesię-
cioleci Jerzego Bajana upamiętnie-
niono nazwami ulic w największych 
polskich miastach – w Warszawie, 
Krakowie (równoległa do ul. Żwirki 
i Wigury), Poznaniu, Wrocławiu, 
Gdańsku i Szczecinie. 

W 2004 r., w związku z 70. rocz-
nicą wygranej w Challenge’u, wspo-
mnienie o Jerzym Bajanie zatytuło-
wane „Pilot i artysta” zamieściła Ja-
nina z Wowkonowiczów Piekarska, 
w którym jak się wydaje najtrafniej 
określiła jego najważniejszą cechę: 
„Bajan był jednym z niewielu pilotów, 
dla których latanie było sztuką, wy-
magającą nie tylko silnej ręki i precy-
zji, ale również poczucia piękna. Mój 
wuj był artystą, po prostu”.

Nie straszny mrok i mgła,
Nie straszny wiatr, co dmie,
Jesteśmy od Ikara mędrsi 
o tysiące lat.

Nagrobek

Jak zginął 
tadeusz Dołęga-Mostowicz?
Był najbardziej znanym i najpoczytniejszym polskim pisarzem dwudziesto-
lecia międzywojennego. Młody, przystojny i bogaty. Kochała się w nim cała 
Warszawa – od kuchareczek i pokojówek począwszy, a na damach z towa-
rzystwa skończywszy. Ponieważ nienawidził piłsudczyków, mógł się wykpić 
z wojennej awantury i wyjechać z kraju. Ale on zachował się przyzwoicie 
i poszedł na front. Zginął 20 września 1939 roku w Kutach, zastrzelony 
przez sowietów nad Czeremoszem przy rumuńskiej granicy. Do ostatniego 
mostu II Rzeczypospolitej zabrakło mu jedynie kilkuset metrów.
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(nie) złoty wrzesień 1914
Co się działo we lwowie przed 100 laty, gdy armia rosyjska 
wkroczyła do miasta? odpowiedzi znajdziemy w relacjach 
Józefa Białyni Chołodekiego i notatkach z ówczesnej prasy.

Patrol kozacki

opracował 
krzYszToF szYMaŃski

Józef Białynia Chołodecki tak 
wspomina niektóre wydarzenia z 
tamtego okresu. Autorowi wspo-
mnień dr Rutowski polecił wznowić 
pracę sieci telefonicznej we Lwowie, 
zniszczonej 2 września przez opusz-
czających miasto Austriaków. Dr. 
Rutowski wezwał też dawnych me-
chaników i funkcjonariuszki centrali 
do objęcia służby w dniu 5 września, 
a autorowi niniejszych pamiętników 
oddał w ręce misję zorganizowania 
i sterowania „Miejskim zakładem te-
lefonicznym”.

Nie bez licznych trudności, zo-
stało to zadanie spełnione, gdy oto 
zjawił się niespodzianie w gmachu 
pocztowym oddział rosyjskiej pie-
choty z oficerem na czele i pozacią-
gał straże.

Następnie po trzech dniach Jó-
zef Chołodecki został wezwany do 
komendy 8 armii do biura kapitana 
Skłodowskiego, aby dać wyjaśnie-
nia o „istnieniu podziemnego prze-
wodu pomiędzy Lwowem a Przemy-
ślem i Wiedniem” w obawie przeka-
zywania wiadomości bezpośrednio 
do wrogiego sztabu.

W celu poszukiwania takowego 
rozpoczęła się wędrówka automobi-
lem po mieście. Zaczęto od główne-
go gmachu pocztowego, udano się 
na dworzec kolejowy, a następnie do 
gmachu elektrowni miejskiej. Wszę-
dzie przeprowadzał rosyjski perso-
nal, oficer, żołnierze i elektrotechni-
cy szczegółowe badania budynków 
i piwnic, wszystko nadaremnie. Nie 
ograniczono się na tych krótkich ba-
daniach, trwały one parę tygodni. W 
samym budynku pocztowym miał w 
tym kierunku specjalne instrukcje ka-
pitan Stadler, przydzielony do nadzo-
ru rosyjskiego biura telegraficznego. 
Ponadto kopano jamy w pocztowych 
piwnicach, przekopywano drogę, 
wiodącą na Wysoki Zamek, znisz-
czono lokalny przewód wzdłuż ulicy 
Teatyńskiej, przeprowadzono ścisłe 
rewizje w klasztorze SS. Miłosier-
dzia, w Muzeum miejskiem przy ulicy 
Ossolińskich 3, gdzie inkomodowano 
po kilkakroć dyrektora Archiwum Dr. 
Aleksandra Czołowskiego, niemniej 
Edwarda Webersfelda, nie pominięto 
gmachu Strzelnicy miejskiej, gmachu 
Sokoła, zagłębiano się nawet na dno 
stawu Pełczyńskiego, a wszędzie 
bez rezultatu. 

Sprawa podziemnego kabla była 
jedną z najbardziej piekących, a nie 
rozwiązanych kwestji rosyjskiego 
sztabu generalnego.

Kuryer Lwowski, 15 września.
W sprawie telefonów. 

Onegdaj odbyła się w biurze prezy-
dium magistratu w obecności repre-
zentantów wojskowości konferencja 
w sprawie uruchomienia telefonów. 
P. Chołodecki przedstawił preliminarz 
i zakres czynności, na razie tylko co 

do telefonów. Decyzja w tej sprawie 
jeszcze nie zapadła.

Dnia 9 września kazano z nie-
wiadomych powodów pozamykać 
bramy i sklepy już o godzinie 6 wie-
czorem; zdaje się dlatego, iż walka 
przeniosła się w pobliże Lwowa. W 
tym czasie okazywały się codzien-
nie, wysoko w chmurach, aeroplany 
austryjackie i rzucały pocieszające 
mieszkańców kartki. Pewnego dnia 
była ludność świadkiem walki w 
przestworzu powietrznem pomiędzy 
aeroplanem austryjackim a rosyj-
skim, którym kierował słynny lotnik 
wojskowy kapitan sztabu Nestorow. 
Atak jego nie udał się, latawiec ro-
syjski spadł spiralnie na ziemię, a 
Nestorow poniósł śmierć na miej-
scu.

Słowo Polskie, 10 września.
Aeroplan austryjacki uka-

zał się wczoraj rano dość nizko nad 
peryferjami miasta i znikł w dali nad 
lasami.

W czasie piekielnej kanonady, 
jaka od świtu 11 września budziła 
i wypędziła ludność Lwowa z łóżek, 
rzucił lotnik austryjacki z aeroplanu 
kilka jabłek, z wetkniętemi kartkami 
maszynowego pisma i wiadomością 
o rzekomych sukcesach bojowych, 
na rzecz państw centralnych, tej 
treści: „Bóg z Wami! Francja prosiła 
o zawieszenie broni. Włochy i Buł-
garja zajęły Serbię. Turcja wypo-
wiedziała wojnę Rosji. Lewe skrzy-
dło rosyjskie przełamane, zajęte 
w Sygniówce i idą na powrót (sic). 
Czekać cierpliwie kilka dni!” 

Trwający od trzydziestu prze-
szło godzin huk dział pod Lwowem, 
zamilkł nagle w nocy, a tylko głuche 
odgłosy dolatywały zdala, a później 
zabłysły na zachodzie płomienie 
i białe dymy i pożegnały na długo 
bolejących Lwowian.

Z pola walki. Otrzymaliśmy 
oficjalną wiadomość, że miasto To-
maszów zostało zajęte przez wojska 

rosyjskie, a Rawę Ruską wojska ro-
syjskie oblegają.(dalej cenzurowane) 
Lwowa toczą się boje zacięte, któ-
rych terenem stały się miasteczka 
sąsiednie, jak (cenzurowane). We-
dług pogłosek notowanych przez 
dzienniki, ruinie ulec miały zwłasz-
cza Janów i Żółkiew.

Naturalną rzeczą było, iż nie-
dopuszczono do umieszczania w 

Słowo Polskie, 10 września.
Cenzorem pism lwow-

skich ustanowiony został przez 
władze rosyjskie pensjonowany pro-
fesor gimnazjalny p. Filip Świstun.

Kuryer Lwowski, 12 września.

zarządzenie. Winni wydru-
kowania w wydawanych pismach 
wiadomości lub rysunków bez ze-
zwolenia cenzury wojennej karani 

stępnie administrację i gospodarkę 
tak w stolicy, jak i w całej wschod-
niej Galicji.

Kuryer Lwowski, 14 września.
z walk około lwowa. 

Podłóg wiadomości otrzymanych z 
oficjalnych źródeł: pięciodniowe za-
żarte bitwy od 26-30 sierpnia (st. st.) 
toczone na zachód od Lwowa, skoń-
czyły się całkowitym rozbiciem armii 
austriackiej. Nieprzyjaciel nie wytrzy-
mał ciężkiego naporu rosyjskiej ce-
sarskiej armii i  30 sierpnia rozpoczął 
szybki odwrót za rzekę Wereszycę. 
(–) W niektórych miejscach Austriacy 
uciekając pozostawiają armaty, mie-
nie i rannych. Jeńcy, których liczba 
przewyższa kilka tysięcy, wciąż przy-
bywają. Rosjanie energicznie ścigają 
rozproszonego nieprzyjaciele i zdo-
bywają coraz to nowe triumfy.

Birżewyje Wiedomosti do-
noszą o śmierci Włodzimierza Tetma-
jera. Znany malarz, poeta i działacz 
społeczny zmarł śmiercią samobój-
czą w Jędrzejowie koło Kielc. Wobec 
braku autentycznych wiadomości 
niemożliwą jest rzeczą zdać sobie na 
razie sprawę z motywów psychicz-
nych tego czynu. W każdym razie 
odeszła od nas dusza skalista, która 
ugiąć się nie mogła, pękła…

Słowo Polskie, 11 września.
Przygody kornela Ma-

kuszyńskiego. Znany pisarz a 
miły nasz kolega redakcyjny, Kornel 
Makuszyński, w pierwszych dniach 
lipca wyjechał na wywczasy letnie na 
Litwę do rodziny żony. Tam zasko-
czyła go wojna. P. Makuszyński jest 
obywatelem austryjackim, co prawda 
uwolnionym od służby wojskowej. Ale 
o wyjeździe jakimkolwiek z głębokich 
kniei litewskich mowy być nie mogło. 
We Lwowie w sferach teatralnych 
przypuszczano, że Makuszyński po-
wrócił. Podczas wznowienia przed-
stawień teatralnych kilkakrotnie te 
sfery zapytywały nas o niego. Nie 
można ich było przekonać, że Ma-
kuszyński nawet nie mógł wrócić. 
Zaręczano nawet, że są osoby, które 
z nim rozmawiały! A tymczasem pp. 
Makuszyńscy podzielili los wszyst-
kich poddanych austryjackich w 
Rosji. Wiadomo, że zostali oni prze-
niesieni w głąb cesarstwa. Podobnie 
i pp. Makuszyńscy wybrali pobyt we 
wsi Krasnoje w gub. Kostromskiej. 
Przebywali tam trzy tygodnie, aż 
dzięki interwencji i poręce dyrektora 
banku wileńskiego Wład. Meysztowi-
cza i ziemianina Michała Bażeńskie-
go p. gubernator kowieński zezwolił 
im powrócić do domu na Litwie i tam 
w kowieńskiej gubernji zamieszkać 
do końca wojny.

Już w połowie września 1914, 
okazał się brak środków żywności, 
i musiała być powzięta akcja dowozu 
wiktuałów z okolic dalekich, nie znisz-
czonych pożogą wojenną. Chwycił ją 
w swoje dłonie dyrektor ziemskiego 
banku kredytowego Dr. Maksymiljan 

I wojna światowa

rosyjski patrol konny pod Teatrem opery
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dziennikach wiadomości o prze-
biegu bojów, o organizacjach woj-
skowych, o przemarszach oddzia-
łów, o składach i magazynach, o 
robotach fortecznych, o budowach 
przewodów telegraficznych itp., lecz 
Zawadowski zabraniał pisać nawet 
o współczuciu i dobrem sercu oka-
zywane m przez Lwowian jeńcom i 
rannym, o porządkowaniu grobów, 
o doręczaniu listów prywatnej pu-
bliczności itp.

będą grzywną od 100 do 2000 rubli. 
Przy powtórzeniu się podobnych wy-
stępków wydawnictwo pisma może 
być wstrzymane na cały czas cenzu-
ry wojennej.

Opuszczenie przez wojska au-
stryjackie linji Wereszycy, było przeło-
mowym wypadkiem dla okupowanego 
Lwowa. Z ustaniem gry armat, uznali 
Rosjanie Lwów, za swoją własność 
i stosownie do tego organizowali na-
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Humor
żydowski 

Sławny talmudysta, Cwi Chajes, 
rabin z Żółkwi, przysłuchiwał się ka-
zaniu młodego rabina z Brna. Gdy 
kaznodzieja skończył swą przydługą 
orację, rabbi Chajes uścisnąwszy 
mu serdecznie dłoń powiedział:

- Najbardziej błyskotliwym punk-
tem pańskiego kazania był bez wąt-
pienia pański cylinder.

***
Według wierzeń żydowskich, bo-

gobojni i sprawiedliwi mężowie umie-
rają w okresie świąt wielkanocnych, 
w miesiącu Nisan. Cztery tygodnie 
przed Paschą Żydzi obchodzą hucz-
nie radosne święto Purim, upamięt-
niające klęskę perskiego satrapy – 
Hamana.

Otóż w miasteczku Monaste-
rzyska, gdy bóżnica rozbrzmiewała 
muzyką i tańcami, wdrapał się na 
ambonę wariat Szapse. Uderzyw-
szy dłonią trzy razy w stolik, obwie-
ścił wszem wobec:

- Rabojsaj! Kto z was pragnie 
dostąpić zaszczytu i umrzeć w mie-
siącu Nisan, powinien już dziś poło-
żyć się do łóżka!

***
Dopalają się świece. Wieczerza 

szabasowa ma się ku końcowi. Sie-
dzący wokół stołu rozprawiają na te-
mat wychowania dzieci. Wspominają 
z rozrzewnieniem dawne lata, mówią 
ze zgrozą o obecnym zepsuciu mło-
dzieży. Jedynie osiemdziesięciolet-
nia matrona Pesel jest odmiennego 
zdania:

- Aj, czego wy właściwie od nich 
chcecie? Ta dzisiejsza młodzież jest 
dużo grzeczniejsza i ma lepsze ma-
niery. Ja pamiętam, jak za dawnych 
czasów młodzi ludzie nie dawali mi 
przejść ulicą. Jakie to oni słowa pletli 
idąc za mną, do czego to mnie na-
mawiali!... A teraźniejsi młodzi ludzie 
wcale mnie nie zaczepiają.

***
Ojzer, znany bogacz, w dniu po-

stu Tyszebow zasiadł do stołu i pa-
łaszował pieczonego kurczaka. Przy 
tej  uczcie zastał go przyjaciel i zdziwił 
się:

- Jakże? Ty w dniu dzisiejszym 
jesz, i to takie smakołyki?

- Zaraz ci to wytłumaczę – od-
powiedział bogacz. – Zrozum, w ten 
sposób wyrażam swój żal i smutek z 
powodu zburzenia Jerozolimy. Czy 
wiesz, jak cierpi skąpiec, wydając 
pieniądze na pieczonego kurczaka?!

- Jeśli tak – zdziwił się przyjaciel 
– to dlaczego dla wzmożenia cier-
pienia nie zafundujesz sobie i butelki 
wina?

- Sza! Do takiego poświęcenia 
to ja już nie jestem zdolny!

***
Chaskiel, notoryczny złodziej, 

odsiedział dwuletnią karę więzienia. 
Po powrocie do domu stwierdza nie 
bez zdziwienia, że w tym czasie uro-
dził mu się syn. Złodziej dla świętego 
spokoju nie porusza tego drastycz-
nego tematu. Dziecko po trzech mie-
siącach umiera.

Zgodnie z rytuałem, rodzice 
po powrocie z cmentarza zdejmują 
obuwie i siadają na pokucie. Do izby 
wchodzą sąsiedzi, aby nieść żałob-
nikom słowa pociechy. Chaskiel wita 
ich słowami:

- Aj, moi kochani sąsiedzi! Ja 
już tyle razy w życiu siedziałem, ale 
tak niewinnie to ja jeszcze nigdy nic 
siedziałem!

Horacy Safrin, 
Przy sabasowych świecach

rosyjscy żołnierze na placu krakowskim we lwowie

Armia rosyjska 
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Liptay, sprosił konferencję kupców, 
ekonomistów i innych odpowiednich 
czynników i stworzył komisję w celu 
nawiązania stosunków z Kijowem 
i Odessą i wysłania w tym celu na 
miejsce delegatów.

Słowo Polskie, 15 września.
o aprowizację miasta. Ak-

cja celem aprowizacji miasta posu-
wa się w szybkiern tempie naprzód. 
Wczoraj popołudniu u wiceprezyden-
ta dr. Rutowskiego odbyło się posie-
dzenie. Jak dotychczas sprawa stoi, 
zapewnione są już glejty dla wysłan-
ników tutejszych kół kupieckich do 
Kijowa. Import będzie się ograniczał 
do artykułów chwilowo koniecznie 
niezbędnych. Zarazem postawiono 
żądanie co do rewizji taryfy maksyj-
nalnej i dziś w tej sprawie reprezen-
tanci kupców mają być na audjencji 
u p. gubernatora. Wysłannicy tutej-
szych kupców, mający nawiązać 
stosunki z Kijowem celem sprowa-
dzenia z tamtąd towarów, wyjeżdża-
ją jutro ze Lwowa. Wszyscy kupcy, 
którzy zamierzają korzystać z tego 
pośrednictwa, mają niezwłocznie 
zgłosić się w Izbie handlowej, gdzie 
urzęduje wybrana komisja i mają tam 
podać ilość towarów, oraz gotówkę, 
jaką rozporządzają.

Kuryer Lwowski, 15 września.
Tania kuchnia. Otrzymaliśmy na-

stępujący komunikat: Jak wiadomo, 
miasto chcąc ulżyć najbiedniejszym 
sferom pozbawionym środków do 
życia zainicjowało bezpłatne kuch-
nie i herbaciarnie, w których naj-
uboższym rozdaje się gorącą zupę, 
chleb i herbatę.

Z obecnych warunków wyłania 
się potrzeba tworzenia kuchni taniej, 
w których by za niską opłatę mogła 
by inteligencja różnych zawodów 
znaleźć pożywny i zdrowy obiad. 
Wszakże tyle pośród mieszkańców 
Lwowa zostało z tak skromnymi 
środkami, że śmiało można tu zasto-
sować wyrazy: „Za dużo by umrzeć, 
za mało by wyżyć”.

Przemówienie 23 września ge-
nerał-gubernatora hr. Bobrinskiego, 
wręcz przygnębiającem echem od-
bijało się wśród polskiego społe-
czeństwa. Odsłonione szczerze ten-
dencje, zapowiedź rusyfi kacji Lwowa 
i całego kraju, zraniły ciężko uczucia 
narodowe, uczucia patrjotyczne, pol-
skiej ludności.

Kuryer Lwowski, 26 września.
depesza Generał-Guberna-

tora hr. Bobrińskiego do Carskiego 
Sioła: Jestem szczęśliwy donieść 

Waszej Cesarskiej Mości, że byłą 
dziś u mnie delegacja 19 kultural-
nych, oświatowych i ekonomicznych 
russkich organizacji Galicji i poprosi-
ła mnie w imieniu galicyjskiego rus-
skiego narodu złożyć u Cesarskich 
stóp uczucia oddania, synowskiej 
miłości i wdzięczności dla ich rodzi-
mego Russkiego Białego Cara, który 
Czerwoną Ruś wyzwolił od kilkuwie-
kowej niewoli i zjednoczył ją z Matką 
Rosją.

odpowiedź cara Mikołaja II: 
Proszę zakomunikować deputacjom 
russkich organizacji galicyjskich, któ-
re będąc u Pana złożyły wyrazy miło-
ści i oddania, Moje serdeczne podzię-
kowania i Moje pozdrowienia wiele 
cierpiącemu russkiemu ludowi. Wraz 

dytyzm i strzelanie do żołnierzy. O 
dalszym przebiegu tej afery krążyły 
po mieście następujące opowieści: 
Strzelanie do kamienic żydowskiej 
części miasta, trwało od godz. 3 
do 6’30 popoł. i objęło połać od 
ulicy Grodeckiej przez Krakowskie 
i Żółkiewskie z jednej, a Zarwanicę, 
po ulicę im. Asnyka drugiej strony. 
Strzelanina przeniosła się dalej na 
górną część Łyczakowa, aż poza ro-
gatkę na Jałowiec, gdzie podobnie, 
jak na Żółkiewskiem i na Wałowej uli-
cy, poległo kilku żydów. Kule ugrzę-
zły w murach ratusza, w fabryce J. 
Wczelaka na Łyczakowie, w gmachu 
pocztowym przy ulicy Słowackiego i 
in. Po domach robiono rewizje za 
bronią. Mnóstwo pojmanych żydów 

okna otwarte, zamykano przy pomo-
cy straży pożarnej. Wydano surowe 
polecenie właścicielom restauracji, 
piwnic, winiarni, sklepów spożyw-
czych, złożenia w ciągu dni trzech, 
wszystkich zapasów napojów spiry-
tusowych w odrębnych lokalach.

Kuryer Lwowski 28 września.
rozporządzenie. Z powodu 

wynikłej strzelaniny z okien ogłaszam 
wszystkim mieszkańcom Lwowa co 
następuje:

1) Zabrania się wychodzić na 
ulice bez specjalnego zezwolenia 
właściwej władzy od 9 godziny wie-
czorem do wschodu słońca;

2) Zabrania się przechowywać 
i nosić przy sobie broń palną i siecz-
ną. Posiadający takową złożyć po-

ze Mną cała Rossya cieszy się z od-
bywającego się obecnie połączenia 
drogiej każdemu Rosjaninowi, daw-
nej Rusi Czerwonej. Panu osobiście 
życzę zupełnego powodzenia.

Podpisano – Mikołaj.

O przebiegu pogromu, jaki 
miał tutaj miejsce w dniu 27 wrze-
śnia r. 1914. Dowiedziano się we-
dle skonfi skowanej notatki Kurjera 
Lwowskiego, między godziną 2-3 
popołudniu usiłowało jakieś indiwi-
duum, ukraść żołnierzowi, w czasie 
zakupów, na placu Krakowskim, pu-
gilares z pieniądzmi. Ścigany przez 
żołnierza złodziej, skrył się w jednym 
z domów, zkąd oddał do ścigającego 
kilka strzałów z rewolweru. Zare-
kwirowano wojsko i rozpoczął się 
pogrom żydów, obwinionych o ban-

odstawiono na Cytadelę. Rozbito 
kilka szynków żydowskich, a uliczna 
hołota plądrowała i zabierała fl aszki 
z napojami. Równocześnie strzelał 
jakiś żyd, przez okno do budynku Ko-
mendy placu, przy ulicy Wałowej. W 
nocy strzelanina nieustawała. Obok 
zabitych było i kilku rannych, od 
zbłąkanych pnypadkowo strzałów. 
Bezzwłocznie przystąpiły władze 
rosyjskie, do stosowania środków 
zaradczych przeciw ponownym tego 
rodzaju prowokacjom, ze strony lud-
ności wogóle, a specjalnie ze strony 
ludności żydowskiej. W pierwszym 
rzędzie zażądali Rosjanie 4 zakład-
ników-żydów. Ponadto wydano roz-
kaz bezzwłocznego zamurowania 
okien strychowych i piwnicznych, a 
to cegłami. Pozostałe w niektórych 
domach, po wyjeździe lokatorów 

winien w przeciągu doby w siedzibie 
Gradonaczalnika Lwowa;

3) Za niewykonanie punktu pierw-
szego kara do 3.000 rubli z zamianą 
na 3-miesięczny areszt;

4) Za niewykonanie punktu dru-
giego oddanie wojenno-polowemu 
sądowi.

Podpisane: Wojenny Generał-
Gubernator Galicji, hr. Bobrinskij

Kuryer Lwowski 29 września.
Kronika. – Ruch tramwajowy 

na wszystkich liniach, z wyjątkiem 
linii „ŁD”, został wstrzymany dzisiaj 
przed południem z powodu koniecz-
nej naprawy przewodów, uszkodzo-
nych wypadkami dnia wczorajsze-
go.

 - Bramy domów mają być zamy-
kane o godzinie 9 wieczorem czasu 
petersburskiego (dawna godzina 
8-ma).

Kuryer Lwowski, 30 września.
okna strychowe. Wczoraj 

wydały władze rozporządzenie, na 
skutek niedzielnych zajść, by właści-
ciele wszystkich domów w przeciągu 
dni pięciu zarządzili zamurowanie 
wszystkich okien strychowych, wy-
chodzących na ulice.

Słowo Polskie, 30 września.
Jechać stroną prawą. z 

polecenia Gradonaczelnika miasta 
zarządza się:

Wszystkie wozy bez różnicy mają 
jechać prawą stroną ulicy i wymijać w 
prawo. Wymijać można tylko w lewo 
i to tylko wtedy, jeżeli droga jest do-
statecznie szeroka, powóz wyprze-
dzać się mający jedzie powoli, przed 
nim jest znaczna przestrzeń wolna, 
a żaden inny powóz nie nadjeżdża 
z przeciwnej strony. Na skrętach nie 
wolno wyprzedzać.
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Z pamiętnika podróżnika

dMYTro anToniuk
tekst i zdjęcia

Mowa będzie o miejscowości Tal-
ne na Ziemi Czerkaskiej i pałacyku 
myśliwskim, który zbudowała rodzina 
hrabiów Szuwałowych. Jednak, gdy 
zagłębimy się w historię, to ujrzymy 
również polskie korzenie rezydencji. 
Jeszcze w 1790 roku „król tulczyń-
ski” Stanisław Szczęsny Potocki 
założył na brzegach wartkiej rzeki 
Talianki wielki ogród w angielskim 
stylu. Prawdopodobnie już wtedy 
powstał tu drewniany piętrowy pała-
cyk. Przetrwał on do pożaru w 1895 
roku. Ówczesne Talne już od kilku lat 
należało do Rosjan, do których trafiło 
przez koligacje małżeńskie. Pierwszy 
ślub – w 1823 roku, gdy jedna z có-
rek Szczęsnego Potockiego – Olga 
wyszła za mąż za bohatera wojny 
napoleońskiej Lwa Naryszkina. Olga 
kojarzona jest z awanturniczym 
wybiegiem, na który wpadła i zor-
ganizowała po śmierci swej matki 
– Zofii Potockiej. Zofia zakończyła 
swój żywot na jednym z niemieckich 
kurortów, a władze kategorycznie 
zabroniły wywozić ciało za granicę. 
Olga Potocka ubrała zwłoki matki we 
wspaniałą suknię, dodała obficie pu-
dru oraz perfum, posadziła ciało w 
karecie i tak dojechała do granicy. 
Tam poprosiła oficerów straży, aby 
„nie budzić matki, bo śpi”.

Nowy właściciel Talnego, po 
zakończonej wojnie z Francuzami 
i demobilizacji, czas spędzał prze-
ważnie na rozrywkach. Był miłośni-
kiem koni. Jego poddany, niejaki 
Skałozubow, kilka razy wygrał w 
Odessie dla swego pana wyścigi, 
zdobywając na nich srebrne pucha-
ry. Te trofea, obszerna biblioteka, 
emalie limuzyjskie, obrazy i milita-
ria zaginęły podczas pożaru drew-
nianego pałacyku. Są też dane, że 
posiadłość jako wiano przyniosła w 
1846 roku Piotrowi Szuwałowowi 
kolejna Olga Naryszkina – wnucz-
ka Stanisława Szczęsnego Potoc-
kiego.

Szuwałow na służbie zaszedł 
wysoko i był jednym z autorów re-
formy, która uwłaszczała chłopów. 
Dalsze życie wiódł wypoczywając 
za granicą. Zmarł w Talnem. Jego 
syn, generał-major Paweł Szuwa-
łow, który wyróżnił się podczas walk 
o Chanat Chiwański, zmarł krótko 
po nim w 1902 roku. Krążyły opo-
wieści, że jego zdrowiu zaszkodził 
romans jego żony Elżbiety Bariatyń-
skiej z Gustawem Mannerheimem 
– przyszłym prezydentem Finlandii. 
Jednak zanim oddał Bogu ducha 
Szuwałow zdążył zamówić eklek-
tyczny projekt pałacyku myśliwskie-

go w Talnem, który wykonał duński 
architekt Klemensen.

Na jego budowie pracowało do 
stu robotników. Kierował nimi odeski 
kupiec Achram Kelmann. Nie za bar-
dzo przejmował się warunkami pracy, 
bo w sierpniu 1903 roku na budowie 

wybuchł strajk. Robotnicy wymagali 
podwyżki płac i 12-godzinnego dnia 
pracy. Po tym, jak zarządca wydał 
im „12 rubli na czaj” konflikt ucichł 
i niebawem pałac dobudowano. Ma 
trzy zróżnicowane architektonicznie 
wieże pokryte blachą, sprowadzoną 

z Odessy, a dach pałacu pokryto 
duńską dachówką z czarną emalią. 
Sam budynek dzielił się na dwie czę-
ści: mieszkalną w stylu francuskiego 
renesansu i gospodarczą, wykonaną 
z elementami fachwerku. Nad wej-
ściem umieszczono herb Szuwało-

wych z dewizą „Providentia Duce” 
(przewidywalność przywódcy).

W okresie ukończenia pałacu 
jedyną jego właścicielką była wdo-
wa po Pawle Szuwałowie – Elżbie-
ta Bariatyńska (zwana też Betsy), 
znana jako organizatorka okoliczno-

ściowych uczt i wspaniałych bali w 
swoim pałacu w Petersburgu. Była 
też hojną, znaną z dobroczynności 
osobą, w okresie wojny rosyjsko-ja-
pońskiej pojechała nawet na front, 
gdzie zorganizowała szpital polowy 
i leczyła rannych na własny koszt. 
Po rewolucji bolszewickiej wyemi-
growała do Francji, gdzie zmarła w 
wieku 91 lat.

Dalsze losy domu w Talnem były 
następujące: na szczęście ominął go 
udział tysięcy podobnych rezydencji 
szlacheckich, dom ocalał i umiesz-
czono tu szkołę techniczną, która 
działała do 1987 roku (z przerwą 
podczas wojny, gdy mieścił się tu 
szpital Luftwaffe). Potem założono tu 
muzeum chleba, ale istniało krótko. 
Brak funduszy spowodował likwida-
cję muzeum i pałac zamienił się w 
pustostan. Za czasów prezydentury 
Wiktora Juszczenki zabytek został 
włączony do tzw. „złotej podkowy Zie-
mi Czerkaskiej”, w planach była or-
ganizacja muzeum kultury trypilskiej 
i hotelik dla turystów.

Rozpoczęto „rekonstrukcję”: zdo-
łano ustawić kilka urządzeń klimaty-
zacyjnych i zdjęto wspaniałą, do-
brze zachowaną duńską dachówkę, 
której nic nie brakowało i zamienio-
no ją na blacho dachówkę. Praw-
dopodobnie, wedle niesławnej tra-
dycji urzędników ukraińskich, nie 
obeszło się tu bez korupcji. Ekipa 
kolejnego prezydenta – Janukowy-
cza – miała większe zmartwienia 
i bardziej łakome kąski.

Rezydencja coraz bardziej pusto-
szała, wydarto wszystkie cenniejsze 
elementy z wyposażenia wnętrz: kli-
matyzację, zabytkowe drzwi, a nawet 
stare sowieckie kaloryfery. Aż wresz-

cie lokalna społeczność urządziła tu 
wielkie sprzątanie wnętrz i terenu 
parku. Do zamku znów przystawiono 
ochronę, która dziś chętnie wpuszcza 
wszystkich zwiedzających. Zwiedza-
jącym pokazują groby Piotra, Pawła 
i Olgi Szuwałowych, przeniesionych 
tu z innego miejsca obok dzisiejszej 
cukrowni. Prawdopodobnie to wła-
śnie tam był grób legendarnej Zofii 
Potockiej, ciało której sprowadziła z 
Niemiec jej córka i pochowała ją w 
Talnem. Jej grobowiec został splą-
drowany przez „miłośników staroci” 
– komsomolców.

Co będzie dalej z jednym z naj-
wspanialszych zabytków Ziemi Czer-
kaskiej na razie nie wiadomo…

Pałac Szuwałowych nie jest 
jedynym zabytkiem w mieście war-
tym uwagi. Nieopodal znajduje się 
tzw. „fanowski dom” – gmach gdzie 
mieszkał zarządca majątku Konstan-
ty Czoczulin. Został wybudowany jed-
nocześnie z pałacykiem w 1903 roku. 
Obecnie urzęduje tu redakcja gazety 
„Kołos” (Kłos) i mieszczą się, jak się 
wydaje niepotrzebne nikomu, ekspo-
naty z zamkniętego muzeum chleba. 
Nieco dalej – kościół św. Anny. Nad 
jego portalem widnieje data „1702”. 
Jednak, sądząc z architektury, w ża-
den sposób nie może to być zabytek 
z początku XVIII wieku, jest to raczej 
data erygowania rzymskokatolickiej 
parafii w Talnem. Najpewniej kościół 
jest rówieśnikiem pałacu.

Jest w centrum miasta imponują-
ca świątynia p.w. św. Piotra i Pawła, 
wystawiona w 2009 roku z fundu-
szy lokalnego mecenasa Pawła 
Mowczana. Przed jej wystawieniem 
zlikwidowano stojący tu pomnik Le-
nina, a ulicę przemianowano na So-
borną. Świątynia jest obecnie w ge-
stii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej 
Kijowskiego Patriarchatu. Kilkakrotnie 
próbowali przejąć ją wierni Moskiew-
skiego Patriarchatu, szczególnie w 
czasie prezydentury Janukowycza. 
Jednak nic z tego nie wyszło.

Nie sposób nie wspomnieć tu o 
licznych Żydach aszkenazyjskich, 
którzy przed rewolucją stanowili w 
Talnem większość mieszkańców 
(56,7 % według spisu z 1897 roku). 
Na początku XX wieku osiedlił się tu 
jeden ze znanych rabinów – rabbi 
Dawid Twerski, znany też jako cadyk 
(święty). Jego mogiła, którą licznie 
odwiedzają chasydzi, jest na cmen-
tarzu żydowskim na spadzistym 
brzegu rzeki Górny Tykicz koło pie-
szej kładki. Z ziemi wystaje jeszcze 
kilka ciekawych kamiennych macew. 
Powiadają, że w Talnem jest synago-
ga działająca w niewielkim domu pry-
watnym. Żydów w mieście pozostało 
niewielu.

Polsko-rosyjska rezydencja w talnem
zamierzam pisać artykuł o pałacu na ukrainie, zbudowanym za pieniądze rosyjskich 
arystokratów i przy tym oglądam wiadomości o wkroczeniu wojsk rosyjskich na 
południe obwodu donieckiego – nie mogę więc nie rozpocząć artykułu słowami iwana 
Bunina, które wypowiedział po przejęciu przez bolszewików władzy w rosji: „ze stra-
chem myślę, kogo urodzi to pijane krwawe bydło, które przejęło władzę w rosji i co 
będzie z moim krajem za 2–3 pokolenia. ale, o czym tu myśleć. Wszystko jest bardziej 
niż jasne”. uważam, że warto przypominać postacie rosjan odznaczających się świa-
tłym rozumem, gustem i gestem oraz zacięciem mecenasów. są tacy w rosji i dziś. ale 
podobnie jak po 1917 roku – tych wartościowych trudno jest dostrzec. 
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Warto wspomnieć, że podczas 
każdej edycji festiwal gości w kilku 
krajach. W tym roku, podczas 25 
edycji, odbywał się w Polsce – w 
czerwcu Jastrowiu i Pile uczestni-
czyły 32 zespoły; w lipcu w Mołdawii 
uczestniczyło 28 zespołów folklory-
stycznych (Kiszyniów od 2014 roku 
jest kolejnym partnerem i miastem 
współorganizującym „Bukowińskie 
Spotkania”). Kolejną areną festi-
walu, również w lipcu, było miasto 
Câmpulung Moldovenesc w Rumu-
nii – udział wzięło 57 zespołów folklo-
rystycznych. Następnie festiwal prze-
niósł się do Bonyhád na Węgrzech, 
gdzie na scenie zaprezentowało się 
27 grup tanecznych i śpiewaczych. 
Ze względu na sytuację polityczną 
na Ukrainie festiwal w Czerniowcach 
został przełożony z lipca na paź-
dziernik.

A w Turčianskich Teplicach za-
prezentowało się 16 zespołów folklo-
rystycznych. W sumie, w 2014 roku, 
obejrzeliśmy i obejrzymy 206 zespo-
łów folklorystycznych gotowych do 
śpiewu, tańca i pokazania swojej 
kultury ludowej; uczestniczyli przed-
stawiciele Polski, Rumunii, Mołdawii, 
Ukrainy, Słowacji, Węgier, Serbii, Bo-
śni i Hercegowiny. 

Jeden z najciekawszych festiwali 
w Europie nie narzuca, ale uczy żyć 
obok siebie Rumunów, Ukraińców, 
Węgrów, Polaków, Mołdawian, Ser-
bów, Słowaków, Żydów przy zacho-
waniu swojej odrębności kulturo-
wej, językowej, a zatem historycz-
nej. Jestem stałym uczestnikiem 
„Bukowińskich Spotkań”, za każdym 
razem wracam z coraz większymi 
wrażeniami, za każdym razem uczę 
się czegoś nowego, za każdym ra-
zem pozostaje niedosyt bytowania z 
artystami, organizatorami, uczestni-
kami. 

Od 2008 r. Słowacja – a kon-
kretnie Turčianske Teplice na czele 
z Radą Miasta – jest pełnoprawnym 
i oficjalnym współorganizatorem fe-
stiwalu „Bukowińskie Spotkania”.

W piątek, 22 sierpnia, gospoda-
rze Teplic witali wszystkich uczest-
ników festiwalu, którzy z różnych 
zakątków Europy zjeżdżali do mia-
steczka. Spotykali się starzy zna-
jomi, a do ich grona dołączali nowi 
przybysze. Ktoś zanosił swoje rzeczy 
szybko do pokoju, aby jak najszyb-
ciej wyjść i zagadnąć znajomych lub 
zawrzeć nowe znajomości, inni zo-
stawiali bagaże pod ścianą i długo ze 
wszystkimi się witali. Na schodach, 
korytarzach, na stołówce, czy na 

deptaku przy kuflu słowackiego piwa. 
Zmęczeni podrożą, ale uśmiechnięci, 
radośni, napełnieni energią. Po za-
kwaterowaniu, aby ułatwić porozu-
mienie między artystami gospodarze 
zaproponowali wspólną kolację oraz 
wspólny wieczór wszystkim uczestni-
kom Festiwalu. Smakowało! A potem 
były tańce i zabawa – w duecie i w 
kółku, w pojedynkę i gromadą, starsi, 
młodzi i w średnim wieku, bez wzglę-
du na płeć, wiek i przynależność na-

mistrz Turčianskich Teplic Michal Sy-
gút smażył i częstował gości jajeczni-
cą, potrawę tradycyjnie przygotowuje 
w dniu uroczystości dożynkowych 
oraz w dniu otwarcia festiwalu. 

Festiwal „Bukowińskie Spotka-
nia” rozpoczął się barwnym koro-
wodem ulicami miasta Turčianskie 
Teplice. Uroczystości festiwalowej to-
warzyszyły dożynki. W Turčianskich 
Teplicach w tych dniach gościli także 
przedstawiciele miast partnerskich, 

wręczyli burmistrzowi Turčianskich 
Teplic. Księża pobłogosławili dary. 

Międzynarodowy Festiwal Folk-
lorystyczny „Bukowińskie Spotkania” 
otworzył jego dyrektor Zbigniew Ko-
walski oraz burmistrz Turčianskich 
Teplic Michal Sygút. „Bukowińskie 
Spotkania” rozpoczynają się hym-
nem Bukowińczyków „Buki, moje 
buki”. Wykonali go zespoły ze Słowa-
cji: „Mikul’anka”, „Lúčik”, Slnovrat”, 
„Prameň”. A dalej popłynęły pieśni 
rumuńskie w wykonaniu „Piatra Şo-
imului” z Câmpulung Moldovenesc, 
za nimi gaździny z Nowogrodu Bo-
brzańskiego z zespołu „Rosa”, a po-
tem zagrali artyści z zespołu „Plajul 
Hercej” oraz „Trembita” z Ukrainy. Z 
Rumunii nie zabrakło także zespo-
łów „Bukovina”, „Doina Muncelului”, 
„Brăduţul” oraz polskiego zespołu z 
Pojany Mikuli „Mica Pojana”. Z ze-
społy „Izvoraş”, „Ilincuţa” z Mołdawii 
zaprezentowały się na scenie i bawi-
ły widzów przed sceną i na scenie. 
Nie zabrakło Seklerów w reprezen-
tacji zespołu „Bátaszéki Székelyek 
Baráti Köre”. Wraz z przedstawiciela-
mi partnerskiego serbskiego miasta 
Aranđelovac na słowackiej scenie 
zaprezentował się duży młodzieżowy 
zespół „Šamot”. Najpierw krótkie wy-
stępy, później dłuższe, tańce, śpiewy, 

Słoneczną niedzielę 24 sierpnia 
rozpoczęła msza święta w rzymsko-
katolickim kościele w Turčianskich 
Teplicach sprawowana za pokój na 
Ukrainie i świecie. W tym dniu na 
Ukrainie obchodzono Dzień Nie-
podległości. Mszę uświetniał zespół 
„Mała Pojana” z Pojany Mikuli w 
Rumunii. I tak nastąpił ostatni dzień 
festiwalowy, w którym odbył się kon-
cert galowy. Wzięły w nim udział 
wszystkie grupy folklorystyczne za-
proszone do udziału w Festiwalu. 
Tańczyli, śpiewali po kolei zespoły 
z Rumunii, Polski, Węgier, Ukrainy, 
Mołdawii i Serbii. Po każdym wy-
stępie burmistrz Turčianskich Teplic 
Michal Sygút wręczał upominki dla 
członków zespołów. A kierownicy 
zespołów dziękowali za zaprosze-
nia wręczając upominki ze swoich 
krajów. 

Podsumowując festiwal, dyrektor 
Zbigniew Kowalski dziękował wszyst-
kim uczestnikom, artystom i widzom 
za udział w tym barwnym widowisku, 
a Michal Sygút zaprosił za kolejny 
festiwal, który odbędzie się w 2015 
roku. Oficjalna część XXV Międzyna-
rodowego Festiwalu Folklorystyczne-
go „Bukowińskie Spotkania” zakoń-
czyła się w Kotlinie Turczańskiej. 

A w Hornej Štubnie zespół „Miku-
l’anka”, potomkowie których pocho-
dzą z Pojany Mikuli, szykował się do 
wielkiej gościny. Przygotowali namio-
ty, gulasz, dobre humory i świetną 
muzykę. Gościli u siebie Rumunów z 
zespołu „Piatra Şoimului” z Câmpu-
lung Moldovenesc, którzy przyjechali 
ze swoimi smakołykami. Były sma-
żone kiełbaski, ciepły gulasz, zimne 
przekąski. A tuż obok w sali szkolnej 
grała muzyka i porywała do tańca. 

Rozmowy Rumunów z Ukraińca-
mi i Polakami, przeplatały się z gło-
sami Mołdawian i Węgrów. Jak się 
okazuje nie było bariery językowej, 
kulturowej czy religijnej. Wszyscy sta-
nowili jedną wielka rodzinę, wszyscy 
cieszyli się ze spotkania. Prywatnie, 
aby się spotkać ze swoimi przyjechał 
także zespół „Pojana” z Piławy Dol-
nej. I tak na Słowacji spotkały się trzy 
zespoły, których korzenie wywodzą 
się z Bukowiny, a rodzinnie związani 
są z krewnymi z Pojany Mikuli. Były 
łzy radości ze spotkania i łzy smutku 
przy pożegnaniu.

Ćwierć wieku „Bukowińskich 
Spotkań”. Festiwal odgrywa znaczą-
ca rolę w Europie. Jestem przeko-
nana, że te spotkania są jak ziarnko 
posiane w ziemi, wydają korzystne 
plony, które już są widoczne. Im 
więcej takich spotkań w różnych 
krajach, tym większe szanse na po-
kojową współpracę. 

największy europejski festiwal folklorystyczny 
gościł w turčiańskich teplicach
W dniach 22-24 sierpnia w Turčianskich Teplicach na słowacji odbył się kolejny 
etap 25. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie spotka-
nia”. Jest to jeden z największych i najcenniejszych festiwali w Europie. najwięk-
szy nie tylko liczebnie, ale także ze względu na bogactwo rytmów muzyki, ukła-
danek etnograficznych i językowych oraz kolorów. Festiwal, który wędruje z kraju 
do kraju, aby widzom zanieść radość płynącą z serc, różnorodność kulturową 
oraz tolerancję.

Otwarcie Festiwalu. Przemawia Zbigniew Kowalski, obok 
Michal sygút

Ulicami turčiańskich Teplic

rodową czy religijną – wszyscy tań-
czyli, śpiewali, bawili się. Bawili się 
gospodarze, artyści zaproszeni na 
festiwal, goście honorowi, goście ho-
telu Wyszehrad. Próbowali różnych 
napojów regionalnych z różnych 
krajów, o różnych smakach: słodkich, 
gorzkich, cierpkich, za to wszystkie 
były bardzo smaczne. Próbowałam, 
było pyszne.

Od samego rana w sobotę 23 
sierpnia przed Urzędem Miasta bur-

m.in.: Paweł Kolasa – zastępca bur-
mistrza miasta i gminy Skawina z 
delegacją. Wśród zaproszonych na 
uroczystości dożynkowe i festiwa-
lowe znaleźli się również przedsta-
wiciele serbskiego miasta Aranđe-
lovac. Oryginalne wieńce, pieczone 
kołacze, plony roczne: które są 
symbolami całorocznego trudu rolni-
ków, przedstawiciele delegacji miast 
partnerskich oraz reprezentanci ze-
społów uczestniczących w festiwalu 

muzyka w wykonaniu profesjonal-
nych muzyków oraz hobbystów. Na 
scenie i widowni kolorowo, różno-
rodne stroje, artyści i starsi i dzieci. 
Amfiteatr oklaskami wspierał kolejne 
grupy, które występowały na scenie 
pomimo deszczu. Opady straszyły 
artystów i widzów, ale publiczność 
w Turčianskich Teplicach jest nieza-
wodna! Do końca uczestniczyła w 
koncercie, do ostatniego śpiewu, a 
potem jeszcze długie brawa i bisy.
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www.wizyt.net
www.kresy.co.uk stanislawow.pl
www.kresy2000.pl
www.hanaczow.pl
www.fotojonny.republika. pl
www.poznajukraine.com
www.wycieczki.pl.ua
www.lwowiacy.pl.

www.kresy.pl
www.kresy24.pl
www.wspolnota-polska.org.pl
www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.webpark.pl
www.kresy-krakow.com.pl
www.kresy-wschodnie

ciekawe strony internetowe o kresach
Pełne wydanie 
Kuriera Galicyjskiego 
w PdF na:
www.kuriergalicyjski.com
www.lwow.com.pl
www.duszki.pl
www.pogranicze.eu

zamieszczamy niniejszy wykaz z chęcią przeka-
zania naszym czytelnikom rzetelnej informacji 
na temat możliwości uczestnictwa w niedziel-
nych mszach św. w języku polskim. Jesteśmy 
świadomi, że jest to wykaz niepełny, dlatego 
prosimy o powiadomienie nas w celu sprosto-
wań lub uzupełnień (red.)

Msze św. niedzielne 
w języku polskim na Ukrainie

archidiecezja lwowska

lwów, katedra pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 7:00; 8:00; 10:15 
(dzieci); 11:30 (suma); 13:00; 18:00 
(młodzież)
lwów, kościół pw. św. Antoniego 
Padewskiego – godz. 9:00; 11:00 
(dzieci); 12:30; 18:30 (oprócz lata)
lwów, kościół pw. św. Marii Mag-
daleny – godz. 9:30; 11:30
lwów, kościół pw. Matki Boskiej 
Gromnicznej – godz. 16:00; 20:30
lwów – rzęsna, kościół pw. Mi-
łosierdzia Bożego – 9: 00
lwów – sichów, kościół pw. św. 
Michała Archanioła – godz. 13:00
lwów – zboiska, kościół pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 
godz. 12:00; 19:00
lwów – Brzuchowice, kaplica 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
– godz. 11:00
gródek Jagielloński, kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego – 
godz. 12:00
Mościska, kościół pw. Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela – godz. 
9:00; 11:00
Mościska, sanktuarium MBNP 
godz. 18:00
Mościska-zakościele, kościół 
pw. św. Michała – godz. 9:00 (oprócz 
I niedzieli miesiąca)
Przemyślany, kościół pw. Piotra i 
Pawła – godz. 10:00

strzałkowice, kościół  pw.  Wszyst-
kich Świętych – godz. 11:00
dąbrówka, kościół pw. św. Barbary 
– godz. 09:00
Nowe Miasto,  kościół pw. św. 
Marcina  – godz. 12:00
sąsiadowice, kościół pw. św. 
Anny – godz. 10:00, 12:00
Krysowice, kościół pw. Matki Bo-
skiej Fatimskiej – godz. 10:30 (lato) 
lub 11:00 (zima)
Sambor, kościół pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela – godz. 9:00 (dzie-
ci); 11:30 (suma); 19:00 (w VII i VIII)
Stary Sambor, kościół pw. św. 
Mikołaja – godz. 13:00
dobromil, kościół pw. Przemienie-
nia Pańskiego – godz. 11:00, 15:30
iwano-Frankiwsk (d. stani-
sławów), kościół pw. Chrystusa 
Króla – godz. 12:00
Czerniowce, kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża św. – godz. 9:00
Piotrowce dolne, kościół pw. 
Przemienienia Pańskiego – godz. 
9:00
drohobycz, kościół pw. św. Bar-
tłomieja – godz. 11:00
złoczów, kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 9:00; 11:00; 16:00
Żółkiew, kolegiata pw. św. Waw-
rzyńca – godz. 11:00
Krzemieniec, kościół pw. św. 
Stanisława biskupa – godz. 10:00
Kosów, kościół pw. Matki Bożej 
Różańcowej – godz. 9:00

truskawiec, kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP – godz. 9:00
Borysław, kościół pw. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy (w parafi i 
św. Barbary) – godz. 12:00

diecezja łucka
łuck, katedra Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła – godz. 8:30

diecezja kamieniecko-podol.
kamieniec Podolski, katedra 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – 
godz. 12:00
Winnica, kościół pw. Matki Bożej 
Anielskiej – godz. 9:30

diecezja kijowsko-
żytomierska
Kijów, kościół pw. św. Aleksandra 
– godz. 13:00
Kijów, kościół pw. św. Mikołaja – 
godz. 11:45
Żytomierz, katedra pw. św. Zofi i – 
godz. 8:00; 12:00

diecezja odessko-symfero-
polska
Jałta, kościół Niepokalanego Po-
częcia NMP – godz. 9:00
Kercz, kościół Wniebowzięcia NMP 
– godz. 9:00
donieck, – kościół pw. św. Józefa 
Rzemieślnika – godz. 9:00 
Mikołajów – kościół pw. św. Jó-
zefa – godz. 18:00

PoLSkI ZESPÓŁ PIEŚnI I tAŃcA 
„WESELI  LWoWIAcy” 

Zaprasza młodzież od 12 lat i wzwyż do nauki polskich tańców narodo-
wych, regionalnych i lwowskich. Próby zespołu odbywają się w szkole nr 10 
w środy i piątki od godz. 19:30 do 21:00.  Zgłoszenia przyjmujemy podczas 
prób lub pod nr tel.: 261 54 87  lub 0505087433. Serdecznie zapraszamy!

kierownik zespołu Edward sosulski
Oferujemy Państwu noclegi na prywatnych kwaterach 

w centrum Lwowa. Gospodarstwa prowadzone są przez 
miejscowych Polaków, gdzie oprócz samego noclegu będą 
mieli Państwo okazję poznania tajników kuchni lwowskiej 
oraz ciekawostek z historii Kresów. 

Intymność zapewnią Państwu niezależne pokoje, ła-
zienka oraz WC. Istnieje również możliwość skorzystania 
z pełnego lub częściowego wyżywienia. Osobom podró-
żującym samochodem zapewniamy miejsce na bezpiecz-
nym parkingu. 

tel./fax: +38 0322 75-43-95; kom.: +38 0662-552-301 
e-mail: kwatery@tylkowelwowie.com; www.tylkowelwowie.com

Prywatne kwatery 
w samym centrum Lwowa

korzystaj 
z usług 
polskich 
przewodników 
ze Lwowa!
Fachowe oprowadzanie 
po lwowie, pilotowanie 
grup turystycznych 
po kresach 
w języku polskim
tel.: 0-0380679447843, 
0-380677477329, 0-380676750662, 
0-380504304511, 0-380504307007, 
0-380509494445, 0-380987175971

3 września, środa, P. Czajkowski, balet „JEzioro łaBędziE”, 
początek o godz. 18:00
4 września, czwartek, C. W. gluck, opera „orFEusz i EurYdY-
KA”, początek o godz.18:00
5 września, piątek, C. Pugni, balet „EsMEralda”, początek o godz. 
18:00
6 września, sobota, s. Moniuszko, opera „sTrasznY dWÓr”, 
początek o godz. 18:00
7 września, niedziela, B. Pawłowski, balet „krÓlEWna śniEŻ-
KA”, początek o godz. 12:00

P. Mascagni, opera „rYCErskośĆ WiEśniaCza”, 
początek o godz. 18:00
11 września, czwartek, a. Pietrow, balet „sTWorzEniE śWiaTa”, 
początek o godz. 18:00
12 września, piątek, F. lehar, operetka „WEsoła WdÓWka”, 
początek o godz. 18:00 
13 września, sobota, g. donizetti, opera komiczna „naPÓJ Mi-
łosnY”, początek o godz. 18:00
14 września, niedziela, P. Hertel, balet „darEMna osTroŻ-
nośĆ”, początek o godz. 12:00 

s. ludkiewicz, program koncertowy „kaukaz”, 
początek o godz. 18:00
18 września, czwartek, J. Strauss, operetka „Baron CYgaŃ-
SKI”, początek o godz. 18:00
19 września, piątek, C. gounod, balet „noC WalPurgii”, P. 
Czajkowski, balet „HaMlET”, l. Minkus, balet „PaCHi-
tA”, początek o godz. 18:00
20 września, sobota, W. A. Mozart, opera „CzarodziEJski 
FlET”, początek godz. 18:00
21 września, niedziela, E. dosenko, M. silwestrow, i. striłecki, 
opera „CzarodziEJskiE krzEsiWo”, początek o godz. 12:00
l. Minkus, balet „don kiCHoT”, początek o godz. 18:00
24 września, środa, program koncertowy „ViVaT oPErETka!”, 
początek o godz. 18:00
25 września, czwartek, G. Puccini, opera „MadaM BuTTErFlY”, 
początek o godz. 18:00
26 września, piątek, g. Puccini, M. skoryk, balet „PoWrÓT BuT-
TErFlY”, początek o godz. 18:00
27 września, sobota, g. Verdi, opera „aida”, początek o godz. 18:00
28 września, niedziela, l. delibes, balet „CoPPElia”, początek o 
godz. 12:00

s. gułak-artemowski, opera „zaPoroŻEC za du-
NAJEM”, początek o godz. 18:00

informacje:
tel.: 0-0380 (32) 235-65-86, 0-0380 (32) 260-13-60

e-mail: lvivopera@gmail.com, www.opera.lviv.ua

REPERtUAR oPERy LWoWSkIEJ
wrzesień 2014

zaPrasza do studium Tańców Polskich, założonego 
przy PzPiT „lWoWiaCY”, dzieci i młodzież w grupach 

wiekowych 5–8 lat, 8–12 lat, 12–15 lat 
oraz do starszej grupy zespołu

Próby zespołu odbywają się w szkole nr 10 we wtorki i czwartki, w godzi-
nach od 18:00 do 21:00. Zgłoszenia przyjmujemy podczas prób zespołu lub 
na telefon: 0-677-982-315 bądź: 233-05-70, a także udzielamy fachowych rad 
w dziedzinie polskiego tańca i strojów ludowych.

prezes lMdMso stanisław durys,
kierownik artystyczny PzPiT „lwowiacy”

PoLSkI ZESPÓŁ 
PIEŚnI I tAŃcA „LWoWIAcy” 

Wdowiec z południowo-wschodniej Polski, niezależny fi nansowo 
pozna atrakcyjną panią w celu towarzysko-matrymonialnym w wie-
ku 35–45 lat. 
Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: amadeusz1t@gmail.com

Wdowiec pozna 
atrakcyjną panią



ambasada rzeczypospoli-
tej Polskiej na Ukrainie
01034  Kijów, ul. Jarosławiw Wał 12
tel.:+38 044 230 07 00
fax:+38 044 230 07 43
      +38 044 270 63 36
e-mail: 
kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://kijow.msz.gov.pl/pl  

Wydział konsularny 
ambasady rP w kijowie
01034 Kijów, 
ul. B. Chmielnickiego 60
tel.: +38 044 284 00 40
faks: +38 044 234 99 89 
e-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl 
http://www.kijow.msz.gov.pl 

Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji przy 
ambasadzie
01034 Kijów, ul. Wołodymyrśka 45
tel.: +38 044 279 12 98, 279 18 31
       +38 044 279 45 37, 279 33 40
fax.:+38 044 278 11 40
e-mail: kiev@trade.gov.pl
http://www.kijow.msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP 
w Charkowie
61002 Charków, ul. Artioma 16

tel.: +38 057 75-78-801
faks: +38 057 75-78-804
e-mail: 
charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.charkow.msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP 
we lwowie 
79011 Lwów, ul. Iwana Franki 108
tel.: +38 032  295 79 90
faks: +38 032  295 79 80
e-mail: 
lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.lwow.msz.gov.pl 

Konsulat Generalny RP 
w łucku
43016 Łuck, ul. Dubniwska 22 b
tel.: +38 0332 280 640
faks: +38 0332 280 659

e-mail: 
kg.luck@msz.gov.pl 
http://www.luck. msz.gov.pl 

Konsulat Generalny RP 
w odessie
65014 Odessa, ul. Uspienska 2/1
tel.: +38 048 718 24 84
      +38 048 718 24 80
fax:+38 048 718 24 80
e-mail: 
odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.odessa.msz.gov.pl 

Konsulat Generalny RP 
w Winnicy 
21050 Winnica, ul. Kozickiego 51 
– VI p.
tel.: +38 0432 507-413,
inform.wizowa +38 0432 507-411, 
ws. Karty Polaka +380432 507-412
fax: +38 0432 507-414
e-mail: 
winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.winnica.msz.gov.pl   

Instytut Polski w Kijowie
ul. B. Chmielnickiego 29/2, lok.17, 
01-030 Kijów, Ukraina
tel.: +380 44 288 03 04 
fax: +380 44 288 02 86
www.polinst.kiev.ua
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КУР’ЄР ҐАЛІЦИЙСЬКИЙ

rEdakCJa:
Skrytka pocztowa (a/c) nr 537 
Lwów 79005, 
абонентська скринька № 537
skrytka pocztowa (a/c) nr 80
Iwano-Frankiwsk 76018
абонентська скринька № 80

siedziba gazety:
Iwano-Frankiwsk 76002
ul. Iwasiuka 60,
Івано-Франківськ, вул. Івасюка 60
tel. redakcji w Stanisławowie: 
+38 (0342) 54-34-61
tel. redakcji we Lwowie: 
+38 (032) 261-00-54
+38 (032) 253-15-20
e-mail: kuriergalicyjski@wp.pl

konto bankowe na Ukrainie: 
ПП Ровіцкі М.М.
Код ЄДРПОУ 1965816635
р/р 2600001244414 в Івано-
Франківськівському відділенні 

Elżbieta Lewak, Włodzimierz Bart-
kowiak, Magda Arsenicz, Leonid 
Golberg, Andrzej Pietruszka, Sabina 
Różycka, Jacek Borzęcki, Tadeusz 
Kurlus, Renata Klęczańska, Dmytro 
Wesołowski, Włodzimierz Osadczy, 
Wojciech Grzelak, Leon Tyszczenko, 
Irena Kulesza, Witold Dzięciołowski, 
Zbigniew Kulesza, Aleksander Nie-
wiński i inni.

Prenumerata
Natalia Kostyk
e-mail: nataliakostyk@wp.pl

Drukujemy również  teksty  autorów, 
z którymi się nie zgadzamy!

Za treść ogłoszeń, oświadczeń i rek-
lam redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności, nie zamówionych rękopisów 
nie zwraca i pozostawia sobie prawo 
do skrótów.

Projekt współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RP w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią i Po-
lakami za granicą” za pośrednictwem 
fundacji „Wolność i Demokracja”

ТзОВ Видавничий Дім «Молода 
Галичина».

Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780

Газета виходить 2 рази  на  місяць

Kurier 
Galicyjski

ПАТ «КРЕДОБАНК»,
м. Івано-Франківськ МФО 325365 
Świadectwo rejestracji 
Seria KW nr 12639-1523 R
wydane 14.05.2007
Свідоцтво про державну реєстра-
цію Серія КВ № 12639-1523 Р 
від 14.05.2007 р.

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

skład redakcji:

Marcin romer: 
redaktor naczelny 
e-mail: zgrodurevery@wp.pl
Maria Basza: 
zastępca red. naczelnego, 
e-mail: mariabasza@wp.pl
Beata Kost
zastępca red. naczelnego
bkost@wp.pl
Konstanty Czawaga 
e-mail: konstantyczawaga@wp.pl
krzysztof szymański
e-mail: krzszymanski@wp.pl
Eugeniusz sało
Eugene.salo@gmail.com
Alina Wozijan
e-mail: alina_wozijan@op.pl
Jurij Smirnow
Iwona Boruszkowska 
Agnieszka Sawicz 
Szymon Kazimierski 
Michał Piekarski
Wojciech Jankowski 

stale współpracują: 
Dmytro Antoniuk, Elżbieta Zielińska, 
Katarzyna Łoza, Dariusz Materniak, 

na zlecenie naszych klientów umieszczamy ogłoszenia 
również w prasie ukraińskiej
Ogłoszenia niekomercyjne, po uzgodnieniu z redakcją, mogą 
być drukowane nieodpłatnie

PIERWSZA StRONA
ПЕРША СТОРІНКА

1 cм 2  –  8,50 грн.
1 cm 2 – 8,50 uaH
pełny kolor
повноколірний

StRONY WEWnęTrznE
вНУТРiШНi СТОРІНКИ

1 cм 2  –  6,00 грн.
1 cm 2  – 6,00 uaH
pełny kolor
повноколірний

REkLAMA 
W kURIERZE gALIcyJSkIM

Z EtERU 
Radio Polonia (godz. 18:30)
- Lwów – Radio Niezałeżnist - 106,7 FM
- Winnica – Radio TAK – 103,7 FM 
- Chmielnicki – Radio Podilla Center - 104,6 FM 
- Równe - Radio Kraj – 68,2 FM 
- Żytomierz – Radio Żytomyrśka Chwyla – 71,1 FM i 103,4 FM 
Polskie radio lwów – w każdą sobotę od godz. 9:00 do godz. 13:00 
oraz w niedzielę od godz. 19:15 do 20:15 na fali 106,7 FM (Radio Nezałeżnist)
radio lublin na 103,2 i 99,6 MHz słychać bardzo dobrze aż po Lwów 
(we Lwowie już nie wszędzie).
Polskie radio Warszawa i – na falach długich 225 kHz 

radio PrzEz inTErnET
Polskie radio – www.polskieradio.pl
lwowska Fala – autorska audycja Danuty Skalskiej jest nadawana w 
każdą niedzielę od godz. 9:10 na antenie Polskiego Radia Katowice – 
www.radio.katowice.pl. Powtórka audycji – w niedzielę o 00:00 w nocy
RMF FM – www.rmf.fm
radio zet – www.radiozet.pl
radio Maryja – www.radiomaryja.pl
radio opole – audycje o Polakach na Ukrainie – www.radio.opole.pl
radio Wnet – www.radiownet.pl
Polskie radio lwów – www.radio-n.com
Polskie radio rzeszów – www.radio.rzeszow.pl i w eterze (103,7FM 
102,00FM 102,9FM 90,05 FM). 

radio PrzEz saTEliTę
Programy Polskiego radia emitowane są w systemie DVB przez sate-
litę HOT BIRD, a także przez platformę cyfrową Cyfra+

JAk SŁUcHAć PoLSkIcH 
AUDycJI RADIoWycH nA UkRAInIE

(czas audycji ukraiński)

StRONY WEWnęTrznE
вНУТРiШНi СТОРІНКИ

1 cм 2  –  4,50 грн.
1 cm 2  – 4,50 uaH
czarno-białe
чорно-білі

StRONA OStAtNIA
oСTaHHЯ  СТОРІНКA

1 cм 2  –  7,50 грн.
1 cm 2  – 7,50 uaH
pełny kolor
повноколірний

Adresy placówek dyplomatycznych 
Rzeczypospolitej Polskiej 

na Ukrainie

kantorowe kursy walut na Ukrainie
15.09. 2014, Lwów    

KUPNO UAH sPrzEdaŻ uaH

12,80 1 USD 12,90
17,50 1 EUR 18,60
4,10 1 PLN 4,40

21,60 1 GBR 23,10
3,45 10 RUR 3,75

Konsulat Generalny zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w 
skompletowaniu naszych zbiorów bibliotecznych, w szczególności numerów 
„Gazety Lwowskiej”. Brakuje nam numerów nr 16 z 1992 r., 18 z 1994 r., 
nr 16 z 1999 r. Będziemy bardzo wdzięczni tym z Państwa, którzy zgodzą 
się przekazać ze swoich zbiorów wspomniane brakujące numery gazety do 
naszej biblioteki. Z góry dziękujemy. 

Konsulat Generalny RP we Lwowie

Apel konsulatu



32
16–29 września 2014 nr 17 (213) * kurier galicyjski * www.kuriergalicyjski.com

o tym i owym

Partnerzy medialni

Można zaprenumerować na poczcie!!!
kod PrEnuMEraTY 

УКРПОШТА  98780
Cena prenumeraty pocztowej

1 miesiąc – 5,96 hrywien
3 miesiące – 17,88 hrywien
6 miesięcy – 35,76 hrywien
12 miesięcy – 71,52 hrywien

Organizacje i instytucje mogą też zamawiać prenumeratę bezpośrednio w 
naszej redakcji: osobiście, telefonicznie, listownie lub drogą mailową: 
kuriergalicyjski@wp.pl

PrEnuMEraTa W PolsCE
Możliwa jest prenumerata redakcyjna do Polski i innych krajów. W sprawie 
prenumeraty gazety do Polski, prosimy o kontakt pod naszym adresem e-mail: 
kuriergalicyjski@wp.pl  lub listownie, telefonicznie, faxem na numery 
i adresy podane w stopce redakcyjnej.
Ponadto „kurier galicyjski” można kupić: 
w krakowie w księgarni „nestor” przy ulicy Kanoniczej 15, tel.: 
+48 (012) 421 92 94 (kod pocztowy 31-002); w Przemyślu – w Połu-
dniowo-Wschodnim instytucie naukowym, przy ul. Grodzkiej 
3 (kod pocztowy 37-700), tel.: +48 (016) 678 73 33; w Warszawie, w 
Biurze Turystyki kalinka, ul. Marszałkowska 115 (wejście od ul. 
Przechodniej), 00-102 Warszawa. Biuro jest czynne pn-pt w godz. 8:00-
16:00 oraz w księgarni radia WnET pod adresem:  Warszawa, ul.: 
Koszykowa 8.

Kurier 
Galicyjski

Kurier Galicyjski 
można kupić 

Miesięcznik Polak Mały 
można zaprenumerować 
na poczcie na Ukrainie!!!

kod 
PRENUMERAty  

УКРПОШТА  
68416

Cena prenumeraty 
pocztowej: 

1 miesiąc – 3,50 hrywien,
3 miesiące – 10,50 hrywien, 
6 miesięcy – 21,00 hrywien,
12 miesięcy – 42,00 hrywny.

Na terenie całej Ukrainy można kupić nasze pismo w kioskach „Ukrpocz-
ty”. 
Ponadto: 
- w kioskach „Wysoki Zamek” w Drohobyczu, Truskawcu, Borysławiu, Sam-
borze, Starym Samborze, Turce i Stebnyku; 
- w kioskach „Interpres” oraz kioskach „Presa”; 
- w polskiej restauracji „Premiera Lwowska” ul. Ruska16 we Lwowie; 
- w polskiej restauracji „Kupoł”, ul. Czajkowskiego 37 we Lwowie; 
- w restauracji Mons Pius, ul. Łesi Ukrainki 14 we Lwowie; 
- w hotelu „Leopolis” – najlepszym hotelu na Ukrainie; 
- w kościele św. Antoniego we Lwowie, przy kościele Marii Magdaleny we Lwo-
wie (w niedzielę po nabożeństwie), a także przy kościele w Krzemieńcu; 
- pismo jest też dostępne w Instytucie Polskim w Kijowie.

ZAMÓW kALEnDARZ kRESoWy 
na Rok 2015!

zamówienia prosimy składać pod adresem 
naszej redakcji:
e-mail: kuriergalicyjski@wp.pl 
telefon: 0-0380 (342) 543461 
Cena: na Ukrainie 15 hrywien + koszty wysyłki; w Polsce 17 PLN 
razem z wysyłką (przy zamówieniu powyżej 5 sztuk – 15 PLN)
Wersję elektroniczną kalendarza można obejrzeć na portalu: 
www.kuriergalicyjski.com

Wkrótce ukaże się kolejna, ósma już, 
edycja „kalendarza Kresowego” 
kuriera galicyjskiego na rok 2015!


