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Szanowni Czytelnicy!
Dziœ oddajemy do Waszych r¹k

pierwszy numer naszego pisma.
Pierwszy w nowej  formie organiza-
cyjnej, szacie graficznej, objêtoœci,
bowiem, tak naprawdê, dla wiêkszoœci
z Was nie jesteœmy pismem nowym.
Ten numer jest 43 numerem od czasu,
gdy 31 paŸdziernika 2005 r. w „Gazecie
Lwowskiej” ukaza³a siê czterostroni-
cowa wk³adka pod nazw¹ „Z Grodu
Revery”.

Poprzedza³y tamto wydarzenie
d³ugie nocne rodaków rozmowy.
Najpierw miêdzy ni¿ej podpisanym a
pani¹ Wand¹ Ridosz – prezesem TKP
im. F. Karpiñskiego w Stanis³awowie,
a póŸniej ju¿ w trójk¹cie – do³¹czy³,
bowiem do nich pan Emil Legowicz –
dyrektor „Gazety Lwowskiej” i prezes
TKPZL w jednej osobie. Wszyscy oni
powiedzieli „tak”, mnie zaœ przypad³o
w udziale poprowadzenie tej gazetki.

Pocz¹tkowo mia³a to byæ gazetka
œciœle stanis³awowska, szybko jednak
okaza³o siê, ¿e z trudem mieœcimy siê
w przyjêtej formule.

Pismo poczê³o „puchn¹æ” –  szyb-
ko osi¹gnêliœmy objêtoœæ  8  stron.
Jesieni¹ ubieg³ego roku nazwa „Z
Grodu Revery” zosta³a zast¹piona przez
nazwê „Kurier Galicyjski”.

Mieliœmy szczêœcie. Bardzo szybko
zyskaliœmy dobrych i oddanych wspó³-
pracowników i, co najwa¿niejsze,
wiernych Czytelników.

Ca³y czas wszyscy cz³onkowie
redakcji pracowali honorowo – nikt nie
pobiera³ ¿adnego wynagrodzenia ani
honorariów autorskich.

W ostatnich miesi¹cach ukazywa-
nia siê naszego pisma w starej formie
dodatku do „Gazety Lwowskiej” od-
czuwaliœmy, ¿e dotychczasowa formu³a
istnienia naszej gazety z ka¿dym
miesi¹cem wyczerpuje siê. To, co
pocz¹tkowo by³o plusem, stawa³o siê
hamulcem w rozwoju pisma.

Byæ mo¿e nie by³o w tym z³ej woli
ze strony naszych partnerów. Byæ
mo¿e...

Nie bêdziemy rzucaæ za siebie
kamieniami. Któ¿ z nas bez grzechu
jest...

Postanowiliœmy zasmakowaæ
pe³nej samodzielnoœci.

Jesteœmy pismem w pe³ni nieza-
le¿nym. Choæ zrzeszamy ludzi o
ró¿nych pogl¹dach i przynale¿noœci
organizacyjnej, programowo nie jes-
teœmy i nie chcemy byæ organem
¿adnej organizacji.

Taka jest formu³a wolnej prasy i
zasady tej chcemy dotrzymaæ.

Jesteœmy natomiast otwarci na
wspó³pracê ze wszystkimi  œrodowis-
kami, organizacjami i innymi zrzesze-
niami polskimi i nie tylko polskimi,
choæ te pierwsze maj¹ dla nas, ze
zrozumia³ych wzglêdów, znaczenie
pierwszoplanowe. Zawsze chêtnie
bêdziemy przedstawiaæ ich dokonania
i problemy.

Chcemy przy tym wspó³pracowaæ
ze wszystkimi, którym drogie jest
s³owo polskie i polska kultura.

Niezale¿nie od ich przynale¿noœci
organizacyjnej, narodowoœci, wyznania.

Szanujemy i nadal bêdziemy przed-
stawiaæ na ³amach naszego pisma
kulturê, dokonania narodów i œrodo-
wisk, ¿yj¹cych razem z nami  na  tej
ziemi.

Czerpiemy ducha  z  tej  „jagiel-
loñskiej mozaiki”, tak jak czynili to
przodkowie nasi w dawnej Rzecz-
pospolitej. Dlatego te¿ bêdziemy
wspieraæ porozumienie pomiêdzy
narodem polskim i ukraiñskim. Uwa-
¿amy, ¿e jest ono racj¹ stanu Polski i
Ukrainy. Tak, jak racj¹ stanu jest
wspólna europejska droga.

£amy naszego pisma s¹ otwarte dla
wszystkich. Zapraszamy do wspó³-
pracy i ¿yczymy mi³ej lektury.

Marcin Romer

Jesteœmy
szczêœliw¹ gazet¹!
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„Jestem w tym miejscu po raz
pierwszy i z ogromnym wzruszeniem
kieruje do Pañstwa kilka s³ów w rocz-
nicê tego wydarzenia, które mia³o
miejsce z 3 na 4 lipca 1941 roku we
Lwowie. Spo³ecznoœæ polska Lwowa
jeszcze nie zd¹¿y³a otrz¹sn¹æ siê po
tragedii w „Brygidkach”. Po tym, co
zostawi³a po sobie w³adza sowiecka,
NKWD, pojawi³ siê drugi totalitarny
agresor. Pad³ kwiat polskiej inteligencji
Lwowa. Mówi¹c tak zbiorowo o kwie-
cie polskiej inteligencji, nie mo¿na
zapominaæ ka¿dego z nich z osobna.
Chcia³oby siê wymieniæ tê d³ug¹ litaniê
nazwisk, czego za ka¿dym razem robiæ
nie mo¿emy, ale przypomnijmy
nazwisko Boya ̄ eleñskiego, profesora
Longchamps de Berier z trzema
synami czy wielokrotnego premiera i
ministra rz¹du II Rzeczypospolitej
Kazimierza Bartla” – powiedzia³
wiceminister Wies³aw Tarka.

Pan wiceminister wspomnia³ o
lwowsko-warszawskiej szkole mate-
matycznej, o Kawiarni „Szkockiej”.
Zaznaczy³, i¿ we Lwowie „rodzi³a siê
i wzlata³a polska myœl, która ubogaci³a
wiele oœrodków polskich akademic-
kich”. „Ze Lwowa wywodzili siê liczni
profesorowie, którzy zak³adali po
wojnie Uniwersytet Wroc³awski,
Politechnikê Wroc³awsk¹, zasilili wiele
polskich uniwersytetów: warszawski,
Adama Mickiewicza, Uniwersytet
Miko³aja Kopernika i wiele uczelni
lubelskich” – podkreœli³ pan Wies³aw
Tarka.

„Chcia³bym przy tej smutnej, tra-
gicznej rocznicy podziêkowaæ wszyst-
kim Pañstwu tutaj zebranym,
wszystkim Polakom i ludziom dobrej
woli Lwowa, którzy przez te wszystkie
lata przenieœli w sercu pamiêæ o tej

66. rocznica mordu profesorów polskich we Lwowie

Tu rodzi³a siê i wzlata³a polska myœl...
Jak co roku Polacy ze Lwowa przybyli w dniu 4 lipca na Wzgórza Wuleckie, aby oddaæ ho³d profesorom polskim, bestialsko zamordowanym
przez okupantów niemieckich. W uroczystoœciach uczestniczyli: wicepremier Spraw Wewnêtrznych i Administracji RP Wies³aw Tarka z osobami
towarzysz¹cymi, Konsul RP we Lwowie, Ambasador Wies³aw Osuchowski, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi
Jan Franczuk, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil
Legowicz, bp Marian Buczek, o. Aleksander Litwiniuk, delegacja z województwa podkarpackiego, harcerze, m³odzie¿ i doroœli.

strasznej zbrodni, którzy pamiêtaj¹,
dbali o to miejsce. To miejsce jest nasz¹
zbiorow¹ pamiêci¹, jest naszym
zbiorowym bólem, ale równie¿ zbioro-
wym zobowi¹zaniem, ¿e jak d³ugo
bêdziemy pamiêtaæ o tej tragedii, mo¿e
nie dopuœcimy do tego, ¿eby podobne
tragedie wydarza³y siê w przysz³oœci”
– powiedzia³ na zakoñczenie swego
przemówienia wiceminister Tarka.

Konsul Generalny RP we Lwowie,
Ambasador Wies³aw Osuchowski
powiedzia³ m.in.: „To piêkny zwyczaj,
¿e rokrocznie w tym miejscu tak sym-
bolicznym gromadz¹ siê polscy
lwowiacy. Ta uroczystoœæ zawsze jest
uroczystoœci¹ tak¹ prost¹, tak¹
zwyczajn¹, tak¹, jaki jest ten pomnik,

w swojej postaci. To œwiêto jest œwiê-
tem pamiêci, jest jak gdyby równie¿,
ze wstydem to przyznajê, troszeczkê
zapomnianym w Polsce. Chcia³oby siê,
¿eby tu zosta³ wzniesiony pomnik,
piêkny pomnik”.

Eugeniusz Cydzik, prezes hono-
rowy Polskiego Towarzystwa Opieki
nad Grobami Wojskowymi we Lwo-
wie przypomnia³ historiê powstania
krzy¿a na Wzgórzach Wuleckich. To
w³aœnie Polskie Towarzystwo Opieki
nad Grobami Wojskowymi wspólnie
z Konsulatem Generalnym RP we
Lwowie ufundowa³o i postawi³o ten
pomnik. Pan Cydzik wspomnia³ tak¿e
o innych grobach polskich, które znaj-
duj¹ siê na tych terenach: w Zadwórzu,

w Busku, w Kurowiczach. „Tylko
mamy za ma³o r¹k do pracy. Tacy
m³odzicy, jak ja, wszystko robi¹” –
zaznaczy³ Eugeniusz Cydzik.

Nastêpnie  przed krzy¿em-pomni-
kiem zosta³y z³o¿one wi¹zanki kwiatów
od Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji Rzeczypospolitej
Polskiej, od Konsulatu Generalnego
RP we Lwowie, od organizacji polskich

wersytetu. Przychodz¹ tutaj, ale chyba
nie za czêsto, grupy z Polski”. Ks. bp
zwróci³ siê do przedstawicieli polskich
mediów lwowskich, aby propagowali
wydarzenia, zwi¹zane z mordem
polskich, profesorów lwowskich, aby
Wzgórza Wuleckie by³y czêœciej
odwiedzane przez zorganizowane
grupy, jak i poszczególne osoby z
Rzeczypospolitej.

Winiec sk³ada wicepremier Spraw Wewnêtrznych i Administracji RP
Wies³aw Tarka

Fragment krzy¿a-pomnika na Wzgórzach Wuleckich

oraz od poszczególnych uczestników
uroczystoœci.

Ks. bp Marian Buczek przewodni-
czy³ modlitwie za poleg³ych profesorów.
Przedtem powiedzia³: „Miejsce, na
którym stoimy, wywiera w nas trage-
diê, po ludzku, a po Bo¿emu – refleksjê,
¿e trzeba siê modliæ o to, aby wiêcej
do takiej sytuacji nie dosz³o. Profeso-
rowie, jak ju¿ zosta³o powiedziane,
byli, jak kwiat inteligencji œwieckiej i
duchowej, jak ks. Komornicki, profe-
sor na Wydziale Teologicznym Uni-

Przychodz¹c co roku na Wzgórza
Wuleckie, modlimy siê za ofiary mordu
– kwiat polskiej inteligencji Lwowa,
sk³adamy wieñce, zapalamy znicze. W
zadumie wracamy do swoich domów,
do miejsc pracy, nios¹c w g³êbi serc
wiarê w nagrodê wieczn¹, której
dost¹pili zamordowani oraz nieza-
chwian¹ nadziejê, ¿e pod ¿adnym
pretekstem, ¿aden cz³owiek nie mo¿e
podnieœæ rêki na drugiego cz³owieka.

Maria Basza
Fot. autorka

Szko³a  Kultury Polskiej. Wizyty studyjne

7-13 paŸdziernika 2007
Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków
Cel

Szko³a koncentrowaæ siê bêdzie
wokó³ polskiej sztuki wspó³czesnej
– filmu/sztuk wizualnych, lite-
ratury, teatru/performance – jej
kondycji, nowoczesnych metod
zarz¹dzania instytucjami, promuj¹-
cymi sztukê, jak równie¿ wspó³pracy
instytucji kultury z biznesem. Odby-
waæ siê bêd¹ spotkania z artystami,
dziennikarzami, menad¿erami,
przedstawicielami spo³ecznoœci
akademickiej oraz organizacji poza-
rz¹dowych.
Uczestnicy
Szko³a Kultury Polskiej adresowana
jest do m³odych profesjonalistów,
obywateli Ukrainy oraz Bia³orusi:
- studentów po 3. roku studiów huma-
nistycznych

- doktorantów-specjalistów w zakresie
m.in. kulturoznawstwa, zarz¹dzania
kultur¹, historii sztuki
- kuratorów sztuki, artystów, mena-
d¿erów kultury
Kryteria
Jêzykiem wyk³adowym Szko³y jest
polski (jêzyk wiod¹cy) oraz angielski
(pomocniczy).
Kandydaci do uczestnictwa w Szkole
Kultury Polskiej proszeni s¹ o prze-
s³anie formularza aplikacyjnego (do
pobrania na www.villa.org.pl) oraz
listu motywacyjnego (w jêzyku pol-
skim lub angielskim).
PROGRAM
Program 7- dniowej Szko³y Kultury
Polskiej zrealizowany zostanie w
oparciu o nastêpuj¹ce formy:
- wizyty studyjne

- wyk³ady
- wydarzenia towarzysz¹ce
Koszty
Organizatorzy pokrywaj¹ koszty
podró¿y, zakwaterowania i wy¿ywienia,
udzia³u w wizytach studyjnych oraz
wydarzeniach towarzysz¹cych.
Termin nadsy³ania aplikacji up³ywa
3 wrzeœnia 2007 r.

Szczegó³owe informacje:
www.villa.org.pl

Kontakt:
Katarzyna Dorota Kopeæ,

Stowarzyszenie Willa Decjusza
ul. 28 Lipca1943 r.17a, PL 30-233

Kraków
tel. 48.12.4253638, faks 48.12.4253663

tel. kom. 48.509647303
www.villa.org.pl

e-mail: katko@villa.org.pl
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Pismo wspierane przez Senat RP
za poœrednictwem Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie

Za treœæ reklam, og³oszeñ i oœwiadczeñ
redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci, nie
zamówionych rêkopisów nie zwraca i pozo-
stawia sobie prawo do skrótów. Pogl¹dy,
prezentowane na ³amach naszego pisma,
nie zawsze odpowiadaj¹ pogl¹dom cz³onków
redakcji lub wydawcy.
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„Lato z radiem – naprzeciw
EURO-2012” – to akcja kulturalno-
artystyczna, poœwiêcona wzajemnej
wspó³pracy Polski i Ukrainy w trakcie
organizacji EURO-2012. W konferen-
cji prasowej, inauguruj¹cej projekt,
udzia³ wziêli: Krzysztof Czabañski,
Prezes Zarz¹du Polskiego Radia S.A.,
Maciej Grzeœkowiak – kierownik
sztabu d.s. organizacji EURO-2012,
Adam Olkowicz, kierownik zespo³u
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej d.s.
organizacji EURO-2012, Wojciech
Konieczny – zastêpca dyrektora Pro-
gramu I Polskiego Radia, Dariusz
Górski, syn wybitnego pi³karza pol-
skiego i trenera, Kazimierza Górskiego.
Stronê ukraiñsk¹ reprezentowali:
Bogdan Soko³owski, doradca Prezy-
denta Ukrainy, cz³onek Komitetu
Organizacyjnego d.s. przygotowañ i
organizacji na Ukrainie turnieju
fina³owego EURO-2012, Jaros³aw
Grysio – cz³onek komitetu Wykonaw-
czego Federacji Pi³karskiej Ukrainy,
Prezydent Federacji Pi³karskiej na
Ziemi Lwowskiej, a tak¿e Rus³ana
£y¿yczko, przewodnicz¹ca Komitetu
Rady Najwy¿szej Ukrainy d.s. zaple-
cza informacyjnego, dot. integracji
europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy,
bardziej znana jako œpiewaczka i
zwyciê¿czyni „Eurowizji”.

Dziennikarzom zaprezentowano
krótkie filmy z historii „Lata z Radiem”
oraz o ¿yciu i dzia³alnoœci œ.p. Kazi-
mierza Górskiego, urodzonego  w 1921 r.
we Lwowie. Ten wybitny trener by³
we Lwowie w 2003 roku, kiedy pow-
sta³ pomys³ wspólnej kandydatury
Polski i Ukrainy, jako organizatorów
EURO-2012. Równie¿ we Lwowie
odby³o siê pierwsze spotkanie organi-
zacyjne, celem którego by³o uzgodnienie
planu dzia³añ w sprawie organizacji
Mistrzostw Europy.

Wa¿ny jest fakt, ¿e we Lwowie
spotka³y siê... pi³ka i muzyka. Wojciech
Konieczny powiedzia³ dziennikarzom,
¿e „Lato z radiem” po raz pierwszy
wyruszy³o ze swymi koncertami poza
granice Polski (redakcja dowiedzia³a
siê, ¿e kolejny koncert „zagraniczny”

 „Lato z radiem – naprzeciw Euro-2012”
19 lipca br. w Kamienicy Sobieskich we Lwowie (³¹czonej od zawsze z Dziedziñcem Renesansowym lub Dziedziñcem W³oskim) odby³a
siê prezentacja projektu: „Lato z radiem – naprzeciw EURO-2012”. Wspó³organizatorami projektu by³y: Polskie Radio Program I -
„Jedynka” oraz agencja producencka „Studio LUXEN”. Sponsorzy – Coca Cola oraz UkrEximBank.

21 lipca br. w hotelu „Opera” odby³
siê buisines-lunch przedstawicieli
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej oraz
Federacji Pi³karskiej Ukrainy. Wyniki
spotkania zosta³y przedstawione
dziennikarzom w trakcie krótkiej
konferencji prasowej, odbywaj¹cej siê

niema³ na... dachu hotelu. Polski Zwi¹-
zek Pi³ki No¿nej reprezentowali tym
razem tak¿e prezes PZPN Micha³
Listkiewicz i Jan Tomaszewski.

Przedstawiciele obu organizacji
pi³karskich podkreœlali, ¿e miejsce
przeprowadzenia spotkania mia³o
charakter symboliczny, ze wzglêdu na
miejsce, jakim jest Lwów. Uczestnicy
spotkania podkreœlali, ¿e sukces orga-

by³o d¹¿enie do poszerzenia kontaktów
na poziomie miast, szczególnie tych,
gdzie bêd¹ siê odbywa³y Mistrzostwa.

Uzgodniono m.in. kwestie, zwi¹zane
z przep³ywem informacji w sprawach

skiego Radia oraz PZPN. Po tym
podpisaniu niejednokrotnie wspominano
œ.p. Kazimierza Górskiego. Prezes K.
Czabañski zachêci³ do podobnego
kroku Federacjê Pi³karsk¹ Ukrainy
oraz media ukraiñskie.

Uczestnicy spotkania podkreœlili,
¿e organizacja EURO-2012 jest szans¹
dla Polski i Ukrainy, aby mog³y siê
zaprezentowaæ, jako pañstwa prawdzi-
wie europejskie. Wobec tego, PZPN i
Federacja Pi³karska Ukrainy wraz z
Programem I Polskiego Radia wyst¹-
pi³y z inicjatyw¹ wzajemnej promocji
miast-organizatorów Euro-2012.

Nawi¹zuj¹c do koncertu „Lata z
radiem” z udzia³em artystów polskich
i ukraiñskich, piosenkarka Rus³ana
zaproponowa³a, aby we wszelkich
projektach artystycznych, które odbêd¹
siê w Polsce i na Ukrainie, udzia³ wziêli
artyœci obu krajów.

Podczas konferencji prasowej w Kamienicy Sobieskich. Bogdan Soko³owski, (drugi od od lewej), Adam
Olkowicz, Wojciech Konieczny i  Rus³ana £y¿yczko

Uczestnicy konferencji prasowej

„Lata z radiem” odbêdzie siê 26
sierpnia w Wilnie – I.M.). Natomiast
„panowie od pi³ki” zapewniali dzien-
nikarzy, ¿e niebawem rusz¹ prace przy
budowie autostrad, hoteli, stadionów...
Zwa¿ywszy na to, ¿e fachowscy ukra-
iñscy chc¹ jechaæ do Polski, gdy¿
fachowcy polscy jad¹ na Zachód,
mo¿emy zwyczajnie pozostaæ bez r¹k
do pracy, a bêdzie jej du¿o.

nizacyjny EURO-2012  zale¿y nie
tylko od organów najwy¿szych w³adzy
pañstwowej, lecz równie¿ od tzw.
„zwyk³ych obywateli” oraz w³adzy
samorz¹dowej. W³aœnie dlatego jedn¹
z decyzji, podjêtych na spotkaniu
przedstawicieli w³adz PZPN i FPU,

Przemawia prezes PZPN Micha³ Listkiewicz

organizacji imprez, towarzysz¹cych przy-
gotowaniom do EURO 2012. Zdaniem
Sergija Storo¿enki, wiceprezesa Fede-
racji Pi³ki No¿nej Ukrainy, organizacja
mistrzostw odbywa siê na zasadach
g³êbokiego zaufania i otwartoœci.
Zaznaczono, ¿e rola mediów w sprawie
utrzymania tych zasad jest ogromna.

W³aœnie we Lwowie Krzysztof
Czabañski, Prezes Zarz¹du Polskiego
Radia S.A. i Micha³ Listkliewicz,
prezes Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
podpisali Deklaracjê o wspó³pracy
miêdzy Pierwszym Programem Pol-

Prezes PZPN Micha³ Listkiewicz
po raz kolejny  podziêkowa³ UEFA  za
wybór Polski i Ukrainy i zapewni³, ¿e
oba pañstwa uczyni¹ wszystko, aby Mist-
rzostwa odby³y siê na najwy¿szym
poziomie.

Spotkanie, które mia³o miejsce we
Lwowie, by³o dobrym pocz¹tkiem
organizacji EURO-2012. Nastêpne
zosta³o zaplanowane na wrzesieñ 2007 r.
i odbêdzie siê w Polsce.

Przygotowa³a Irena Masalska
Foto Maria Basza

W dniu 4 lipca br. we Lwowskiej
Obwodowej Administracji Pañstwowej
odby³a siê konferencja prasowa, doty-
cz¹ca realizacji Programu „Dobre s¹-
siedztwo – Polska – Bia³oruœ - Ukraina
Interreg III A/TACIS CBC 2004-2006”.
W spotkaniu uczestniczyli: gubernator
Ziemi Lwowskiej, Petro Olijnyk, wice-
premier Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji RP Wies³aw Tarka, Konsul
Generalny RP we Lwowie, Ambasador
Wies³aw Osuchowski, kierownik
Wspólnego Sekretariatu Technicznego
programu, Mariusz Kasprzyk, Olga Pa-
rasocka, dyrektor Centrum Informacyj-
nego „Dobre S¹siedztwo” we Lwowie.

Powiêkszenie siê Unii Europejskiej
w 2004 roku o dziesiêæ krajów cz³on-
kowskich, sta³o siê impulsem do kszta³to-
wania nowych kierunków polityki UE w
odniesieniu do jej nowych s¹siadów:
Ukrainy, Bia³orusi i krajów ba³kañskich,
które wraz z czêœci¹ wschodni¹ UE s¹

„Dobre S¹siedztwo – Polska – Bia³oruœ – Ukraina”
rozpatrywane jako tereny wspólne do
realizacji tej polityki. W zwi¹zku z tym,
Unia Europejska wdro¿y³a programy,
których celem jest zsynchronizowany
rozwój terenów przygranicznych UE
oraz jej nowych s¹siadów na Wschodzie
i Po³udniu. Programy te okreœlono jako
Programy „Dobre S¹siedztwo”. W kra-
jach UE programy s¹ finansowane przez
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Kraje, znajduj¹ce siê poza granicami UE,
otrzymuj¹ wsparcie dziêki programowi
pomocy technicznej TACIS.

Program „Dobre s¹siedztwo – Polska
– Bia³oruœ - Ukraina Interreg III A/TACIS
CBC 2004-2006” nale¿a³ do jednego z
siedmiu programów, zatwierdzonych
przez Komisjê Europejsk¹ w dniu 5
listopada 2004. Obecnie jest przygotowy-
wany program na nastêpne lata. Jego
celem jest podwy¿szenie poziomu ¿ycia
oraz integracja spo³eczno-gospodarcza
terenów przygranicznych na drodze
œcis³ej wspó³pracy. Do terenów, objêtych
programem, nale¿¹ w Polsce – woje-
wództwa: podlaskie, mazowieckie, lubel-
skie i podkarpackie. Na Ukrainie – obwo-
dy: lwowski, wo³yñski, zakarpacki. Na
Bia³orusi – obwody brzeski, grodzieñski
oraz czêœæ zachodnia obwodu miñskiego.
Priorytety programowe to, m.in. zwiêk-

szenie konkuren-
cyjnoœci terenów
przygranicznych
drog¹ moderni-
zacji i rozbudo-
wy infrastruktury
przygranicznej.
Tak¿e zwiêksze-
nie jakoœci kapi-
ta³u ludzkiego oraz form instytucjo-
nalnych wspó³pracy transgranicznej, a
tak¿e wzrost bezpieczeñstwa na grani-
cach UE.

W ramach Programu „Dobre S¹-
siedztwo” proces  przyjmowania  projek-
tów jest podzielony na rundy aplikacyjne
lub konkursy. Odby³y siê 4 konkursy, w
ramach których z³o¿ono784 projekty. W
ramach 3 konkursów zatwierdzono
ogó³em 118 projektów (w tym 29 – z Ukra-
iny) na sumê 33 mln euro. Ze œrodków
TACIS CBC w ramach programu „Dobre
S¹siedztwo” realizowane s¹ 3 projekty,
zaœ po ostatnim konkursie finansowanie
przyznano dla dodatkowych piêciu. Orga-
nizacje ukraiñskie uczestnicz¹ w projek-
tach wspó³pracy transgranicznej tak¿e
jako partnerzy przy realizacji projektów,
z³o¿onych przez organizacje polskie.

Aktualnie dobieg³ koñca nabór pro-
jektów w ramach czwartego konkursu.

W oparciu o wyniki zostanie przyznane
dofinansowanie na sumê 4 mln EUR z
EFRR oraz na sumê 4,8 mln EUR z
TACIS CBC. Ogó³em z³o¿ono 171 pro-
jektów, w tym – 26 – przez podmioty ukra-
iñskie. Wartoœæ ogólna ich projektów
stanowi 12 mln  EUR. Aktualnie trwa spraw-
dzanie oraz ocena z³o¿onych projektów.
Centrum Informacyjne Programu
„Dobre S¹siedztwo”

Po konferencji prasowej dziennikarzy
i goœci zaproszono do wspomnianego
Centrum, które mieœci siê przy ul. Wynny-
czenki, 12. Wspomniane centrum jest
pierwsze poza granicami Unii Europejskiej.
Jego dzia³alnoœæ polega na koordynacji
dzia³alnoœci informacyjnej, edukacyjnej i
doradczej w oparciu o Program „Dobre
s¹siedztwo – Polska-Bia³oruœ-Ukraina
Interreg III A/TACIS CBC 2004-2006”
dla strony ukraiñskiej i bia³oruskiej. Cent-
rum funkcjonuje w œcis³ej wspó³pracy ze
wspólnym Sekretariatem Technicznym.
Prowadzona jest wymiana informacji miêdzy
przedstawicielami bia³oruskich i ukraiñ-
skich (lokalnych i regionalnych) organów
w³adzy, organizacjami spo³ecznymi oraz
istniej¹cymi i ewentualnymi uczestnikami
Programu „Dobre S¹siedztwo”.

W okresie funkcjonowania Centrum
Informacyjnego udzielono dot¹d ponad

200 konsultacji. Wraz z ekspertami
Wspólnego Sekretariatu Technicznego
zorganizowano 9 seminariów informa-
cyjnych we Lwowie, U¿horodzie, £ucku,
Brzeœcie, Grodnie oraz Miñsku. W semi-
nariach uczestniczy³o prawie 900 osób.

W ci¹gu roku pracy w Centrum Infor-
macyjnego odby³y siê dwa konkursy
projektów w ramach programu „Dobre
S¹siedztwo – Polska-Bia³oruœ-Ukraina”
INTERREG III A/Tacis CBC. Zwiêk-
szenie iloœci z³o¿onych  projektów œwiad-
czy o wzroœcie zainteresowania udzia³em
w Programie oraz o skutecznej pracy Cent-
rum Informacyjnego „Dobre S¹siedztwo”.
Kontakt z Centrum Informacyjnym
Programu „Dobre S¹siedztwo”
we Lwowie:
Ukraina, 79008 Lwów,
ul. Wynnyczenki, 12
Tel. +38 0322 76 26 22
Tel./faks: +38 0322 762563
e-mail: olga.parasotska@gmail.com;
dina.gustyr@gmail.com
Olga Parasocka – Dyrektor
Wykonawczy
O³ena Kuzniecowa – Ekspert d.s.
Ukrainy
Dina Gustyr – Ekspert d.s. Bia³orusi

Przygotowa³a
Irena Masalska

Ku Europie...
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W 2000-2001 r. podczas uro-
czystych obchodów rocznic œmierci i
urodzenia s³awnego syna Pokucia –
Franciszka Karpiñskiego cz³onkowie
Towarzystwa Kultury Polskiej jego
imienia zwrócili siê do w³adz miejskich
z proœb¹ o przywrócenie imienia poety
jednej z ulic starówki. Swoj¹ proœbê
motywowali tym, ¿e jeszcze przed II
wojn¹ œwiatow¹ w mieœcie by³a taka
ulica, bodaj¿e najkrótsza, która zaczy-
na³a siê od ulicy Belwederskiej i niemal
tu¿ siê koñczy³a przy placu rynkowym,
naprzeciwko katedry greckokatolickiej.
Po wojnie ulica Karpiñskiego zosta³a
wch³oniêta przez ul. Halick¹. Towa-
rzystwo sugerowa³o deputowanym,
równie¿ krótk¹, ul. Nyzow¹ (za czasów
radzieckich imienia bolszewika Kamo,
wczeœniej „za Polski” – Moœcickiego,
za „Austrii” – arcyksiêcia Ferdynanda),
poniewa¿ przy niej w Kolegium Jezu-
ickim spêdzi³ lata nauki ten wybitny
poeta Oœwiecenia, tu uczêszcza³ do
s³awnej Kolegiaty stanis³awowskiej i
opisywa³ odbywaj¹ce siê w niej wyda-
rzenia. W jego powieœci autobiogra-
ficznej „Historia mojego wieku i ludzi,
z którymi ¿y³em” jest wzmianka, i¿
okna jego mieszkania wychodzi³y na
Kolegiatê. Przez dwie ostatnie kadencje

Po latach „niebytu”
ulica Franciszka Karpiñskiego
powróci³a do Stanis³awowa,
ale... do centrum nie dosz³a

co raz to nowi radni myœleli nad tym,
jak tu post¹piæ, „a¿eby by³o zgodnie z
prawd¹ historyczn¹”. Na posiedzeniach
Komisji ...niechêæ motywowano w ten
sposób: „...kim ¿e by³ ten Karpiñski i

Ulica Karpiñskiego w Stanis³awowie przed I wojn¹ œwiatow¹

Stanis³awów dawniej i dziœ

Sta³ w tym miejscu ca³e 240 lat.
Na fasadzie mo¿na by³o odczytaæ datê
1767. Pamiêta³ czasy I Rzeczpospolitej.
Ostatnio, co prawda, opuszczony i odra-

pany. Dawno nie warzono w nim piwa.
Sta³ samotny, otoczony gwarnym ba-
zarem i nacieraj¹c¹ od ty³u budow¹.

Kilka lat temu teren starego bro-
waru przekazano prywatnemu przedsiê-

biorcy. Na rozleg³ym terytorium wokó³
starego korpusu mia³y powstaæ domy,
sam zaœ browar po przeprowadzeniu
prac koserwatorskich mia³ wróciæ do

Rozbieraj¹ browar
stanis³awowski!

¿ycia. Ba, obiecywano nawet, ¿e znów
bêdzie siê mo¿na napiæ piwa, warzo-
nego wed³ug starych receptur. Domy
powsta³y, stary browar nie doczeka³...

Ponoæ odbudowa nie by³a ju¿ technicz-
nie mo¿liwa. Budynek grozi³ zawale-
niem. Ponoæ...

Po interwencjach miejscowego
konserwatora, prokuratora, w³adz

miasta i kam-
panii medial-
nej jego dzi-
siejszy „w³aœ-
ciciel” zobo-
wi¹za³ siê po-
stawiæ go na
nowo. Od ze-
ra. Ma potem
pe³niæ rolê
centrum wy-
stawienni-
czo-targo-
wego.

Czy tak bêdzie? I czy bêdzie to ten
sam browar?

Marcin Romer

raka, zawsze przytacza siê wzmiankê
w³aœnie z powieœci Franciszka Karpiñ-
skiego. Na pewno ka¿dy z nich dobrze
pamiêta s³owa swego wieszcza Tarasa
Szewczenki: „Cudzego siê nauczajcie

Tabliczka z now¹ nazw¹ ulicy Karpiñskiego

Nowa ulica Karpiñskiego

co on zrobi³ dla naszego miasta(!?).”
Tak¹ relacjê us³ysza³am z jednego  posie-
dzenia komisji d. s. dzia³añ administra-
cyjno-terytorialnych miejskiego komi-
tetu wykonawczego, a wiêc – z wiary-
godnych ust. A przecie¿, wspominaj¹c
o O³eksie Doboszu oraz publicznej
kaŸni jego pobratymca Wasyla Baju-

i swego nie wyrzekajcie”. Jak na nasze
nowe czasy, z tym pierwszym raczej
krucho. Wreszcie, po roku rozwa¿añ,
nowi rajcowie, podatni na argumenty
znanego krajoznawcy, ³askawie uradzili
przemianowaniet ul. Oboronnej (nie-
gdyœ ¯eromskiego) na ulicê imienia
F. Karpiñskiego, czym bardzo zasko-

czyli jej mieszkañców. Zrobio-
no to po cichu, nikogo o tym
nie zawiadamiaj¹c. Zawieszo-
no tabliczki z now¹ nazw¹ na
dwóch domach na pocz¹tku i
na koñcu ulicy, zaniedbanej
jak wiele innych. Widocznie,
post¹piono tak, maj¹c  œwiado-
moœæ, ¿e chwaliæ siê nie ma czym.

Jeszcze drobna uwaga.
Sytuacje takie, jak ta, nie satys-
fakcjonuj¹ nikogo. Ani zwolen-
ników, ani przeciwników.

Jak w anegdocie – „jajeczko
troszeczkê nieœwie¿e”. A mo¿e
decyzjê podjêto, by móc siê po-
chwaliæ licznym partnerom na-
szego miasta z Polski – znów  jest
w Stanis³awowie taka ulica!

Wanda Ridosz
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Ulbrichówka znajdowa³a siê wiêcej
ni¿ na peryferiach Stanis³awowa, ju¿
poza miastem. Jecha³o siê na Ulbri-
chówkê fiakrem czyli doro¿k¹, ulic¹
Sapie¿yñsk¹ do koñca, potem przez
wiadukt kolejowy, ale nie na Majzle,
tylko skrêca³o zaraz w prawo i drog¹
wzd³u¿ torów kolejowych ko³o rafi-
nerii Habera, przez mostek nad stru-
mykiem, mieni¹cym siê zawsze od
plam nafty i ju¿ widaæ by³o piêkn¹,
piêtrow¹ secesyjn¹ willê, po³o¿on¹
w ogromnym ogrodzie. Od kolejo-
wych torów i ha³asu ci¹gle przeta-
czanych cystern chroni³ j¹ wysoki
drzewop³ot akacji, a za otoczon¹
klombami will¹ znajdowa³ siê sad
owocowy z alejkami pe³nymi
krzaków porzeczek i agrestu.

Pan Adam i pani Irma
Ulbrichówkê nazywano równie¿

Gitarówk¹, bo in¿ynier Adam Ulbrich
kupi³ tê posiad³oœæ od w³aœciciela
zak³adów ceramicznych Getera. Pra-
wid³owo  zatem nazywa³a  siê  Getarówk¹,
ale z biegiem czasu zmieniono to na
swojsko brzmi¹c¹ Gitarówkê, a¿ w

Tadeusza Olszañskiego reklamowaæ nie trzeba. To legenda polskiego dziennikarstwa. Nie obeszlo siê bez niego ¿adne powa¿niejsze
wydarzenie w polskim sporcie, ¿adna olimpiada. Tako¿ uczta kulinarna, szczególnie jeœli mowa o kuchni wêgierskiej. Wiêzy krwi i talent
spowodowa³y, ¿e by³ i jest ¿elaznym, i najbardziej kompetentnym korespondentem od spraw wêgierskich. Od wielu lat zwi¹zany z polskim
tygodnikiem „Polityka”.
Jednak nie wszyscy wiedz¹, ¿e Tadeusz Olszañski jest rodowitym stanis³awowiakiem. Tu spêdzi³ swoje dzieciñstwo, póki zawierucha
wojenna nie wygna³a go z rodzinnego miasta. Od pocz¹tku istnienia naszego pisma wspomaga nas s³owem i duchem. Jego rady s¹ nie do
przecenienia. Po ostatniej naszej rozmowie telefonicznej otrzyma³em maila: „po zastanowieniu siê wysy³am Ci pierwsze rozdzia³y ksi¹¿ki
o Stanis³awowie, któr¹ zacz¹³em pisaæ z postanowieniem, ¿e nie bêdê drukowa³ fragmentów. Dla waszego pisma jednak siê za³ama³em”.
Rezultatem tego „za³amania” jest zamieszczony poni¿ej tekst – bêd¹cy jednym z rozdzia³ów rzeczonej ksi¹¿ki. Jeœli autor zezwoli, a tak¹
mamy nadziejê, wkrótce poznacie Pañstwo  nastêpne rozdzia³y.
Dziêkujemy Ci, Tadeuszu!

Marcin Romer

By³o, minê³o, zosta³o w pamiêci...

ULBRICHÓWKA
koñcu zatriumfowa³a Ulbrichówka. Bo
dzia³o siê tam du¿o ciekawego i nabra³a
znaczenia w towarzyskim ¿yciu
Stanis³awowa.

Pan Ulbrich pochodzi³ ze spoloni-
zowanej niemieckiej rodziny i by³
nafciarzem. Poszukiwa³ nafty nie tylko
na ca³ym Pokuciu, ale i na Zakarpaciu.
Mia³ swój du¿y udzia³ w odkryciu ropy
w 1909 r. w Borys³awiu, ale najwiêkszy
skarb znalaz³ za Karpatami, na za-
mieszka³ych przez Wêgrów terenach
S³owacji. I choæ nie znalaz³ tam Ÿróde³
ropy, to pozna³ swoj¹ przysz³a ¿onê,
niezwykle energiczn¹ Irmê Pecs, która
nie tylko cudownie urz¹dzi³a willê, ale
te¿ organizowa³a mnóstwo spotkañ i
niepodzielnie panowa³a  na  Ulbrichówce.
Zawsze by³o tam, zw³aszcza latem,
pe³no goœci, z dominacj¹ w³aœnie
o¿enionych z Polakami Wêgierek, a
tak¿e przyjació³ ze Lwowa, a nawet z
Warszawy. Grano w brid¿a na weran-

dzie, przesiadywano na koszykowych
fotelach w ogrodzie i wreszcie chodzo-
no siê k¹paæ w pobliskiej Bystrzycy
Nadwórniañskiej, w pobli¿e mostu
kolejowego w Chryplinie, bo tam woda
by³a nie tylko przeczysta, ale i dziêki
ma³ej tamie, zrobionej z powi¹zanej
w pêki wikliny, równie¿ g³êboka. Do
Ulbrichów jecha³o siê, wiêc doro¿k¹
na ca³y dzieñ, z czego po³owê spêdza³o
nad rzek¹, zabieraj¹c koszyki z kanap-
kami i piciem, przewa¿nie przelanym
do butelek domowym kompotem. A
wieczorem znów zaje¿d¿a³y doro¿ki,
a by zabraæ goœci do miasta.

M³odzi Ulbrichowie
Droga nad Bystrzycê wiod³a z

Ulbrichówki do skarpy nad rzek¹,
potem w dó³, przez wiklinowe ³êgi,
przeciête lini¹ okopów z czasów
pierwszej wojny œwiatowej, rozmyte
ju¿ wylewaj¹c¹ na wiosnê Bystrzyc¹ i
poroœniête  traw¹.

Bystrzyca Nadwórniañska by³a
zupe³nie inna, ni¿ op³ywaj¹ca Stanis-
³awów od zachodniej strony Bystrzyca
So³otwiñska. Ta ociera³a siê prawie o
miasto, by³a mêtna, ¿ó³tawa i nazy-
wano j¹ z³ot¹. Nadwórniañska natomiast
sp³ywa³a z po³udniowego wschodu,
prosto z Karpat z chy¿oœci¹ górskiego
potoku, w górnym biegu równolegle
do Prutu. Mia³a kryszta³ow¹ wodê, w
dzieñ srebrn¹, pod wieczór czarn¹ i
dlatego te¿ nazywano ja i srebrn¹, i
czarn¹. Czernia³a  czasem równie¿ i w
dzieñ. Wtedy trzeba by³o b³yskawicz-
nie zwijaæ manatki, bo zwiastowa³o to
szybko nadchodz¹c¹ burzê. W tej
Bystrzycy by³o mnóstwo ryb – od
ma³ych p³otek po ca³kiem du¿e pstr¹gi.

Wspólny dla obu Bystrzyc by³ wartki
nurt – st¹d i nazwa rzek - ¿wirowate,
kamieniste dno, szerokie rozlewanie
siê, a nawet wylewanie na wiosnê i w
lato po deszczach, a tak¿e czêsta
zmiana koryta. By³y to pe³ne uroku,
ale przecie¿ nieokie³znane w tamtych
latach rzeki. Ró¿ni³o je to, ¿e na So³ot-
wiñsk¹ chodzi³a siê k¹paæ raczej
miejska batiarnia, czyli ³obuzeria, a na
Nadwórniañsk¹ – lepsze towarzystwo.

Do Ulbrichów chodzi³o siê wszak-
¿e nie tylko ze wzglêdu na uroki Byst-

Lwowa, handlowali drewnem i przy-
je¿d¿ali do rodziców autem. M³odzi
Ulbrichowie zadawali szyku, je¿d¿¹c
po Stanis³awowie swoim odkrytym
kabrioletem lub na motocyklu, zawsze
w pilotkach i ochronnych, ogromnych
okularach, jak z jakiegoœ filmu. A ich
wielkiej urody siostra Irena przyje¿d¿a³a
na wakacje do Stanis³awowa razem ze
swoim synem, moim rówieœnikiem
Stefanem, z wielkiego warszawskiego
œwiata.

Tadeusz Kudelski
Irena wysz³a za m¹¿ za Tadeusza

Kudelskiego, syna in¿yniera Jana To-
masza Kudelskiego, który na  pocz¹tku
XX wieku by³ architektem miejskim
Stanis³awowa. To on przyczyni³ siê do
nadania miastu jego secesyjnego
kszta³tu, a tak¿e zaprojektowa³ i
zbudowa³ wiele piêknych kamienic,
miêdzy innymi na ulicy Kazimierzow-
skiej z piêknymi witra¿ami na klatkach
schodowych, które do dziœ s¹ ozdob¹
Stanis³awowa. I choæ od wielu lat za-
brudzone, niemyte, ci¹gle godne s¹
zazdroœci. Kudelski zas³yn¹³ te¿ z tego,
¿e prowadzi³ w Stanis³awowie  otwarty,
artystyczno-cygañski dom, w którym
bywali Jan Kasprowicz oraz Stanis³aw
Przybyszewski, którzy wprawdzie
krótko, ale przecie¿ byli w tamtym okre-
sie nauczycielami w polskim gimna-
zjum filologicznym w Stanis³awowie.

Tadeusz Kudelski studiowa³ na
Politechnice Lwowskiej i w 1918 r.

Opowieœæ o Stanis³awowie

Stara secesyjna willa jest poddawana specyficznemu remontowi

Ten przedwojenny dom na Ulbrichówce wykupi³ dziœ jeden z w³aœcicieli

Tak obecnie wygl¹da jedna z dawnych willi na Ulbrichówce

rzycy. Kwit³o tam ¿ycie towarzyskie i
bywali goœcie z wielkiego œwiata.
Pañstwo Ulbrichowie mieli trójkê
dzieci: córkê Irenê oraz dwóch synów,
Antoniego i Zygmunta. Ciocia Irma –
jak j¹ nazywa³em – oczywiœcie nauczy-
³a swoje dzieci po wêgiersku i moja
Mama kaza³a mi z nich braæ przyk³ad.
To byli ju¿ doroœli ludzie, prowadzili
w³asny tartak gdzieœ w okolicach

oczywiœcie wzi¹³ udzia³ w obronie
Lwowa przed Ukraiñcami. By³ jednym
z lwowskich Orl¹t, adiutantem swego
profesora z Politechniki Kazimierza
Bartla. I to sta³o siê pocz¹tkiem jego
kariery, gdy¿ Bartel, który w miêdzy-
wojennej Polsce by³ jednym z licz¹cych
siê polityków, trzykrotnym premierem,
œci¹gn¹³ swego adiutanta do stolicy.
M³ody Kudelski podtrzyma³ jednak
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 swoje stanis³awowskie zwi¹zki
ma³¿eñstwem z Iren¹ Ulbrichówn¹,
która co roku ze swoim synem Ste-
fanem przyje¿d¿a³a na wakacje do mat-
ki w Stanis³awowie, na Ulbrichówkê.

Niezwyk³e zainteresowania
Stefan, nazywany przez babciê

Irmê po wêgiersku Bimbo, co znaczy³o
– Kwiatuszek, by³ zupe³nie innym
ch³opcem, ni¿ wszyscy moi stanis³a-

ale potem zaczêliœmy siê œmiaæ. Ja
nadrabia³em min¹ i na ca³e ¿ycie nabra-
³em szacunku do elektrycznoœci. Oczy-
wiœcie, nie mog³em mieæ wtedy pojêcia
o tym, ¿e Stefan Kudelski stanie siê
wybitnym in¿ynierem elektrykiem,
odkrywc¹ i twórc¹ najlepszych na
œwiecie profesjonalnych magnetofo-
nów Nagra. Ale chyba i on  niczego
podobnego wtedy nie przypuszcza³,
poniewa¿, gdy go pytano, kim w

W ró¿ne strony
W czasie wojny losy Ulbrichów i

Kudelskich rozdzieli³y siê, potoczy³y
inaczej. We wrzeœniu 1939 r. Kudelscy
nie mieli najmniejszych z³udzeñ co do
poczynañ hitlerowców w stosunku do
ludzi, zwi¹zanych z polskimi w³adza-
mi i ewakuowali  siê z Warszawy z
jedn¹ z pierwszych rz¹dowych kolumn.
Przez Zaleszczyki do Rumunii, a
stamt¹d na Wêgry, do rodziny babci
Irmy, by stamt¹d przedostaæ siê do
Francji. Tadeusz Kudelski zosta³ w
Pary¿u i tam po upadku Francji zwi¹za³
siê z ruchem oporu. ¯onê i syna
wyekspediowa³ natomiast przez zie-
lon¹ granicê do Szwajcarii. Egzystencjê
zapewni³ im systematycznie wyp³acany
skromny procent z tytu³u wprowadze-
nia wynalazku in¿yniera Sêdzimira –
walcowania blach stalowych na zimno,
wprowadzonym naprzód do huty
Baildon, a potem do œwiatowego
hutnictwa dziêki mened¿erskim zdol-
noœciom Tadeusza Kudelskiego.

Magnetofon Nagra – wynalazkiem
Stefana Kudelskiego

Stefan zrobi³  maturê w  szwajcar-
skim gimnazjum we Florimont, a
potem rozpocz¹³ studia na Politechnice
w Lozannie. Przerwa³ je po czwartym
roku, gdy¿ doszed³ do wniosku, ¿e
niczego wiêcej ju¿ siê na tych studiach
nie nauczy i zabra³ siê za realizowanie
w³asnych pomys³ów. W skromnych
warunkach, na zapleczu kuchni
mieszkania w Prilly, urz¹dzi³ warsztat,
skonstruowa³ i opatentowa³ swój

tak¿e kinematografii. Stefan Kudelski
otrzyma³ te¿ pierwszego technicznego
Oscara za nagrania na jego sprzêcie
muzyki do „Czarnego Orfeusza”.
Wreszcie ca³y amerykañski program
kosmiczny równie¿ korzysta³ z
magnetofonów z polsk¹ nazw¹! Stefan
zbudowa³ fabrykê, sta³ siê bardzo
bogatym cz³owiekiem i znalaz³ siê w
poczcie 100 geniuszy Szwajcarii
(„Gent Suisses” 1998 ).

Przez Ojca – do serca kuzyna
Antek i Zygmunt Ulbrichowie nie

wrócili nigdy do Polski. Lilka po
maturze, chyba w 1959 roku, otrzy-
ma³a wreszcie paszport i wyjecha³a,
aby poznaæ swego ojca. Umówili siê
w Szwajcarii, u Stefana. Pojecha³a i
nigdy siê z nim nie spotka³a, bo ojciec
zmar³ dzieñ przed jej przyjazdem! By³a
piêkn¹ dziewczyn¹ o typowej polskiej
urodzie, o jasnych w³osach i niebieskich

Opowieœæ o Stanis³awowie

Stefan Kudelski z wyprodukowanym sprzêtem

wowscy koledzy i rzeczywiœcie by³
niez³ym kwiatuszkiem! Imponowa³ mi
nie dlatego, ¿e, choæ ni¿szy, udawa³
starszego ode mnie – wrêcz przeciwnie,
akurat to by³o powodem, i¿ od czasu
do czasu t³ukliœmy siê w ogrodzie –
ale z tego wzglêdu, ¿e mia³ niezwyk³e
zainteresowania. Razem z kolegami
bawiliœmy siê g³ównie w wojsko i
byliœmy dumni ze swoich pude³ek z
o³owianymi ¿o³nierzykami, a Bimbuœ
interesowa³ siê znacznie powa¿niejszy-
mi zabawami. Obok willi Ulbrichów
znajdowa³ siê kopiec z wydr¹¿on¹ w
g³êbi piwnic¹, który spe³nia³ w tamtych
czasach rolê ch³odni. W przedsionku,
prowadz¹cym do swoistej spi¿arki-
lodówki, gdzie trzymano ¿ywnoœæ, a
na pó³kach sta³y s³oiki z konfiturami,
Bimbuœ urz¹dzi³ sobie coœ w rodzaju
laboratorium. W kopcu by³o ciemno i
wchodzi³o siê tam z latark¹ albo z zapa-
lon¹ œwiec¹, a Stefan w tym swoim
pomieszczeniu mia³ ma³e dynamo,
mnóstwo ró¿nych drutów, kabli, ¿a-
rówki i ca³y czas majstrowa³ nad
w³asnym oœwietleniem. Naprzód sam
krêci³ korbk¹, potem mnie kaza³ ni¹
krêciæ i ¿aróweczki rozb³yska³y œwiat-
³em i nawet przez d³u¿szy czas siê
pali³y. Czasem coœ strzela³o, pêka³o i
wtedy przy œwieczkach od nowa zaczy-
na³a siê ca³a zabawa. Nie zapomnê, jak
pewnego razu, chyba w ostatnie  wakacje
przed wojn¹, Stefcio pod³¹czy³ mnie
do jakiegoœ kabla i potê¿nie mnie kop-
nê³o. Przeraziliœmy siê naprzód obaj,

przysz³oœci bêdzie, niez³omnie odpo-
wiada³: ministrem bez teki! By³o to dla
mnie wtedy wielce zagadkowe, gdy¿
co to za minister, który nie ma teki?
Ale Stefan by³ z Warszawy i dobrze to
wiedzia³, bo w ich willi na Mokotowie
czêstymi goœæmi bywali wielcy tam-

Obecny krajobraz Ulbrichówki

Komórki i ogródki w miejscu dawnych klombów

Do Polski
Na Ulbrichówce natomiast dzielnie

trwa³a pani Irma z jedn¹ ze swych
synowych, Marysi¹, oraz jej malutk¹
córk¹ Ew¹, zdrobniale nazywan¹
Lilk¹. Jej ojciec Antek i jego brat
Zygmunt wziêli udzia³ w kampanii
wrzeœniowej i wraz ze swoimi oddzia-
³ami, znów przez Wêgry, przedostali
siê do Belgii. Po³o¿ona za miastem
Ulbrichówka wypad³a z zainteresowañ
zarówno sowieckiej, jak i niemieckiej
okupacji. Tylko my, od wiosny do
jesieni, ju¿ na piechotê, boczn¹ i
krótsz¹ drog¹, przez pola, chodziliœmy
nadal do Ulbrichów i co by³o nie bez
znaczenia, wracaliœmy z koszem jarzyn
oraz owoców, bo kwietniki zamie-
niono na warzywnik. Kiedy w Stanis-
³awowie pojawili siê Wêgrzy, moja
Matka gor¹co zaczê³a namawiaæ Irmê,
aby szybko przenios³y siê na Wêgry
do rodziny w Ersekujvar (dziœ Nove
Zamki w S³owacji ). Wyjecha³a razem
z Lilk¹ dopiero w 1943 roku, kiedy na
peryferiach Stanis³awowa zaczê³o byæ
niebezpiecznie ze wzglêdu na grasu-
j¹ce ukraiñskie bojówki. Marysia
postanowi³a jednak zostaæ i pilno-
waæ maj¹tku. Bohatersko wytrwa³a,
ale nie obroni³a Ulbrichówki. Razem
z innymi Stanis³awowiakami
repatriowa³a siê po 1945 roku  i  wyl¹-
dowa³a  w  Kêdzierzynie. Wkrótce
przyjecha³a tam równie¿ z Lilk¹
babcia Irma, a ¿e my po wojnie osied-
liliœmy siê w Opolu, wiêc szybko siê
odnaleŸliœmy i znów zaczêliœmy
odwiedzaæ.

oczach. Stefan z miejsca i bez pamiêci
zakocha³ siê w swojej ciotecznej siost-
rze. I stan¹³ na g³owie, aby uzyskaæ
indult papieski, czyli zgodê na œlub z
blisko spokrewnion¹ osob¹. Wbrew
obawom, doczekali siê pi¹tki udanych
dzieci, z których najstarszy syn Andrzej
niedawno przej¹³ stery zak³adów po
Ojcu, który teraz mo¿e spokojnie lataæ
swoim prywatnym samolotem po
Europie i p³ywaæ eleganckim jachtem
po Morzu Œródziemnym, jako ¿e w
równej mierze pasjonuje go lotnictwo
i ¿eglarstwo.

Ulbrichówki ju¿ nie ma...
Ulbrichówki wszak¿e, której aktu-

alne zdjêcie mu pos³a³em, nie pozna³.
Natychmiast zadzwoni³: - To niemo¿-
liwe, wykluczone, pomyli³eœ siê. To
nie Ulbrichówka!

Przyznam, ¿e i ja mia³em z tym
k³opoty. Ju¿ wal¹cy siê wiadukt nad
torami kolejowymi zwiastowa³ skalê
zniszczeñ, podobnie stan drogi i
wreszcie willa, do której przedosta³em
siê tylko dziêki temu, ¿e szed³em
œcie¿k¹ wzd³u¿ torów. Œlady krzewów
i sadu, rozlatuj¹ce siê ramy secesyjnych
okien, odpadaj¹cy tynk. Dorobione w
dachu okienka, œwiadcz¹ce, obok
rozwieszonej ogromnej iloœci prania,
¿e mieszka w tej willi kilka rodzin. Tak.
Ulbrichówki ju¿ nie ma!

Tadeusz Olszañski
Œródtytu³y

pochodz¹ od redakcji

tego czasu. Ojciec Stefana przyjaŸni³
siê z budowniczym Gdyni, in¿ynierem
Eugeniuszem Kwiatkowskim, genera³em
Kazimierzem Sosnkowskim, a ojcem
chrzestnym Stefana by³ nie kto inny,
jak prezydent Warszawy Stefan Sta-
rzyñski. A ja razem z Bimbusiem uczy-
³em siê p³ywaæ w Bystrzycy, chwytaj¹c
siê wiklinowych ga³êzi i chêtnie go
przytapia³em, bo zawsze znajdowa³
p³askie kamienie, sprytnie nimi rzuca³
i puszcza³ wiêcej kaczek ni¿ ja.

pierwszy magnetofon, który z polska
nazwa³  Nagra. Nota bene za tê Nagrê
otrzyma³ po latach doktorat honoris
causa Politechniki w Lozannie. Magne-
tofony by³y strza³em w dziesi¹tkê, wiêc
Narodowy Bank Szwajcarski udzieli³
Kudelskiemu wysokich kredytów na
zakup urz¹dzeñ i fabryki. Produkcja
ruszy³a na ca³ego. Doskonalona stale i
ju¿ wytwarzana seryjnie Nagra sta³a siê
najlepszym profesjonalnym magnetofo-
nem wszystkich radiofonii œwiata, a

Reklama komercyjna
ÏÅÐØÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀ

PIERWSZA STRONA

1 ñì2....................... 8,5 ãðí.

1 ïîäà÷à ............... 255 ãðí.

ïîâíîêîë³ðíèé

pe³ny kolor
30 ñì

2

1- razowa emisja ......255 grn.

ÂÍÓÒÐ²ØÍ² ÑÒÎÐ²ÍÊÈ

STRONY WEWNÊTRZNE

1 ñì2 ........................ 6 ãðí.

1 ïîäà÷à .............. 180 ãðí.

ïîâíîêîë³ðíèé

pe³ny kolor
30 ñì

2

1- razowa emisja .....180 grn.

ÂÍÓÒÐ²ØÍ² ÑÒÎÐ²ÍÊÈ

STRONY WEWNÊTRZNE

1 ñì2....................... 4,5 ãðí.

1 ïîäà÷à............... 135 ãðí.

÷îðíî-á³ë³

czarno-bia³e
30 ñì

2

1- razowa emisja .....135 grn.

OÑTAHHß  ÑÒÎÐ²ÍÊA

STRONA OSTATNIA

1 ñì2....................... 7,5 ãðí.

1 ïîäà÷à............... 225 ãðí.

ïîâíîêîë³ðíèé

pe³ny kolor
30 ñì

2

1- razowa emisja .....225 grn.

Og³oszenia niekomercyjne, po uzgodnieniu
z redakcj¹ mog¹ byæ drukowane nieodp³atnie
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Poeta z zawodu jest mgr in¿ynie-
rem budownictwa l¹dowego, ukoñczy³
Politechnikê Krakowsk¹. Za ksi¹¿kê
„Fotografie polskie” Aleksander Szu-
mañski zosta³ wyró¿niony bardzo
rzadkim dla poetów odznaczeniem –
medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Poemat „Fotografie polskie” nie
stanowi autobiografii, choæ tak mo¿e
byæ odczytany. Jego fragmenty doku-
mentuj¹, bowiem gehennê narodu
polskiego, postrzegan¹ poprzez wy-
miar osobisty.

Redaktor naczelny „Lwowskich
spotkañ” Bo¿ena Rafalska na wstêpie
spotkania z poet¹ powiedzia³a: „Pan
Aleksander Szumañski jest poet¹
polskim, bardzo dobrym poet¹. To jest
patriota polski, to jest lwowianin, syn
profesora, który zosta³ zamordowany
na Wzgórzach Wuleckich. Pierwsza
czêœæ tego wieczoru bêdzie poœwiê-
cona poezji lwowskiej, a druga – poezji
mi³osnej, bo jest wino, s¹ kwiaty,
kobiety – to musi byæ mi³oœæ. Od kilku
lat znam pana Szumañskiego. Ogromn¹
przyjemnoœci¹ dla mnie jest obcowanie
z poet¹ oraz z jego ma³¿onk¹, która
jest jego sta³¹ muz¹”.

„Bardzo serdecznie witam Pañstwa!
Pozwolê sobie przywitaæ najczulej moj¹
¿onê  Alinê Borkowsk¹-Szumañsk¹, która
jest równie¿ lwowiank¹, ma korzenie
lwowskie z dziada pradziada. Ilekroæ
jestem we Lwowie, w moim rodzinnym
mieœcie, to zawsze mam tremê” –
powiedzia³ Aleksander Szumañski.

Poeta przedstawi³ uczestnikom
wieczoru poetyckiego swój ¿yciorys:
„Urodzi³em siê we Lwowie i tu miesz-
ka³em do dziesi¹tego roku ¿ycia.

Biurko
„A w nim (pamiêtasz) ta szuflada,
Do której siê przez lata sk³ada...”
Tak album ten Tuwima skry³em
Aby na powrót go roz³o¿yæ
I co w nim skry³em, to odkry³em
By duszê sw¹ z mych mgie³
wydobyæ.
Album to dziwny, zakurzony,
Skrojony w stare fotografie,
Piêkny, choæ stary, niezniszczony,
Przez lata spiêty w starej szafie.
Pamiêta loki me dziecinne,
I pokój zawsze pe³en bajek,
Zabawki ró¿ne, kotki zwinne
I flakon niezapominajek.
Widaæ w pokoju tym naro¿a,
Rysy na œcianach w pólkach zgiête,
Kino „Kopernik” w swoich lo¿ach,
I losy Lwowa w pó³ przeciête.
Jak zacna pani F. Szumañska
(PóŸniej dostojna Nowakowa),
W której p³ynê³a krew szampañska,
Œmia³a siê z okien swego Lwowa.
Jak Stasia barszcz nam gotowa³a,
Bia³y, czerwony – tego nie wiem,

Ojciec by³ docentem
medycyny, matka –
filologiem polskim.
Ojciec zosta³ zamordo-
wany przez nazistów,
kiedy to hitlerowcy
zg³adzili wybitnych
polskich intelektualis-
tów. Po stracie ojca
opuœciliœmy z matk¹
Lwów, przebywaj¹c w
getcie przemyskim a¿
do jego likwidacji. Ca³a
nasza rodzina zginê³a  w
komorach gazowych.
Natomiast, najpierw ja, a
póŸniej matka uciekliœ-
my z getta i pod fa³szy-
wymi dokumentami
przetrwaliœmy wojnê w
Krakowie”.

„Pisa³em ca³e ¿ycie, mój dorobek
jest niebagatelny. Wyda³em oko³o
czterech tysiêcy wierszy w szesnastu
ksi¹¿kach. Uwa¿am siebie za poetê
mi³oœci. Piszê idealnym rytmem i
rymem. Próby prozy lirycznej uwa-
¿am za nieudane. W twórczoœci czujê
siê wolny i niezale¿ny od, szybko
przemijaj¹cej i zgubnej dla sztuki,
mody. Klasyczna definicja  jest  moim
artystycznym wyborem.

Pierwszy wiersz napisa³em w
dziesi¹tym roku ¿ycia. Publikowaæ
zacz¹³em dopiero w 1995 roku, zade-
biutowa³em  ksi¹¿k¹ „Odlatuj¹ce
ptaki”. Zosta³o tam zawartych ponad
700 utworów, wy³¹cznie wierszy
mi³osnych, inspirowanych mi³oœci¹
do mojej obecnej ¿ony – powiedzia³
poeta.

Jeœli jest wino, kwiaty
i kobiety– to musi byæ
mi³oœæ
12 lipca przy ul. Rylejewa 9 we Lwowie odby³o siê spotkanie z poet¹ polskim, urodzonym we
Lwowie – Aleksandrem Szumañskim. Spotkanie zainicjowa³a redakcja gazety „Lwowskie spotkania”.
Ka¿dy uczestnik wieczoru poetyckiego, oprócz uczty duchowej, p³yn¹cej ze spotkania z poezj¹ oraz
mi³ej, ciep³ej atmosfery, otrzyma³ bezp³atnie tomik poezji pt. „Fotografie polskie”.

Aleksander Szumañski wprowadzi³
nas w atmosferê poezji, zaprezento-
wa³ kilka fragmentów  z  poematu
„Fotografie polskie”. Pierwszym
przedstawionym utworem by³ wiersz
„Biurko”. Nastêpnie poeta przedsta-
wi³ wiersze z cyklu poezji mi³osnej.
Kilka utworów Aleksandra Szumañ-
skiego zostanie do³¹czonych do
obecnego reporta¿u.

Spotkanie poetyckie trwa³o po-
nad dwie godziny. Oprócz wierszy,
które piêknie recytowa³ Aleksander
Szumañski, by³y niekoñcz¹ce siê
wspomnienia o dawnym Lwowie,
zarówno samego poety, jak i uczest-
ników wieczoru poetyckiego.

Przygotowa³a Maria Basza
Fot. autorka

I z barszczem razem te¿ siê œmia³a
W swojej sukience letniej, zwiewnej.
Jak pan Maurycy (w³asny tata)
Œcisza³ pacjentek niepokoje,
I gdy w m³odzieñczych swoich
latach
Ogl¹da³ Laszczkê w przedpokoju.
***

O dziwnej
mi³oœci
Kocha³bym Ciê, jasna cholera,
A Ty, mi³oœæ gasisz w zarodku.
Jakby nic – idziesz do fryzjera
I loki krêcisz sobie po prostu.

Pana Jana darzysz sympati¹,
Gdy Ci w³osy zakrêca, ladaco,
Wracasz, patrzysz na mnie niejako.
A ja kocham Ciê, po co i na co.
Chcia³em zabraæ Ciê na wakacje
I wype³niæ treœci¹ m¹ mi³oœæ.
Pi¹te z rzêdu ju¿ wiêdn¹ akacjê,
A ja chodzê z kumplami na piwo.

I nie bywam ju¿ u fryzjera,
Zamszem mogê ³ysinê przecieraæ,
Ale kocham Ciê, jasna cholera,
Chocia¿ dziwnie na mnie
spozierasz.
***

Lwowie przedziwny, miasto stare
Wroœniête we mnie jak ogniwo,
Za jak¹ zbrodniê czy te¿ karê
Ju¿ nie ogl¹dam ciê na ¿ywo.
W albumie równie¿ jest gestapo,
Brunatn¹ maŸ z sw¹ trupi¹
czach¹,
I jak krzycza³em – tato, tato!
A Tato by³ ju¿ piek³a czar¹.
I pies, co kona³ u wezg³owia
Gdy mu zabrano jego pana,
I piek³o wycia pogotowia
Gdy Matk¹ m¹ poniewierano.

Tak, to jest smutne czytelniku,
Gdy w pewn¹ piêkn¹ noc
wrzeœniow¹
Miasto ubrano w bolszewików
Tak¿e morderców z trupi¹ g³ow¹.

Aleksander Szumañski

Wiadomoœci
galicyjskie
Rekonstrukcja szpitali z okazji Euro - 2012
Chodzi zw³aszcza o Lwowski obwodowy szpital kliniczny, Szpital pogotowia
ratunkowego, Szpital chorób zakaŸnych, szpital dla dzieci oraz inne. Do tej pory nie
nap³ynê³y ¿adne œrodki na wspomnian¹ rekonstrukcjê. Jedynym nowym szpitalem
w mieœcie mo¿e byæ szpital w Sichowie, który po zakoñczeniu mistrzostw ma byæ
przekazany do potrzeb mieszkañców tej 300-tysiêcznej dzielnicy miasta.
***

Z okazji EURO-2012 Ukraina zakupi poci¹gi
Delegacja kolei by³a niedawno w Czechach, gdzie ma zamiar nabyæ w trybie próbnym
dwa dwupoziomowe poci¹gi produkcji spó³ki „SKODA TRANSPORTATION s.r.o.”
Pracownicy kolei ukraiñskich powinni opracowaæ wymagania techniczne. Je¿eli próby
jazdy siê powiod¹, to w 2009 roku Koleje Ukrainy zakupi¹ pozosta³e 8 poci¹gów.
***

Na granicy bêdzie „Most Europejski”
Chodzi o koncert, który odbêdzie siê w dniu 25 sierpnia w ramach IV Transgranicznych
Dni Dobrego S¹siedztwa. „Dzisiejsza granica ukraiñsko-polska wygl¹dem
przypomina ogrodzenie w ³agrach sowieckich. My pragniemy budowaæ mosty, a nie
mury miêdzy narodami, które tworz¹ wspólnotê europejsk¹”, - mówi³ 9 sierpnia na
konferencji prasowej ks. Stefan Batruch, dyrektor Fundacji Kultury Duchowej Pogra-
nicza, która jest wspó³organizatorem imprezy. Re¿yser koncertu, Grzegorz Sadurski,
mówi³, ¿e scena stanie na samej granicy, w miejscu przysz³ego przejœcia Do³ho-
byczów-Ugryniów, wiêc mieszkañcy Polski i Ukrainy bêd¹ mogli œwiêtowaæ
wspólnie, przebywaj¹c jednoczeœnie na w³asnym terytorium. W koncercie bêd¹
uczestniczy³y zespo³y polskie i ukraiñskie, takie jak: „Habakuk”, „Wu-Wu”;
„Zakopawer”, „Arka Noego” oraz „We-We”, „Hajdamaky”, „F³ajza” i „Kowczeg Noja”.
W³aœnie ten zespó³ oraz „Arka Noego” zaœpiewaj¹ na zakoñczenie koncertu piosenkê,
któr¹ specjalnie na tê okazjê skomponowa³ Robert Frydrych. W ramach przygotowañ
do EURO-2012 koncert ten stanie siê pierwsz¹ akcj¹, która odbêdzie siê w³aœnie na granicy.
***

 Zwiêksza swój czas pracy
A¿ do Dnia Niepodleg³oœci Ukrainy Konsulat Generalny RP we Lwowie bêdzie
pracowa³ na dwie zmiany. O tym w trakcie wspomnianej konferencji prasowej mówi³
konsul Marcin Zieniewicz. Pracownicy Konsulatu chc¹ umo¿liwiæ udzia³ w koncercie
„Most europejski” wszystkim chêtnym. Jednak, Konsulat bêdzie sprzyja³ jedynie
osobom, które naprawdê bêd¹ chcia³y byæ na imprezie, a nie tym, które bêd¹ chcia³y
na tym zarobiæ. W dniu koncertu nie bêdzie mo¿na przenosiæ przez granicê alkoholu
oraz wyrobów tytoniowych. Wobec tego, pracownicy konsulatu maj¹ zamiar wykryæ
handlarzy, sprawdzaj¹c, jak du¿o jest w paszporcie piecz¹tek, stwierdzaj¹cych
przekroczenie granicy.
***

Z wizyt¹ w Polsce
W dniach 2-5 sierpnia przedstawiciele Tarnopolskiej Administracji Pañstwowej
wyje¿d¿ali z robocz¹ wizyt¹ do Rzeszowa. Chodzi³o o nawi¹zanie œciœlejszej
wspó³pracy miêdzyregionalnej, zwiêkszenie efektywnoœci wykorzystania funduszy
w ramach programu „Ukraina-Polska-Bia³oruœ”, poszerzenie zakresu kontaktów w
dziedzinie humanitarnej. Zosta³a te¿ podpisana umowa ramowa o wspó³pracy
przemys³owo-handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej miêdzy obwodem
tarnopolskim a województwem podkarpackim.
***

Zachowamy spuœciznê artystyczn¹ Pinsla
31 lipca rozmawiali na ten temat gubernator Ziemi Tarnopolskiej Iwan Stojko oraz
Borys WoŸnicki, dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki. W trakcie spotkania
zastanawiano siê nad tym, jak przebiegaj¹ prace konserwatorskie przy Ratuszu w
Buczaczu, a tak¿e nad tym, jak zachowaæ spuœciznê Jana Jerzego Pinsla, pozosta³¹ w
Buczaczu, Rukomyszu, Monastyrzyskach. Iwan Stojko poinformowa³ Borysa
WoŸnickiego o tym, jak przuebiegaj¹ przygotowania do obchodów „Roku Jana
Jerzego Pinsla” na Ziemi Tarnopolskiej. Do dzia³añ podstawowych nale¿¹ organizacja
wystawy prac artysty oraz konferencji naukowej, które maj¹ siê odbyæ w Muzeum
Krajoznawstwa. Na wystawie prac, która, poza Tarnopolem, bêdzie goœci³a we
Lwowie i Kijowie, zostan¹ przedstawione dzie³a Pinsla, pochodz¹ce z ró¿nych
muzeów Ukrainy. Mo¿na j¹ ju¿ obejrzeæ we Lwowskiej Galerii Sztuki, a od po³owy
wrzeœnia bêdzie do obejrzenia w Kijowie, w Tarnopolu zaœ – od po³owy paŸdziernika.
Oprócz wystawy zaplanowane s¹ tak¿e koncerty muzyki barokowej.
***

W Drohobyczu stanie pomnik Jana Paw³a II
Pod murami XIV-wiecznego rzymskokatolickiego koœcio³a pod wezwaniem œw.
Bart³omieja, w samym centrum Drohobycza, stanie pomnik Jana Paw³a II. Koœció³
jest jednym z najstarszych koœcio³ów na dawnej Rusi Czerwonej. Jego fundatorem
by³ król polski W³adys³aw Jagie³³o. Wszystkie formalnoœci, zwi¹zane z postawieniem
pomnika, ju¿ za nami, choæ zabra³o to wiele czasu i energii – mówi nam ksi¹dz
W³adys³aw Grymski. Przed postawieniem pomnika nale¿y jednak zabezpieczyæ mury
koœcio³a przed podmywaj¹cymi go wodami gruntowymi. W robieniu wykopu
pomagaj¹ parafianie, a zarazem cz³onkowie miejscowej spo³ecznoœci polskiej.
***

„Ko³omyja nie pomyja, Ko³omyja miasto!”
O tym, ¿e w³aœnie tak jest, œwiadz¹ pragnienia jej mieszkañców, by ich miasto
posiada³o w³asn¹ domenê internetow¹, tak¹ jak lviv.ua czy ivano-frankivsk.ua.
Ko³omyja jest znacz¹cym centrum gospodarczym, turystycznym i kulturalnym,
dlatego aktualnie trwa rejestracja domeny publicznej kolomyya.ua lub ko.ua.
Inicjatywa ma poparcie w³adz lokalnych, operatorów sieci internetowych, organizacji
spo³ecznych i przedsiêbiorców miasta. Listy, popieraj¹ce tê inicjatywê, mo¿na
nadsy³aæ pod adresem: kolomyya@i.ua.

Przygotowa³a Irena Masalska, wspó³praca Marcin Romer
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 Z zespo³em Polskiego Radia
przyjecha³ do Lwowa sam prezes
Krzysztof Czabañski. Prezes, który
zabra³ g³os przed spotkaniem z Janem
Pietrzakiem, powiedzia³: „Czujê siê
zaszczycony, ¿e mogê Pañstwa powitaæ.
Polskie Radio z tras¹ koncertow¹ „Lata
z Radiem” po raz pierwszy w swojej
historii wyjecha³o za granicê. Dla nas
Lwów – to jest miejsce magiczne,
jestem szczêœliwy, ¿e mogliœmy tu
przyjechaæ. Kiedyœ by³a st¹d nadawana
„Lwowska Fala”. Polskie Radio jakby
z powrotem wraca do Lwowa”.

Spotkanie publicznoœci lwowskiej
z wykonawcami polskimi rozpoczê³o
siê w klubie „Picasso”, który mieœci
siê przy ul. Zielonej, 88. Tam w³aœnie
mia³o miejsce spotkanie z Janem
Pietrzakiem. Na wstêpie swego
wystêpu Jan Pietrzak powiedzia³:
„Czterdzieœci siedem lat bawiê siê w
kabaret. Ca³a moja dzia³alnoœæ artys-

tyczna zmierza³a do jednego, bardzo
wa¿nego momentu, do tego, ¿eby
wyst¹piæ we Lwowie”. Artysta zazna-
czy³, i¿ wiedzê o Lwowie zawdziêcza
¿onie genera³a Andersa, Renacie Bog-
dañskiej, lwowskiej artystce przedwo-
jennej, póŸniej artystce Teatru Hemara
w Londynie. „Nas³ucha³em siê mnóstwo
i z wielk¹, wielk¹ trem¹ przyjecha³em
do Pañstwa” – doda³.

„Rozpoczyna³em zabawê w kabaret
na prze³omie lat 50 – 60. Co to by³y za
lata? Mo¿e taka anegdotka ten czas
zilustruje: Pod cel¹ trzech mê¿czyzn
rozmawia. „Ty, za co siedzisz?” „Ja
popiera³em Gomu³kê, a ty, za co?”
„Ja zwalcza³em Gomu³kê”. „A ty, za
co?” „A ja Gomu³ka” – w ten sposób
rozpocz¹³ swój wystêp pan Pietrzak.
Z w³aœciwym sobie, nieprzeciêtnym
poczuciem humoru Jan Pietrzak opo-
wiada³ mnóstwo dowcipów. „W naj-
bardziej dramatycznych, tragicznych
sytuacjach potrafiliœmy siê œmiaæ. To
jest jedna z naszych dróg do niepodleg-
³oœci” – podkreœli³.

Jan Pietrzak, akompaniuj¹c sobie
na gitarze, zaœpiewa³ publicznoœci

 „Lato z radiem” we Lwowie

Lwów –miejsce magiczne,

¯eby Polska
by³a Polsk¹
Z g³êbi dziejów, z krain mrocznych
Puszcz odwiecznych, pól i stepów
Nasz rodowód, nasz pocz¹tek
Hen od Piasta, Kraka, Lecha.
D³ugi ³añcuch ludzkich istnieñ
Po³¹czonych myœl¹ prost¹:

¯eby Polska, ¿eby Polska,
¯eby Polska by³a Polsk¹.
¯eby Polska, ¿eby Polska,
¯eby Polska by³a Polsk¹.

Wtedy, kiedy los nieznany
Rozsypywa³ nas po k¹tach,
Kiedy obce wiatry gna³y,
Obce or³y na proporcach.
Przy ogniskach wybucha³a
Niezmo¿ona nuta swojska:

¯eby Polska, ¿eby Polska,
¯eby Polska by³a Polsk¹.
¯eby Polska, ¿eby Polska,
¯eby Polska by³a Polsk¹.

Zrzuca³ uczeñ portret cara,
Ksi¹dz Œciegienny wznosi³ mod³y,
Opatrywa³ wóz Drzyma³a,
Dumne wiersze pisa³ Norwid.
I kto szable móg³ utrzymaæ,
Ten formowa³ legion w wojsko:

¯eby Polska, ¿eby Polska,
¯eby Polska by³a Polsk¹.
¯eby Polska, ¿eby Polska,
¯eby Polska by³a Polsk¹.

Matki, ¿ony w mrocznych izbach
Wyszywa³y na sztandarach,
Has³o: honor i Ojczyzna
I rusza³a w pole wiara.
I rusza³a wiara w pole
Od Chicago do Tobolska:

¯eby Polska, ¿eby Polska,
¯eby Polska by³a Polsk¹.
¯eby Polska, ¿eby Polska,
¯eby Polska by³a Polsk¹.
¯eby Polska, ¿eby Polska,
¯eby Polska by³a Polsk¹.

przyci¹gaj¹ce jak magnes artystów, polityków, bussinesmanów i zwyk³ych zjadaczy chleba po³¹czonych ze sob¹
niepowtarzaln¹ atmosfer¹ tego miasta. Miasta, miejsca jakiego w kulturze polskiej nie sposób przeceniæ. Miasta
mozaiki. „Kto nie by³ wy Lwowi – ten nigdzi nie by³”. Tym razem zawita³o do nas „Lato z radiem”. Koncert odby³ siê
w niedzielê 22 lipca. W koncercie wziêli udzia³ ze strony polskiej: Jan Pietrzak, Zbigniew Wodecki, zespo³y „Perfekt”
i „£zy”, natomiast ze strony ukraiñskiej: zespó³ „Tercja pikardyjska”, a tak¿e Rus³ana £y¿yczko.

lwowskiej swoje piosenki. Widownia,
wspólnie z artyst¹, ze wzruszeniem, na
stoj¹co œpiewa³a piosenkê „¯eby
Polska by³a Polsk¹”

Jan Pietrzak (urodzony 26 kwietnia
1937 r. w Warszawie) – polski satyryk,
aktor, autor i wykonawca licznych
piosenek. Twórca kabaretu „Hybrydy”
oraz kabaretu „Pod Egid¹”. Pietrzak
prowadzi³ tak¿e nowy, nie stosowany
wczeœniej styl kabaretowej narracji.
Szczególn¹ popularnoœæ Jana Pietrzaka
oraz kabaretu „Pod Egid¹” mo¿na by³o
zaobserwowaæ zaraz po Sierpniu’80,
kiedy to piosenka „¯eby Polska by³a
Polsk¹” sta³a siê spontanicznie obranym
hymnem „Solidarnoœci”. Jan Pietrzak
pisze do tygodnika „Solidarnoœæ” i
„Dziennika Polskiego” (wczeœniej tak¿e
do „Gazety Polskiej”). Ubiega³ siê w
wyborach w 1995 roku o urz¹d Prezy-
denta RP, ostatecznie uzyska³ 201 033
g³osów – 1,12% poparcia, co da³o mu

10. miejsce.

Koncert w plenerze
Katarzyna Nazarewicz

powita³a uczestników
imprezy w jêzyku ukraiñ-
skim: „Witam mieszkañców
cudownego, zabytkowego,
najpiêkniejszego miasta na
Ukrainie!” Nastêpnie po-
wiedzia³a: „Ja wiem, ¿e
Wy trochê rozumiecie,
bêdê mówi³a po polsku.
Czy ktoœ z Pañstwa s³ysza³
Lato z Radiem? S³ysza³ o
Polskim Radiu? Dobrze!
Widzê rêce. Brawo! Fan-
fary! Dzisiaj, prawie
wszystko, co us³yszycie –
bêd¹ to znane przeboje
Polskiego Radia. Jesteœmy
bardzo szczêœliwi, ¿e po

raz pierwszy Polskie Radio przekro-
czy³o granice naszego kraju. Nie
wyobra¿aliœmy sobie inaczej, ni¿ tylko
to, ¿eby koncert Lata z Radiem odby³
siê w innym mieœcie, ni¿ we Lwowie.
Musieliœmy tutaj do Was przyjechaæ.
Bêdziemy mówili trochê po polsku,
trochê po ukraiñsku, ale bêdziemy
mówili przede wszystkim – jêzykiem
muzyki. Muzyka nas po³¹czy i bêdzie

Izolda”). Od 2001 r. by³ prowadz¹cym
programów „Droga do Gwiazd” oraz
„Twoja droga do gwiazd”, emitowanych
na antenie TVN i TVN Siedem. W
2007 roku poprowadzi³ w TVN razem
z Magd¹ Mo³ek koncert „Zakochajmy
siê jeszcze raz”. Jest jednym z jurorów
w polskiej edycji programu „Taniec z
gwiazdami”.

Wyst¹pi³ zespó³ „Tercja  pikardyjska”
ze Lwowa, który œpiewa a capella.
Zespó³, licz¹cy siedmiu wokalistów,
wykonuje piosenki zarówno w jêzyku
ukraiñskim, jak i w jêzyku polskim.
Jest znany tak¿e w Polsce, by³ na festi-
walu polskiej piosenki w Opolu.

Do Lwowa przyjecha³ tak¿e zespó³
„£zy”. Jest to polski zespó³ muzyczny
graj¹cy pop-rock, za³o¿ony w 1996 w
Pszowie. Do najwiêkszych przebojów
tego zespo³u nale¿¹ „Agnieszka”,
„Oczy szeroko zamkniête”, „Gdybyœ
by³” oraz „Narcyz”. Pierwsza p³yta
ukaza³a siê w 1998 i nosi³a tytu³
„S³oñce”. Zespó³ zagra³ ju¿ ponad 250
koncertów. Ma na swoim koncie dwie
platynowe p³yty, a tak¿e dwie z³ote.

Rus³ana £y¿yczko z Ukrainy za-
prezentowa³a utwory ze swej nowej
p³yty „Wild energy”. Œpiewaczka na
zakoñczenie swego wystêpu powie-
dzia³a, ¿e to by³ jeden z najlepszych
koncertów, w którym uczestniczy³a.
Rus³ana ¿yczy³a uczestnikom koncertom
du¿o mi³oœci.

Nie zabrak³o na trasie koncertowej
„Lata z radiem” zespo³u „Perfect”.
Zosta³ za³o¿ony w roku 1977 przez
perkusistê Wojciecha Morawskiego,
basistê Zdzis³awa Zawadzkiego i
gitarzystê Zbigniewa Ho³dysa. Na
pocz¹tku swej dzia³alnoœci zespó³
towarzyszy³ znanym gwiazdom, m.in.
Annie Jantar i Halinie Fr¹ckowiak oraz
wystêpowa³ w klubach polonijnych w
USA. U¿ywa³ wtedy nazwy „Perfect
Super Show And Disco Band”. WRozentuzjazmowana publicznoœæ

Jan Pietrzak

Sylwestra 1980 r. zadebiutowa³ w
warszawskim studenckim klubie
Stodo³a z ca³kowicie nowym repertu-
arem i w sformowanym przez Ho³dysa
nowym sk³adzie. Pierwsz¹ p³yt¹ zespo³u
„Perfect” w XXI wieku w Polsce by³
koncertowy album „Live 2001”. Przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w 2002
roku fani dostali w kartonowej ok³adce
wspania³y prezent. Wydawc¹ p³yty
by³o Polskie Radio, a Perfectowi towa-
rzyszy³a Orkiestra Polskiego Radia pod
kierownictwem Wies³awa Pieregorólki.

Po raz pierwszy w historii „Lato z
Radiem” wyjecha³o poza granice
Polski. Has³o 36. „Lata z radiem” to
„Magiczni ludzie z magicznych
miejsc”. Takim magicznym miejscem,
zdaniem wielu osób, jest tak¿e Lwów.
Lwowianie z prawdziw¹ satysfakcj¹
spotkali siê z Polskim Radiem, z
polskimi artystami, z polsk¹ piosenk¹.
Oby Lwów jak najczêœciej stawa³ siê
tras¹ koncertow¹ „Lata z Radiem”.
Zapraszamy i czekamy w przysz³ym
roku.

Przygotowa³a Maria Basza
Foto autorka

W opracowaniu zosta³y
wykorzystane materia³y z Wikipedii

prób¹ generaln¹ przed tym, co nas
po³¹czy w 2012 roku – po³¹czy nas
Euro-2012”. Wspólnie z Katarzyn¹
Nazarewicz koncert prowadzi³ Andrij
Babkin z Ukrainy.

Jako pierwszy zaœpiewa³ i zagra³
na tr¹bce, a tak¿e na skrzypcach
Zbigniew Wodecki(urodzony 6 maja
1950 r. w Krakowie). To polski piosen-
karz, muzyk instrumentalista (skrzypce,
tr¹bka), kompozytor i prezenter
telewizyjny. Sw¹ przygodê z muzyk¹
rozpocz¹³ ju¿ w wieku 5 lat. Z wyró¿-
nieniem ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê
Muzyczn¹ II st. w Krakowie, w klasie
skrzypiec Juliusza Webera. Pierwotnie,
od koñca lat 60. XX wieku, jest zwi¹zany
z kabaretami „Piwnica pod Baranami”
i „Anawa”, a tak¿e z orkiestr¹ symfo-
niczn¹ Polskiego Radia i Krakowsk¹
Orkiestr¹ Kameraln¹. W latach 1968-
1973 akompaniowa³ Ewie Demarczyk.
W 1972 r. zadebiutowa³ jako piosenkarz
na festiwalu w Opolu. Odniós³ sukcesy
na wielu festiwalach (Rostock, Praga,
S³oneczny Brzeg, Sopot). Znany m.in.
z wykonania piosenki o pszczó³ce Mai
oraz z innych utworów (m.in. „Zacznij
od Bacha”, „Cha³upy welcome to,

Zbigniew Wodecki
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„W krainie, która jest dziœ prawie,
jak¹ by³a przed wiekiem, jak¹ by³a
przed tysi¹cem wieków, jak¹ by³a

mo¿e w dniu stworzenia, kiedy
wysz³a z Wszechmocnego d³oni,

nie jest ju¿ natê¿enie umys³u, lecz
g³êbokie dumanie ogarnia duszê

cz³owieka. (...)
Wszystko w tej obszernej

samotnoœci, sama nawet cisza jest
uroczysta i przejmuj¹ca”

J. U. Niemcewicz

„Prze¿ycie wznios³oœci ciszy i pust-
ki” towarzyszy³o zapewne Niemce-
wiczowi podczas ca³ej wyprawy,
maj¹cej miejsce w roku 1818, a wio-
d¹cej szlakiem Wo³ynia, Podola
i Ukrainy. Najpe³niej jednak doœwiad-
czy³ pisarz tego uczucia, st¹paj¹c po
ziemi stepu. Swoje doœwiadczenia
duchowe i estetyczne zapisa³, postê-
puj¹c podobnie jak jego poprzednicy,
którzy chêtnie wyruszali w podró¿e
na wschodnie tereny kraju. Pionierem
tego typu wypraw by³ Adam Czar-
nocki, znany pod pseudonimem
Zoriana Do³êgi Chodakowskiego.
„Na prze³omie lat 1813-1814 wyru-
szy³ on w uci¹¿liw¹ podró¿ po
ziemiach polskich, ukraiñskich,
bia³oruskich i po³o¿onych w g³êbi
Rosji, która zakoñczy³a siê przed-
wczesnym zgonem podró¿nika.
Celem wyprawy by³o ustalenie
granic pierwotnej S³owiañszczyzny,
a wynikiem skrupulatnych badañ
historycznych i folklorystycznych -
zbiór pieœni ludowych w imponuj¹cej
liczbie przesz³o 200 pieœni polskich i
ponad 2000 ukraiñskich.”

Impulsem do podjêcia tych¿e
wypraw mog³o byæ równie¿ dzie³o
uznawane za „najlepsz¹ pracê w lite-
raturze ukrainistycznej XVII wieku,
zawieraj¹ce bogaty materia³ rzeczowy
o przyrodzie, ludziach, obyczajach
ludu i geografii naddnieprzañskiej
krainy”.

Autor tej¿e pracy, Guillame le
Vasseur de Beauplan, jak podaje Danu-
ta Bruska, by³ „francuskim in¿ynierem
i architektem wojskowym, specjalist¹
w zakresie artylerii, budowy umocnieñ
i fortyfikacji oraz kartografem, zaanga-
¿owanym do s³u¿by wojskowej przez
hetmana Koniecpolskiego”. Podczas
swojego pobytu w Polsce (1630-1648)
zajmowa³ siê wykreœlaniem map
Polski, ale tak¿e Ukrainy, do której uda³
siê w 1637 roku. Jego udzia³ w wypra-
wach przeciwko Tatarom i Kozakom,
wykonywane przezeñ fortyfikacje na
kresach Rzeczypospolitej, m.in. w Bro-
dach, Nowym Koniecpolu, Krzemieñ-
czyku, Kuduku, Barze da³y pocz¹tek
dzie³u o tytule „Opisanie Ukrainy”
(1650r.), które Julian Ursyn Niemce-
wicz przet³umaczy³ i zawar³ w „Zbio-
rze pamiêtników historycznych
o dawnej Polsce”.

Geografia i historia
Warto bli¿ej przyjrzeæ siê w³aœci-

woœciom Ukrainy, elementom, które
zbudowa³y i utrwali³y XIX-wieczny
fenomen kresowych ziem. Pierwszym
i z pewnoœci¹ najwa¿niejszym sk³adni-
kiem ukraiñskiego wizerunku jest
niew¹tpliwie przyroda terenów stepo-
wych. Geograficzne usytuowanie strefy

O dzikiej muzyce, graj¹cej w rozleg³ych
pól bezkresie, czyli o stepie ukraiñskim

stepowej dok³adnie zarysowuje Maria
Bielanka-Luftowa: „(...) po³udniowo-
wschodnie pogranicze Rzeczypospo-
litej siêgaj¹ce do dzia³u wodnego
pomiêdzy Dnieprem a Doñcem, doty-
kaj¹ce na wschodzie gór Donieckich,
granicz¹ce na zachodzie przez Boh z
Podolem a na pó³nocy przez Teterew i
Desnê z Wo³yniem i Polesiem, na
po³udniu zaœ rozci¹gaj¹ce siê nizin¹ a¿
do morza Czarnego.”

Na podzia³ geograficzny nak³ada
siê rozró¿nienie historyczne, przy-
wo³uj¹ce w wyodrêbnionej przestrzeni
takie elementy, jak chocia¿by: Zaporo-
¿e, czyli krainê usytuowan¹ na po³udnie
od porohów Dniepru, Sicz, czyli
swoist¹ stolicê kozactwa zaporoskiego,
czy Dzikie Pola, przywo³ywane na
okreœlenie stepu czarnomorskiego po
obu stronach dolnego biegu Dniepru.
Topografiê stepu urozmaicaj¹ labirynty
jarów, przecinaj¹ce bezmiar pól czy
czahary, czyli zaroœla lub ma³e zagaj-
niki, a tak¿e skryte wœród stepowej
roœlinnoœci chutory (futory) – œlady
ludzkiej obecnoœci w przestrzeni,
zdominowanej przez naturê. Urok
wspomnianych miejsc doskonale
oddaje poezja. O urodzie Zaporo¿a
czytamy w „Zamku kaniowskim”
Goszczyñskiego:
O Zaporo¿u niechaj on opowie,
Jak tam rozlegle panuj¹ koszowi;
Jakie tam wiecznie hulanki i wola;
To samo s³oñce jak tam
rozpromienia
Porozsiewane gwarne ich kurzenia.
A tabun pêdzi ze r¿eniem na pola,
A Zaporo¿ec na swobodnym koniu,
Jak jego myœli, ugania po b³oniu:
Jak wicher stepu jego pieœñ
tak dzika.

Kraina ta ponadto zachwyca sw¹
niebywale urodzajn¹ ziemi¹, która daje
¿ycie bujnej, dziewiczej roœlinnoœci.
Ukraiñska natura wykszta³ci³a twory
zaskakuj¹co piêkne, niespotykane w
innych przestrzeniach klimatycznych.
Rozs³awi³a je nastêpnie poezja, bo ona

Zainteresowanie terytorium ukra-
iñskim, wywo³ane relacjami podró¿-
niczymi, wpisa³o siê w kr¹g tendencji,
zmierzaj¹cych do odrodzenia i unaro-
dowienia literatury. Pierwowzorem w
tej dziedzinie sta³y siê terytoria pó³noc-
nej Europy – Anglia, Szkocja, Irlandia,
opisane przez Waltera Scotta czy
Byrona. Twórczoœæ wymienionych
poetów da³a podwaliny epoce roman-
tyzmu w Europie i jednoczeœnie zaini-
cjowa³a pisarstwo terytorialne.

Pog³osy tego ruchu dotar³y na
ziemie polskie, gdzie zosta³y rozpropa-
gowane przez twórców polskiego
romantyzmu, tak oto scharakteryzowa-
nych przez Mariê Bielankê-Luftow¹:

„(...) to najm³odsi kresowcy, nie
tylko wschodniego pogranicza, lecz
tak¿e ziem wschodnio-po³udniowych,
najpóŸniej kultur¹ polsk¹ objêtych,

zdecydowanie w kierunku ukraiñskim
i wyda³ przy tym niezwyk³y plon w
postaci osobnej szko³y regionalnej
poetów, zwanej „szko³¹ ukraiñsk¹”.
Twór to niebywa³y, który panowa³ w
polskiej literaturze romantycznej przez
przesz³o pó³ wieku i wyda³ wiele
niekwestionowanych dzie³ epickich,
lirycznych i powieœciowych.

Ukraina w pe³ni realizowa³a przy-
k³ad romantycznego kraju pó³nocy. Jej
przestrzeñ stwarza³a równie¿ mo¿li-
woœci do dzia³añ mitotwórczych czy
symbolicznych, które romantycy
dostrzegali i skrzêtnie realizowali. Sta³a
siê zatem Ukraina ziemi¹ uœwiêcon¹ i
skrwawion¹, skrywaj¹c¹ szcz¹tki i
koœci poleg³ych rycerzy, b¹dŸ to
spoczywaj¹ce w kurhanach, b¹dŸ
rozsypane wœród traw stepu, ziemi¹
stanowi¹c¹ synonim historii. Zyska³a

Augusta Olizarowskiego czy Anto-
niego Grozê, dla których ukraiñskoœæ
stanowi³a wyznacznik poetycznoœci.

Ró¿norodnoœæ opisów przestrzeni
stepu ukraiñskiego oparta jest na
zasadzie dualizmu. Ka¿da z poetyckich
wizji zbudowana jest na realnym
wyobra¿eniu stepu, które wiernie
oddaje klimat i nastrój miejsca. Jed-
nak¿e to, co najistotniejsze, mityczna
wrêcz ukraiñskoœæ, zaklêta jest w
metaforycznym sensie przywo³anych
symboli, który jest niejako nadbudo-
wany nad opisem rzeczywistym.

Realistyczny obraz stepu
ukraiñskiego

Step ukraiñski jako motyw krajo-
brazowy, funkcjonuj¹cy w polskiej
literaturze romantycznej najlepiej
charakteryzuj¹ pojêcia: rozleg³oœæ,
dzikoœæ, cichoœæ, wolnoœæ i rodzimoœæ.

Rozleg³oœæ to¿sama jest z pojêciem
bezkresu, ogromem przestrzeni, po-
lami siêgaj¹cymi po horyzont i wszech-
obecn¹ pustk¹. Wincenty Pol w „Pieœni
o ziemi naszej” okreœli³ step jako:
„rozleg³y, œwiat otwarty!” To równie¿
przestrzeñ dziewicza, w której króluje
natura. Tylko cz³owiek, który ¿yje z
ni¹ w zgodzie, syn ukraiñskiej ziemi –
kozak, jest z ni¹ nierozerwalnie zespo-
lony, mo¿e znaleŸæ w niej schronienie.

Roœlinnoœæ stepowa osza³amia
zieleni¹, w której mo¿na siê „nurzaæ”
i „brodziæ”. Dzika ukraiñska przyroda
zaskakuje bujn¹, niespotykan¹ roœlin-
noœci¹, któr¹ poeci charakteryzuj¹
przez wyolbrzymienie: „burzan po-
dobny do lasu”, b¹dŸ te¿ przywo³uj¹
skojarzenia z wielk¹, wonn¹ ³¹k¹:
„przez kwieciste ³¹ki, przez ostre
bodiaki”. Zielony step zmienia swój
charakter, kiedy oblewa go blask œwitu.

„Martwe stepy”, oblane promie-
niami porannego s³oñca, o¿ywaj¹,
roœlinnoœæ wrêcz p³onie, rozpala siê
chêci¹ ¿ycia. Ten stan ulega jednak
zmianie po zapadniêciu zmroku. Wraz
z ciemnoœci¹ pojawia siê niepokój,
tajemniczoœæ i trudny do wyt³uma-
czenia smutek -
Przez ciemne, smutne, goœciñce
kurhanów,
Niesie go czarny koñ dniami i noc¹.

Wraz z zapadniêciem zmroku nad
stepy wdziera siê dzikoœæ. Nierozer-
walnie jest z ni¹ zwi¹zany stepowy
wiatr, który „szumi smutnie uginaj¹c
k³osy”, szemrze, tañczy, staje w zawo-
dy z kozackimi koñmi, roznosi po
stepie ludzkie troski i niedole. Ma
niezwyk³¹ moc niszczenia, rozsypuje
w py³ napotkane na swej drodze
przeszkody. Wœród bezkresu stepu s¹
to najczêœciej kurhany, czyli „sto¿-
kowate  nasypy,  kopce nad  starodaw-
nym grobem”, dawne mogi³y, pami¹tki
przesz³oœci, które opar³y siê potêdze
czasu, natomiast wobec destrukcyjnej
si³y wiatru pozostaj¹ bezbronne. Ta-
jemniczy i z³owieszczy pod os³on¹
nocy, w promieniach s³oñca ten sam
wiatr ko³ysze oceanem stepowego
kwiecia, tr¹ca zawadiacko k³osy traw
i roznosi po polach melodiê dum.
Kiedy natomiast ustaje, nad stepy
wkracza cisza.
I ciche, puste pola(...)
I g³ucho – tylko jakaœ w powietrzu
rozterka.

Cisza ta ma wydŸwiêk uroczysty.
Wtedy to bezg³oœnie przemawiaj¹
mogi³y, skrywaj¹ce prochy rycerzy,
koœci bohaterów:
Tam znajdzie zbroje dawne,
co zardza³e le¿¹,
I koœcie, co nie wiedzieæ, do kogo
nale¿¹,

Przestrzeñ stepu jest ponadto syno-
nimem wolnoœci. Tu znajduj¹ schro-
nienie niezliczone rzesze ptactwa:
Ró¿nowzory t³um skrzydlaty,
Który jako gmin weso³y,

P³on¹cy step, mal. Ajdukiewicz

Podola, Wo³ynia i Ukrainy. I nie tylko
najwczeœniejsi poprzednicy ruchu:
Woronicz, Niemcewicz, Chodakowski,
Zaborowski, g³ówni pionierzy i wielcy
poeci: Mickiewicz, S³owacki, Mal-
czewski,  Zaleski, Goszczyñski, Witwicki,
Czeczot, Zan, Korsak, ale i przedsta-
wiciele krytyki: Tyszyñski, Grabowski,
filozof Cieszkowski i powieœciopisarze

Powitanie stepu, mal. Brandt

najdoskonalej potrafi³a wyraziæ buj-
noœæ ukraiñskich bodiaków (lub budia-
ków – rodzaj ostu), burzanów czy
dostojnoœæ dziewanny, a tak¿e niepo-
skromion¹ wieloœæ bylin, krzewinek,
przede wszystkim jednak ogrom traw.

Wiek XX ograniczy³ rozleg³oœæ
stepowych terenów od „wybrze¿y
Morza Czarnego i Azowskiego do pod-
nó¿a Gór Krymskich, zajmuj¹c przy
tym 40% powierzchni Ukrainy”. Nie
zmieni³a siê dominacja roœlinnoœci
trawiastej, zachowanej jednak tylko w
rezerwatach, zubo¿a³ natomiast œwiat
zwierzêcy, który sto lat wczeœniej obfi-
towa³ w ogromn¹ liczbê gatunków
zarówno ssaków, jak przede wszystkim
ptactwa.

tego okresu: Kraszewski, ChodŸko,
Czajkowski, Rzewuski, Korzeniowski
– wszyscy pochodzili z pogranicza
wschodniego albo z po³udniowo-
wschodnich prowincji, lub tam przy-
najmniej wychowywali siê i kszta³cili.”

St¹d w Polsce równie¿ wyraŸny
jest zwi¹zek pomiêdzy ziemiami
kresowymi a narodzinami roman-
tyzmu.

Owo przywo³ane odrodzenie
literatury mia³o siê odbywaæ w duchu
tradycji historycznej i twórczoœci
ludowej, czyli czynnikach eksponuj¹-
cych niepowtarzalny koloryt lokalny
kresowego kraju. Na gruncie polskim
d¹¿enia poetów w tej kwestii spowodo-
wa³y, ¿e regionalizm powêdrowa³

Koloryt lokalny i ró¿norodnoœæ
obrazów stepowych

Romantyczne wizje Kresów
Wschodnich integruj¹ twórców, dla
których miejsca te stanowi³y niewy-
mown¹ wartoœæ. Wprawdzie wielu z
nich odmiennie traktowa³o dzieje
Ukrainy, jednak literackie wizje
nieujarzmionej, dzikiej przyrody ukra-
iñskiej s¹ ze sob¹ zbie¿ne. Obrazy stepu
zawieraj¹ w sobie wartoœci niezwykle
wa¿ne dla wielkich poetów, których
korzenie wyrastaj¹ z ukraiñskiej ziemi,
czyli  postacie Antoniego  Malczew-
skiego, Józefa Bohdana Zaleskiego,
Juliusza S³owackiego, Seweryna Gosz-
czyñskiego, a tak¿e plejadê pisarzy
mniej wybitnych, a wœród nich Tomasza

miano ziemi uduchowionej i przeklêtej
jednoczeœnie, by³a przestrzeni¹ idealn¹
dla dobrych anio³ów sp³ywaj¹cych z
nieba i diabelskich mocy œcigaj¹cych
siê ze stepowym wiatrem. Nie prze-
szkadza³o jej to pe³niæ równie¿ roli
sielskiej krainy szczêœliwego dzieciñ-
stwa, do którego wraca siê myœlami z
nostalgi¹ w sercu.
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na chor¹gwie, na powiaty,
Rz¹dz¹ or³y a soko³y.

Oprócz skrzydlatych drapie¿ników
skrywaj¹ siê tu równie¿ ssaki i gady,
dla których to odludne miejsce jest
odzwierciedleniem ich mrocznej
natury. Tutaj, w miejscu nieska¿onym
ludzk¹ rêk¹, dzikim i tajemniczym
czuj¹ siê swobodnie.

Step jest ziemi¹ rodzinn¹ wielu
przedstawicieli fauny, ale jest równie¿
przestrzeni¹ rodzim¹ dla kozaka
ukraiñskiego.

Antoni Marcinkowski (Nowosiel-
ski), znany folklorysta i doskona³y
znawca ukraiñskiej kultury, pocz¹tków
osadnictwa na terenach stepowych
dopatruje siê w wieku XIII, kiedy to
po³udniowa Ruœ oblegana by³a przez
wojska mongolskie. Wówczas to
ludzie w poszukiwaniu schronienia
osiedlali siê b¹dŸ to w lasach, b¹dŸ to
w stepach w³aœnie. Sytuacja spo³eczna,
w jakiej znaleŸli siê mieszkañcy
spalonych wsi i grodów, sprzyja³a roz-
luŸnieniu wszelkich wiêzi politycz-
nych i moralnych. Aby przetrwaæ wœród
dzikiej przyrody, lud zacz¹³ oddawaæ
siê rozbojom. Po³o¿enie mieszkañców
Rusi po³udniowej, wyniszczonej i
spl¹drowanej, uleg³o kolejnemu pogor-
szeniu wraz z nacieraj¹cymi z po³udnia
wojskami tatarskimi. Znów tereny
stepów zaroi³y siê ludnoœci¹, która
przejê³a od Tatarów ich sposób walki,
a tak¿e okreœla³a siê s³owem zaczerp-
niêtym z jêzyka ludnoœci tatarskiej –
kozacy. Ich god³em sta³a siê nienawiœæ
do wrogów chrzeœcijañstwa, a azylem
okaza³o siê Zaporo¿e.

W pieœniach ukraiñskich wystêpu-
j¹ jeszcze dwie klasy ludzi – hajdamacy
i klasa czumaków. Po upadku koza-
czyzny i zniesieniu hajdamactwa, po-
ezja ukraiñska skupi³a siê na postaci
czumaka, bo to on „¿y³ poœród stepów,
tu³a³ siê po starych szlakach tatarskich
i zaporoskich, zwiedza³ stare mogi³y
ukraiñskie. Pustynia stepu, wiatr i
kurhany zdaj¹ siê korespondowaæ z
krajobrazem jego duszy.” ¯ycie wiód³
niemal¿e koczownicze, a dochodo-
wym zajêciem, którym siê para³, by³
handel sol¹, o czym wspomina Mal-
czewski w „Marii” –
Umykaj, Czarnomorcu, ze sw¹
ma¿¹ skrzypi¹c¹,
Bo ci synowie stepu twoj¹ sól
roztr¹c¹.

Olizarowski poœwiêca postaci
czumaka fragment „Zaweruchy”,
zaczerpniêty zreszt¹ z pieœni ukraiñ-
skiej, w którym to wk³ada w usta
stepowego koczownika skargê nad
jego losem:
Oj! ja Czumak nieszczêœliwy,
Z ¿urby chodzê ledwo ¿ywy.
Albo w wodzie siê utopiê?
Albo w ogniu siê roztopiê.

Piœmiennictwo polskie upodoba³o
sobie jednak postaæ kozaka, wyposa-
¿y³o go w cechy bohaterskie i uczyni³o
wyznacznikiem ukraiñskoœci. To jego
niepokorna dusza sta³a siê odzwier-
ciedleniem klimatu stepu.

W planie realistycznym wizerunek
stepu ukraiñskiego ogniskuje siê wokó³
kilku pojêæ, które jednoznacznie okre-
œlaj¹ charakter przestrzeni. S¹ to: bezkres,
tajemniczoœæ, nieujarzmiona natura
wroga cz³owiekowi, który nie jest z ni¹
naturalnie zjednoczony. Tych kilka
pojêæ zostaje wzbogaconych o treœci
symboliczne.

Magdalena Broniarek

c.d. tematu w nastêpnym
numerze

Autorka pochodzi z Nysy,
ukoñczy³a studia polonistyczne na

Uniwersytecie Jagielloñskim w
Krakowie, pisz¹c pracê

magistersk¹ pod kierunkiem prof.
F. Ziejki, rektora UJ, pod tytu³em

„Wizja stepu ukraiñskiego
utrwalona w poezji pierwszego i

drugiego pokolenia romantyków”
(2006). Powy¿szy artyku³ jest

fragmentem tej rozprawy.

Korczak pisa³ „Pamiêtnik”, bêd¹c
ju¿ w gettcie, do którego by³ przesied-
lony w 1940 r. razem z Domem Sierot,
którego by³ dyrektorem. Nie zwa¿aj¹c
na to, ¿e by³ chory, odmówi³ hospitali-
zacji. Nie chcia³ opuszczaæ dzieci.
Odmówi³ przyjacio³om, gdy chcieli go
ratowaæ i wyprowadziæ z getta. Nie
móg³ zostawiæ dzieci samych w tak
okrutnych warunkach, gdy gas³a radoœæ
i uœmiech w ich oczach.

Korczak pisa³ „Pamiêtnik” w cza-
sie bezsennych nocy od maja do sierp-
nia 1942 r. Prawdopodobnie rozpocz¹³
go o wiele wczeœniej. Pierwsza czêœæ
zaczyna siê, jak modlitwa u schy³ku
dnia, w ciszy i spokoju: „Dobry Bo¿e!
Dziêkujê Ci, dobry Bo¿e, za ³¹ki i barwny
zachód s³oñca, za rzeœki wietrzyk wie-
czorny po upalnym dniu. Dobry Bo¿e,
który wymyœli³eœ tak m¹drze, ¿e kwiaty
maj¹ zapach, œwiêtojanki œwiec¹ na
ziemi, iskry gwiazd na niebie”.

Dalej czytamy: „Jak¿e radosna jest
staroœæ. Mi³y wypoczynek. Cz³owiek,
który bez miary... Có¿ staroœæ?! Jeden
opiera siê, pragnie po dawnemu, nawet
szybciej, silniej, by zd¹¿yæ. Drugi w
smutnej rezygnacji zaczyna nie tylko
zrzekaæ siê, ale nawet cofaæ. Wszystko
i wszyscy woko³o i ziemia, i ty sam i
gwiazdy twoje mówi¹: dosyæ. Twój
zachód. Teraz  my ( m³odzi). Twój kres...”

Sam Korczak jest ju¿ starym cz³o-
wiekiem. Pisze pamiêtnik – spowiedŸ.
Powierza jemu dawne zakrzep³e
cierpienia, gorycze, ¿ale, nie koñcz¹ce
siê troski, gniewne protesty i... marze-
nia. Jak sam mówi, jest to oczyszczenie
duszy, zapewne w tym czasie jedyny
ratunek... odruch samoobrony przed
widmem œmierci, a mo¿e nawet przed
szaleñstwem. Warunki w gettcie, w
Domu Sierot by³y okropne, trudne do
zniesienia. G³ównym problemem by³a
walka z g³odem i chorobami. Korczak
spa³ w ma³ej izolatce razem z kilkor-
giem chorych dzieci. A jednak pisa³.
Dalej marzy³o siê zapewnienie ka¿-
demu dziecku na ziemi szczêœliwego
dzieciñstwa. Kocha³ dzieci z ca³ego
serca i rozumia³. Wiedza i troska o
dzieci – to by³ program ca³ego ¿ycia
Korczaka. Barbarzyñstwo wojny, getto
podwa¿y³y jego nadzieje. Pisa³ w
„Pamiêtniku”: „Getto – to piekelne
krêgi. A tych krêgów wiele w ca³ej
Europie. Piekelne wiêzienie. W ka¿-
dym krêgu piek³o pozostaje piek³em”.

Kiedy czyta siê te s³owa, widzi siê
nagle, jak przez ulice umieraj¹cego
Getta Warszawskiego idzie Korczak na
czele pochodu dzieci, skazanych na
zag³adê.

Mimo wszystko, wierzy³ w ludzi,
wierzy³, ¿e nie wszyscy s¹ potworami.

„Nie ³am sobie g³owy psychologi¹
drani – radzi³. - Pamiêtaj, zawsze pa-
miêtaj o przyzwoitych”. Chocia¿ przy-
znaje, ¿e ka¿dy ³ajdak ma prawo na
siwy w³os, a nie ka¿dy z tych przyzwo-
itych. „Wszystko na œwiecie ma swoje
granice, tylko zuchwa³y bezwstyd jest
bezgraniczny.” Tak napisa³ w „Pamiêt-
niku” 21 lipca 1942 roku, parê tygodni
przed œmierci¹.

„Pamiêtnik” to swego rodzaju
Testament Korczaka. Prorocze jego
przeczucie w³asnego losu i losu tysiêcy
dzieci w Kraju i w grodzie nad Wis³¹,

w mieœcie, które tak pokocha³. Ca³e
¿ycie Korczaka by³o zwi¹zane z War-
szaw¹. Mówi³: „Warszawa jest moja,
a ja jestem jej”. A Wiœle zostawi³ takie
wyznanie: „Wis³o szara, nie zamieni³
bym ciebie na dumn¹ Tamizê, ani na
zawrotn¹ Niagarê, ani na Tajemnicz¹
Zambezi, ani na magiczny Ganges.
Tamte, mo¿e stokroæ piêkniejsze,

mówi³y by do mnie jêzykiem, którego
nie rozumiem”.

By³ Polakiem, by³ ¯ydem. Jako
Polak w³o¿y³ mundur oficera, którym
by³ i tak demonstrowa³ sw¹ polskoœæ
wobec Niemców. Jako ¯yd w³o¿y³
opaskê z gwiazd¹ Syjonu i tak poszed³
na œmieræ. Nie mo¿emy siê dowiedzieæ
z „Pamiêtnika” o uczuciach i prze¿y-
ciach, jakie miota³y Korczakiem na tej
ostatniej drodze. Co naprawdê odczu-
wa³, co mówi³ dzieciom, id¹c z nimi
w tym strasznym pochodzie. Jednak
wielkoœæ jego wyra¿ona zosta³a nie
tylko w godnoœci jego œmierci,
fascynuj¹cej œwiat do dziœ, ale i w jego
¿yciu, po którym zostawi³ niegasn¹cy
œlad i zawarte w „Pamiêtniku” zobo-
wi¹zuj¹ce pos³anie przysz³ym pokole-
niom. Korczak zmusza nas do myœle-
nia, do rozwa¿ania. Pomaga zrozu-
mieæ œwiat, przede wszystkim œwiat
dziecka.

W drugiej czêœci „Pamiêtnika”
(napisany w koñcu czerwca lub lipca
1942 roku) Korczak rozmyœla o wspó³-
czesnym sobie cz³owieku. Czemu siê
tak sta³o, ¿e cz³owiek dojrza³, ale nie
zm¹drza³, nie z³agodnia³, nie podobrza³.

W zwi¹zku z tym pisze o znaczeniu
Koœcio³a i wartoœciach moralnych
sakramentów, bowiem Koœció³ osnu³
swym rytua³em narodziny, ma³¿eñstwo
i œmieræ. S³owem, ca³e ¿ycie duchowe
od kolebki do grobu. Czy tak by³o tylko
wczoraj? Dalej z „Pamiêtnika”: „...A
przecie¿ i dziœ nawet, bia³e szczyty
rozwoju i wiedzy najwa¿niejsze swe

sprawy oparli na chrztach, sakramencie
ma³¿eñstwa i obrz¹dkach zwi¹zanych
z godzin¹ zgonu dla innych, dziedzi-
czenia dla pozosta³ych przy ¿yciu. Tak
niedawno, tak wczoraj dopiero, zjawi³y
siê na stole obrad jako takie: populacja,
czy regulacja narodzin, dyskusje o
doskona³ym ma³¿eñstwie i eutanazji.
Zabiæ ze wspó³czucia ma prawo ten,
kto kocha i cierpi, gdy sam te¿ nie chce
pozostaæ przy ¿yciu. Tak bêdzie za lat
niewiele.”

Tak myœlal Korczak, pisz¹c  te
s³owa. Jednak najpiêkniejszymi s¹ te,
którymi opisuje w „Pamiêtniku” urodê
ziemi ojczystej, piêkno mowy polskiej.
Pisze te¿ o tym jak serdeczny, dobry
jest ch³op polski: „Nie tam, gdzie g³u-
pota i nienawiœæ, trzeba szukaæ Polski,
tylko tam, gdzie polski wieœniak nie
odpêdzi ¿ydowskich dzieci spod
wierzby przydro¿nej. Gdzie na w³asne
pole zaprosi. Tam tak¿e, gdzie mowa
polska uœmiecha siê do nich zieleni¹
drzew i z³otem zbo¿a, gdzie splata siê
z weso³ym œpiewem ptaków leœnych,
mieni siê per³ami gwiazd, oddycha
powietrzem leœnego wietrzyka i gdzie
wyrazy polskie, podobnie jak kwiaty

polne, same uk³adaj¹ siê w ³¹ki rados-
ne, czyste i promienne, jak s³oñce o
zachodzie”.

„Pamiêtnik” koñczy siê przed
œmierci¹ Korczaka i jego dzieci. 4
sierpnia 1942 roku napisa³ ostatnie
s³owa. Ten zapis oddaje najistotniej
niezwyk³e cechy osobowoœci Korczaka:
„Pola³em kwiaty, biedne roœliny

¿ydowskiego sierociñca. Ziemia spie-
czona odetchnê³a. Przygl¹da siê mojej
pracy wartownik. Czy go dra¿ni, czy
rozrzewnia ta moja pokojowa, o szóstej
rano, czynnoœæ? Stoi i patrzy. Nogi
szeroko rozstawione. Polewam kwiaty.
Moja ³ysina w oknie – taki dobry cel.
Ma karabin. Dlaczego nie strzela? Stoi
i patrzy spokojnie. Nie ma rozkazu.
Mo¿e by³ za cywila nauczycielem na
wsi, mo¿e... Co by zrobi³, gdybym mu
kiwn¹³ g³ow¹? PrzyjaŸnie rêk¹ pozdro-
wi³? Mo¿e on nie wie nawet, ¿e jest
tak, jak jest. Móg³ przyjechaæ dopiero
wczoraj z daleka...

Nikomu nie ¿yczê Ÿle. Nie umiem.
Nie wiem, jak to siê robi”. Pe³ne nat-
chnienia s¹ te s³owa. Przyjaciele Kor-
czaka mówili, ¿e zawsze, gdy pisze,
nie wie, co siê woko³o niego dzieje.

Chyba ¿y³ w natchnieniu i szed³
na Umszlagplatz w natchnieniu, i
umar³ w natchnieniu. Zgin¹³ w
niemieckim obozie zag³ady w
Treblince wraz z dzieæmi 6 sierpnia
1942 roku.

I.P.
Opracowa³a W. Dobosiewicz

By³ ¯ydem i Polakiem

Pamiêtnik Janusza Korczaka
Janusz Korczak – wielki pedagog i humanista, owiany legend¹ bohaterstwa i poœwiêcenia, pozostawi³ po sobie niema³y dorobek literacki.
Znane s¹ jego prace pedagogiczne, szkice filizoficzne i utwory beletrystyki dla dzieci. Natomiast rzadziej wspominany jest „Pamiêtnik”.
Niezwykle interesuj¹cy, wstrz¹caj¹cy dziœ sw¹ prostot¹. Po raz pierwszy zosta³ opublikowany w 1958 roku.
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20 lipca w Domu Nauczyciela,
na sali, gdzie zwykliœmy ogl¹daæ
przedstawienia Polskiego Teatru
Ludowego, nie by³o spektaklu.
Aktorzy Teatru i publicznoœæ zebrali
siê, by z racji rocznicy Urodzin
wspomnieæ œp. Walerego Bortiakowa
– wieloletniego aktora, scenografa
i re¿ysera tego¿ Teatru, a tak¿e
plastyka i mi³oœnika sztuki i kultury
polskiej...

Spotkania z Poezj¹
Na pocz¹tku spotkania zebranych

przywita³ re¿yser Polskiego Teatru
Ludowego Zbigniew Chrzanowski:
„Witam pañstwa na 66. Urodzinach –
nietypowych, bo urodzinach bez
Jubilata, ale z pamiêci¹ o Nim. Z tym,
co siê zachowa³o i co chcieliœmy
zachowaæ. Obrazy, które s¹ na œcianach,
œwiadcz¹ o jego niebywa³ym talencie
malarskim. To, co jest na scenie, œwiad-
czy o jego talencie scenograficznym i
teatralnym. To, co zachowa³a taœma
filmowa, bêdzie œwiadczy³o o Jego
niebywa³ym talencie aktorskim. Chcemy,
aby ten Dzieñ Urodzin naszego Kolegi
zosta³ spêdzony wœród Jego przyjació³
i kolegów, i wœród fragmentów poezji,
któr¹ on bardzo kocha³. Kocha³ wielu
poetów, ale niektórych – bardzo szcze-
gólnie. Dwu z nich nale¿y do grona
najwybitniejszych poetów polskich. To
ks. Jan Twardowski i Konstatnty
Ildefons Ga³czyñski. To, zdaje siê,
poeci nieprzymierzalni do siebie, ale
jednak – o wspólnym niepowtarzalnym
duchu poetyckim.”

Pan Zbigniew Chrzanowski zapre-
zentowa³ kilka wierszy ks. Jana Twar-
dowskiego oraz utwór Konstatntego
Ildefonsa Ga³czyñskiego „Zaczarowana
doro¿ka”.

Pan Zbigniew wspomina³, ¿e, jak
przesiadywali ze œ.p. Walerym bardzo
d³ugo w nocy – pracuj¹c nad dekoracjami
– ten prosi³, by pan Zbigniew gra³ na
fortepianie albo recytowa³ wiersze – i
w³aœnie Ga³czyñskiego. „Teraz Walery

Odjechali zaczarowan¹ doro¿k¹...

Urodziny bez Jubilata
By³ narodowoœci lwowskiej –  wspomnienie o Walerym Bortiakowie

spotka³ zaczarowanego doro¿ka¿a,
który gdzieœ Go ze sob¹ zawióz³.
A my bardzo chcemy pamiêtaæ o
Nim. Ca³e szczêœcie, ¿e pozostaj¹
œlady – w naszej myœli, wdziêcznej
pamiêci ludzkiej, ale tak¿e œlady
materialne – nawet je¿eli to s¹
szcz¹tki dekoracji, nawet szkice,
które przez wiele lat mówi¹ o Jego
dojrzewaniu artystycznym”, - zazna-
czy³  Z. Chrzanowski.

Spotkania z Dobrymi LudŸmi
Na swej drodze artystycznej

Polski Teatr Ludowy, z którym
zwi¹zany ba³ œp. Walery Bortiakow,
spotka³ kilka osób, które chcia³y
utrwaliæ dzia³a³lnoœæ teatru. Pierwsz¹
osob¹, która zechcia³a pe³niæ tê,
mo¿na powiedzieæ, szczytn¹ funk-
cjê, by³ redaktor Telewizji Wroc³aw
Stanis³aw Pater. Towarzyszy³
Polskiemu Teatrowi Ludowemu w
Teatrze Skarbka podczas obchodów
jego 40-lecia (1998). Wczeœniej
bywa³ we Lwowie. Nagra³ wiele wy-
wiadów, równie¿ ze œp. Walerym
Bortiakowym.

Kolejn¹ Osob¹, która darzy³a
Polski Teatr Ludowy we Lwowie
ogromn¹ sympati¹ i mi³oœci¹, by³
nieod¿a³owany Jerzy Janicki. Chcia³
i potrafi³ zorganizowaæ ekipê tele-
wizyjn¹, która przyjecha³a do Lwowa.
Nie wyobra¿a³ sobie, ¿e nie zrobi
filmu z okazji 45-lecia Teatru (2003).
„W przysz³ym roku bêdziemy obcho-
dzili 50 – lecie Teatru, niestety, bez
Walerego Bortiakowa i bez œp. Joli
Martynowicz, która w tym filmie  te¿
wystêpuje”, - powiedzia³ pan Zbigniew.
„Mia³o byæ wiêcej filmów, ale
weŸmiemy jeden fragment, w którym
spotkacie siê pañstwo z Walerym, z
Jol¹ Martynowicz, z przepiêkn¹ lwow-
sk¹ architektur¹, z cudown¹, niepowta-
rzaln¹ architektur¹ kolegiaty w
¯ó³kwi, która tu zosta³a umiejsco-
wiona z powodu „Odprawy pos³ów
greckich”.

Spotkanie z Janem Kochanowskim
W filmie odtworzono fragmenty

dwu przedstawieñ autorskich œ.p. Wa-
lerego Bortiakowa, w których wyst¹pi³
jako pomys³odawca, scenograf, jako
re¿yser, jako aktor. Tymi dwoma
przedstawieniami autorskimi œp.
Walerego Bortiakowa s¹, oczywiœcie,
„Odprawa pos³ów greckich” Jana
Kochanowskiego i „Zemsta” Alek-
sandra Fredry. Œp. Jolanta Martynowicz
tak mówi³a o zagranym w ¯ó³kwi
przedstawieniu: „Tutaj, w tej piêknej
scenerii graliœmy „Odprawê pos³ów
greckich” Jana Kochanowskiego.
Publicznoœæ siedzia³a na dole, bi³a
godzina dwudziesta na Ratuszu miej-
skim. Aktorzy wychodzili z drzwi na
pierwszym piêtrze, przebrani, schodami
w dó³. Jeszcze by³o jasno, jeszcze
ostatnie promienie s³oñca trafia³y na
arkady, oœwieca³y je. Jest taki tekst
Kasandry, która mówi: „O wdziêczna
ojczyzno moja! O mury, nieœmiertel-

nych rêku roboto! Jaki koniec was
czeka?” Kiedy mówi³am te s³owa,
popatrzy³am siê w górê. Nade mn¹
by³o przepiêkne granatowe, gwiaŸdzis-
te niebo. Pomyœla³am sobie, ¿e te mury
pamiêtaj¹ takie wspania³e czasy
Pierwszej Rzeczypospolitej, pamiêtaj¹
Jana Sobieskiego, a teraz my tutaj, na
dole, gramy, walczymy nie wiadomo,
o co, a one wiedz¹. One wiedz¹, ¿e
one pozostan¹, a my odejdziemy.
Odegraliœmy wspania³¹ sceneriê tej
chwili, publicznoœæ by³a oczarowana,
wieczór by³ piêkny... Kochanowski
chyba by³by te¿ zadowolony, ¿e w
takiej scenerii pada³y, ju¿ w XXI
wieku, jego s³owa...” Tak, na pewno
by³by zadowolony, ¿e jego sztuka
zosta³a tak zagrana przez Wspania³e
Osoby!

Jest w filmie te¿ komentarz œ.p.
Jerzego Janickiego. Pan Zbigniew
Chrzanowski zaznaczy³, ¿e ten
komentarz jest niepowtarzalny i nie

potrafi go tak d³ok³adnie odtworzyæ
¿aden aktor ani spiker.
Zawsze mówiê, ¿e jestem
narodowoœci lwowskiej

W filmie „Bardzo wielki, ma³y teatr”
œp. Walery Bortiakow opowiada³ o
sobie: „Urodzi³em siê w Krasnojarsku
na Syberii. Praktycznie tej Syberii nie
ogl¹da³em, bo jako dziecko wyje-
cha³em z rodzicami na Wo³yñ, do
Kowla. Na Ukrainie siê wychowa³em.
Potem na szczêœcie trafi³em do Lwowa.
Dlaczego na szczêœcie? Myœlê, ¿e
znalaz³em to miejsce na ziemi, w
którym Pan Bóg sprawi³, ¿e jestem
szczêœliwy. Zawsze mówiê, ¿e jestem
narodowoœci lwowskiej.”

Na zakoñczenie spotkania pan
Zbigniew Chrzanowski powiedzia³:
„Dziêkujê moim kolegom, zw³aszcza
Krystynie Grzegockiej, która zaopie-
kowa³a siê ca³oœci¹, aran¿acj¹ sceny,
wydobywaniem dekoracji z przepast-
nych magazynów. Dziêkujê Alfredowi
Klimczakowi i Andrzejowi Bowszy-
kowi,  Anatolemu Lewakowi, oczywiœcie
Mieczys³awowi Ma³awskiemu, preze-
sowi Polskiego Towarzystwa Przyjació³
Sztuk Piêknych, który udostêpni³ prace
œ.p. Walerego na czas wieczoru”. W
zamiarze Towarzystwa jest urz¹dzenie
du¿ej autorskiej wystawy prac
Walerego w siedzibie Stowarzyszenia
„W³asna Strzecha”, która mieœci siê
niedaleko teatru, przy ul. Rylejewa, 9
we Lwowie.

Po zakoñczeniu spotkania mo¿na
by³o indywidualnie obejrzeæ prace œp.
Walerego Bortiakowa. Odjecha³ On
zaczarowan¹ doro¿k¹, by stan¹æ przed
Panem Bogiem. Napewno, jak pisa³ o
Nim Mieczys³aw Ma³awski, mia³
przy tym rêce pe³ne pomno¿onych
talentów i dobrych uczynków. Mamy
nadziejê, ¿e i TAM bêdzie ci¹gle
tworzy³, a kiedyœ siê spotkamy...
Niech spoczywa w pokoju i oby wie-
lu z nas u kresu swego ¿ycia mog³o
powiedzieæ, jak œp. Walery: „Jestem
szczêœliwy...”

Powy¿szy tekst, to mia³ byæ koniec,
jednak zaledwie parê dni póŸniej, 11
sierpnia, Lwów znów sta³ siê miejscem
obchodów nastêpnych smutnych i
refleksyjnych „Urodzin bez Jubilata”.
Tym razem wspominaliœmy Urodziny
œp. Jerzego Janickiego – re¿ysera,
scenarzysty, publicysty, pisarza...
Przyjecha³a Ma³¿onka, córki, ziêcio-
wie, wnuki... Spotkanie rozpoczêto od
wspólnego wys³uchania i œpiewania
piosenki „Towarzystwo weteranów...”
W refleksyjny nastrój wprowadzi³
publicznoœæ Zbigniew Chrzanowski,
Stanis³aw Kosiedowski, redaktor
strony www.lwow.home.pl filmowa³...
A potem ogl¹daliœmy to, co stworzy³
œ.p. Jerzy Janicki – dwa piêkne, wzru-
szaj¹ce filmy z cyklu „Zamki kresowe
Rzeczypospolitej” – o Buczaczu i
Jaz³owcu, o ich dawnej œwietnoœci i
dzisiejszym powstawaniu z gruzów...
By³a to prawdziwa uczta dla osób,
które nie maj¹ mo¿liwoœci ogl¹dania
tych filmów w TV Polonia. Oczywiœ-
cie, nie mog³o zabrakn¹æ choæby
fragmentu prozy œp. Jerzego – Jadwiga

Nigdy nie wróci do Lwowa
Pechaty z w³aœciwym sobie artyzmem
przedstawi³a fragment „Czkawki”. Na
koniec pokazano film, sk³adaj¹cy siê
z fragmentów, bêd¹cych opowieœciami
o Bieszczadach. Œp. Jerzy pokocha³ je
ca³ym sercem. W filmie tym, zmonto-
wanym przez jego córkê, Agnieszkê,
œ.p. Jerzy pojawia siê na planie, snuj¹c
opowieœci o tej piêknej górskiej krainie.
Zakoñczenie filmu jest bardzo wzru-
szaj¹ce – to kilkanaœcie „milcz¹cych”
ujêæ œp. Jerzego, przedstawionego w
ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Tak,
jakby chcia³ za chwilê wyjœæ z ekranu
do nas...

Na zakoñczenie spotkania by³y
wielkie brawa i... ³zy. Wzruszona
Rodzina dziêkowa³a publicznoœci za
przybycie, natomiast publicznoœæ
dziêkowa³a za wieczór, pe³en wspom-
nieñ... Mamy nadziejê, ¿e zarówno œp.
Jerzy, jak i œp. Walery, którego sce-
nografia znów ozdobi³a scenê,
przygl¹dali siê temu z krainy, gdzie
panuje wiekuisty spokój i szczêœcie...

Irena Masalska

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

Nie b¹dŸ pewny ¿e czas masz
bo pewnoœæ niepewna
zabiera nam wra¿liwoœæ tak
jak ka¿de szczêœcie
przychodzi jednoczeœnie jak patos
i humor
jak dwie namiêtnoœci wci¹¿ s³absze
od jednej
tak szybko st¹d odchodz¹ jak drozd
milkn¹ w lipcu
jak dŸwiêk trochê niezgrabny
lub jak suchy uk³on
¿eby widzieæ naprawdê zamykaj¹ oczy
chocia¿ wiêkszym ryzykiem rodziæ siê
ni¿ umrzeæ
kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póŸno

Nie pisz o tym zbyt czêsto lecz pisz raz
na zawsze
A bêdziesz tak jak delfin ³agodny i mocny

Œpieszmy siê kochaæ ludzi
tak szybko odchodz¹
I ci co nie odchodz¹ nie zawsze powróc¹
I nigdy nie wiadomo mówi¹c o mi³oœci
Czy pierwsza jest ostatni¹
czy ostatnia pierwsz¹

ks. Jan Twardowski

Wspomnienie o Jerzym Janickim
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Bój pod Zadwórzem
Na prze³omie lipca i sierpnia 1920 roku sukcesy Armii Czerwonej zagrozi³y bytowi
odrodzonego pañstwa polskiego. W jej dowództwie spodziewano siê, ¿e ju¿ 12
sierpnia wojska Michai³a Tuchaczewskiego zajm¹ stolicê Polski. O szybkim zain-
stalowaniu siê w podbitym mieœcie myœleli tak¿e pod¹¿aj¹cy za frontem cz³onkowie
Polskiego Rewolucyjnego Komitetu (tzw. „panteon zdrajców”), w tym Julian
Marchlewski, Feliks Dzier¿yñski, Józef Unszlicht i Feliks Kon. Oczekiwali, ¿e
w Warszawie za zgod¹ Kremla proklamuj¹ polsk¹ Socjalistyczn¹ Republikê Rad.

Pomnik Armii Konnej Budionnego, postawiony pod Lwowem przez
Sowietów, stoi do dziœ

Bitwa pod Zadwórzem, obraz Stanis³awa Kaczor-Batowskiego

Wo³asz mnie: idê, a idê bez trwogi,
A wiêc mi tylko b³ogos³aw zza œwiata;
Nie wiem czy wrócê z tak dalekiej
drogi,
Niech wiêc nade mn¹ choæ duch
Twój ulata.
Bo mo¿e krwi mej ofiara uboga
Twe  zmartwychwstanie uprosi u Boga.

wiersz poleg³ego pod Zadwórzem
podchor¹¿ego W³adys³awa

Marynowskiego, napisany w 1915 r.,
prawdopodobnie przed wst¹pieniem

do II Brygady Legionów Polskich

Postêpy Armii Czerwonej z za-
partym tchem œledzili w Moskwie
uczestnicy II kongresu Kominternu.
Codziennie gromadzili siê przed
specjalnie wywieszon¹ map¹. Grigorij
Zinowiew w swych codziennych ko-
mentarzach przepowiada³ rych³y koniec
„najniegodniejszej kreatury miêdzyna-
rodowego kapitalizmu” – Polski.
Obiecywa³, ¿e III kongres zostanie
zwo³any w Berlinie, a kolejny w Pary¿u,
Londynie  itd.

W kierunku Lwowa ci¹gnê³a I Ar-
mia Konna pod dowództwem Siemiona
Budionnego. Mo¿na tu przytoczyæ
s³owa kpt. Crawforda, amerykañskiego
lotnika – ochotnika, po locie zwiadow-
czym nad oddzia³ami Budionnego:
„Zdawa³o mi siê, ¿e na ca³ym œwiecie
nie ma tyle kawalerii, ile tam jej by³o”.

Pojawienie siê oddzia³ów Armii
Konnej poprzedza³a trwo¿na wieœæ o
jeŸdŸcach, r¹bi¹cych szablami, k³uj¹-
cych pikami i roztrzeliwuj¹cych prze-
ciwników, podrzynaj¹cych gard³a
rannym lub schwytanym jeñcom.
Rzeczywistoœæ w pe³ni dorównywa³a
tym wieœciom.

Nie brakowa³o w opowiadaniach
drastycznych epizodów, w których
pojawia³y siê walcz¹ce w I Armii Konnej
– kobiety. One to wyró¿nia³y siê wielk¹
odwag¹ w boju oraz okrucieñstwem
wobec ludnoœci miasteczek i wsi, w któ-
rych stanê³y na krótki nawet odpoczynek.
Cieszy³y siê one swoist¹ s³aw¹ tak¿e
wœród swoich towarzyszy broni. „O ko-
bietach w Konarmii mo¿na napisaæ
tomy. Szwadrony id¹ do boju, kurz,
huk, obna¿one szable, niesamowite
bluzgi – zapisa³ w swym dzienniku czer-
wony komisarz Izaak Babel – a one z
podkasanymi spódnicami galopuj¹ na
samym przedzie, zakurzone, piersiaste,
wszystkie kurwy,  ale towarzyszki, a  kurwy
dlatego, ¿e  towarzyszki, to najwa¿niejsze,
s³u¿¹ wszystkim, czym tylko mog¹,
bohaterki, zarazem w pogardzie, poj¹
konie, taszcz¹ siano, naprawiaj¹ uprz¹¿,
okradaj¹ koœcio³y i miejscow¹ ludnoœæ”.

Jazda Budionnego nieustannymi
atakami spycha³a na zachód polskich
¿o³nierzy.

W niedzielê 15 sierpnia
pod Buskiem przekroczy³a Bug

Pod t¹ dat¹ Babel lakonicznie zano-
towa³ w dzienniku: „Walki pod Buskiem.
Sztab w Busku. Forsowaæ Bug. Po  tamtej
stronie po¿ar. Budionny w Busku”. Po
przekroczeniu ostatniej znacz¹cej
przeszkody wodnej przed Lwowem,
czerwonoarmiœci byli ju¿ pewni, i¿ za
kilkanaœcie lub co najwy¿ej kilkadzie-
si¹t godzin wpadn¹ do przera¿onego,
oddanego na  ich ³askê miasta. Spodzie-
wali siê wielkich ³upów, przyzwolenia
dowódców na gwa³ty i rnordy oraz
odpoczynku. Dociera³y do nich wieœci
o przygotowaniach lwowiaków do
obrony. W dzienniku Babla pojawi³ siê
te¿ taki zapis: „Meldunki o obronie
Lwowa – profesorowie, kobiety, m³o-
dzie¿. Apanasenko bêdzie ich wyrzynaæ
– nienawidzi ich g³êboko, pragnie
arystokratycznego na swój sposób,
ch³opskiego, kozackiego pañstwa”.

Wœród ulotek, rozrzucanych przez
¿o³nierzy Budionnego, znajdowa³y siê
tak¿e napisane po polsku. Jedna z
nich, zatytu³owana „Plan pana Daszyñ-
skiego”, nazwa³a Polskê „cennym
psem bur¿uazyjnej Francji”. Koñczy³a
siê has³em: Niech ¿yje Polska Radziañ-
ska Republika!

W samym mieœcie przebywa³y
nader szczup³e si³y, których trzon sta-
nowi³ batalion wartowniczy, podod-
dzia³y 54 pu³ku piechoty, oddzia³y
policji, a przede wszystkim poœpiesznie
szkoleni i wyposa¿ani ¿o³nierze Ma³o-
polskiej Armii Ochotniczej, kwateruj¹cy
w koszarach przy ul. Zamarstynowskiej.
Wœród ochotników znajdowali siê
przedstawiciele  wszystkich  stanów
spo³ecznych i grup wiekowych. Do
szeregów zg³osi³a siê i zosta³a wcielona
do 240 pu³ku piechoty grupa g³ucho-
niemych. Wœród uzbrojonych obroñców
Lwowa znajdowa³y siê tak¿e kobiety,
w tym urzêdniczki, uczennice szkó³
œrednich i studentki wy¿szych uczelni
lwowskich.

Starcia na przedpolach Lwowa
Rozpoczê³y siê ju¿ pod koniec

drugiej dekady sierpnia 1920 r. Polscy
¿o³nierze bili siê z wielk¹ determinacj¹,
wiedz¹c, i¿ ka¿dy dzieñ oporu opóŸnia
marsz Budionnego na  miasto i  umo¿-
liwia wzmocnienie jego obrony. Cofa-
j¹ce siê oddzia³y czêsto zatrzymywa³y
siê i kontratakowa³y. Wiele prowizo-
rycznie umocnionych stanowisk broni³o
siê do ostatniego ¿o³nierza i naboju.
Ranni, aby nie dostaæ siê do niewoli
lub zostaæ w bestialski sposób zamor-
dowanymi, czêsto pope³niali samobój-
stwo. Do rangi wielkiego symbolu
postawy polskich ¿o³nierzy uros³a obrona
Zadwórza – polskich Termopili.

Zadwórze – to niewielka
miejscowoœæ, po³o¿ona zaledwie
33 kilometry na wschód od Lwowa

Wyposa¿one w murowan¹ stacyjkê,
le¿y przy ruchliwej linii kolejowej
Lwów-Tarnopol-Winnica-Kijów.
Latem 1920 r. znajdowa³o siê na g³ów-
nym kierunku natarcia l Armii Konnej,

a w po³owie sierpnia ju¿ na bardzo
bliskim zapleczu frontu, bronionego
przez ¿o³nierzy z 54 pu³ku piechoty i
grupy kpt. Zaj¹czkawskiego.

Rankiem upalnego dnia 17 sierpnia
do dowództwa 54 pu³ku piechoty i kpt.
Zaj¹czkowskiego nadesz³y rozkazy,
nakazuj¹ce wycofanie siê z zajmowa-
nych stanowisk w kierunku Lwowa.
Walcz¹cy od wielu dni ¿o³nierze, prze-
wa¿nie pochodz¹cy z tego miasta i jego
najbli¿szych okolic, oczekiwali, i¿
zostan¹ zluzowani przez towarzyszy
broni z innych jednostek i otrzymaj¹
kilkugodzinne przepustki, pozwalaj¹ce
im odwiedziæ rodziny. Tak, wiêc otrzy-
mane rozkazy wywo³a³y w oddzia³ach
radoœæ.

Kawaleria rtm. Tadeusza Koraba-
Krynickiego odesz³a na Gliniany,
natomiast batalion piechoty kpt.
Zaj¹czkowskiego i podleg³y mu
dywizjon karabinów maszynowych
por. Antoniego Dawidowicza wycofy-
wa³y siê do Lwowa najkrótsz¹ drog¹,
wzd³u¿ torów kolejowych przez
Zadwórze. Ju¿ w trakcie marszu oba
oddzia³y zosta³y ostrzelane przez dzia³a
i karabiny maszynowe nieprzyjaciela.
Przed godzin¹ dwunast¹ w po³udnie
okaza³o siê tak¿e, i¿ czerwonoarmiœci
odciêli Polakom drogê odwrotu, zaj-
muj¹c Zadwórze i pobliskie wzgórze.

W tym dramatycznym po³o¿eniu kpt.
Boles³aw Zaj¹czkowski móg³ podj¹æ
jedn¹ z dwóch decyzji

Pierwsza - to wydanie podw³adnym
rozkazu, aby ma³ymi grupami starali
siê przedostaæ do pobliskiego du¿ego
kompleksu leœnego (Lasy Barszczo-
wickie) i nastêpnie kontynuowali
marsz, przemykaj¹c ju¿ miêdzy od-
dzia³ami wroga, w kierunku Lwowa.
Drug¹ mo¿liwoœci¹ dzia³añ by³o

podjêcie walki z kawaleri¹ Siemiona
Budionnego, odbicie stacji kolejowej
w Zadwórzu i cofanie siê w kierunku
Lwowa, powstrzymuj¹c w boju ataki
nieprzyjaciela. Ten ostatni wariant
wi¹za³ walk¹ czo³owe jednostki wroga
i, bez wzglêdu na ostateczny wynik
boju dla oddzia³u kpt. Zaj¹czkow-
skiego, zapewnia³ mieszkañcom
zagro¿onego miasta kolejne godziny,
potrzebne dla organizacji obrony.

Kpt. Zaj¹czkowski, kieruj¹c siê
trosk¹ o losy Lwowa i przeœwiadcze-
niem, i¿ rozproszenie oddzia³u nie jest
godne jego krótkiej, ale œwietnej
tradycji bojowej, postanowi³ przebiæ
siê do miasta. Polscy piechurzy, ugru-
powani w trzy linie tyralier, kilkakrotnie
z brawur¹ atakowali stanowiska nie-
przyjaciela. 2 kompania por. Jana
Demetera (by³y student Politechniki
Lwowskiej) zmusi³a rosyjsk¹ bateriê
do cofniêcia siê na dalsz¹ odleg³oœæ.
Wed³ug niektórych przekazów, jej
¿o³nierze nawet zdobyli czêœæ dzia³. W
tym mniej wiêcej czasie I kompania
kpt. Krzysztofa Obertyñskiego z
impetem szturmowa³a wzgórze za-
dwórzañskie.

G³ówny polski wysi³ek kierowa³
siê na stacjê kolejow¹ w Zadwórzu.
Atakuj¹cych wspiera³ m.in. ogieñ
karabinu maszynowego, ustawionego
przez ppor. Tadeusza Hanaka (w cywilu
student Politechniki Lwowskiej) na
znalezionej, bardzo prowizorycznie
os³oniêtej, ale ruchliwej drezynie. We
wczesnych godzinach popo³udniowych
zmagania przybra³y na sile. Rosjanie
zdo³ali siê otrz¹sn¹æ z zaskoczenia i
kilkakrotnie szar¿ami i atakami
piechoty próbowali rozbiæ polskie
ugrupowanie. Oko³o godziny drugiej
celna salwa sowieckich dzia³ znisz-
czy³a wiêkszoœæ postawionych przy
torze skrzynek z amunicj¹. Dla Pola-
ków by³a to bardzo dotkliwa strata.

Najprawdopodobniej przed godzin¹
czwart¹ po po³udniu oddzia³ zebrany
przez por. Antoniego Dawidowicza
szturmem zdoby³ stacjê w Zadwórzu,
a w tym samym mniej wiêcej czasie l
kompania, dowodzona teraz przez
pchor. W³adys³awa Marynowskiego
(w cywilu student Politechniki Lwow-
skiej) zadwórzañskie wzgórze.

Na opanowanym obszarze kpt.
Boles³aw Zaj¹czkowski zgromadzi³
¿yj¹cych i rannych ¿o³nierzy

Rozkaza³ opatrzyæ rannych i
przygotowaæ prowizoryczne nosze dla
tych, którzy nie mogli siê poruszaæ o
w³asnych si³ach. Przeliczono równie¿
amunicjê. Okaza³o siê, i¿ pozosta³o jej,
po stracie skrzynek amunicyjnych,
dramatycznie ma³o. Przy tym, po wielu
godzinach walki w skwarny dzieñ,
¿o³nierzom dokucza³o pragnienie.
Wiêkszoœæ te¿ od kilkunastu godzin nie
jad³a ¿adnego posi³ku. W takich wa-
runkach obrona Zadwórza – zdaniem
kpt. Zaj¹czkowskiego i jego oficerów
– nie mia³a nawet ma³ych szans na
powodzenie. Dlatego te¿  zadecydowano
jak najszybsze wyprowadzenie bata-
lionu przez Barszczowice w kierunku
Lwowa. Polscy dowódcy liczyli, i¿ po
przejœciu stosunkowo krótkiego
odcinka wzd³u¿ torów, las zapewni im
przynajmniej czêœciow¹ ochronê przed
kawaleryjskimi szar¿ami. Oko³o
godziny siedemnastej po po³udniu kpt.
Zaj¹czkowski sformowa³ kolumnê.
Rozpocz¹³ siê marsz ku Lwowowi i
ostatni akt dramatu polskich ¿o³nierzy.

Intensywne boje o Zadwórze
ca³kowicie zaskoczy³y nieprzyjaciela.
Po pierwszych starciach w tym rejonie
w dowództwie Konarmii zapanowa³o
przekonanie, i¿ w kierunku Lwowa
przebija siê liczny polski oddzia³, z
którego awangard¹ w³aœnie stoczono
walkê. Mo¿emy siê tak¿e domyœlaæ,
i¿ nieprzyjaciel obawia³ siê skutków
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Od 16 do 22 lipca br. osiemnastu
uczestników Akcji Charytatywnej
„Polacy – Rodakom” pod patronatem
Fundacji Kresowej „Semper Fidelis” i
patronatem medialnym TVP Oddzia³
Wroc³aw (dŸwiêkowiec Andrzej Patu-
szyñski, operator Jan Urbaniak oraz
Ryszard Szwaj) na czele z redaktor
Gra¿yn¹ Or³owsk¹-Sondej przyjecha³o
do Ko³omyi na zaproszenie Towarzyst-
wa Kultury Polskiej „Pokucie” w celu

Stary ko³omyjski cmentarz
znów „odkopany”
Jedni jad¹ nad polskie morze,inni – na Teneryfê, to znów piek¹ siê w ¿arze uliczek starej
Barcelony. S¹ te¿ tacy, którzy jad¹ do Ko³omyi, aby porzadkowaæ stary polski cmentarz.

pisemn¹ odpowiedŸ, w której przypo-
minano jej, i¿ wg Uchwa³y Rady
Miejskiej z dn. 20.11.2002 nr 172 na
proœbê ówczesnego proboszcza parafii
rzymskokatolickiej pw. œw. Ignacego
Loyoli tej¿e przekazano prawo do
opieki nad cmentarzem i porz¹dkowania
na nim si³ami „cz³onków spo³ecznoœci

To nie jest tropikalna d¿ungla - to
cmentarz

Niepilnowany cmentarz staje siê
miejscem i takich sabatów, lub
mo¿e zwyk³ych chuligañskich
wybryków

W uci¹¿liwym upale wycinano
krzaki, koszono trawê, czyszczono
grobowce i pomniki. Nie poprzestano
na tym.  Znana ze  swych inicjatyw Pani
Redaktor wraz z Prezes Towarzystwa
Stanis³aw¹ Ko³usenko spotka³a siê
równie¿ z wice-merem Ko³omyi w
sprawie omówienia pomocy w³adz
miejskich w utrzymaniu porz¹dku i
zapobieganiu nadal trwaj¹cej dewasta-
cji nekropolii ko³omyjskiej. Urzêdnik
nie odmawia³ pomocy, zgadza³ siê z
tym, ¿e sprawa ochrony zabytkowego
cmentarza musi ulec niezw³ocznej
poprawie. Niemniej jednak, dwa dni
póŸniej, Prezes S. Ko³usenko nades³ano

Mechaniczna kosa by³a tylko jedna

Przyjecha³a ceg³a do odbudowy muru cmentarnego

przeprowadzenia prac porz¹dkowych
na zabytkowym, nadal dewastowa-
nym, cmentarzu rzymskokatolickim.
W ci¹gu 10 lat by³ to 63. przyjazd pani
Gra¿yny na Ukrainê, w tym do Ko³omyi
– 31(!). Grupa sk³ada³a siê ze studentów
uczelni wroc³awskich (Piotr Drzewiñski,
Adam Jêdrychowski, Micha³ £aski,
Ewa Obr¹czka, Sylwia Skowron, Pawe³
Migacz, Magdalena Rak, Halina £o-
ziñska). Opiekowali siê m³odzie¿¹ i na
równi z ni¹ pracowali nauczyciele z
£agiewnik, Wroc³awia i ¯migrodu:
Beata Owczarek-Sobczyñska, Leszek
Sobczyñski, Pawe³ Prygiel, Jerzy
Rudnicki oraz pracownicy  Gminy
Kroœnice – Halina Ciesielska oraz
Krzysztof Skrzypczyk. Grupa przy-
jecha³a za œrodki uzyskane od sponso-
rów. Transport w postaci busa zapewni³
nieodp³atnie wolontariuszom z Polski
dzielny i przedsiêbiorczy wójt Gminy
Kroœnice – Miros³aw Drobina. W³aœnie
dziêki jemu Gmina Kroœnice otrzyma-
³a najwiêksze w Polsce fundusze
inwestycyjne ze œrodków unijnych. Krótki odpoczynek

polskiej miasta”. Co wiêcej, s³u¿by
komunalne miasta „okresowo w ci¹gu
wielu lat prowadzi³y i nadal prowadz¹,
w granicach funduszy, otrzymywanych
z bud¿etu miasta, prace porz¹dkowe
na terenie cmentarza, w tym - miejsc

wo¿ono œmieci”. Niestety, na cmentarzu
trudno by³o, przez zaroœla i trawy
przypominaj¹ce sawannê, zauwa¿yæ
ten „wysi³ek” w³adzy. Nie mo¿na te¿
by³o dostrzec licznych grup miejsco-
wych parafian i „miejscowych cz³onków
polskiej spo³ecznoœci miasta”. Chocia¿
podobno kilka sumiennych starszych
osób udziela³o siê w pracach razem z
rodakami z Kraju. A bez nich... Co jest

tego przyczyn¹? Niechêæ, obojêtnoœæ,
brak wiarygodnego organizatora?
Chocia¿, szczerze mówi¹c, trudno w
jednym sezonie dokonaæ renowacji
zaniedbanego przez dziesiêciolecia
cmentarza. Zw³aszcza, kiedy zakupione
i przekazane przez Rodaków takie
najprostsze sprzêty, jak pi³a i kosiarki,

zosta³y gdzieœ zawieruszone w pry-
watnym obejœciu miejscowego patrioty.

Po zakoñczeniu „szarwarku” w
Ko³omyi „silna grupa” pani Gra¿y-
ny Or³owskiej pojecha³a do Droho-
bycza.

pogrzebania Strzelców Siczowych,
wojskowych pochówków ¿o³nierzy
Armii Radzieckiej. Œcinano drzewa,
pozamykano otwarte grobowce, wy-

Uporz¹dkowana czêœæ cmentarza

Cel podobny – porz¹dkowanie
miejscowego cmentarza.

Wanda Ridosz

pojawienia na jego ty³ach, podczas
spodziewanych walk na przedmieœ-
ciach stolicy Galicji, znacznych si³
nieprzyjaciela. Dlatego Siemion
Budionny lub komendant 6 Dywizji
postanowili za wszelk¹ cenê zniszczyæ
polski batalion oraz szybko ponownie
zamkn¹æ drogê id¹cym ku Lwowowi
– jak s¹dzili – polskim wojskom. Pod
Zadwórze zosta³y œci¹gniête stosunko-
wo znaczne posi³ki, które od razu
wesz³y do walki.

„Ch³opcy! Do ostatniego ³adunku!”
Wyczerpani trwaj¹cymi wiele

godzin bojami, a przy tym s³abo
wyszkoleni i pozbawieni amunicji,
ochotnicy nie mogli d³ugo przeciwsta-
wiaæ siê na otwartym terenie nastêpu-
j¹cym po sobie szar¿om mas kawalerii,
atakom piechoty oraz silnemu ostrza-
³owi nieprzyjacielskiej artylerii i
karabinów maszynowych. Struktura
wycofuj¹cego siê ugrupowania zosta³a
rozerwana. Niedobitki batalionu z kpt.
Zaj¹czkowskim dotar³y do po³o¿onej

w odleg³oœci ok. kilometra od stacji
Zadwórze budki kolejowej nr 287.
Tutaj ¿o³nierzom pozosta³ jedynie
wybór miêdzy poddaniem siê a œmier-
ci¹ na polu walki. Do legendy wojny
1920 r. oraz tradycji polskiego orê¿a
przesz³a odpowiedŸ kpt. Boles³awa
Zaj¹czkowskiego na wezwanie nie-
przyjaciela do poddania siê: „Ch³opcy!
Do ostatniego ³adunku!”.

Walka dogas³a w zapadaj¹cym
zmierzchu. Kpt. Boles³aw Zaj¹czkowski
ostatnim nabojem odebra³ sobie ¿ycie.
Podobnie post¹pi³o wielu jego podko-
mendnych. Pozostali przy ¿yciu ¿o³nie-
rze, nie posiadaj¹c amunicji, bronili siê
bagnetami i karabinowymi kolbami.
Por. Hanak zasta³ zar¹bany szablami i
przebity pik¹ przy budce kolejowej 30.
Zas³ania³ g³owê lew¹ rêk¹, która zosta³a
odciêta. Rozwœcieczeni czerwonoarmiœci
z 6 Dywizji Kawalerii nie brali jeñców.

Mordowali strzelaj¹c, k³uj¹c pikami,
r¹bi¹c szablami oraz podrzynaj¹c gard³a
rannym i kontuzjowanym Polakom.
Cia³a poleg³ych obdzierali z mundurów
i butów. Obserwuj¹cy swojego pod-
w³adnego, zabijaj¹cego bezbronnego
polskiego ¿o³nierza, dowódca dywizji
Josif Apanasenko rzuci³ s³owa: „nie
traæ ³adunków, zar¿nij go”. Przeby-
waj¹cy na polu walki pod Zadwórzem
Izaak Babel zapisa³ w dzienniku: „Jak¹¿
to  wolnoœæ przynosimy. Okropieñstwo”.

W walkach pod Zadwórzem poleg³o
co najmniej 325 ochotników

Jesieni¹ 1920 r. na rozkaz Do-
wództwa Ma³opolskiej Armii Ochotni-
czej saperzy usypali nad wspóln¹
mogi³¹ kurhan 20-metrowej wyso-
koœci. Siedem lat póŸniej na kurhanie
postawiono s³up z piaskowca, uwieñ-
czony krzy¿em. Natomiast cia³a  siedmiu
obroñców, które zidentyfikowano, w

tym kpt. Boles³awa Zaj¹czkowskiego,
kpt. Krzysztofa Obertyñskiego, por.
Jana Demetera, ppor. Tadeusza Hanaka
i pchor. W³adys³awa Marynowskiego
spoczê³y w sobotê 18 wrzeœnia 1920 r.
na Cmentarzu Obroñców Lwowa.

Uroczystoœci pogrzebowe 18 wrzeœ-
nia siedmiu bohaterów walk pod
Zadwórzem sta³y siê wielk¹ manifesta-
cj¹ patriotyczn¹. „Ju¿ przed godzin¹ 3
po po³udniu – relacjonowa³a prasa
lwowska  – zaleg³y ulice £yczakowsk¹
i Czamieckiego, plac Bernardyñski i
ulicê Piekarsk¹ nieprzejrzane t³umy.
Latarnie p³on¹ce otulono krep¹, ku
szpitalowi d¹¿y³y samochody i powozy
z dygnitarzami wojskowymi i cywil-
nymi, w przestworzach unosi³y siê
samoloty, z wielu okien i balkonów
zwiesza³y ¿a³obne flagi”.

Dzielna postawa ¿o³nierzy, wal-
cz¹cych pod Zadwórzem u³atwi³a
zorganizowanie obrony Lwowa, pod
którym ju¿ buszowa³y konne patrole
nieprzyjaciela. Mieszkañcy stolicy
Galicji byli przekonani, i¿ lada chwila

bêd¹ musieli zmierzyæ siê z ca³¹ armi¹
Siemiona Budionnego.

Lwów z napiêciem oczekiwa³
wszelkich wiadomoœci z frontu. Na
szczêœcie wieœci z pola bitwy pod War-
szaw¹ by³y dobre. Ofensywa wojsk
bolszewickich za³ama³a siê. Wkrótce
nast¹pi³ ich chaotyczny odwrót.

Opracowano na podstawie
i przy wykorzystaniu obszernych

fragmentów ksi¹¿ki
Micha³a Klimeckiego „Galicja

Wschodnia 1920”
(Dom Wydawniczy Bellona)

(M.R.)
Post scriptum

Pod Zadwórzem zgin¹³ m.in. 19-
letni Konstanty Zarugiewicz, uczeñ
siódmej klasy pierwszej szko³y realnej,
obroñca Lwowa z 1918 roku, kawaler
krzy¿a Virtuti Militari i Krzy¿a Walecz-
nych. Jego matka, Jadwiga Zarugiewi-
czowa w 1925 wybra³a jedn¹ z trzech
trumien ze zw³okami Nieznanego
¯o³nierza. Zw³oki wybranego bohatera
przewieziono z najwy¿szymi honorami
do Warszawy i umieszczono w Grobie
Nieznanego ¯o³nierza. Wszystkich
poleg³ych pochowano pocz¹tkowo w
zbiorowej mogile w pobli¿u miejsca
bitwy. Z powodu zmasakrowania i
dzia³ania upalnej temperatury zidenty-
fikowano zw³oki jedynie 7 poleg³ych
obroñców Lwowa. Pochowano ich
uroczyœcie 18 wrzeœnia 1920 roku na
Cmentarzu Obroñców Lwowa w
oddzielnej kwaterze Zadwórzaków.
Potem ostatnich dwóch wymienionych
ekshumowano i pochowano prawdo-
podobnie na kwaterach rodzinnych.
Pozostali, nierozpoznani polegli obroñcy
Lwowa zostali pochowani na wojsko-
wym cmentarzyku w Zadwórzu, u stóp
kurhanu.
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Na pocz¹tku Eucharystii ks. bp
Leon Ma³y powita³ uczestników
uroczystoœci, podziêkowa³ wszystkim
za przybycie. Imiennie powitani
zostali goœcie honorowi: Jan Skalski
– prezydent Œwiatowego Kongresu
Kresowian, Maria Mirecka-Loryœ –
dyrektor Kongresu Polonii Amery-

dzi³a z Magdalii, nie wiadomo do-
k³adnie, gdzie ta Magdalia mog³a siê
znajdowaæ. Wiemy z Ewangelii, ¿e
Pan Jezus wyrzuci³ z niej siedem
z³ych duchów. Ale nie wiadomo,
jakie to by³y duchy – mo¿e takie,
jakie i nas mêcz¹? Duch pychy, chci-
woœci, nieczystoœci, zazdroœci, nie-

¿ydowskim œwiêcie Paschy wybra³a
siê do grobu. Kiedy zajrza³a do
grobu, zobaczy³a dwóch anio³ów,
którzy siedzieli na miejscu, gdzie
z³o¿ono Pana Jezusa. Pytaj¹ oni:
Niewiasto, czemu p³aczesz? Za-
brano Pana mojego i nie wiem
gdzie Go po³o¿ono. Wtedy zoba-

„Nie dajmy siê zwieœæ tym,
którzy pisz¹ o kodach Leonardo da
Vinci, którym trudno jest zrozumieæ,
¿e cz³owiek mo¿e kochaæ Boga
bezinteresownie, którym trudno jest
zrozumieæ, ¿e mi³oœæ wykracza poza
ramy cielesnoœci, którym trudno jest
zrozumieæ, ¿e mo¿na siê poczuæ

Odpust w koœciele œw. Marii Magdaleny we Lwowie

Na uroczystoœæ odpustow¹ do koœcio³a œw. Marii Magdaleny we Lwowie, wokó³ którego ju¿ od kilku lat toczy siê spór pomiêdzy wspólnot¹
parafialn¹ a Budynkiem Sali Organowej, przybyli liczni wierni ze Lwowa, a tak¿e delegacje z Polski. Mszê œw. celebrowa³o kilku kap³anów, liturgii
przewodniczy³ ks. bp Leon Ma³y, który pe³ni funkcjê proboszcza tej parafii. Kazanie wyg³osi³ ks. Grzegorz Marczuk, rektor pallotynów
w Bruchowicach. Œpiewa³ chór „Echo” z Zebrzydowic (diecezja bielsko-¿ywiecka). Po Mszy œw. odby³a siê procesja wokó³ koœcio³a.

Œpiewa chór „Echo” z Zebrzydowic

kañskiej, prezes Ko³a Lwowian
w Chicago.

Ks. bp odczyta³ oœwiadczenie,
wydane przez prowincjê dominika-
nów, które potwierdza, i¿ ta budowla
– koœció³ œw. Marii Magdaleny, jest
rzeczywiœcie koœcio³em: „Niniejszym
zaœwiadczam, ¿e koœció³ i klasztor
œw. Marii Magdaleny we Lwowie
zosta³ zbudowany przez zakon
dominikanów w XVII wieku. Plac
na jego budowê przeznaczy³ Erazm
Sykst, lwowski doktor medycyny”.
Nastêpnie, zostali wymienieni dar-
czyñcy, z czyich funduszy koœció³
zosta³ zbudowany.

Ks. Grzegorz Marczuk w swoim
kazaniu przywo³a³ postaæ patronki
œwi¹tyni. „Niewiele wiemy o Marii
Magdalenie, wiemy tylko, ¿e pocho-

umiarkowania w jedzeniu i piciu,
duch gniewu, lenistwa. Tego wszyst-
kiego nie wiemy, ale wiemy, ¿e
Maria Magdalena bardzo kocha³a
Jezusa i przekonujemy siê o tym w
dwóch scenach z Pisma Œwiêtego.
Pierwsz¹ scenê znamy bardzo
dobrze, bo jest to scena pod krzy-
¿em Pana Jezusa: Obok krzy¿a
Jezusowego sta³a Maria, Matka
Jezusa, Maria Magdalena i Maria,
¿ona Kleofasa. Przekonujemy siê
wtedy o mocy i odwadze mi³oœci
Marii Magdaleny, która nie ba³a siê
stan¹æ pod krzy¿em – zaznaczy³
kaznodzieja.

„Druga scena, która te¿ jest scen¹
bardzo wzruszaj¹c¹, o której wiemy
z Pisma Œwiêtego, kiedy to Maria
Magdalena w pierwszy dzieñ po

rozpoznaæ Pana Jezusa, obecnego w
Najœwiêtszym Sakramencie. „Trudno
jest odczuæ obecnoœæ Pana Jezusa,
kiedy odczuwamy – chocia¿by tu,
w tym koœciele – niesprawiedli-
woœæ” – doda³.

Uczestnicy uroczystoœci odpus-
towej, przypominaj¹c sobie postaæ

Procesja eucharystyczna

czy³a te¿ w chwale Jezusa, ale nie
pozna³a Go. Mówi, myœl¹c, ¿e to jest
ogrodnik: Panie, jeœli to Ty Go za-
bra³eœ, powiedz, gdzie Go po³o¿y³eœ,
a ja Go wezmê. Jezu powiedzia³ do
niej po prostu: Mario! Widocznie,
w tym s³owie by³o tyle uczucia, tyle
ciep³a i tyle dobroci, ¿e Maria Mag-
dalena nie mog³a siê ju¿ zastana-
wiaæ, kto do niej mówi. Odpowie-
dzia³a: Nauczycielu! – zauwa¿y³
ks. Marczuk.

objêtym przez ramiona Jezusa, na-
wet Go nie widz¹c. Maria Magdalena
uczy nas wiernoœci i mi³oœci bezin-
teresownej. Choæ nie widzimy Pana
Jezusa naszymi oczami, to jednak
wiedzmy, ¿e On jest” – powiedzia³
ks. Grzegorz.

Kaznodzieja skonfrontowa³
postaæ Marii Magdaleny z postaw¹
ka¿dego cz³owieka wierz¹cego,
który cierpi lub patrzy na cierpienie
swoich bliskich, któremu trudno

Marii Magdaleny, z pewnoœci¹ bêd¹,
tak jak ona, trwaæ przy Bogu, nawet
w najtrudniejszych chwilach ¿ycia.
W Modlitwie Powszechnej wierni,
jak to czyni¹ w  ka¿d¹  niedzielê i  œwiê-
to – modlili siê o to, aby „koœció³
œw. Marii Magdaleny móg³  ponownie
s³u¿yæ Bogu i ludziom, jako wy³¹cz-
ne  miejsce modlitwy oraz sprawo-
wania sakramentów œwiêtych”.

Maria Basza
Fot. autorka

W dniu 16 lipca Ojciec Œwiêty
Benedykt XVI mianowa³ ks. pra³ata
Mieczys³awa Mokrzyckiego
biskupem-koadiutorem Archidiecezji
Lwowskiej, natomiast biskup po-
mocniczy Archidiecezji Lwowskiej
Marian Buczek zosta³ mianowany
biskupem-koadiutorem diecezji
Charkowsko-Zaporoskiej.

Ksi¹dz pra³at Mieczys³aw Mo-
krzycki urodzi³ siê 29 marca 1961 r. w
£ukawcu, administratura Apostolska
Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie.
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w
£ukawcu w latach 1976-1981 konty-

Nominacje biskupów-koadiutorów w Koœciele na Ukrainie
Z ¿ycia Koœcio³a

nuowa³ naukê w Technikum Rolniczym
w Oleszycach. W latach 1981-1983 –
w Wy¿szym Seminarium Duchownym
w Przemyœlu. W latach 1983-1987 –
Wydzia³ Teologiczny KUL. 1991-1995
– Papieski Uniwersytet „Angelicum”.
1996 – doktor teologii. 1986 – œwiê-
cenia diakonatu. 17.09.1987 – œwiêce-
nia kap³añskie w Lubaczowie.
08.05.1997 – Kapelan Honorowy Jego
Œwi¹tobliwoœci Jana Paw³a II.
28.05.2003 – Pra³at Jego Œwi¹tobli-
woœci. 02.05.2002 – kanonik Kapitu³y
Metropolitalnej Lwowskiej. 1996-
2005 – osobisty sekretarz Papie¿a Jana

Paw³a II, po Jego odejœciu – osobisty
sekretarz Papie¿a Benedykta XVI. 16
lipca ks. Mieczys³aw Mokrzycki zosta³
mianowany biskupem-koadiutorem
diecezji Archidiecezji Lwowskiej.

Biskup pomocniczy Archidiecezji
Lwowskiej Marian Buczek by³ dwu-
dziestym siódmym lwowskim biskupem
pomocniczym. Syn Józefa i Franciszki
Adamek, urodzi³ siê 14 marca 1953
roku w Cieszanowie (Polska). W³ada
jêzykami: ukraiñskim, polskim, rosyj-
skim i niemieckim. Po ukoñczeniu
szko³y œredniej wst¹pi³ do Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Przemyœlu,

gdzie studiowa³ w latach 1973 – 1979.
16.06.1979 otrzyma³ œwiêcenia kap³añ-
skie w Cieszanowie z r¹k bpa Mariana
Rechowicza, administratora Apostol-
skiego Archidiecezji w Lubaczowie.
1979 – 1983 – sekretarz bpa Mariana
Rechowicza. 01.08.1979 – notariusz
kurii arcybiskupiej w Lubaczowie.
1984 – 1991 – sekretarz bpa Mariana
Jaworskiego, administratora Apostol-
skiego Archidiecezji w Lubaczowie.
21.12.1988 – wicekanclerz Kurii Arcy-
biskupiej w Lubaczowie. 16.01.1991
– przyby³ do Lwowa wraz z arcybisku-
pem Marianem Jaworskim; kanclerz

Kurii Metropolitalnej we Lwowie.
28.02.1992 – sekretarz Rzymsko-
Katolickiej Konferencji Episkopatu
Ukrainy. 04.05.2002 mianowany przez
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II lwowskim
biskupem pomocniczym. 20.06.2002
konsekrowany przez kardyna³a Maria-
na Jaworskiego w Katedrze Lwowskiej.
27.09.2002 – przewodnicz¹cy Komisji
d.s. Rodzin. Papie¿ Benedykt XVI 16
lipca 2007 r. mianowa³ ks. bpa Mariana
Buczka biskupem-koadiutorem die-
cezji Charkowsko-Zaporoskiej obrz¹d-
ku ³aciñskiego.

Ÿród³o: www.rkc.lviv.ua

Od stuleci uczy nas wiernoœci
oraz bezinteresownej mi³oœci
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Ks. Jan Pawe³ Woronicz, przez
wspó³czesnych porównywany z ks.
Piotrem Skarg¹, urodzi³ siê w 1757
roku w Brodowie niedaleko Ostroga
na Wo³yniu. Pochodzi³ z senatorskiej
niegdyœ, ale podupad³ej rodziny, która
pieczêtowa³a siê herbem Herburt (herb
ten widnieje w wielu koœcio³ach naszej
Archidiecezji, zwi¹zanych z tym
mo¿nym rodem, np. w ̄ ó³kwi i Dobro-
milu). Kszta³ci³ siê na Wo³yniu, pocz¹t-
kowo u ksiê¿y jezuitów. Wst¹pi³ do
nowicjatu, jednak wobec kasaty tego
zakonu w 1773 roku zosta³ wyœwiêcony
na  ksiêdza  diecezjalnego. Wszechstronnie
utalentowany, zas³yn¹³ nie tylko jako
poeta – autor sielanek, wierszy i kilku
poematów - ale równie¿ jako m¹¿  stanu.
By³ jednym z pierwszych, którzy
uciemiê¿onej Polsce prorokowali zmart-
wychwstanie. Najwybitniejsi polscy
romantycy cenili go, uwa¿ali za swego
prekursora i czerpali z jego dorobku.
By³ tak¿e znakomitym kaznodziej¹ i
mówc¹ swoich czasów. Przemawia³
nad trumnami ksiêcia Adama Czarto-
ryskiego, Tadeusza Koœciuszki, ksiêcia
Józefa Poniatowskiego. Wyg³asza³
mowy w najwa¿niejszych momentach
dziejowych. Zapewne i w Powsinie,
gdzie by³ proboszczem przez kilkanaœcie
lat (1803-1815), porywa³ s³uchaczy
doskona³¹ retoryk¹ swoich kazañ.
Zmar³ w 1829 roku, pochowany zosta³
w Krakowie na Wawelu, pogrzeb jego
by³ wielk¹ manifestacj¹ patriotyczn¹.
W zakrystii koœcio³a w Powsinie
mo¿na ogl¹daæ dziœ kopiê portretu ks.
Woronicza, namalowanego za jego
¿ycia - orygina³ znajduje siê w siedzibie
prymasów w Warszawie. W 1997 ro-
ku, w 240. rocznicê jego urodzin,
poœwiêcono pami¹tkowe epitafium ku
jego czci, ufundowane przez parafian.
Tablica upamiêtniaj¹ca Jana Paw³a
Woronicza od 1994 roku jest równie¿
w prezbiterium koœcio³a parafialnego
w Ostrogu na Wo³yniu.

W ramach obchodów  rocznicowych
odby³o siê wiele imprez. Ich kulmi-
nacj¹ by³a uroczysta polowa Msza œw.
dziêkczynna w czwartek, 28 czerwca.
Liturgii przewodniczy³ i homiliê
wyg³osi³ ks. bp Józef Zawitkowski z
£owicza. Oprawê  muzyczn¹  powierzono
naszemu chórowi.

Mszê œw. poprzedzi³ pó³godzinny
program s³owno-muzyczny, poœwiêcony
twórczoœci poetyckiej Jana Paw³a
Woronicza. Jego wiersze recytowa³
znany aktor Janusz Zakrzeñski. Po
Mszy œw. - krótki wystêp chóru, który
zosta³ bardzo ciep³o przyjêty przez
Warszawian. Wœród zaprezentowanych
utworów nie zabrak³o akcentów
lwowskich: Powitanie pieœni Stanis-
³awa Niewiadomskiego, Chora³ Z
dymem po¿arów K. Ujejskiego-J.
Nikorowicza w opracowaniu Stefana
Surzyñskiego. Wykonanie Poloneza
„Po¿egnanie Ojczyzny” Micha³a
Kleofasa Ogiñskiego nagrodzono

Lwowiacy w Warszawie

szczególnie gromkimi brawami. Na
zakoñczenie zabrzmia³a Rota. A
potem inicjatywê przejê³a kapela
„Lwowska Fala” na czele z Edwardem
Sosulskim, która bawi³a zebranych do
zmierzchu, a¿ do momentu, gdy
dzwony koœcielne wezwa³y uczestni-
ków uroczystoœci na Apel Jasnogórski.

Wzruszaj¹ca uroczystoœæ mia³a
miejsce w koœciele œw. Anny nastêpnego

II wojny œwiatowej i po jej zakoñ-
czeniu. Koœció³ podczas Mszy œw. -
mimo dnia pracy - wype³niony by³
po brzegi: wierni, kombatanci, sztan-
dary, szpaler mundurów, warta
honorowa i szczêk wojskowych pod-
kówek na posadzce koœcielnej. W
tê niezwyk³¹ atmosferê wplata³y siê
dŸwiêki œpiewanej przez nas
Bogurodzicy.

m³ody katecheta gimnazjum w W¹b-
rzeŸnie na Pomorzu. Przyjecha³ tu ze
swoimi wychowankami na Ogólnopol-
ski Kongres ¯eñskich Gimnazjalnych
Sodalicji Mariañskich. Cz³owiek ten -
mimo tylu bolesnych doœwiadczeñ,
pe³en pogody ducha, werwy, z rozpro-
mienion¹ uœmiechem twarz¹ - wzbudza³
sympatiê i podziw dla swej m³odzieñ-
czej wrêcz energii i doskona³ej pamiêci:

Lwowie. Wiêc na chwilê tylko usied-
liœmy pod groŸnym lwem, pod którym
to zasiadali niegdyœ pos³owie i  sena-
torowie - reprezentanci Ziemi Lwowskiej.
Podziwialiœmy Konstytucjê 3 Maja
Jana Matejki, która przed 1918 rokiem
zdobi³a wnêtrza gmachu Uniwersytetu,
czyli ówczeœnie Sejmu Galicyjskiego
we  Lwowie. I jeszcze gabinet  i pami¹tki
po Prezydencie Rzeczpospolitej Igna-
cym Moœcickim, który by³ przecie¿
profesorem Politechniki Lwowskiej. Na
koniec wspania³a kolekcja dzie³ sztuki,
ofiarowana Zamkowi przez zmar³¹
kilka lat temu prof. Karolinê Lancko-
roñsk¹, zwi¹zan¹ niegdyœ z Uniwersy-
tetem Jana Kazimierza we Lwowie.
Podczas spaceru po Starówce zatrzy-
maliœmy siê przy wzruszaj¹cym
pomniku Ma³ego Powstañca. Nieopo-
dal - pami¹tkowy g³az w miejscu
domu, gdzie mieszka³a spoczywaj¹ca
teraz w cieniu drzew £yczakowskiej
nekropolii Maria Konopnicka. I szewc
Jan Kiliñski, prawie tak samo jak na
pomniku w Parku Stryjskim, z szabl¹
w rêku porywaj¹cy do boju. Z wielk¹
swad¹ opowiada³ o wybitnych Pola-
kach, pochowanych w podziemiach
Katedry œw. Jana, nasz przewodnik pan
Stefan Melak: Sienkiewicz, Paderew-
ski, gen. Sosnkowski, œw. abp Feliñski,
król Stanis³aw August Poniatowski.
I znów nasuwa³y siê strofy bpa J. P.
Woronicza:„W nieszczêœciu cz³owiek
swojej wielkoœci dowodzi/ A wiel-
koœæ siê narodów z wielkich ludzi
rodzi”. Dwa dni up³ynê³y szybko. Czas
wype³niony do koñca, tak intensywny,
¿e na uporz¹dkowanie myœli, wra¿eñ,
prze¿yæ zabrak³o nawet tych d³ugich
nocnych godzin drogi powrotnej, gdy
zmêczenie nakazywa³o oddaæ siê w
objêcia Morfeusza, a œwie¿e jeszcze
emocje nie pozwala³y usn¹æ. Zapamiê-
tamy z wdziêcznoœci¹ te miejsca i ten
czas, gdzie hojnie obdarowano nas
sercem i ¿yczliwoœci¹. Mogliœmy siê
za to przynajmniej w czêœci odwdziê-
czyæ pieœni¹ i modlitw¹. Dziêkujemy
wiêc z serca inicjatorom i organizato-
rom naszego wyjazdu, przede wszyst-
kim ks. dr Janowi Œwistakowi, pro-
boszczowi parafii œw. El¿biety w
Powsinie. To na jego barkach spoczy-
wa³ trud zorganizowania uroczystoœci.
Wyrazy wdziêcznoœci kierujemy
równie¿ do ks. pra³ata Tomasza J. Króla
za serdeczne przyjêcie nas na Ursy-
nowie. Bóg zap³aæ p. Andrzejowi
Melakowi za zaanga¿owanie, cierpliwoœæ
i poœwiêcony nam czas. Dziêkujemy
równie¿ tym, którzy przyjêli nas w
swych domach, warszawskim Kraw-
com, którzy przygotowali dla nas
poczêstunek w swojej siedzibie przy
Krakowskim Przedmieœciu oraz
wszystkim, którzy przyczynili siê do
tego, ¿e mogliœmy uczestniczyæ w tylu
wyj¹tkowych wydarzeniach.

Joanna Pacan
Foto Kazimierz Œwietlicki

Chór Katedry Lwowskiej
im. Jana Paw³a II w Warszawie
W dniach 27 – 29 czerwca 2007 roku Chór Katedry Lwowskiej im. Jana Paw³a II pod dyrekcj¹ Bronis³awa Pacana goœci³ w Warszawie. Zostaliœmy
zaproszeni przez parafiê p.w. œw. El¿biety w Powsinie na obchody 9. rocznicy koronacji Obrazu Matki Boskiej Têskni¹cej, czczonej w tutejszym
Sanktuarium i 250. rocznicy urodzin biskupa i poety Jana Paw³a Woronicza. Reprezentowaliœmy tê ziemiê, na której od pokoleñ mieszkali
przodkowie póŸniejszego proboszcza powsiñskiego i prymasa Królestwa Polskiego, na której urodzi³ siê, wychowa³ i wzrasta³ on sam.

W koœciele œw. Tomasza na Ursynowie

dnia, 29 czerwca. By³a to Msza œw. w
64. rocznicê aresztowania w Warszawie
Komendanta ZWZ-AK, genera³a
Stefana Grota-Roweckiego. Liturgia
by³a koncelebrowana przez ks. pra³ata
Wac³awa Kar³owicza, licz¹cego sobie
dziœ ju¿ sto lat (!) jedynego ¿yj¹cego
kapelana AK i 95-letniego ks. infu³ata
Witolda Kiedrowskiego z Pary¿a,

Nastêpna Msza œw. tego dnia z
„nasz¹” opraw¹ muzyczn¹ mia³a miej-
sce w koœciele p.w. œw. Tomasza na
Ursynowie. Po jej zakoñczeniu – koncert.
Zgromadzeni na nim d³ugo nie chcieli
rozchodziæ siê do domów, prosz¹c o
kolejne bisy, a wiêc nasz wystêp
przerodzi³ siê niepostrze¿enie w coœ na
kszta³t „koncertu ¿yczeñ”. Na wyraŸne
¿yczenie publicznoœci zaintonowaliœ-
my po batiarsku Tylko we Lwowie, a
tê znan¹ melodiê warszawiacy skwap-
liwie podchwycili. Wspólne Sto lat
zakoñczy³o to mi³e spotkanie.

W ci¹gu dwóch dni spêdzonych w
Warszawie prze¿yliœmy wiele nieza-
pomnianych chwil i wzruszeñ. Zw³asz-
cza w dŸwigaj¹cej siê powoli wzwy¿
Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej. W tym
miejscu, gdzie w Krypcie Zas³u¿onych
spoczywa poeta ks. Jan Twardowski i
gdzie jest wierna replika grobu Jana
Paw³a II ze srebrn¹ szkatu³¹, zawieraj¹c¹
szczególn¹ relikwiê – chustê, któr¹
ocierano Ojcu Œwiêtemu pot z czo³a w
ostatnich godzinach Jego ¿ycia  na  ziemi.

Na swej drodze spotykaliœmy nie-
zwyk³ych kap³anów. Jednym z nich by³
95-letni ks. infu³at Witold Kiedrowski
z Pary¿a, piêciokrotny wiêzieñ obozów
koncentracyjnych. Wspomina³, ¿e
odwiedzi³ Lwów w lipcu 1939 roku,
tu¿ przed wybuchem wojny jako

Gdzie s³yszysz œpiew, tam si¹dŸ, tam
dobre serca maj¹/ Zli ludzie, wierzaj
mi, ci nigdy nie œpiewaj¹ – cytowa³
nam Goethego.

Na czas pobytu w Warszawie za-
mieszkaliœmy u rodzin parafian i
cz³onków  chóru  parafialnego  w  Powsi-
nie. Otoczyli nas troskliw¹ opiek¹ i
serdecznoœci¹. Zadbali te¿ o to, aby w

pu³kownika Wojska Polskiego w stanie
spoczynku. Jest przewodnicz¹cym
Stowarzyszenia Polskich Kombatan-
tów we Francji. Za zaszczyt poczyta-
my sobie, ¿e mogliœmy uczestniczyæ
w uroczystoœci odznaczenia kilkudzie-
siêciu osób przez p. Janusza Krupskiego,
Ministra ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Medalem Pro
Memoria. Jest on przyznawany za
wybitnie zas³ugi w utrwalaniu pa-
miêci o ludziach i ich czynach w
walce o niepodleg³oœæ Polski podczas

tak krótkim czasie pokazaæ nam jak
najwiêcej z tego, czym chlubi siê War-
szawa. Poznawaliœmy zabytki stolicy,
jej historiê z p. Andrzejem i p. Stefa-
nem Melakami, braæmi, zas³ugi któ-
rych w kultywowaniu miejsc pamiêci
narodowej i mêczeñstwa s¹ nie do
przecenienia. Zwiedziliœmy Zamek
Królewski, w którym stwierdziliœmy
z dum¹ i satysfakcj¹ obecnoœæ tylu
leopolitanów. W salach Poselskiej i Se-
natorskiej - pieczo³owicie odtworzone
po zniszczeniach wojennych herby
województw I Rzeczpospolitej, w tym
Województwa Ruskiego ze stolic¹ we

Grób ks. Jana Twardowskiego

Ks. Witold Kiedrowski
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By³ jeszcze mrok, kiedy poci¹g z
Przemyœla wjecha³ na stacjê kolejow¹
w Czerniowcach. Z okien taksówek,
które wioz¹ nas do hotelu, obserwujê
piêknie oœwietlone centrum miasta.
Reflektory ulokowane s¹ tak, ¿e wydo-
bywaj¹ z mroków pojedyncze elementy
architektoniczne secesyjnych kamienic.
Wizyta w Czerniowcach zapowiada siê
obiecuj¹co. Rano mogê w pe³ni prze-
konaæ siê, ¿e Czerniowce obok Lwowa
s¹ najpiêkniejszym miastem Zachodniej
Ukrainy. Spacerujê uliczkami wspina-
j¹cymi siê stromo pod górê, to znów
opadaj¹cymi w dó³. Miasto le¿y na
siedmiu wzgórzach.

Centrum miasta stanowi wspania³y
przyk³ad austriackiej secesji z domiesz-
k¹ wp³ywów rumuñskich. Coœ jakby
Wiedeñ przemieszany z Ba³kanami.
Nic dziwnego, doliczono siê tu a¿ 67
narodowoœci, zamieszkuj¹cych to
miasto przez 800 lat. Miasto jest stolic¹
Bukowiny, etnicznie jest to region
ukraiñski i rumuñski. Jednak silne
kulturowe i historyczne wp³ywy,
zw³aszcza w Czerniowcach, mieli
tak¿e Niemcy, ̄ ydzi i Polacy, w mniej-
szym stopniu tak¿e Wêgrzy i Czesi.

Austriak George Heintzen pisa³ o
Czerniowcach: „Miasto, gdzie wolny
dzieñ zaczyna³ siê od Schuberta, a
koñczy³ pojedynkiem. Miasto w pó³
drogi miêdzy Kijowem i Bukaresztem,
miêdzy Krakowem i Odess¹ – by³o
niepisan¹ stolic¹ Europy, gdzie œpie-
wa³y najpiêkniejsze soprany koloratu-
rowe, woŸnice sprzeczali siê o Karola
Krausa, chodniki zamiatano bukietami
ró¿, a ksiêgarñ by³o wiêcej ni¿ kawiarñ
(...). Dziœ to ju¿ nie s¹ te Czerniowce,
opisywane przez Heintzena, jedak
wiele pozosta³o z dawnego uroku i
klimatu miasta.

Czerniowce, choæ odleg³e od
Polski i wydawa³oby siê, ¿e niemal
egzotyczne, mnie sta³y siê bliskie, ze
wzglêdu na ich architekturê, klimat,
specyficzny urok. Zwiedzanie zaczynam
od „polskiego” koœcio³a rzymskoka-
tolickiego, jest te¿ koœció³ „niemiecki”,

Czerniowce

Miêdzy Wiedniem a Ba³kanami
spacerujê po dzielnicy ¿ydowskiej,
reprezentacyjnym centrum, a koñczê
w dawnym pa³acu metropolitów
bukowiñskich (obecnie uniwersytet).
Mijam ulicê Antoniego  Kochanow-
skiego, to zas³u¿ony dla Czerniowiec
burmistrz – Polak. Zwyciêstwo w pow-

szechnych wyborach zapewni³a mu
koalicja: Polaków, Niemców, ¯ydów
i Ukraiñców, rywalizuj¹ca o w³adzê
nad miastem z Rumunami. Zastêpc¹
Kochanowskiego zosta³ Niemiec,

Józef Rott. W 1918 r., kiedy Bukowina
wesz³a w sk³ad Rumunii, w Czerniow-
cach mieszka³o: ponad 40 tys.
Niemców i ̄ ydów, po 15 tys. Polaków
i Ukraiñców , i ponad 13 tys. Rumunów.

O tym, jak wygl¹da³a mozaika narodo-
woœciowa miasta, przekonujemy siê,
zwiedzaj¹c miejscowy cmentarz, s¹
tam groby Polaków, Niemców, Rumu-
nów. Po drugiej stronie ulicy znajduje
siê ogromny cmentarz ¿ydowski z
wieloma okaza³ymi grobowcami.
Znajdujemy m.in. pomnik m³odego
cz³owieka z napisami hebrajskimi i
polskimi.

Wspó³czeœni mieszkañcy doceniaj¹
przesz³oœæ swego miasta. Na ulicach
mo¿na zobaczyæ plakaty ze starymi
zdjêciami Czerniowiec, w ksiêgarniach
nie brakuje albumów z dawnymi
fotografiami. W jednej z nich kupi³em
ksi¹¿kê ksiêdza Jana Badeniego,
bêd¹c¹ relacj¹ z pobytu w Czerniow-
cach. Ksi¹¿kê wydano po polsku i
ukraiñsku.

Z Czerniowiec jest tylko kilka
kilometrów do miejscowoœci Ridkiwcy,
to dawna Rarañcza, znana z walk II
Brygady Legionów. Na miejscowym
cmentarzu znajduje siê pomnik Legio-
nistów z napisami w jêzyku polskim:
„LEGIONSTOM POLSKIM, PO-
LEG£YM ZA NIEPODLEG£OŒÆ
OJCZYZNY, WIERNI TOWARZY-
SZE BRONI WDZIÊCZNI RODA-
CY Z BUKOWINY I GDAÑSKA,
12.VI.1932. i rumuñskim. Niestety groby
Legionistów s¹ zaniedbane, poroœniête
przez chwasty.

Piotr Janczarek
Fot. autor

Pa³ac metropolitów Panorama Czerniowiec

Centrum Czerniowiec Rarañcza
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Twórca ruchu
Robert Stephenson Smyth Baden-

Powell – tak brzmi ca³e jego nazwisko
– by³ Anglikiem, urodzi³ siê 22 lutego
1857 r. w londyñskiej dzielnicy Padding-
ton, jako szósty syn i ósme dziecko
anglikañskiego duchownego, profesora
uniwersytetu w Oksfordzie. W rodzi-
cielskim domu by³o gwarno, po nim
bowiem przysz³o na œwiat jeszcze
dwóch potomków. Ju¿ samo wspó³¿y-
cie z takim du¿ym gronem rodzeñstwa
wyrobi³o w Robercie cechy, które
potem pozytywnie ukszta³towa³y jego
charakter. Lata nauki w szkole poprze-
dzi³y lekcje, udzielane mu przez mamê,
potem ju¿ zasiada³ w ³awie szkolnej,
wpierw  w  Londynie, potem w  Godalming
w hrabstwie Surrey. Nie ulega kwestii,
¿e w³aœnie tam narodzi³o siê kilka jego
pasji –  szko³a by³a otoczona rozleg³ymi
lasami, do których – co tu ukrywaæ –
Robert nieraz z lekcji ucieka³. A w ich

gêstwinie uczy³ siê przyrody: rozpoz-
nawania roœlin, tropienia zwierz¹t,
myœliwstwa. Ale mia³ tak¿e inne
zainteresowania, m. in. gra³ na pianinie
i na skrzypcach, lubi³ rysowaæ, pisaæ.
Lecz przede wszystkim poci¹ga³y go
przygody, wakacje spêdza³ na wypra-
wach, daj¹cych mu ich smak – a to z
braæmi okr¹¿a³ jachtem brzegi ca³ej
po³udniowej Anglii, a to z nimi wios³o-
wa³ kanoe a¿ do Ÿróde³ Tamizy.
Przyznaæ trzeba, ¿e nauczyciele nie
wystawiali mu najlepszych stopni, lecz
gdy po szkole postanowi³ zaci¹gn¹æ siê
do wojska, uzyska³ a¿ drug¹ najwy¿sz¹
notê spoœród kilkuset kandydatów.
Wcielono go do regimentu huzarów,
w którym szybko zdoby³  szlify oficerskie.

W 1876 r. skierowano go do Indii,
gdzie – by³ ju¿ wtedy porucznikiem –
zajmowa³ siê rekonesansem i przygoto-
wywaniem map. Wprawdzie nie prze-
wróci³ wówczas ca³kowicie systemu
szkolenia ¿o³nierzy, niemniej, uznaj¹c,
¿e nie powinno siê ich uczyæ wype³-
niania rozkazów jak bezmyœlne
maszyny, stworzy³ system, przyswajaj¹cy
im zasadê, ¿e w wielu sytuacjach
powinni siê wykazaæ w³asnymi inicja-
tywami. Przede wszystkim edukowa³
zwiadowców, a wiêc ¿o³nierzy, umie-
j¹cych poruszaæ siê w terenie, prowa-
dziæ w nim rozpoznanie wojskowe.
Wzorowa³ siê tu w pewnym zakresie
na doœwiadczeniach hinduskich tropi-
cieli. Wykonuj¹cych najlepiej te
obowi¹zki nagradza³ odznakami, o
których mo¿na powiedzieæ, ¿e by³y
pierwotnymi wzorami dzisiejszych
skautowskich sprawnoœci.

Wojskowa kariera skierowa³a go
potem na Ba³kany, do Zwi¹zku Po³ud-

Historia w znaczki wpisana

Skauting ma sto lat!
Lilijkowa  braæ ca³ego œwiata (czyli skautowie) obchodzi w tym roku dwa wielkie jubileusze: mija 150.
rocznica urodzin lorda Badena-Powella, ojca skautingu (harcerstwo jest jego polsk¹ ga³êzi¹), przypada
tak¿e na 2007 rok 100. rocznica narodzin tego ruchu m³odzie¿owego, który dziœ zrzesza w ca³ym
œwiecie miliony m³odych ludzi. Po tym wstêpie wypada jednak to i owo nieco szerzej omówiæ.
Wpierw nakreœlmy sylwetkê owego lorda, którego zas³ugi dla wprowadzenia ch³opców i dziewcz¹t
w m³odzieñczym okresie ich ¿ycia na najlepsz¹ z mo¿liwych dróg ¿ycia s¹ nie do przecenienia.

niowej Afryki i na Maltê. Wróci³ do
Afryki, gdy rozpoczê³a siê tam wojna
z walcz¹cymi o niepodleg³oœæ Burami,
potomkami holenderskich kolonistów.
Dowodzi³ wtedy obron¹ miasta Mafe-
king (1899-1900), oblê¿onego przez
Burów a¿ 217 dni. Pu³kownik Baden-
Powell, nie maj¹c wystarczaj¹cej licz-
by ¿o³nierzy (dysponowa³ zaledwie
jedn¹ dziesi¹t¹ si³, z jakimi podci¹gnêli
pod Mafeking Burowie), utworzy³
pomocnicze oddzia³y ch³opiêce, które
opiekowa³y siê rannymi, roznosi³y
meldunki, dostarcza³y walcz¹cym
posi³ki. Obserwowa³ ch³opców z
podziwem, bo nieraz sprawowali siê

w wykonywaniu poleconych im zadañ
znacznie lepiej, ni¿ regularni ¿o³nierze.

Skauting dla ch³opców
Gdy wróci³ w 1903 r. do Anglii, ze

zdumieniem stwierdzi³, ¿e tam obwo³ano
go bohaterem. A tak¿e, ¿e wielu
nauczycieli pos³uguje siê jego przezna-
czon¹ dla ¿o³nierzy ksi¹¿k¹ „Aid for
scouting”, podrêcznikiem, ucz¹cym
prowadzenia zwiadu (scout to polsku
wywiadowca, zwiadowca, robienie
rekonesansu). Ogromn¹ popularnoœæ
zyska³a ona tak¿e wœród m³odzie¿y.
Zewsz¹d zapraszano go na spotkania,

na których szeroko opisywa³ swe do-
œwiadczenia, zebrane w czasie s³u¿by
wojskowej. Sugerowano mu tak¿e, aby
opracowa³ zbiór zasad, mog¹cych siê
przyczyniæ do wychowania ch³opców
na mo¿liwie najlepszych obywateli.
Baden-Powell równie¿ dostrzeg³ tak¹
potrzebê, i przyst¹pi³ do pracy nad
odpowiednim przeredagowaniem

ksi¹¿ki.  Zarazem postanowi³  praktycznie
sprawdziæ przyœwiecaj¹ce mu idee. W
tym celu w 1907 r. zaprosi³ 22 ch³op-
ców z ró¿nych œrodowisk na ekspery-
mentalny obóz na wyspie Brownsea,
wprowadzaj¹c do programu ich pobytu
zajêcia, z którymi wczeœniej nigdy siê
nie zetknêli. Sami stawiali wiêc namioty,
budowali rozmaite urz¹dzenia, niezbêdne
na obozowisku, przygotowywali posi³ki,

uczyli siê wi¹zania sznurów, r¹bania
drewna, robili wypady w okolice,
poznawali wyspiarsk¹ przyrodê, brali
udzia³ w grach na orientacjê i sportowych.
A wieczorami zasiadali w krêgu wokó³
ogniska, œpiewali i s³uchali gawêd
Baden-Powella. Eksperyment w pe³ni
zda³ egzamin! Tak narodzi³ siê skauting,

i dlatego w bie¿¹cym roku obchodzimy
jego stulecie.

W 1908 r. ukaza³a siê – w szeœciu
czêœciach, publikowanych co dwa
tygodnie – nowa ksi¹¿ka Baden-Powella,
„Scouting for boys”, czyli „Skauting
dla ch³opców”, która sta³a siê przewod-
nikiem dla  ¿ywio³owo teraz  powstaj¹-
cych skautowskich dru¿yn. Doœæ
powiedzieæ, ¿e ju¿ w 1910 r. by³o w
W. Brytanii 100.000 skautów! Tak¿e
za granic¹ publikacja spotka³a siê z
entuzjastycznym przyjêciem (ogó³em
ksi¹¿kê przet³umaczono na ponad 35
jêzyków).

W 1910 r., za rad¹ króla Edwarda
VII, Baden-Powell po¿egna³ siê z
wojskiem. Monarcha powiedzia³ mu,
¿e, bêd¹c na emeryturze, bêdzie mia³
wiêcej czasu dla pracy z m³odzie¿¹, i
dziêki temu bêdzie móg³ pe³niæ s³u¿bê
o wiele cenniejsz¹ dla kraju, ni¿ gdyby
nadal nosi³ mundur wojskowy. Genera³
– ten stopieñ wojskowy przyznano mu
w 1907 r. – kontynuowa³ teraz sw¹ dzia-
³alnoœæ z jeszcze wiêkszym entuzjaz-
mem. Pod skautowskimi sztandarami
znalaz³y siê tak¿e, w 1909 r., dziewczêta,
którym równie¿ wskazywa³ drogê
specjalnie dla nich napisany podrêcznik,
pióra siostry Bi-Pi (tak w skrócie zwano
genera³a), Agnes. Jedn¹ ze szczególnie

zaanga¿owanych w rozbudowê ¿eñskich
szeregów skautek by³a Olave Soames,
z któr¹ genera³ o¿eni³ siê w 1912 r.
(mieli troje dzieci).

W 1920 r. odby³ siê w Londynie
pierwszy miêdzynarodowy zlot skautów
(impreza zwie siê Jamboree), z udzia-
³em 8.000 skautów z 34 krajów. Na
nim obwo³ano Bi-Pi Naczelnym Ska-
utem Œwiata (jego ¿onie przyznano w
1930 r. tytu³ Naczelnej Skautki Œwiata).
Kolejne Jamboree odbywa³y siê co
cztery lata, z przerw¹ w czasie II wojny
oraz w 1979 r., kiedy odwo³ano zlot,
którego gospodarzem mia³ byæ Iran).
W tym roku, jubileuszowym, 21 Jam-
boree odby³o siê oczywiœcie w W.
Brytanii (bo gdzie¿by indziej), w
Chelmsford Hylands Park w  hrabstwie

Essex, w dniach od 27 lipca do 8
sierpnia. Uczestniczy³o w nim ponad
40.000 skautów.

Kawaler polskiego orderu
Jeszcze musimy po¿egnaæ siê z

lordem Baden-Powellem of Gilwell
(wieœæ o przyznaniu mu przez króla
tytu³u lordowskiego og³osi³ ksi¹¿ê
Walii na 3 Jamboree w 1929 r.): w
1938 r., z³o¿ony ciê¿k¹ chorob¹, posta-
nowi³ wróciæ do  ukochanej Afryki, do
Kenii, gdzie zmar³ w 1941 r., w wieku

83 lat. Pochowano go tam¿e, w Nyeri.
Obok, w 1977 r., z³o¿ono prochy jego
¿ony, lady Olave.

Lord Baden-Powell napisa³ ogó³em
32 ksi¹¿ki, otrzyma³ tytu³ doktora honoris
causa szeœciu uniwersytetów, uhonoro-
wano go 28 zagranicznymi orderami,
w tym Krzy¿em Komandorskim z
Gwiazd¹ Orderu „Polonia Restituta”.

W Polsce skauci zw¹ siê, jak wspo-
mniano, harcerzami. Na nasz grunt ten
ruch m³odzie¿owy przeszczepi³ –
zainspirowany publikacjami Be-Pe –
Andrzej Ma³kowski, który w maju
1911 r. wyda³ rozkaz o powo³aniu
pierwszych dru¿yn skautowych.
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego pow-
sta³ w listopadzie 1918 r. Ale jego
dzieje to ju¿ inna historia, któr¹
niedawno przedstawiliœmy na ³amach
„Kuriera”.

Wielkie bogactwo
Teraz przechodzimy na poletko

filatelistyczne. PostEurop, czyli orga-
nizacja europejskich administracji
pocztowych poleci³a, aby w 2007 r.
wszyscy jej cz³onkowie poœwiêcili
coroczn¹ wspóln¹ emisjê z cyklu
„Europa” w³aœnie jubileuszowi skau-
tingu. No i otrzymaliœmy oko³o 70-80
znaczków (obok pañstw zrzeszonych
w PostEurop do cyklu „podwieszaj¹
siê” tak¿e inne poczty) z dopiskiem
„Europa”, a oprócz tego mnóstwo innych
jeszcze emisji z krajów, w których
skauting tak¿e jest popularny.

Z tego wielkiego bogactwa mo-
¿emy, niestety, pokazaæ tylko skromn¹
jego czêœæ. Powiedzmy jednak, ¿e
zarówno te, które prezentujemy, jak i
pozosta³e, s¹ bardzo atrakcyjne, i w

miniaturze pokazuj¹, czym jest ska-
uting, co sk³ada siê na dzia³alnoœæ
skautów.

Ale znaczków o tej tematyce jest,
poza tegorocznymi, znacznie wiêcej,
bo ukazuj¹ siê przy rozmaitych oka-
zjach od wielu lat. Pierwsze wyda³a
poczta czechos³owacka ju¿ w 1918 r.
Wprawdzie maj¹ one pó³oficjalny
charakter, niemniej katalogi je wymie-
niaj¹. S¹ dwa, a wprowadzono je do
obiegu, gdy dopiero co powsta³e po
rozpadzie monarchii austro-wêgierskiej
niezawis³e pañstwo jeszcze nie mia³o
zorganizowanej regularnej poczty.
Wtedy to skauci podjêli siê roznoszenia
korespondencji. Na powierzone im
przesy³ki naklejano opisane znaczki
(pokazuj¹ herbowego czeskiego lwa,
nad którym widnieje napis „POSTA
CESKICH SKAUTÙ, pod nim zaœ –
VE  SLUZBACH  NARODNI  VLADY),
przy czym wymienion¹ na nich na-
le¿noœæ (10 lub 20 halerzy) otrzymywali
od odbiorcy. Nak³ad emisji: 30.000
serii. W  grudniu 600 serii opatrzono
nadrukiem, oznajmiaj¹cym przybycie
do kraju pierwszego prezydenta:
Prijezd presidenta Masaryka. S¹,
oczywiœcie, wielk¹ rzadkoœci¹. Po raz
pierwszy postaæ skauta pojawi³a siê na
wêgierskiej serii sportowej z 1925 r.
Wêgrzy tak¿e pierwsi upamiêtnili seri¹
znaczków Jamboree, które odby³o siê
w Gödöllo w 1933 r., na wielu figuruje
postaæ za³o¿yciela ruchu, Baden-
Powella, jest nawet taki, który przed-
stawia go wraz z ma³¿onk¹, Olave.

Mo¿e znajdzie siê jeszcze trochê
miejsca na przedstawienie w wyborze
trochê innych znaczków, zwi¹zanych
ze skautingiem. W ka¿dym razie – jest
co zbieraæ…

Tadeusz Kurlus
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Ksi¹¿ki nagrodzone
Najwa¿niejszymi wydarzeniami,

do których wracamy, by³y nagrody
Targów, rozdane 19 maja. Te nagrody
s¹ ustalane ju¿ od 47 lat. W tym roku
nagrody otrzymali: literatura piêkna –
Tadeusz D¹browski „Poza s³owa. An-
tologia wierszy z lat 1976-2006”.
Ksi¹¿ki naukowe, popularno-naukowe:
Edouard Pontremoli „Nadmiar wi-
dzialnego” – projekt graficzny i typo-
graficzny Stanis³aw Salij, wydawnictwo
„s³owo/obraz terytoria”. Ksi¹¿ki dla
dzieci i m³odzie¿y: Bohdan Butenko
„Nocna wyprawa” – opracowanie gra-
ficzne Bohdan Butenko, wydawnictwo
„Œwiat ksi¹¿ki”. Albumy: Borys WoŸ-
nicki „Jan Jerzy Pinsel” – opracowanie
graficzne Lech Majewski, wydawnictwo
„BOSZ”. Wrêczono równie¿ dwie
nagrody honorowe: pierwsza z nich
trafi³a do Bohdana Butenki za ca³o-
kszta³t twórczoœci artystycznej, druga
– za wysoki poziom edytorski i artys-
tyczny zosta³a przyznana wydawnictwu
„BOSZ”. Wœród laureatów rankingu
drukarñ dzia³owych zaznaczymy trzy
firmy: OZGRAF Olsztyñskie Zak³ady
Graficzne, (nagroda za jakoœæ produkcji),
Zak³ad Graficzny „COLONEL” z  Kra-
kowa (za terminowoœæ) oraz OPOLGRAF
SA (za komunikatywnoœæ). Nie mo¿na
nie przytoczyæ listy bestsellerów
pierwszego pó³rocza 2007 roku. Na
pierwszym miejscu znajduje siê monu-
mentalne  dzie³o  ks. Tadeusza  Isakowicza-
Zaleskiego „Ksiê¿a wobec bezpieki”
(wydawnictwo „Znak”). Na drugim
miejscu znalaz³a siê pozycja „Podró¿e
z Ryszardem Kapuœciñskim. Opowieœci
trzynastu t³umaczy”, na trzecim –
Ryszard Kapuœciñski „Rw¹cy nurt
historii. Zapiski o XX i XXI wieku”,
na czwartym miejscu – Eric Emmanuel
Schmitt „Kiedy by³em dzie³em sztuki”,
na pi¹tym miejscu – Pawe³ Huelle
„Ostatnia Wieczerza”, na szóstym –
W³adimir Abarinow, t³um. z rosyjskiego
„Oprawcy z Katynia”, Bono, Michka
Assayas „Bono o bono”, na ósmym
miejscu – Malcolm Gladwell „B³ysk.
Potêga przeczucia”, Avery Korman
„Rozwód doskona³y”, na dziesi¹tym
– Roman Graczek „Tropem SB. Jak
czytaæ teczki”.

Wœród polskich wydawnictw,
obecnych na tegorocznych Miêdzyna-
rodowych Targach Ksi¹¿ki w War-
szawie, na wyró¿nienie zas³uguje
wydawnictwo „Arkady”, które w³aœnie
tutaj obchodzi³o swój jubileusz – 50.
lecie. Z tej okazji zosta³ przygotowany
m.in.: album „W krêgu arcydzie³.
Zbiory sztuki w Polsce”, prezentuj¹cy
najwa¿niejsze dzie³a malarstwa,
rzeŸby, rzemios³a artystycznego w
Polsce. Podczas Targów wydawnictwo
prezentowa³o jego egzemplarz syg-
nalny, a ca³y nak³ad pojawi³ siê na
rynku pod koniec maja. Uroczystoœæ
jubileuszowa „Arkad” odby³a siê w sali
„Rudniewa”. By³em œwiadkiem tego
piêknego wydarzenia.

Wydawnictwo, zainteresowane
Kresami

Uda³o mi siê porozmawiaæ z dyrek-
torem i w³aœcicielem wydawnictwa
„BOSZ” Bogdanem Szymankiem,
który powiedzia³: „Miêdzynarodowe
Targi Ksi¹¿ki w Warszawie s¹ najwa¿-
niejszymi targami ksi¹¿ki w Polsce i
jednymi z wa¿niejszych w Europie,
osobiœcie dla nas, s¹ niezwykle istotne,
jesteœmy tutaj od lat. Wa¿ne zapewne

52. Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki w Warszawie

Najwa¿niejsze Targi Ksi¹¿ki w Polsce
W swoim poprzednim artykule, na temat 52. Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki w Warszawie, drukowanym w „Gazecie Lwowskiej”, pisa³em
o udziale w nich ukraiñskich wydawców. W tekœcie obecnym przedstawiam najwa¿niejsze, moim zdaniem, wydawnictwa polskie oraz najbardziej
atrakcyjne pozycje ksi¹¿kowe, wystawiane na Targach.

dla lwowian bêdzie to, ¿e nak³adem
naszego wydawnictwa, przy wspó³-
pracy  z  dyrektorem Borysem WoŸnickim,
ukaza³ siê album „Pinsel”. Album
ukaza³ siê w marcu i ju¿ zd¹¿y³ zostaæ
ksi¹¿k¹-albumem roku w najbardziej
renomowanym konkursie w Polsce –
Polskiego Towarzystwa Wydawców
Ksi¹¿ek. Cieszymy siê z tego ogromnie.
Album jest w wersji polsko-ukraiñsko-
angielskiej. Zainteresowanie nim jest
bardzo du¿e, nawet zaskakuj¹co du¿e,
choæ jest to album o sztuce. Albumy o
sztuce generalnie nie s¹ dla ka¿dego
klienta, tylko dla pewnej, niewielkiej
czêœci czytelników, a tutaj mamy mi³e
zaskoczenie”.

Wydawnictwo „BOSZ” wystawi³o
na Targach wiele innych swoich po-
zycji, zwi¹zanych z Kresami, ze
Lwowem. Znalaz³ siê tu m.in. album
Adama  Bujaka  p.t. „Lwów”. Zauwa¿am
niezwyk³e zainteresowanie tego
wydawnictwa tematyk¹ kresow¹.
„Wydaliœmy ju¿ dwa ró¿ne albumy o
Lwowie ze zdjêciami Adama Bujaka,
wydawaliœmy album o zamkach
kresowych. Myœlê, ¿e jest to wa¿ny
album i dla Ukraiñców, i dla Polaków.
Miejmy nadziejê, ¿e jest to dobry
przyk³ad wspó³pracy polsko-ukraiñ-
skiej, nie inicjowanej przez ¿adne
w³adze, powsta³ej w wyniku wspólnych
zainteresowañ” – zaznaczy³ Bogdan
Szymanek.

Ksiê¿a i bezpieka na kartach ksi¹¿ki
Stoisko wydawnictwa „Pruszyñski

i S-ka” zainteresowa³o uczestników
Targów ksi¹¿kami Paw³a Jasienicy.
Nic dziwnego, ¿e „Biuletyn Targowy”
nazwa³ to wydarzenie zwyciêstwem
Jasienicy, bo po latach przerwy na
rynku polskim znów ukaza³y siê jego
tytu³y. Pod tym pseudonimem zapisa³
siê w historii i literaturze polskiej Lech
Beynar, absolwent wydzia³u humanis-
tycznego Uniwersytetu Stefana Bato-
rego w Wilnie, znawca Piastów i
Jagiellonów, krytykowany za zbyt
personalistyczne traktowanie historii.
Poza znan¹ trylogi¹ o historii Polski,
po raz pierwszy w oficjalnym obiegu
zosta³y wydane pamiêtniki Jasienicy.
Doskona³ym przygotowaniem do ich
lektury mo¿e staæ siê ksi¹¿ka Ewy
Beynar-Czeczott „Mój ojciec Pawe³
Jasienica”. Ksi¹¿ka musi byæ bardzo
osobista, ale autorka wykracza poza
rodzinne opowieœci. W³asn¹ pamiêæ
uzupe³nia  dokumentami, opracowaniami,
zawartymi w teczkach ojca, które
mieszcz¹ siê w IPN, wspomnieniami
przyjació³ i fragmentami otrzymanych
od ojca listów z lat 60. Spotkanie z Ew¹
Beynar-Czeczot odby³o siê 19 maja
przy stoisku wydawnictwa „Pruszyñski
i S-ka”.

Grube wydanie ksi¹¿ki ks. Tade-
usza Isakowicza-Zaleskiego „Ksiê¿a
wobec bezpieki” obszernie przedstawia
badania autora w IPN, dotycz¹ce
inwigilacji Koœcio³a krakowskiego
przez UB i SB. Ksi¹¿ka ma charakter
popularnonaukowy, jej celem jest
opisanie i zrozumienie postaw ducho-
wieñstwa katolickiego wobec dzia³añ
komunistycznej bezpieki. Krzysztof
Janiczek z wydawnictwa „Znak”, w
którym ksi¹¿ka ks. Zaleskiego zosta³a
wydana, powiedzia³: „Ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski jest od lat bardzo
zwi¹zany ze œrodowiskiem „Znaku”,
od lat przyjaŸnimy siê. Kiedy, dwa lata
temu pozna³ swoje akta w IPN, gdzie

de facto zobaczy³ ogrom dzia³añ SB,
skierowanych przeciwko jego osobie
– przerazi³ siê tym i stwierdzi³, ¿e musi
prowadziæ rzetelne badania historyczne,
które poka¿¹ prawdziwe oblicze
tamtych czasów dla nas, ludzi m³odych,
choæ nie tylko. Ks. Isakowicz-Zaleski
w tej ksi¹¿ce przede wszystkim d¹¿y
do ujawnienia prawdy o tym, jak œro-
dowisko koœcielne by³o inwigilowane.
Nie jest to ksi¹¿ka o ksiê¿ach-agentach,
tylko jest to ksi¹¿ka o metodach i
sposobach, które stosowa³a SB
przeciwko œrodowisku koœcielnemu.
Sam ks. Zaleski pad³ ofiar¹, by³ pobity
przez SB. Ks. Tadeusz jest cz³owie-
kiem, który d¹¿y do prawdy, chce t¹
prawdê odkryæ o tamtych czasach, o
z³ych czasach  i  chce  pokazaæ  prawdziwe
oblicze Koœcio³a, jego inwigilacji i
chce pokazaæ ksiê¿y, którzy mimo
inwigilacji, nie poddali siê, nie dali siê
z³amaæ”. Na moje pytanie, – „dlaczego
w tak zró¿nicowany sposób, jest
odbierana w Polsce ksi¹¿ka ks. Zales-
kiego”, Krzysztof Janiczek powiedzia³:
„Przez piêædziesi¹t lat niektórzy maj¹
wyprane mózgi pewn¹ ideologi¹ i
pewnie ci s¹ wrogami objawienia
wszystkich metod, strasznych metod,
którymi ten system siê pos³ugiwa³. Ks.
Tadeusz chce te mechanizmy pokazaæ.
Zapewne s¹ i tacy, którzy uczestniczyli
po tej drugiej stronie i sami majstrowali
w tym systemie. Tego typu publikacje
nie s¹ ³atwymi publikacjami ze wzglêdu
na to, ¿e to jest trudny temat, temat
kontrowersyjny i wywo³uje ró¿ne
reakcje. My, jako wydawnictwo,
spodziewaliœmy siê wiêkszych ataków.
Natomiast ks. Zaleski rzetelnie podszed³
do tego zagadnienia, zbada³ tony akt
w IPN i wyszed³ z tego prawdziwy
obraz tamtych czasów.”

Prace naukowe i naukowo-popu-
larne zaprezentowa³y wydawnictwa
uniwersytetów: Krakowskiego, War-
szawskiego, £ódzkiego, Poznañskiego,
Toruñskiego im. Miko³aja Kopernika,
zaprezentowa³y swoje woluminy.

Poprzez  ksi¹¿ki do innych kultur
Ostatni dzieñ Miêdzynarodowych

Targów Ksi¹¿ki w Warszawie odzna-
czy³ siê prezentacj¹ bardzo ciekawych
ksi¹¿ek. Przy stoiskach wydawnictw
polskich mo¿na by³o zobaczyæ doœæ
egzotycznych goœci, m. in. swoje ksi¹¿-
ki przedstawi³a Liga Islamska, czyli
wydawnictwa zwi¹zane z islamem.
Muzu³manki w charakterystycznych
strojach prezentowa³y publikacje tych
wydawnictw. „Nasze ksi¹¿ki – powie-
dzia³a jedna z nich – skierowane s¹ do
ludzi, którzy chc¹ poznaæ islam u

Ÿród³a. Te ksi¹¿ki s¹ przeznaczone
g³ównie dla osób wierz¹cych i nie
tylko. Odwiedzaj¹ nas studenci i osoby,
które chc¹ pog³êbiæ swoj¹ wiedzê.
Niektórych interesuj¹ filozoficzne
spojrzenia na islam, innych – status
kobiety w islamie, a przed chwil¹ by³a
studentka, która chcia³a siê dowiedzieæ
wszystkiego o czystoœci w islamie.
Spo³eczeñstwo na ogó³ jest bardzo
przychylne, szczególnie m³odzi ludzie
mówi¹, ¿e to bardzo dobrze, i¿ tu jesteœ-
my, bo nasze spo³eczeñstwo jest
wielokulturowe. Od lat, od wieków, na
tej samej ziemi mieszkaj¹ i ¯ydzi, i
Tatarzy. Conajmniej od siedmiu lat
Liga Muzu³mañska bierze udzia³ w
Targach. W zesz³ym roku zosta³a
uhonorowana przez Ars Poloniê piêk-
nym logo z podziêkowaniem za
wspó³udzia³ w Targach”.

Spojrzenie na pontyfikat
Jana Paw³a II

Ksi¹¿ki zaprezentowa³y tak¿e inne,
mniej znane wydawnictwa. Swoj¹
ksi¹¿kê przedstawi³ niemiecki teolog i
historyk Koœcio³a Hubertus Mynarka.
Nazwa tej ksi¹¿ki „Papie¿ Polak.
Bilans pontyfikatu”. Ksi¹¿ka ta, jak
zaznaczy³ autor, przedstawia jego
stosunek do Koœcio³a oraz do polityki
Watykanu. Autor bardzo krytycznie
ocenia pontyfikat Jana Paw³a II,
podobnie ocenia pontyfikat swego
rodaka papie¿a Benedykta XVI. Pan
Mynarka negatywnie ocenia tak¿e
niektóre elementy Koœcio³ów protes-
tanckich, na przyk³ad – Marcina Lutra
nazwa³ najwiêkszym ideologiem anty-
semityzmu, przed  Hitlerem. Najwiêkszym
uznaniem natomiast obdarza religiê
ortodoksyjn¹ – prawos³awn¹, lecz razi
go w niej uzale¿nienie hierarchii
duchownej od w³adzy pañstwowej.
Podczas dyskusji, w której uczestni-
czy³a znikoma liczba dziennikarzy,
jedni uznali ksi¹¿kê Mynarki za pracê
krytyczn¹, ale rzeteln¹. Inni byli
zdania, ¿e jest to paszkwil na ponty-
fikat papie¿a-Polaka oraz Koœció³
katolicki. Wiêkszoœæ obecnych zgo-
dzi³a siê z tym, i¿ obiektywn¹ prawdê
o pontyfikacie Jana Paw³a II œwiat
pozna dopiero za kilka pokoleñ. Jest
to nieunikniony proces dystansu
historycznego.

Coœ wiêcej, ni¿ ksi¹¿ki
W ostatnim dniu, a mo¿e nawet w

ostatnich godzinach przed zamkniê-
ciem Targów, wydawnictwo „Bellona”,
które przyzwyczai³o kierownictwo
Targów do plenerowych happeningów,
zorganizowa³o bardzo interesuj¹c¹

imprezê. Dwa lata temu na placu przed
Pa³acem Kultury i Nauki wyst¹pi³o w
pe³nym uzbrojeniu wojsko Ksiêstwa
Warszawskiego, w szyku, niektórzy na
koniach. By³ to raczej pokaz mody
¿o³nierskiej, poniewa¿ ¿adnej walki nie
by³o. Natomiast w roku bie¿¹cym, w
s³oneczne popo³udnie, na dziedziñcu
przed wejœciem g³ównym do Pa³acu
Kultury przedstawiono wojska rzym-
skie, wojowników barbarzyñskich oraz
rycerzy œredniowiecznych. Najwiêksze
zainteresowanie obserwatorów budzi³y
sceny zbiorowe. Uczestnicy walk nie
oszczêdzali siê, szczêka³y miecze,
tarcze s³u¿y³y do rzeczywistej obrony.
Pokazowi towarzyszy³ konkurs o
Jagiellonach oraz promocja ksi¹¿ek
historycznych, które by³y do kupienia
na stoisku wydawnictwa „Bellona”.

Spotkania autorskie
Swoje ksi¹¿ki podpisywa³ Adam

Michnik. Ogromn¹ iloœæ pytañ zada-
wali mu, akredytowani na Targach,
dziennikarze. Jolanta Wachowicz-
Makowska przedstawia³a swoj¹, ju¿
znan¹ ksi¹¿kê „Panienka z PRL-u”.
Beata Pawlikowska, która tak¿e
wystawia³a swoje ksi¹¿ki, opowiada³a
o swych podró¿ach, podzieli³a siê
równie¿ swoimi myœlami, wra¿eniami
z tegorocznych Targów. Na Targach
odbywa³y siê spotkanie z autorami,
m.in.: z Markiem So³tysikiem, autorem
ksi¹¿ki „Piêkni szaleñcy”, z Emanuel¹
Gretkowsk¹, autork¹ ksi¹¿ki „Kobieta
i mê¿czyzna”, Krzysztofem Kotow-
skim, autorem ksi¹¿ki „Noc kap³anów,
ze Zbigniewem Lwem-Starowiczem,
autorem ksi¹¿ki „Ona i on”, ze Zbig-
niewem Dmitroc¹, autorem ksi¹¿ki
„Ksiêga czarownic”, z £ukaszem
Demskim, autorem ksi¹¿ki „£ami-
s³ówka”, z Witoldem Beresiem i
Krzysztofem Brunetk¹, autorami ksi¹¿-
ki „Kapuœciñski: nie ogarniam œwiata”,
z Ing¹ Iwasiuk, autork¹ ksi¹¿ki „Smaki
i dotyki”, z Jerzym Pilchem, autorem
„Mojego pierwszego samobójstwa”, z
Eustachym Rylskim, autorem ksi¹¿ki
„Wyspa”, z Ew¹ Stachniak, autork¹
„Ogrodu Afrodyty”, z Hann¹ Kral,
autork¹ ksi¹¿ki „¯al”, z Ann¹ Appel-
baum, autork¹ ksi¹¿ki „Gu³ag”, z
Tomaszem Lisem, autorem ksi¹¿ki
„Polska, g³upcze!”, z Paw³em Reszk¹,
autorem ksi¹¿ki „Miejsce po impe-
rium” oraz z Hann¹ Szymandersk¹,
autork¹ ksi¹¿ki „Kuchnia postna”.

Niestety, na terenie Miêdzynaro-
dowych Targów Ksi¹¿ki w Warszawie
mia³ miejsce wypadek nie bardzo
przyjemny. W pi¹tek 18 maja organi-
zatorzy Targów usunêli z placu wy-
dawnictwo i autora, który promowa³
ksi¹¿ki, zawieraj¹ce treœci antysemickie
oraz tematy, wybielaj¹ce problemy
nacyzmu.

52. Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿-
ki w Warszawie dobieg³y koñca.
Mo¿na mieæ nadziejê, i¿ tegoroczne
Targi przynios³y wymierne korzyœci
zarówno  dla  organizatorów, wydawców,
jak i dla mi³oœników dobrej ksi¹¿ki.
Czekamy na inne wydarzenia roku
2007 w œwiecie ksi¹¿ki polskiej: Miê-
dzynarodowe Targi Ksi¹¿ki w Krako-
wie, targi Ksi¹¿ki Historycznej w
Warszawie oraz Targi Ksi¹¿ki we
Wroc³awiu.

Jurij Smirnow
Foto autor
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Porwani w... ob³oku?
Wszêdzie mo¿na przeczytaæ, ¿e

trzej nowozelandzcy saperzy, F. Re-
ichardt, R. Newnes, i J. Newman w
pisemnym raporcie relacjonuj¹ wyda-
rzenia, jakich byli œwiadkami:

„Znajdowaliœmy siê na posterunku
obserwacyjnym oko³o stu metrów
powy¿ej wzgórza 60. Dzieñ z pocz¹tku
by³ jasny. W zasiêgu wzroku nie by³o
¿adnych chmur, z wyj¹tkiem szeœciu
czy oœmiu ob³oków, które mia³y
wszystkie dok³adnie taki sam kszta³t,
przypominaj¹cy bochenek chleba i
wisia³y nad wzgórzem 60. Mimo
silnego po³udniowego wiatru, ob³oki
te nie zmienia³y swojej formy ani nie
odp³ywa³y. Bezpoœrednio pod t¹ grup¹
ob³oków znajdowa³ siê jeszcze jeden

wielu obserwatorów, w dodatku w
bia³y dzieñ – jest niepodwa¿alny. W
dodatku rzeczywiœcie. Pi¹ty batalion
pu³ku Norfolk zgin¹³ bez œladu, pod-
czas, gdy mia³ atakowaæ tureckie
pozycje na wzgórzu 60 poprzez las,
rosn¹cy na podejœciu do tych pozycji.

16-letnie tureckie dziewczyny.
Chmary tureckiej piechoty otoczy³y
Anglików, którzy ju¿ nie atakowali, a
tylko próbowali siê obroniæ.

Po zakoñczeniu wojny, rz¹d bry-
tyjski zacz¹³ domagaæ siê od Turcji
zwolnienia z niewoli ¿o³nierzy pi¹tego

zdecydowali siê mówiæ? Czemu
dopiero teraz?

Cuda-dziwy po 50  latach
Armia brytyjska, oczywiœcie, za-

pozna³a siê z tym „raportem”. Nie
potraktowa³a go jednak serio, wyka-
zuj¹c w nim wiele nieœcis³oœci. W
„raporcie” pomylone jest: czas akcji,
miejsce akcji i numery ewidencyjne
brytyjskich oddzia³ów wojskowych.
Mamy wiêc typowy „raport radia Ere-
wañ”: nie tu, nie wtedy i o kimœ zupe³nie
innym. Pomimo stwierdzenia przez
historyków a¿ tylu powa¿nych braków,
„raport Reichardta” rozszed³ siê po
œwiecie lotem b³yskawicy,  przedstawiany
wszêdzie, jako dowód na porwanie
batalionu przez zamaskowany w ob³o-
ku statek UFO. Prawie nikt z pisz¹cych

lini¹ frontu. Wielu naszych ¿o³nierzy
zosta³o zabitych na farmie, nale¿¹cej
do mieszkaj¹cego tutaj Turka. W³aœci-
ciel farmy mówi³ nam, ¿e kiedy ucich³y
walki i móg³ siê wróciæ do swojej
farmy, zasta³ j¹ us³an¹ rozk³adaj¹cymi
siê cia³ami angielskich ¿o³nierzy.
Turek uprz¹tn¹³ cia³a z farmy, wrzu-
caj¹c je do niewielkiego kanionu.
Wszystkie te obserwacje potwierdzaj¹
pocz¹tkow¹ teoriê, ¿e nasi nie posunêli
siê zbyt daleko i zostali sprz¹tniêci
jeden po drugim za wyj¹tkiem tych,
którzy weszli do farmy”.

Turcy nie brali jeñców. Pierre
Edwards przyzna³ siê po latach, ¿e w
swoim raporcie z miejsca znalezienia
zw³ok ¿o³nierzy pi¹tego batalionu
pomin¹³ jedn¹ drastyczn¹ sprawê. –
Wszystkie angielskie trupy mia³y

Zaginiony batalion
5th Norfolk, czyli po polsku, pi¹ty batalion pu³ku Norfolk w ca³oœci zagin¹³ w kampanii dardanelskiej, podczas szturmu pozycji tureckich 12 sierpnia 1915 roku
w bitwie pod Suvla. Dowódca pu³ku Norfolk, pu³kownik Beauchamp, 16 oficerów i 250 szeregowych zniknê³o bez œladu. Zaginêli bez œladu, co nie znaczy,
¿e okolicznoœci ich zaginiêcia s¹ nieznane. Œwiadkami ich zaginiêcia okazali siê ¿o³nierze nowozelandzkiego korpusu ekspedycyjnego, którzy w iloœci
24 szeregowych i dwóch podoficerów zajmowali placówkê na wzgórzach wokó³ zatoki Suvla nieco powy¿ej miejsca, opanowanego przez pu³k Norfolk.
Wed³ug relacji Nowozelandczyków, angielski batalion zosta³ podstêpnie porwany przez statek UFO w czasie, gdy podchodzi³ do linii rozwiniêcia przed
atakiem na pozycje tureckie.

Warta przed wejœciem do koszar
pu³ku Norfolk

ob³ok, równie¿ nieruchomy, siêgaj¹cy
a¿ do ziemi, tego samego kszta³tu, co
pozosta³e. By³ ca³kowicie nieprzejrzysty
i robi³ wra¿enie czegoœ tak œcis³ego,
jak cia³o sta³e. Z naszego punktu obser-
wacyjnego mogliœmy dobrze widzieæ
zarysy tego ob³oku, który widnia³ w
odleg³oœci oko³o trzystu metrów od
strefy walk na terenie zajêtym przez
Anglików w ³o¿ysku wyschniêtej rzeki,
lub zapadniêtej drogi. Potem widzie-
liœmy, jak brytyjski pu³k Norfolk, w
sile kilkuset ludzi, maszerowa³ po tej
drodze pod górê na wzgórze 60. Kiedy
doszli do dziwnego ob³oku, bez waha-
nia weszli prosto w niego, ale nikt z
niego nie wyszed³. Kiedy ostatni
¿o³nierz ostatniego szeregu znikn¹³ w
ob³oku, ten oderwa³ siê od ziemi i
uniós³ powoli do góry, a¿ zrówna³ siê
z innymi ob³okami o podobnym wy-
gl¹dzie, opisanymi na pocz¹tku tego
raportu. Przez ca³y ten czas grupa tych
ob³oków, co dziwne, nie ruszy³a siê z
miejsca; za to, kiedy zrówna³ siê z nimi
ten pojedynczy ob³ok, który oderwa³
siê od ziemi, wtedy wszystkie razem
odp³ynê³y na pó³noc. Wszystko to
obserwowa³o jeszcze 22 ¿o³nierzy
trzeciego pododdzia³u kompanii
polowej nowozelandzkiego korpusu
ekspedycyjnego z rowów strzeleckich
na placówce  „Rododendron” oko³o 2,5
kilometra na po³udniowy zachód od
wzgórza 60”.

Maj¹c przed sob¹ taki raport, raport
œwiadka naocznego, popartego w
dodatku zeznaniami kolegów, trudno
bagatelizowaæ zawarte w nim informa-
cje tylko dlatego, ¿e s¹ niesamowite.
Wielu autorów konkluduje powy¿szy
raport stwierdzeniem, ¿e fakt znikniêcia
ca³ego oddzia³u w ob³oku, na oczach

W drodze na front. Poci¹giem do Liverpool

Pi¹ty batalion wszed³ w las i jakby
rozp³yn¹³ siê w powietrzu.

Batalion wziêty do niewoli?
Myœlê, ¿e trzeba nam teraz powie-

dzieæ sobie o kilku bardzo wa¿nych dla
dalszej opowieœci sprawach. A wiêc,
po pierwsze. - Podczas pierwszej wojny
œwiatowej Turcja przyst¹pi³a do wojny
po stronie Niemiec. Po drugie .-  Anglicy
zaatakowali Dardanele, licz¹c na
szybkie pokonanie niezbyt silnej armii
tureckiej, zajêcie Konstantynopola i
uzyskanie po³¹czenia z armi¹ rosyjsk¹.
Niemcy widz¹c jakie zamiary maj¹
Anglicy, a nie mog¹c sobie pozwoliæ
na wys³anie do Turcji wojsk niemiec-
kich,  pos³ali do Turcji swoich najlep-
szych oficerów, którzy na zasadzie

batalionu (Brytyjczycy byli przekonani,
¿e w trakcie bitwy Batalion zosta³
okr¹¿ony i wziêty do niewoli), na co
Turcy przysiêgali, ¿e nie tylko nie
trzymaj¹ Batalionu w niewoli, ale
nawet nigdy nie mieli kontaktu z tym
Batalionem.

Dziwny raport
Gdy do takich informacji dojdzie

jeszcze raport Nowozelandczyków,
porwanie Batalionu przez UFO zacznie
siê wydawaæ coraz bardziej prawdo-
podobne, a niektórzy bêd¹ wrêcz
mówili, ¿e udowodnione. Koniecznie
chcia³em dostaæ kopiê raportu nowo-
zelandzkich saperów, ale spotka³o
mnie niema³e zaskoczenie. Raport,
jeœli tak mo¿na nazwaæ ten dokument,

Atak pod Suvla. Na wzgórzach pozycje tureckie

porozumienia obu rz¹dów  przejêli
dowodzenie nad armi¹ tureck¹. Choæ
doœæ byle jaka, teraz wyœmienicie
dowodzona, armia  turecka  spektakularnie
pobi³a Brytyjczyków w tak zwanej bit-
wie pod Gallipoli. Po trzecie. – Po tym,
jak Brytyjczycy zostali pobici, zepch-
niêci na brzeg morza i zmuszeni do
ewakuacji swych wojsk, Anglicy ju¿
nie kontrolowali terenu wzgórz, gdzie
rozegra³a siê bitwa. Pojawili siê tu
dopiero po przegranej przez Turcjê
wojnie, w roku 1919, jako Komisja
Cmentarzy Wojskowych. Dlatego An-
glicy przez okres kilku lat nie mogli
dowiedzieæ siê niczego o losie ¿o³nie-
rzy pi¹tego batalionu. Z meldunków,
dochodz¹cych do angielskiego do-
wództwa w pocz¹tkowej fazie bitwy
by³o wiadomo, ¿e Batalion trafi³ fatalnie.
Dosta³ siê pod ogieñ tureckiej artylerii,
zewsz¹d ra¿ony by³ ogniem snajperów
tureckich ukrytych w ga³êziach drzew
lasu, przez który szed³ angielski atak.
Snajperami okazywa³y siê czêsto

wcale nie znajduje siê w archiwach
brytyjskich, a ju¿ na pewno nie w
archiwach armii brytyjskiej!

Powsta³ nie w czasie I wojny
œwiatowej, lub tu¿ po niej, ale w
kwietniu 1965 roku, w Nowej Ze-
landii, w piêædziesi¹t¹ rocznicê
rozpoczêcia operacji pod Gallipoli.
By³y saper nowozelandzkiego korpusu
ekspedycyjnego, Frederick Reichardt,
wraz z dwoma  jeszcze  kolegami,
za¿¹da³  wtedy sporz¹dzenia pisem-
nego oœwiadczenia na temat
zaginiêcia pi¹tego batalionu pu³ku
Norfolk. On i jego towarzysze byli,
bowiem œwiadkami, jak w czasie
bitwy o wzgórza nad zatok¹ Suvla,
UFO porwa³o ¿o³nierzy pi¹tego
batalionu. Oœwiadczenie takie zo-
sta³o sporz¹dzone i to jest w³aœnie
ów raport w sprawie zaginiêcia
id¹cych do szturmu ¿o³nierzy. Czy
mo¿na wierzyæ takiemu oœwiad-
czeniu? Po piêædziesiêciu latach?
Dopiero teraz naoczni œwiadkowie

o porwaniu pi¹tego batalionu nie pisze,
kiedy sporz¹dzono raport, sugeruj¹c
tym samym, ¿e jest on wrêcz meldun-
kiem, sporz¹dzonym na gor¹co w
ogniu walki. Dodaje to sprawie odpo-
wiedniej dozy tajemniczoœci i niesa-
mowitoœci. W opowiadaniach wielu
autorów pojawia siê UFO, które
porywa na oczach licznych œwiadków
ca³y, uzbrojony po zêby brytyjski ba-
talion id¹cy w³aœnie do szturmu.
Podstêpnie porwany batalion znika.
Ca³kowicie. Bez œladu. Niektórzy id¹
ju¿ zupe³nie „na ca³oœæ” pisz¹c, ¿e
UFO porwa³o wtedy ca³y pu³k Norfolk!

Teraz ju¿ Pañstwo wiecie, ¿e raport
nie zosta³ sporz¹dzony w ogniu walk
kampanii tureckiej. Powsta³ piêædzie-
si¹t lat po bitwie, której chce dotyczyæ,
a powa¿ni historycy brytyjscy twierdz¹,
¿e zawarte w nim miejsce, czas i losy
bohaterów wydarzeñ nie mog¹ byæ
prawdziwe. Ale prawdziwe by³o zagi-
niêcie Batalionu. Turcy naprawdê
zarzekali siê, ¿e batalion nigdy nie
dotar³ do pozycji tureckich. Có¿ wiêc
mog³o siê staæ siê z zaginionym
Batalionem?

Straszliwa prawda
Tak naprawdê, pi¹ty batalion pu³ku

Norfolk by³ „Zaginionym Batalionem”
tylko do 23 wrzeœnia 1919 roku. Tego
dnia Pierre Edwards, oficer dowodz¹cy
Zespo³em Rejestracji Grobów Wojen-
nych w Gallipoli pisze w swym raporcie:

„ZnaleŸliœmy 5-ty norfoldzki. Jest
wszystkiego 180 cia³. 122 Norfolk,
trochê Hants i Suffolk. Mogliœmy zi-
dentyfikowaæ  tylko  dwóch  szeregowych,
Barnaby i Cottera. Nie pochowane
cia³a le¿a³y rozrzucone na terenie oko³o
mili kwadratowej w odleg³oœci nie
wiêkszej jak 800 jardów poza tureck¹

przestrzelone g³owy! (Polakom zaraz
coœ siê przypomni!)

Makabryczny prezent
od „zaginionego” oficera

Arthur Webber, wtedy ¿o³nierz
pi¹tego batalionu, do swojej œmierci w
roku 1969 nosz¹cy tureck¹ kulê w
g³owie, opowiada³, ¿e gdy dosta³ po-
strza³ w twarz, by³ œwiadkiem, jak
Turcy zabijali Anglików. Zabijali
rannych i wziêtych do niewoli, strze-
laj¹c do nich i przebijaj¹c ich bagne-
tami. On sam ocala³ tylko dlatego, ¿e
wzi¹³ go w obronê bêd¹cy razem z
Turkami niemiecki oficer.

Nie ma siê co czarowaæ. Turcy
wyr¿nêli najbezczelniej w œwiecie ca³y
pi¹ty batalion. Na pocz¹tku w walce,
ale póŸniej zabijaj¹c ju¿ bezbronnych
¿o³nierzy angielskich. Rannych i
jeñców.

Dziwne, ¿e, gdy przegrali wojnê,
nie chcieli przyznaæ siê do zbrodni? Z
267 ¿o³nierzy „zaginionego batalionu”
znalaz³o siê 180. Le¿¹ na wojskowym
cmentarzu w tureckim Helles. Pozo-
sta³ych nie odnaleziono. Nie odnale-
ziono nie tylko ich. Ze wszystkich
Brytyjczyków zabitych w kampanii
tureckiej nie znaleziono 14 000
poleg³ych.

Cztery lata po wojnie z Turcji do
Wielkiej Brytanii przywieziono
z³oty zegarek kieszonkowy, nale-
¿¹cy do „zaginionego” oficera pi¹te-
go batalionu, Frank’a Beck’a.
Makabryczn¹ przesy³kê odebra³a
jego córka, Margaretta Beck. Akurat
w dniu swego œlubu.

Szymon Kazimierski
Œródtytu³y pochodz¹ od redakcji

The Royal Norfolk Regiment

Niespotykane historie
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Gawêdy o czasach i ludziach
Jak tego dokonaæ? Do wyobraŸni

mocno przemawiaj¹ wspomnienia
œwiadków minionych czasów. W sto
lat po opisanym wydarzeniu (1993),
w dalekim Londynie „Polska Fundacja
Kulturalna” opublikowa³a czwarte ju¿
wydanie pamiêtników ks. Waleriana
Meysztowicza (1893-1982), duchownego
i historyka, dyplomaty przy Stolicy
Apostolskiej, przymusowego emigranta,
polskiego patrioty i œwiadka historii,
który by³ synem tego m³odego szlach-
cica. Skromny tytu³: „Gawêdy o czasach
i ludziach” nie oddaje w pe³ni wartoœci
tej ksi¹¿ki, obejmuj¹cej kilkadziesi¹t
wspomnieñ-biogramów ró¿nych
postaci. Nie sposób w krótkich s³owach
przedstawiæ ani historii tamtych stron,
ani stulecia opisywanego przez pamiêt-
nikarza. Mo¿na jednak zaczerpn¹æ z
tego Ÿród³a to, co w nim najcenniejsze.

S¹ takie fragmenty wspomnieñ
ks. Waleriana, których nie mo¿na
czytaæ bez wzruszenia. ¯adna ksi¹¿ka
historyczna nie mo¿e zast¹piæ opowieœ-
ci, p³yn¹cej z serca ¿ywego cz³owieka.
Warto pos³uchaæ, w jakich s³owach pa-
miêtnikarz przywo³uje tamte czasy,
gdy wraca myœl¹ do domu rodzinnego,
pisz¹c o Zofii Kossakowskiej-Mey-
sztowicz: „Mama by³a przeœliczna.
By³a niedu¿a, mia³a ciemne, faluj¹ce
w³osy, niebieskie oczy, œliczny zadarty
nos, ¿ywe rumieñce i niezapomniane
rêce (...) delikatne, miêkkie, zgrabne.
Uœmiecha³a siê czêsto – a mia³a uœmiech
pe³en dobroci, uroku i wdziêku” (s. 48).
To w³aœnie pod jej opiek¹ m³ody Wa-
lerian dojrzewa³ do myœli o kap³añstwie,
do umi³owania Ojczyzny i rodzimej
kultury. A ta niepowtarzalna wra¿liwoœæ
ks. Waleriana, tak czêsto obecna na
kartach jego wspomnieñ, niezale¿nie
od tego, czy pisze o rodzinie, OjczyŸnie
czy Koœciele, wyrasta³a pod wp³ywem
jeszcze jednego czynnika – litewskiej
przyrody, ¿ywej, potê¿nej, naturalnej,
bogatej, której wp³yw dostrzec mo¿na
w subtelnym stylu autora, plastycznie
rysuj¹cego obraz malowniczych ziem
nad Niewia¿¹.

Aby przytoczyæ przyk³ad wra¿li-
woœci autora „Gawêd” na piêkno
litewskiej przyrody, otwórzmy opis
rodzinnego maj¹tku: „najwiêksz¹ uro-
d¹ Pojoœcia by³ park. Nie by³ to, jak na
równinach bywa³o, czworobok alei
lipowych, Josta wœród wzgórków i
dolin wi³a siê malowniczo: od pokoleñ
dbano o wykorzystanie naturalnych
warunków. Oszczêdzano stare drzewa;
by³y dwa dêby-olbrzymy, na pewno
pamiêtaj¹ce jagielloñskie czasy; kilka

W zadumie nad Kresami

O Litwie, jakiej ju¿ nie ma
Latem 1892 roku m³ody szlachcic, Aleksander Meysztowicz (ur. w r. 1864) przywióz³ do swego maj¹tku Pojoœcie ko³o Poniewie¿a, powozem
zaprzê¿onym w czwórkê koni, m³od¹, piêkn¹ ¿onê, Zofiê Korwin-Kossakowsk¹ z Wojtkuszek (niedaleko Wi³komierza). W Mie¿yszkach by³a
granica dóbr Meysztowiczów (3000 ha) i tam w³oœcianie witali ma³¿onkê dziedzica, a „stra¿ leœna nie da³a salw powitalnych – czasy by³y
popowstaniowe”. Jak wiele zmieni³o siê od tego czasu na tych ziemiach, na Litwie, w ca³ym œwiecie. Wydarzenia opisuj¹ historycy, popularyzuj¹
dziennikarze, opiewaj¹ poeci, interpretuj¹ politycy. Upad³ carat, przesz³y dwie wojny œwiatowe, zmienia³y siê ustroje. Ma³o, kto pamiêta dok³adnie
nazwy powstaj¹cych i upadaj¹cych pañstw i pañstewek, okupacji, przemarsze wojsk, zmiany granic, gdy kolejno ró¿ne flagi powiewa³y
na gmachach pañstwowych w Polsce, Litwie, Rosji. Europa zosta³a przeorana przez totalitaryzmy i nacjonalizmy, historia sta³a siê orê¿em w walce
o to¿samoœæ. Dziœ trudno dotrzeæ do jej Ÿróde³.

wielkich lip; ale widaæ by³o, ¿e od po-
koleñ sadzono nowe drzewa z planem
na wiele dziesi¹tków lat, tak, ¿e nowe
grupy drzew dostraja³y siê do rzeki, do
wzgórz, do dolin i ³¹k” (s. 16-17).

Ma³o jest dzie³ literackich na takim
poziomie. Przychodzi  tu na myœl doro-
bek innego autora, rozmi³owanego w
kulturze i przyrodzie litewskiej, Józefa
Ignacego Kraszewskiego (1812-1887),
który w swej „Anafielas” (Pieœñ 1:,
Witolorauda: pieœni z podañ Litwy,
Wilno 1846) równie romantycznie
opisywa³ piêkno litewskiej dziew-
czyny: „Twarzy jej samo s³oñce za-
zdroœci³o, A oczy mia³a jak b³êkitne
niebo, A w³osy jakby z bursztynu
przêdzione, A cia³o jakby z najbiel-
szego p³ótna, Palcami duchów na
Dungusie tkane”. Kraszewski bowiem
podj¹³ siê sztuki, któr¹ wyra¿a w
pierwszych s³owach swego poematu
„Prostemi s³owy œpiewam pieœni stare.
Na twojej, Litwo, wzros³y one ziemi,
S³awi³y mêstwo, wstyd, cnotê i wiarê,
I ojców waszych ko³ysano niemi”.
Dlaczego trzeba nam siêgaæ tutaj a¿
do Kraszewskiego? Otó¿, podobnie
subtelne s¹ myœli Meysztowicza,

któremu s³u¿y³ jako historyk i który
œwietnie pozna³, przebywaj¹c w
Watykanie w dobie II wojny œwiato-
wej. Znaj¹c osobiœcie kolejnych
papie¿y i wielu dostojników Kurii
Rzymskiej, ks. Meysztowicz daje
œwiadectwo ¿ywej historii Koœcio³a,
która by³a tak bliska wielu osobom
z jego pokolenia. Uniwersalizm Koœ-
cio³a zajmuje wiele miejsca w

Tradycje szlacheckie
W ¿yciu ks. Meysztowicza  jest  jeden

wyj¹tkowy czynnik, kszta³tuj¹cy jego
osobowoœæ: tradycje starego litew-
skiego rodu szlacheckiego. Etos szla-
checki autora widaæ na ka¿dej stronie
jego zapisków. Mo¿na go odczuæ.
Trudniej opisaæ. Jak wyraziæ tê intuicjê,
która przejawia³a siê w postêpowaniu,
myœleniu, ¿yciu, a nie zawsze mia³a

pienia i tego, co nieuniknione. Zrozu-
mienie dla roli wykszta³cenia, sztuki,
literatury, prawdy i dobra. £¹cznoœæ z
przesz³ymi pokoleniami i nadzieja, ¿e
nadejd¹ nowe, którym trzeba przekazaæ
te same wartoœci. I przekonanie o
w³asnej s³aboœci, ograniczonoœci,
ulotnoœci w³asnych interesów. Liczy siê
to, co trwa³e. S³u¿ba OjczyŸnie by³a
niepodwa¿alnym elementem ¿ycia  tej

Widok rzeki Niewia¿y (Nevëzis)

których nie sposób opisaæ samodziel-
nie, trzeba pos³u¿yæ siê s³owami poety.

Wa¿nym w¹tkiem w ¿yciu ks. Wa-
leriana, który ci¹gle towarzyszy jego
wspomnieniom, jest mi³oœæ do Koœ-
cio³a, wyra¿ona w ³¹cznoœci z kato-
lickim Rzymem, który przyj¹³ go jako
emigranta w Stolicy chrzeœcijañstwa,

zapiskach pamiêtnikarza. Z per-
spektywy Wiecznego Rzymu jak¿e
ma³e i nieznacz¹ce wydaj¹ siê lokalne
konflikty i zadawnione niepo-
rozumienia historyczne. To w Koœ-
ciele „nie ma ju¿ ani ¯yda, ani
Greka”, a wszyscy staj¹ na równi
przed Bogiem.

wyraz w s³owach? Poczucie przyna-
le¿noœci do wielkiego Narodu, nawet,
gdy ten Naród utraci³ pañstwo i ¿y³ pod
zaborami. Œwiadomoœæ odpowiedzial-
noœci za kraj i ziemie rodzinne. A do
tego „wielkopañski” dystans do
ma³oœci niektórych, do codziennych
udrêk, a nawet do przemijania, cier-

Dwór Kossakowskich w Wojtkuszkach ko³o Wi³komierza (Wi³komierz
dziœ zwie siê Ukmerge)

warstwy. Nie by³ to patriotyzm tylko
deklarowany. Gdy wybuch³a wojna z
bolszewikami, m³ody Walerian stawi³
siê konno, wraz z innymi szlachcicami,
aby z broni¹ w rêku broniæ ziemi, na
której ¿yli jego przodkowie, aby strzec
dworów i chat. Wspomina spotkanie z
ochotnikami z dawnej Kongresówki,
widzia³ w tym po³¹czeniu si³ Polaków
z ró¿nych ziem ostatnie pospolite rusze-
nie, kres dawnych tradycji szlachec-
kich, tradycji Pierwszej  Rzeczy-
pospolitej.

Czy to by³ wymarsz oddzia³u
Polaków, czy Litwinów? I tu dotykamy
jednego z najwa¿niejszych, ale najtrud-
niejszych w¹tków w historiach opisy-
wanych przez pamiêtnikarza. Kim byli
Meysztowiczowie, kim byli ich s¹dzie-
dzi? A lud zamieszkuj¹cy ich maj¹tki?
W pocz¹tkach XX wieku rodz¹ siê
nowe patriotyzmy. Ks. Walerian pisze
o burzliwych dziejach Kowieñszczyzny
bez ¿alu do ludzi i bez próby rozra-
chunku z wydarzeniami, których by³
œwiadkiem, z ludŸmi, których spotka³.
Spróbujmy myœleæ w tym duchu. Nie
ma prawdziwego porozumienia Pola-
ków i Litwinów w dobie obecnej bez
autentycznej wizji przesz³oœci. Dla
szlachcica z Kowieñszczyzny prze³o-
mu stuleci – jak œwiadczy autor „Gawêd”
– nie istnia³ problem wyboru: Polak
czy Litwin, nie by³o sporu o przynale¿-
noœæ narodow¹. Wszyscy znali oba
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jêzyki, a w koœcio³ach liturgia – spra-
wowana w œwiêtym jêzyku Koœcio³a
rzymskiego, a wiêc po ³acinie – by³a
ozdabiana na równi œpiewami polskimi
i litewskimi. Wtem spokojna, wielo-
wiekowa trwa³oœæ tradycji zaczê³a siê
zmieniaæ. Zaczê³a siê tworzyæ litewska
to¿samoœæ narodowa. Dla tej nowej
to¿samoœci ludnoœci litewskiej spraw¹
pierwszorzêdnego znaczenia sta³ siê

Wspó³czesny widok Poniewieza (Panevëzys)

winnych, zamiast dzieliæ chcia³
³¹czyæ. Nie twierdzi³, ¿e ch³opi z
jego maj¹tku podnieœli rêkê na
swych panów, ani nie g³osi³, ¿e tych
panów trzeba wygnaæ z maj¹tków.
Z  odleg³ego Rzymu potrafi³ jeszcze
mocniej ukochaæ utracon¹ ojczyznê,
której ju¿ nie móg³ ujrzeæ za ¿ycia.

Czy istnieje nadzieja na poko-
nanie dawnych uprzedzeñ, które

jêzyk, odrêbny od polskiego, a odrêb-
noœci te usilnie podkreœlano. A przecie¿
Meysztowiczowie uwa¿ali siê za
litewsk¹ szlachtê, za obywateli
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a
zarazem za Polaków, gdy¿ tworzyli
wspóln¹ polsk¹ kulturê. Byli razem, ale
stopniowo lud litewski pocz¹³ siê
wyodrêbniaæ. Dokonywa³o siê to na
oczach szlachty polsko-litewskiej,
której w³oœcianie kszta³cili siê, wy-
je¿d¿ali do Kowna, aby powróciæ ju¿
jako przedstawiciele w³adz Republiki
Litewskiej i zarz¹dziæ parcelacjê maj¹t-
ków swych panów.

Ziemiañstwo odchodzi³o w
przesz³oœæ. W koœcio³ach œpiewano
ju¿ tylko po litewsku. A dziœ nie ma
ju¿ maj¹tków w Wojtkuszkach i
Pojoœciu. Spokojnie, z umiarem pisze
o tym ks. Meysztowicz: jest tylko
jedna ideologia, dla której nie mia³,
nie chcia³ i nie móg³ mieæ ¿adnego
usprawiedliwienia – bolszewizm.
Zgadza³ siê w tym z nauk¹ kolejnych
papie¿y, którzy w komunizmie do-
strzegali najgorsze z³o naszych cza-
sów: bunt wobec Boga i cz³owieka,
wobec tego wszystkiego, co jest
cywilizacj¹.

Nowa Litwa
Powstanie Republiki Litewskiej

ze stolic¹ w Kownie i aspiracjami
do zdobycia Wilna z jednej strony,
a Litwy Œrodkowej, której przedsta-
wiciele (wœród nich czo³owe miejsce
zajmowa³ Aleksander Meysztowicz)
postanowili po³¹czyæ siê z Polsk¹,
oznacza³o g³êboki podzia³, którego
nie da³o siê w ¿aden sposób pokonaæ.
Nowa, zamkniêta granica polsko-
litewska podzieli³a Wileñszczyznê i
Kowieñszczyznê w przedziwny
sposób: tory kolejowe zardzewia³y,
drogi zaros³y drzewami, kraje zo-
sta³y odciête od siebie, odgrodzone
murem odmiennych wizji politycz-
nych. ̄ aden polsko-litewski szlachcic
nie móg³ ju¿ pojechaæ ze sw¹ ¿on¹ z
Poniewie¿a do Wilna, nawet listy
wysy³ano okrê¿nie, przez £otwê. Ile
wynik³o st¹d boleœci dla obu stron!
Historia uczy, ¿e najg³êbsze podzia-
³y przechodz¹ przez ludzkie serca:
czêsto rodziny by³y podzielone na
Polaków i Litwinów (Lietuwinów):
krewni udawali, ¿e nie rozumiej¹ siê
wzajemnie, gdy jedni mówili po
polsku, drudzy po litewsku (dlatego
niektórzy pisz¹ dziœ nazwisko autora
„Gawêd” jako Valerijonas Meistavi-
cius). Ks. Meysztowicz nie szuka³

gdzieœ jeszcze mog¹ kryæ siê w
pamiêci wspó³czesnych? W roku 2004
w wileñskim wydawnictwie „Aidai”
zosta³ wydany przek³ad ksi¹¿ki ks.
Waleriana Meysztowicza na jêzyk
litewski (t³umaczy³a Rasa Drazda-
uskienë) po tytu³em „Pasnekesiai apie
laikus ir zmones”. Wydaje siê, ¿e
upowszechnienie tego zapisu wspom-
nieñ ks. Meysztowicza dla wspó³-
czesnej inteligencji litewskiej ma
du¿e znaczenie nie tylko ze wzglê-
dów literackich i poznawczych.
¯ywe i barwne opisy zapomnianych
losów kilku pokoleñ Polaków i Lit-
winów, szlachty, duchowieñstwa i
prostego ludu mog¹ przyczyniæ siê
do odbudowy cennych, ale zapom-
nianych tradycji Rzeczypospolitej
Obojga Narodów na tak strasznie
doœwiadczonych przez totalitaryzmy
obszarach Œrodkowej Europy. Pub-
likacja ta mo¿e pomóc w wyjaœnie-
niu i zatarciu sporów. Wœród tak
wielu wydawanych dziœ ksi¹¿ek –
nie zawsze przecie¿ najwy¿szej war-
toœci – w³aœnie ta wspomniana
zas³uguje na szczególne uznanie.
Przyczynia siê do zbli¿enia narodów,
bo pokazuje, co ³¹czy ludzi, z uniwer-
salnej perspektywy katolika i syna
znamienitego rodu o wielowiekowej
historii.

Dla ks. Meysztowicza przyziemne
spory, konflikty i walki s¹ tylko chwil¹
w uniwersalnej historii, s¹ niepotrzeb-
nym dzieleniem losów na zawsze
zwi¹zanych wspóln¹ Ojczyzn¹. Nacjo-
nalizmy jêzykowe, geograficzne, reli-
gijne i polityczne s¹ dla niego pozba-
wione sensu, sztuczne, ma³e. Podzia³y
i granice rozrywaj¹ rodziny, ziemie,
niszcz¹ historiê i pracê pokoleñ. Jednak
wiek XX by³ nimi g³êboko naznaczony.
Nie ma ju¿ Litwy ks. Meysztowicza,
maj¹tki zosta³y przejête przez pañstwo,
dwory popad³y w ruinê, parki zaros³y
zielskiem, ludzie wyemigrowali, ale
pozosta³o œwiadectwo minionej epoki
w jego s³owach i wartoœæ kultury, która
mo¿e ¿yæ dalej, i rozkwitaæ, gdy twórcy
wspó³czesnoœci bêd¹ pomni na lekcjê
wspólnej bolesnej historii Polski i
Litwy.

Marcin Karas
Kraków

dr Marcin Karas, pracownik
naukowy Uniwersytetu Jagielloñ-

skiego w Krakowie (adiunkt w Insty-
tucie Filozofii), historyk filozofii

œredniowiecznej i historyk idei.

Wyjête z karty pamiêci

Otwarcia wystawy dokona³a re-
daktor naczelny „Lwowskich spotkañ”
Bo¿ena Rafalska. „Pod W³asn¹
strzech¹ i na Artystycznym Poddaszu,
naszej redakcji i Towarzystwa Przy-
jació³ Sztuk Piêknych odbywa siê
wystawa Aleksandra Tarana. Jest on
cz³onkiem towarzystwa plastyczne-
go, a zarazem cz³onkiem naszej re-
dakcji” – powiedzia³a pani redaktor.

„Przygl¹da³em siê tym znanym mi
od wielu lat widokom, gdy¿ prawie od
osiemnastu lat jestem powi¹zany z
¯ó³kwi¹ z powodu swojej pos³ugi
duszpasterskiej. Mówiæ o ¯ó³kwi nie
jest tak prosto. Tam w dalszym ci¹gu
zachowa³a siê atmosfera dawnych,
chwalebnych czasów, choæ, byæ mo¿e
wiele ju¿ siê ulotni³o. Od 1991 r.
¯ó³kiew jest rezerwatem historyko-
architektonicznym, jest to miejsce
bardzo ciekawe i wa¿ne. Tê atmosferê
utrzymuje ¿ó³kiewska kolegiata. Jest
ona pere³k¹ tego miasta. Sam
niejednokrotnie s³ysza³em od zwie-
dzaj¹cych, którym czêsto s³u¿y³em,
oprowadzaj¹c ich, oni po prostu
zapominali, ¿e s¹ w dwudziestym

praktyki studenckie w ¯ó³kwi ju¿
siedemnaœcie lat. Oprócz praktyk,
mamy tam prace magisterskie.
Siedem prac magisterskich powsta-
³o w ¯ó³kwi, jedna powsta³a tu,
przy tym piêknym Grobie Pañ-
skim we Lwowie (przy Katedrze
Lwowskiej). Przez te siedemnaœ-
cie lat przez praktyki konserwa-
torskie przewinê³o siê prawie
dwustu studentów. Jeszcze co najm-

cie, wyrzucili ten plecak. Pewna pani
znalaz³a dokumenty Aleksandra,
odezwa³a siê i tak trafi³y te zdjêcia do
Lwowa. By³a bardzo fajna wystawa
pod tytu³em Kamczatka – istny koniec
œwiata, ukaza³ siê niesamowity artyku³
na ca³¹ rozk³adówkê”.

Aleksander Taran urodzi³ siê we
Lwowie 23 maja 1981 r. Ukoñczy³
Szko³ê Œredni¹ nr 24 im. Marii Konop-
nickiej we Lwowie oraz Wy¿sz¹
Szko³ê Administracji i Zarz¹dzania w
Przemyœlu. By³ pomys³odawc¹ i auto-
rem strony m³odzie¿owej na ³amach
„Gazety Lwowskiej”, któr¹ redagowa³
wspólnie z koleg¹ Alfredem Migalinem.
Stale wspó³pracuje z redakcj¹
„Lwowskich spotkañ” i Lwowskim
Towarzystwem Przyjació³ Sztuk Piêk-
nych. Jest zapalonym podró¿nikiem i
mi³oœnikiem gór, które czêsto s¹ obecne
w jego reporta¿ach i fotografiach.

Fotografik w swoim posiadaniu ma
wystawy indywidualne, oprócz wy¿ej
wymienionej: „Przemyœl – Galeria
Lubomirskich”, „Lwów – Poddasze
Artystyczne Lwowskich spotkañ”.
Obecna wystawa jest wynikiem d³u-

Otwarcie wystawy fotograficznej

¯ó³kiew – miasto królewskie
26 lipca, w ramach programu „Kresy – moja ojczyzna”, w lokalu, przy ul. Rylejewa 9 we Lwowie
zosta³a otwarta wystawa pod tytu³em „¯ó³kiew – miasto królewskie”. Wszystkie prace zosta³y wykonane
przez m³odego fotografika Aleksandra Tarana. Organizatorem obecnej ekspozycji, jak i programu
w ca³oœci, jest miesiêcznik „Lwowskie spotkania”. Na prezentacjê przybyli m.in.: proboszcz koœcio³a
rzymskokatolickiego w ̄ ó³kwi – ks. Bazyli Pawe³ko, ks. Marian Skowyra – proboszcz koœcio³a Matki
Boskiej Gromnicznej we Lwowie, wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Teresa
Dutkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Pryzjació³ Sytuk Piêknych– Mieczys³aw Ma³awski, prof.
Janusz Smaza, który wraz ze swoimi studentami restauruje kolegiatê w ̄ ó³kwi, matka fotografika, jego
koledzy i przyjaciele oraz mi³oœnicy sztuki fotograficznej ze Lwowa.

Aleksander Taran

O zabytkach ¯ó³kwi opowiada ks. Bazyli Pawe³ko

pierwszym wieku. Pomimo zniszczeñ,
które dotknê³y kolegiaty, staramy siê,
aby tego ducha i to piêkno zachowaæ.
Ta wystawa jest zachêt¹ dla tych, kto
jeszcze w ¯ó³kwi nie by³ – warto tam
kilka godzin, pó³ dnia spêdziæ, ¿eby
niejako zanurzyæ siê w epokê rene-
sansu” – powiedzia³ ks. Bazyli Pawe³ko.

Prof. Janusz Smaza, który osiem-
naœcie lat restaurujê kolegiatê w ̄ ó³kwi,
powiedzia³: „Jest to praca moja i
naszych studentów z Akademii Sztuk
Piêknych z Krakowa, z Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie i z Uniwersy-
tetu Toruñskiego – czyli trzy kierunki
konserwatorskie. Studenci maj¹

niej piêæ lat bêdê ze studentami w
¯ó³kwi”.

Bo¿ena Rafalska, która prywatnie
jest cioci¹ Aleksandra Tarana,
opowiedzia³a o niektórych szczegó³ach
z ¿ycia swego siostrzeñca: „Aleksander
od ósmej klasy wspó³pracowa³ z nasz¹
gazet¹, przeszed³ pieszo ca³¹ Kam-
czatkê, p³yn¹³ tratw¹, trafi³ na nie-
dŸwiedzi, a kiedy wraca³ do domu, to
ukradziono mu plecak. W plecaku by³o
Prawodawstwo ukraiñskie, t³umaczone
na jêzyk polski, bo Aleksander to
studiowa³. Takie ciê¿kie te ksi¹¿ki by³y
i ciê¿kie t³umaczenia, oprócz tego by³o
ponad sto filmów. Z³odzieje, oczywiœ-

goletniej fascynacji histori¹ i piêknem
architektury ¯ó³kwi. Ze wzglêdu na
ograniczone mo¿liwoœci organizacyjne,
zosta³a zaprezentowana zaledwie jedna
pi¹ta fotografii ¿ó³kiewskich.

Czekamy na inne ekspozycje, które
odbêd¹ siê w ramach programu „Kresy
– moja ojczyzna”.

Przygotowa³a Maria Basza
Foto autorka

Wystawa bêdzie czynna do koñca
sierpnia, mo¿na j¹ ogl¹daæ od wtorku
do pi¹tku w godz. od 17.00 do 19.00
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Lwowianie oczekiwali tego dnia
przez wiele lat. 27 lipca 1987 roku obok
budynku przy ul. Iwana Franki, 110
zgromadzi³y siê t³umy mieszkañców
Lwowa oraz goœcie z Polski. Prasa nie
informowa³a wczeœniej o tym wyda-
rzeniu, wiadomoœæ siê rozesz³a poczt¹
pantoflow¹. Wielu przysz³o pod budy-
nek kilka godzin wczeœniej, a niektórzy
byli tam od bia³ego rana.

O godzinie 11.45 na schodach,
wiod¹cych do budynku, stan¹³ pan
W³odzimierz Woskowski. Obok niego
– wa¿ne osobistoœci ze Lwowa, Minis-
terstwa Spraw Zagranicznych PRL i
ZSRR, dzia³acze spo³eczni, pisarze,
naukowcy, kombatanci.

Po przemówieniach goœci g³os
zabra³ pan W³odzimierz Woskowski,
pierwszy kierownik Konsulatu polskie-
go we Lwowie. Zwróci³ siê do goœci i
zebranych z ciep³ymi i serdecznymi
s³owami. O godz. 12.00 wci¹gniêto na
maszt flagê polsk¹. Towarzyszy³y temu
rzêsiste oklaski. Tak otwarto Polski
Dom – przedstawicielstwo dyploma-
tyczne Polski we Lwowie. Wielu z
uczestników uroczystoœci mia³o w
oczach ³zy wzruszenia, przyniesiono
te¿ bukiety kwiatów.

Tego dnia pod adresem Konsulatu
we Lwowie nades³ano wiele depesz
gratulacyjnych. Nap³ynê³y z wielu
miast Ziemi Lwowskiej oraz z Polski.
Jednak ma³o, kto wie, jak wielki ogrom
prac przygotowawczych trzeba by³o
wykonaæ, by móc otworzyæ we Lwowie
przedstawicielstwo polskie. Dzia³ania
przygotowawcze kosztowa³y W³odzi-
mierzowi Woskowskiemu wielu si³ i
zdrowia. W przygotowaniach do tego
wydarzenia aktywnie uczestniczy³
Jewgienij Kostiukow – kierownik
Wydzia³u d.s. ogólnych we Lwowskim
Miejskim Komitecie Wykonawczym.

W  tych  dniach
lwowianie bêd¹
uroczyœcie obcho-
dzili 20-lecie otwarcia we Lwowie
Polskiej Agencji Konsularnej – obecnie
Konsulatu Generalnego RP we Lwo-
wie. W ci¹gu tylu lat na placówce we
Lwowie przebywa³o wielu wspania³ych
Konsuli i Pracowników. Dokonali
wiele dobrego dla obu naszych Krajów.
Szczególnie ciep³o chcia³bym wspom-
nieæ o tych, którzy pracowali w Kon-
sulacie w tamtych pierwszych dniach
i latach. To Konsulowie W³odzimierz
Woskowki, Józef Fija³ i Andrzej Krê-
towski oraz pracownicy – M. Woskow-
ska, E. Furman-Tarchanow, A. Fija³,
J. Klimowicz. Ich imiona wesz³y do
historii Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

W tych uroczystych dniach Jubi-
leuszu 20-lecia otwarcia Konsulatu
Generalnego RP we Lwowie pod
adresem Jubilatów nadejdzie wiele
serdecznych ¿yczeñ i gratulacji. Korzy-
staj¹c z okazji, tak¿e przekazujê naj-
serdeczniejsze ¿yczenia. Jubileusz ten
jest mi drogi tak¿e dlatego, ¿e w owym
czasie by³em bezpoœrednim œwiadkiem
opisywanych wydarzeñ, przygotowañ
i otwarcia Polskiej Agencji Konsularnej
we Lwowie.

Moi Drodzy! Niech w Waszym
Polskim Domu zawsze przebywa
ciep³o Waszych serc, szczeroœæ i ser-
decznoœæ wobec wszystkich, którzy
przychodz¹ do Was po pomoc lub radê.
¯yczê pokoju, pomyœlnoœci, mocnego
zdrowia.

Niech ¿yje nasz Polski Dom –
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej we Lwowie!

Z serdecznymi s³owami
Siergiej Tarchanow

Odessa

Nasz Polski Dom
List z Odessy

Lwowska Fala
i Radio Lwów
Co tydzieñ, w ka¿d¹ niedzielê o godzinie 10:10 (czasu polskiego) na antenie
Polskiego Radia w Katowicach goœci Lwowska Fala, prowadzona przez pani¹
Danutê Skalsk¹.
Poni¿ej lista nadajników i czêstotliwoœci Polskiego Radia w Katowicach:
Bielsko-Bia³a – 103 FM
Czêstochowa – 98.4 FM
Katowice – 102.2 FM
Rybnik – 97 FM
Poza tym, mo¿liwy jest odbiór audycji poprzez Internet, bezpoœrednio ze
strony internetowej PR w Katowicach.
Adres strony: http://www.prk.pl
Audycje archiwalne
Na naszej stronie zamieszczamy audycje archiwalne, zapisane w
streofonicznych plikach dŸwiêkowych w formacie Ogg Vorbis.
Do ods³uchu audycji w Systemach MS Windows bêdzie potrzebny
dodatkowy program, który potrafi obs³u¿yæ format ogg. Takim programem
jest np. Winamp, darmowy program do ods³uch plików muzycznych.
Audycje zosta³y zsamplowane w systemie Linux Fedora 5 przy u¿yciu
oprogramowania typu Open Source opartego na licencjach GNU/GPL.
Ka¿da audycja jest skatalogowana i opisna. Pos³uguj¹c siê oknem “Szukaj” (u
góry po lewej stronie) mo¿na odnaleŸæ frazy, wystêpuj¹ce w opisach audycji.
Polskie Radio Lwów
Zachêcamy  te¿ wszystkich do s³uchania Polskiego Radia Lwów (ze Lwowa)
w ka¿d¹ sobotê od godz. 8.00 do godz. 12.00 (czasu polskiego)  oraz
w niedzielê od godz. 18.15 do 20.15 na fali: http://www.radio-n.com/eng/
OnAir/onair.htm

Przys³owia
na
sierpieñ
Gdy Zielna Matka (15 sierpnia)
deszcz przynosi, to zwykle
na Narodzenie Matki rosi.
Do Marii Wniebowst¹pienia miej
w stodole po³owê mienia.
Na œwiêty Roch (16 sierpnia)
w stodole groch.
Na œwiêty Jacek (17 sierpnia)
z nowej pszenicy placek.
Ze wszystkich œwiêtych najlepszy
Jacek, bo kto ¿yje, dosta³ placek.
Gdy na œwiêtego Bernarda
(20 sierpnia) ziemia twarda,
zima bêdzie harda.
Bart³omiej (24 sierpnia) zwiastuje,
jaka jesieñ nastêpuje.
Na Bart³omieja Aposto³a bocian
do drogi dzieci wo³a.
Na koniec w sierpniu w œnieg okryte
góry, jesieñ bez chmury.

Ÿród³o: www.wspolnota-
polska.org.pl

Niejeden czystoœæ sumienia zawdziê-
cza krótkiej pamiêci.
Wielu jedn¹ rêk¹ odkrywa Amerykê,
a drug¹ j¹ zakrywa.
Niejednemu przychodzi byæ ojcem
w czasie, kiedy jeszcze nie przesta³ byæ
dzieckiem.
Ambitny mê¿czyzna zawsze siêga na
górn¹ pó³kê, choæ nie zawsze wie po co.
Im mniejszy mê¿czyzna, tym wiêksza
zazdroœæ go z¿era.
Lista mêskich potrzeb skraca siê wraz
z wiekiem.
Wielu mê¿czyznom nie starcza czasu
na kochankê.
Mierny tylko w zazdroœci osi¹ga per-
fekcyjnoœæ.
Nie ka¿demu noc kojarzy siê z ciem-
noœci¹.
Wielu nie potrafi ¿yæ bez wroga.
Niejeden swoj¹ cnotê zawdziêcza
bojaŸni przed kompromitacj¹.
Bieg do ¿³obu nie zawsze wygrywaj¹
najszybsi.
Niejeden szybciej niszczy, ni¿ buduje.
Bogatemu nawet diabe³ interesów
dogl¹da.
Z gorzkim szyderstwem spotyka siê
ten, kto s³odzi bez miary.

Aforyzmy
Niejeden jest antyreklam¹  samego
siebie.
Mê¿czyŸni rêkami wyjaœniaj¹ sobie
drobne w¹tpliwoœci.
Mê¿czyzna staje siê ³agodnym baran-
kiem, kiedy siê smaczn¹ straw¹ nasyci.
Kiedy kieszeñ pusta, mê¿czyzna ¿yje
wspomnieniami.
Jest samoukiem, a gra na nerwach jak
z nut.
Pokazano mu, ¿e ma nieczyste sumienie.
Twierdzi, ¿e nie wie, kiedy to siê sta³o.
Niejeden prêdzej przyzna siê do
zbrodni, ni¿ do b³êdu.
Ju¿ niejeden gorzko siê zawiód³ na
s³odkiej idiotce.
Bezskutecznie próbowa³ zag³êbiæ siê
w myœlach. Siêga³y mu zaledwie do
kostek.
Ten krzyczy, kto nie potrafi mówiæ.
Wstyd powiedzieæ czego niektórzy siê
wstydz¹.
£atwiej wyrwaæ serce z piersi cz³owieka,
ni¿ w³adzê z jego œwiadomoœci.
B³azen mo¿e byæ królem, dopóki siê
nie obudzi.

Józef Bu³atowicz

Szanowna
Redakcjo!

Uprzejmie informujê, ¿e w
ubieg³ym roku, z chwil¹ powo³ania
w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Departamentu
do Spraw Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granic¹, rozpoczêta
zosta³a realizacja programu pn.:
„Rejestracja zbiorów polskich za
granic¹”. Celem projektu jest zgro-
madzenie informacji na temat
istniej¹cych obecnie kolekcji polo-
nijnych. W ramach prac nad
programem staramy siê dotrzeæ do
jak najszerszego grona osób i
instytucji, dysponuj¹cych infor-
macjami na temat tego typu
zbiorów. W zwi¹zku z powy¿szym
zwracam siê do Redakcji z uprzejm¹
proœb¹ o zamieszczenie w Pañstwa
periodyku „Listu otwartego do
Polonii i Polaków za granic¹”. Opu-
blikowanie go w Pañstwa Piœmie z
pewnoœci¹ przyczyni siê do szero-
kiego rozpowszechnienia informacji
o programie i zaowocuje zgroma-
dzeniem wielu nowych, cennych
informacji o zbiorach polonijnych.

Pozostaj¹c z nadziej¹ na przy-
chylne ustosunkowanie siê Pañstwa
do mojej proœby

³¹czê wyrazy szacunku
Jacek Miler

Dyrektor Departamentu
do Spraw Polskiego Dziedzictwa

Kulturowego za Granic¹

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzia³ w projekcie pn.:
„Rejestracja zbiorów polskich za granic¹”
realizowanym przez Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granic¹ w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przedsiêwziêciu temu przyœwiecaj¹ przede wszystkim cele naukowe i doku-
mentacyjne. Naszym zamiarem jest zgromadzenie informacji o istniej¹cych
obecnie kolekcjach polonijnych dla przechowania wiedzy i pamiêci o nich,
bez prób ingerencji w ich status w³asnoœciowy i organizacyjny.
Obok podstawowego zadania opisania stanu dóbr kultury, podlegaj¹cych sta³ym
zagro¿eniom, za³o¿ona baza danych mo¿e byæ wykorzystywana na bie¿¹co
przez badaczy i zainteresowane instytucje, u³atwiaj¹c im poszukiwania
i wspó³pracê. W 2009 r. planujemy wydanie publikacji na temat ksiêgozbiorów
polonijnych. Prowadzona ewidencja obejmuje:
1. Zbiory biblioteczne, maj¹ce wartoœæ historyczn¹, kulturaln¹ lub bibliofilsk¹
zarówno jako ca³oœæ, jak te¿ w poszczególnych fragmentach czy jednostkach,
gromadzone przez Polaków oraz instytucje polonijne;
2. Polonijne ksiêgozbiory u¿ytkowe (funkcjonalne), tak¿e podrêczne;
3. Inne rodzaje kolekcji np. archiwalne, muzealne, pami¹tki historyczne.
Najwa¿niejszym Ÿród³em wiedzy o tych zasobach s¹ kwestionariusze,
wype³nione przez osoby lub instytucje, dysponuj¹ce informacjami o tego typu
zbiorach lub mog¹ce zaoferowaæ pomoc w ich ochronie.
W przekonaniu o celowoœci podjêtych dzia³añ uprzejmie proszê o wype³nienie
kwestionariuszy rejestracyjnych, dostêpnych na stronie internetowej
Ministerstwa www.mkidn.gov.pl w zak³adce „Zbiory polskie za granic¹”. Cenne
bêd¹ dla nas nawet wiadomoœci cz¹stkowe, sygnalne, stanowi¹ce zaledwie
wskazówki do dalszych badañ. Ankiety mog¹ zostaæ wype³nione w dowolnym
jêzyku. Bêdê wdziêczny za ka¿d¹ formê wspó³pracy.

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

Informacja o programie znajduje siê na stronie internetowej Ministerstwa:
www.mkidn.gov.pl
„Zbiory polskie za granic¹”
Dyrektor Departamentu
Jacek Miler
Warszawa, lipiec 2007 r.
ul. Krakowskie Przedmieœcie 15/17,
00-071 Warszawa
tel. (+48 22) 42 10 556, 42 10 335,
fax (+48 22) 826 30 59
www.mkidn.gov.pl
dpd@mkidn.gov.pl

Departament do Spraw Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹

List otwarty do Polonii i Polaków za granic¹
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25 lipca br. po¿egnaliœmy Osobê
o niezaprzeczalnych przymiotach.
Osobê, która promieniowa³a wœród
ca³ej rodziny Leszczyñskich nadzwy-
czajn¹ pracowitoœci¹ i dobroci¹ oraz
chêci¹ pomagania wszystkim potrze-
buj¹cym.

Nie by³a Stanis³awowiank¹ z uro-
dzenia, by³a ni¹ z serca, czego doœwiad-
czy³ ka¿dy, przekraczaj¹cy próg ich
malutkiego przytulnego mieszkanka na
Ochocie.

Daniela (Dana) Leszczyñska uro-
dzi³a siê 1 sierpnia 1924 r. w rodzinie
warszawskiego tramwajarza. Dziêki
Rodzicom i w³asnym chêciom ukoñ-
czy³a szko³ê powszechn¹ z wyró¿nie-
niem tu¿ przed wybuchem II wojny
œwiatowej i od tej chwili wkroczy³a na
w³asn¹ trudn¹ i wyboist¹ drogê
¿yciow¹. Przez okres okupacji do
wrzeœnia 1944 r. pracowa³a dorywczo,
wspomagaj¹c rodzinê, a równolegle
uczestniczy³a w konspiracji.

Natychmiast po wyzwoleniu
dzielnicy praskiej pojecha³a do Lublina
i wst¹pi³a w szeregi Wojska Polskiego,
aby swe umiejêtnoœci sanitariuszki

PO¯EGNANIE
œwiadczyæ potrzebuj¹cym ¿o³nierzom.
Po rocznej s³u¿bie wojskowej przesz³a
do pracy cywilnej, jako ¿ona oficera
WP, wychowuj¹c trzech synów. Po ich
podchowaniu rozpoczê³a pracê jako
szwaczka, a nastêpnie – jako mistrz
krawiectwa lekkiego. Poprzez rzeteln¹
pracê i okazany wspania³y charakter
zdobywa³a tak wielkie uznanie, ¿e,
przechodz¹c na emeryturê zosta³a za-
szczycona  Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz wieloma wyró¿nie-
niami. Nie spoczê³a na laurach i natych-
miast rozpoczê³a pracê spo³eczn¹ w
Kole nr 3 „Starówka” tamtejszej orga-
nizacji kombatanckiej, gdzie dos³u¿y³a
siê odznaczenia Krzy¿em Zas³ugi
Zwi¹zku Kombatantów RP. Podpo-
rucznik Daniela Leszczyñska dobrze
zas³u¿y³a siê Bogu, Rzeczypospolitej
Polskiej i Rodzinie. Ale nie tylko...

Bêd¹c ¿on¹ Prezesa Ko³a Stanis³a-
wowiaków Regionu Warszawskiego –
Stanis³awa Leszczyñskiego, stale
dzielnie i rzeczowo wspiera³a jego
dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Wraz z nim byli
Honorowymi Cz³onkami Towarzystwa

Kultury Polskiej im. F. Karpiñskiego.
¯y³a Stanis³awowem i na miarê swoich
ubywaj¹cych si³ i zdrowia, nigdy nie
skar¿¹c siê, wspiera³a i pomaga³a
przybywaj¹cym do Warszawy Kreso-
wianom – œwieckim, duchownym,
naukowcom, m³odzie¿y. ¯aden goœæ
nie odszed³ bez posi³ku, a w razie
potrzeby nie pozosta³ bez noclegu.Gdy
siê odchodzi³o, na po¿egnanie zawsze
s³yszano: „Proszê przyje¿d¿aæ i
pamiêtaæ, ¿e miejsce noclegu jest wam
zabezpieczone”. Nieprawd¹ jest to, ¿e
nie ma ludzi niezast¹pionych ...

Wraz z mê¿em Stanis³awem
przetrwali w szczêœliwym zwi¹zku
ma³¿eñskim 62 lata. Pani Danuta
dzielnie, przez osiem lat, walczy³a z
nieuleczaln¹ chorob¹. Niestety,
pomimo intensywnej opieki lekarskiej
nie uda³o siê Jej wygraæ walki z
chorob¹. W narastaj¹cych cierpieniach
cicho odesz³a do Boga. Zostawi³a w
naszych sercach smutek i ¿al.

Z cywilizacji staro¿ytnej prze-
trwa³o to, co najwa¿niejsze. Postarajmy
siê, ¿eby, jej wzorem, i po nas jak
najwiêcej zosta³o.

Prezesowi Ko³a Stanis³awowian Regionu Warszawskiego

Stanis³awowi Leszczyñskiemu

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia oraz s³owa otuchy
i wsparcia po œmierci

¯ony
sk³ada Zarz¹d Towarzystwa Kultury Polskiej

im. F. Karpiñskiego
w Stanis³awowie

oraz redakcja „Kuriera Galicyjskiego”

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
Gdzie ból nie siêga i z³o nie p³ynie”

Z ogromnym smutkiem i ¿alem
przyjêliœmy wiadomoœæ i¿ dnia 17 lipca 2007 roku

po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie
odesz³a od nas na zawsze po nagrodê do Pana

Daniela Leszczyñska
Z Jej odejœciem wszyscyœmy ponieœli bolesn¹ stratê

Cz³onkowie TKP im. F. Karpiñskiego w Stanis³awowie

Podziêkowanie

Szanowna Pani Joanno, Drodzy
Rodacy!

W imieniu Artura i swoim sk³adam
na Pani rêce serdeczne podziêkowanie
dla tych wszystkich, nie znanych mi
ofiarodawców z Bia³ej Podlaskiej,
którzy przyczynili siê do zakupu lapto-
pu dla mego syna.

Jestem bardzo wzruszona Pañstwa
serdecznoœci¹ i wspó³czuciem. Czêsto

s³yszê s³owa: „Niesiesz ciê¿ki krzy¿”.
Ka¿dy z nas ma swój krzy¿. Jestem
niezmiernie wdziêczna Panu Bogu za
to, ¿e zsy³a dobrych i szlachetnych
ludzi, którzy pomagaj¹ go dŸwigaæ.

Niech Pan Bóg stokrotnie wyna-
grodzi Pañstwu za pomoc, któr¹ nam
okazujecie.

Natalia – matka i Artur

Artur z laptopem

W Dniu Piêknego Jubileuszu

WIELCE SZANOWNEJ Nadziei WAÑCZAK

– Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. F. Karpiñskiego,
Oddzia³ w Ka³uszu

oraz za³o¿ycielce i wieloletniej Dyrektor sobotnio-niedziejnej
Szko³y Polskiej

¿yczenia d³ugich, zdrowych, spokojnych, ciep³ych
oraz pogodnych dni, a tak¿e b³ogos³awieñstwa

i opieki Matki Bo¿ej
na dalsze lata ¿ycia i JUBILEUSZE!

sk³adaj¹ cz³onkowie i Zarz¹d  Towarzystwa Kultury Polskiej
im. F. Karpiñskiego

Sto lat! Sto lat! Sto lat! Niech ¿yje, ¿yje nam...

„Przyszed³em na œwiat w ma³ym
galicyjskim miasteczku, gdzie kozy
zwyk³y siê pasaæ na placu targowym,
a trzy latarnie uliczne u¿ycza³y nafto-
wego œwiat³a tylko w bezksiê¿ycowe
noce. W³odarzem tego grodu by³ mój
wuj, który ju¿ w owych latach potrafi³
zerwaæ z lisi¹ czapk¹ i tradycyjnym
cha³atem, a z nonszalancj¹ angielskiego
dyplomaty nosi³ dostojny, jedwabiem
lamowany surdut i czarny, b³yszcz¹cy
cylinder. Gospodarzy³ w moim rodzin-
nym miasteczku kilkanaœcie lat i, jak
œwiadcz¹ kroniki magistrackie, nie
najgorzej.

Co prawda, mia³ pewne trudnoœci
z polszczyzn¹ i ze znajomoœci¹ polskiej
literatury. Ws³awi³ siê zw³aszcza krótk¹
oracj¹, jak¹ wyg³osi³ w setn¹ rocznicê
urodzin Adama Mickiewicza. Nadaj¹c
z tej okazji pustej ulicy, biegn¹cej od
zabudowañ gminnych do staroœwiec-
kiego browaru, imiê i nazwisko Wiesz-
cza, wyrzek³ pamiêtne s³owa:

 - Moje panowie! Od d¿yszaj ta
ulica bêdzie siê nazywacz ulica Adama...
Adama...

Tu przerwa³ i zwróci³ siê do rad-
nych ¿ydowskich z k³opotliwym pyta-
niem: - Wie hajst der goj?” ( Jak siê
nazywa³ ten goj?)”

Horacy Safrin

¯ydzi galicyjscy

Humor ¿ydowski
– Horacy Safrin
-A ¯ydów we Lwowie nie by³o? Pytanie to zada³a mi kiedyœ znajoma pani profesor Uniwersytetu Warszawskiego po
przejrzeniu rocznika „Gazety Lwowskiej”, z któr¹ wspólnie przez ponad pó³tora roku ukazywa³ siê nasz „Kurier
Galicyjski”, pocz¹tkowo pod nazw¹„ Z Grodu Revery”. Czas wype³niæ lukê. Zaczynamy od czegoœ lekkiego - anegdot
¿ydowskich. Akcja wiêkszoœci z nich rozgrywa siê tu - we Lwowie, Stanis³awowie, w ma³ych galicyjskich
miasteczkach. Na pocz¹tek tych zebranych przez nieod¿a³owanego Horacego Safrina – stanis³awowiaka, póŸniej
³odzianina. Jego zbiór anegdot „Przy szabasowych œwiecach” przeszed³ do legendy. Nie bêdê w tym miejscu
przytacza³ jego bujnego ¿yciorysu. Oddajmy g³os samemu autorowi.

Marcin Romer

do rzeczy:
W Stanis³awowie przy ulicy Kar-

piñskiego mieœci³y siê w jednej
kamienicy trzy ¿ydowskie sklepiki z
obuwiem. Oczywiœcie, utarg we
wszystkich trzech “placówkach”
handlowych by³ znikomy.

Pewnego dnia jeden z w³aœcicieli
sklepików wywiesi³ du¿y szyld: “Tu
odbywa siê wyprzeda¿ modnego
obuwia.”

Gdy zauwa¿y³ ten napis drugi ̄ yd,
którego lokal znajdowa³ siê w prze-
ciwleg³ym koñcu kamienicy, równie¿
wywiesi³ szyld: “najtañsza wyprzeda¿
obuwia zagranicznego.”

Napisy te spostrzeg³ w³aœciciel
sklepiku w œrodkowej czêœci posesji.
Ten nie zastanawia³ siê d³ugo i umieœci³
nad drzwiami swego sk³adu du¿y szyld
z napisem:

“G³ówne wejœcie.”
***

Na rynku w Stanis³awowie, wœród
mrowia ludzi, stoi szewc Aron Kap³on:
raz ³apie siê za g³owê, to znowu siêga
nerwowo do kieszeni. Lamentuje;

- Gewa³t! Okradli mnie! Zar¿nêli,
zamordowali!... Dziœ jeszcze mia³em
pieni¹dze w kieszeni! Na pewno w
kieszeni! Gdzie moje pieni¹dze?!

Panie Aron – odzywa siê ktoœ z
t³umu- przeszukaj pan jeszcze raz
kieszenie!

Aron szybkimi, niesk³adnymi
ruchami obmacuje odzie¿:

- Ni ma, niii ma!
- Panie Aron – zauwa¿y³ ktoœ – a

nie zaj¿a³ pan jeszcze do tylnej kieszeni
spodni!

Kap³on spojrza³ na m ówi¹cego
z³owrogo:

- Te¿ pomys³! Jak ja tam mogê za-
gl¹daæ? Je¿eli zajrzê i te¿ tam ich nie
bêdzie, to ja ju¿ zupe³nie przepad³em…
***

Na cmentarzu ¿ydowskim w Sta-
nis³awowie spotka siê dwóch ¿ebraków.

- No, powinszuj mi! Zarêczy³em
córkê…

- Szczêœæ ci Bo¿e! A z kim?
- Z Fajwlem…
- A, Fajwel! Ten z bielmem na

oku? Fajny ziêæ, jak Boga kocham…
A co mu da³eœ w  posagu?

- Oj, nie pytaj! Ten hycel zdar³ ze
mnie ¿ywcem skórê… Musia³em mu
odst¹piæ ca³¹ ulicê Kazimierzowsk¹
i jeszcze pó³ Lewela!
***

Rozmowa dwóch komiwoja¿erów:
-Ty, Dawid, tej nocy œni³a mi siê

twoja ¿ona.
- No, co ona mówi³a?
- Co mia³a mówiæ. Ona nic nie

mówi³a.
-Ty wiesz co? To nie by³a moja

¿ona.



24
15 sierpnia 2007 * Kurier Galicyjski O tym i owym

W³aœnie w tej artystycznej stolicy
Karpat z³¹czyli swoje losy Nadija
spod Czerniohowa i Wasyl spod
Kijowa. Tak bardzo pokochali ma-
lownicz¹ Huculszczyznê, ¿e zdecy-
dowali siê tu pozostaæ. Urodzi³y siê
tu ich dzieci i wnuki, zaœ ich prace,
dobre s³owa i porady, zaowoco-
wa³y. „Oni siê ju¿ ca³kiem zhucul-
szczyli”, - mówi¹ s¹siedzi, którzy
przychodz¹, by z zachwytem popa-
trzeæ na kolejne arcydzie³o – ogromny
obraz panoramiczny, wykonany z
materia³ów, podarowanych przez
naturê.

„M¹¿ od dawna lubi³ wykorzysty-
waæ do swych prac wszystko, co
odnajdzie w lesie, - mówi pani Nadija
– i teraz wêdruje gdzieœ po górach.”
Zamys³ obrazu, mog¹cego zostaæ
ozdob¹ dowolnego muzeum, wynik³
sam z siebie. „Pewnego razu wyszliœ-
my z ojcem na dwór, popatrzyliœmy
na góry, zawo³aliœmy mamê – i po
paru godzinach wszyscy razem

Mozaika brzozowa Karpat
Kora brzozowa, trawy i zio³a, rosn¹ce w Karpatach, s³oma, kukurydza, kilka miesiêcy pracy – i oto przed Pañstwem jest okaza³a panorama gór.
Do tego s¹ te¿ konieczne du¿y talent i taka mi³oœæ do Huculszczyzny, która panuje w rodzinie Lulków z Kosowa.

malowaliœmy szki-
ce”, - mówi syn
Aleksander.

Wasyl Lulka
chcia³ u¿ywaæ kory
brzozowej do ilust-
rowania widoków
Karpat jeszcze w
trakcie nauki w
szkole artystycznej
w Kosowie. Jednak,
gdy broni³ pracy dy-
plomowej, zarzu-
cono mu, ¿e czegoœ
podobnego na Hu-
culszczyŸnie  nie
by³o, jak œwiat
œwiatem. Jednak
obecnie, gdy siê
patrzy na ich ogrom-
n¹ pracê rodzinn¹,
trudno jest onaleŸæ
coœ bardziej natu-
ralnego.

Teraz, obejrzawszy prace Lulków,
wielu miejscowych artystów zaczê³o
kopiowaæ ich dzie³a. „Nie jesteœmy
przeciwni, - mówi Aleksander, - Robi¹
przewa¿nie ma³e obrazy, a my – du¿e.”

Do panoramy o d³ugoœci i szero-
koœci 12 na 15 metrów i o wysokoœci
ponad 2 metry trzeba by³o uzbieraæ
mnóstwo kory, liœci macierzanki,
„w¹sów” kukurydzy, trzciny i kamieni.
„Korê dzieliliœmy na kilka czêœci, a
ka¿dy listek suszyliœmy, prostowaliœ-
my, prasowaliœmy, - zdradza tajemnice
artystyczne Nadija Lulka. – Potem
trzeba by³o wszystko dopasowaæ do
siebie ze wzglêdu na kolor i fakturê i,
nasmarowawszy klejem, umieœciæ na
œcianie. To tak, jak uk³ada siê mo-
zaikê. Najwa¿niejsze jest to, ¿e nie
ma ¿adnych odchodów – wszystko siê
przyda.” Rodzina pracowa³a w
ci¹gu czterech miesiêcy przez 5-6
godzin dziennie. Ale jakie powsta³o
piêkno!

Lulkowie s¹ stale proszeni o ozdo-
bienie ich pracami ró¿nych budynków,
instytucji pañstwowych, a nawet willi
mo¿niow³adców. Ich dzie³a mo¿na
obejrzeæ w ca³ej Ukrainie. Na goœinne
podwórko artystów z Kosowa czêsto
przyje¿d¿aj¹ artyœci i politycy.

O³eksandr Ponomariow (s³ynny
œpiewak ukraiñski – red.) z racji swego
œlubu zamówi³ u Lulków swój portret
– w stroju huculskim – wykonany z
kory brzozowej. Obraz ten chce poda-
rowaæ swej ¿onie. „Ma staæ na tle
Karpat i wodospadu w tradycyjnym
stroju huculskim i czapce z piórkiem”,
- mówi pani Lulka. Jednak, z regu³y
Lulkowie o swych znanych przyjacio-
³ach i goœciach opowiadaj¹ niechêtnie.
„Ludzie przyje¿d¿aj¹ tu, by odpocz¹æ,
nasyciæ siê przyrod¹, to mo¿e chocia¿
tu nie warto ich zaczepiaæ”, - mówi¹
mieszkañcy Kosowa.

Halina P³ugator
KosówObraz wykona³a ca³a rodzina, a prezentacji

dokonuje tylko mama Nadija

Profesjonalne jury przechodni¹
statuetk¹ œw. Jacka z Pierogami do-
ceni³o pierogi ze szpinakiem, przygoto-
wane przez restauracjê „Polskie smaki”.
Uznanie jury zdoby³y tak¿e pierogi z
kasz¹ i wêdzonk¹ (z restauracji
„Bohema”) oraz pierogi z jab³kiem w
p³atkach ró¿, przygotowane przez
„Królestwo Piero¿ka”.

Te ostatnie pierogi zdoby³y równie¿
uznanie publicznoœci i zosta³y uho-
norowane przechodni¹ statuetk¹ Kazi-
mierza Wielkiego.

Tegoroczny festiwal po³¹czony jest
z obchodami 750. rocznicy œmierci œw.
Jacka – patrona Zakonu Dominikanów,
dlatego towarzyszy mu „Jarmark œw.
Jacka”. Impreza potrwa do œrody 15
sierpnia. Organizatorami festiwalu jest
Krakowskie Biuro Festiwalowe i zakon
OO. Dominikanów.

Jak podkreœlali organizatorzy, ide¹
festiwalu jest nawi¹zanie do jednej z
najstarszych polskich tradycji kuli-
narnych i promocja walorów kuchni

Smacznego!
Poznaj smak najlepszych
pierogów w Polsce
Statuetki œw. Jacka z Pierogami i Kazimierza Wielkiego za najlepsze pierogi rozdano
w Krakowie podczas V Festiwalu Pierogów. Uznanie jury i publicznoœci zdoby³y
pierogi ze szpinakiem, pierogi z kasz¹ i wêdzonk¹ oraz pierogi z jab³kami w p³atkach
ró¿. Wed³ug wstêpnych szacunków organizatorów, w sobotê i niedzielê, 11 i 12 sierpni
na placu Szczepañskim w Krakowie zjedzono ponad 50 tys. pierogów.

staropolskiej wœród przybywaj¹cych
do Krakowa turystów.

Festiwal cieszy siê du¿ym zaintere-
sowaniem. Od soboty 11 sierpnia, do
degustacji pierogów ustawia³y siê na
placu Szczepañskim d³ugie kolejki. Jak
szacuj¹ restauratorzy, w sobotê wœród
goœci festiwalu rozprowadzono 30
tys. pierogów, prawdopodobnie nie
mniej zjedzono tak¿e w niedzielê, ale
nie mamy jeszcze dok³adnych danych
- powiedzia³a Magdalena £ukasik z
Krakowskiego Biura Festiwalowego.

W programie festiwalu oprócz
degustacji znalaz³y siê kiermasze,
pokazy lepienia pierogów i wystêpy
artystyczne. Chêtni mog¹ zwiedziæ
klasztor dominikanów i wys³uchaæ
nieszporów gregoriañskich.

Organizatorzy festiwalu powo³uj¹
siê na legendê, wed³ug której biedacy
poprosili o pierogi przechadzaj¹cego
siê ulicami Krakowa Œwiêtego Jacka.
Wiele s³yszeli o tej bardzo wtedy eli-
tarnej potrawie i chcieli jej skosztowaæ.

Œwiêty Jacek spe³ni³ ich proœbê. Inne
podanie g³osi, ¿e œw. Jacek w czasach
g³odu ¿ywi³ biednych pierogami,
które sam wymyœli³ i sam przygo-
towywa³.

Œw. Jacek Odrow¹¿ (ur. pod koniec
XII w., zm. 15 sierpnia 1257 r. i pocho-
wany w koœciele dominikanów w
Krakowie), kaznodzieja i misjonarz,
twórca polskiej prowincji dominika-
nów, kanonizowany w 1594 r.  Jego kult
znany jest nie tylko w Polsce, ale
równie¿ w ca³ej Europie, w obu Ame-
rykach i Azji. Obecnie jego œwiêtem
jest 17 sierpnia.

(zel)
Ÿród³o: wp.pl

„O œwiêty Jacku z pierogami” –
mówi³a moja Babcia, gdy zdarzy³o siê
coæ dziwnego.

Co ma œw. Jacek do pierogów –
teraz – wszystko jasne.

M.R.

Kuchnia kresowa

Bab dziesiêæ posadŸ
do ³uskania orzechów...

To pocz¹tek przepisu na tort
orzechowy wypiekany w rodzinnym
maj¹tku Melchiora Wañkowicza w
Kalu¿ycach na Bia³orusi.

Dziœ jednak bêdzie o kuchni
lwowskiej. Na pocz¹tek przepis na
s³ynny

Chleb
Kulikowski
„Chleb kulikowski, trochê
mniejszy,
Z chlebów na œwiecie
najpyszniejszy,
Skórkê mia³ cienk¹ i trzeszcz¹c¹,
Ciemnobr¹zow¹ – jakby lœni¹c¹.
A pod t¹ cienk¹ warstw¹ skórki –
W³aœciwie dziurka ko³o dziurki,
Bo to specjalne ciasto by³o,
Co w³aœnie te dziurki robi³o...”

(Marian Hemar)

Sk³adniki: 50 dag m¹ki ¿ytniej typ
720, 2 szklanki wody, 50 dag m¹ki

pszennej typ 650, 3 dag dro¿d¿y, 2
³y¿eczki soli, ³y¿eczka kminku,
otrêby lub m¹ka ziemniaczana do
podsypania.

M¹kê ¿ytni¹ przesiaæ do naczynia,
zalaæ wrz¹c¹ wod¹, dok³adnie wy-
mieszaæ, aby nie by³o grudek, pozo-
stawiæ na kilka godzin w temperaturze
pokojowej. Nastêpnie wymieszaæ z
przesian¹ m¹k¹ pszenn¹, roztartymi
dro¿d¿ami, sol¹ i kminkiem, wyrobiæ,
odstawiæ na 30 minut.

Ciasto podzieliæ na dwa kêsy,
uformowaæ bochenki na stolnicy
posypanej otrêbami lub m¹k¹
ziemniaczan¹, zostawiæ jeszcze na 40
minut.

Piec ok. 40 minut w temperaturze
ok. 220 0 C.

Mniam, mniam. Smacznego!

(przepis wed³ug „Kuchni
Lwowskiej” Danuty
i Henryka Dêbskich)

Kantorowe kursy walut
na Ukrainie

15.08.2007, Lwów

KUPNO UAH SPRZEDA¯ UAH
4,99 1USD 5,02
6,82 1EUR 6,87
1,79 1PLN 1,83
10,00 1GBP 10,16
0,192 1RUR 0,195

FIRMA ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
WYKWALIFIKOWANYCH W BRAN¯Y METALOWEJ
DO LEGALNEJ PRACY W POLSCE
ZAPEWNIAMY ZAKWATEROWANIE tel: +380505297781


