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Huta Pieniacka – Rajd Pamięci 2007
PAMIĘTAJĄC O PRZESZŁOŚCI,
BUDUJMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

MARIA BASZA
tekst i zdjêcia

Po odmówieniu modlitwy w intencji
zamordowanych mieszkañców wioski
Huta Pieniacka, do zgromadzonych
zwróci³ siê Konsul Generalny RP we
Lwowie Ambasador Wies³aw Osu-
chowski, który powiedzia³ m.in.: „28
lutego 1944 roku. To prawie koniec
wojny. Narody ¿y³y oczekiwaniem na
wolnoœæ. Trudno opowiedzieæ o tym
dramacie, o dramacie Polaków. I nie
spierajmy siê dzisiaj, czy by³o ich oœmiu-
set, czy by³o tysi¹c. Nawet, je¿eli tracimy
jedno ¿ycie – to ju¿ ogrom. To by³a

6 paŸdziernika ze Z³oczowa do Huty Pieniackiej wyruszy³a grupa trzydziestu osób w pieszy Rajd Pamiêci. Uczestniczyli w nim:
organizatorzy wyprawy – polscy przewodnicy lwowscy, pracownicy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
oraz studenci uczelni lwowskich – stypendyœci Fundacji „Semper Polonia”. Wyprawa zosta³a zorganizowana z okazji drugiej
rocznicy ods³oniêcia pomnika-krzy¿a, upamiêtniaj¹cego tragediê, zamordowanych mieszkañców wsi Huta Pieniacka o œwicie
28 lutego 1944 roku. Patronat nad uroczystoœciami obj¹³ Konsulat Generalny RP we Lwowie. W godzinach popo³udniowych,
6 paŸdziernika przy pomniku w Hucie Pieniackiej zgromadzi³o siê ponad 50 osób ze Lwowa i z przyleg³ych wiosek. Okolicznoœciowe
przemówienie wyg³osi³ Konsul Generalny RP we Lwowie, Ambasador Wies³aw Osuchowski, przewodnicz¹ca Federacji
Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, so³tys wsi Ho³ubica Leonid Soroka. Zosta³ te¿ odczytany list prezesa
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emila Legowicza. Na wzgórze pamiêci przybyli ksiê¿a obrz¹dku
rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawos³awnego, którzy przewodniczyli modlitwom w intencji ofiar. Przy pomniku
z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê spotkaniem przy ognisku, w s¹siedniej wiosce Ho³ubica.

straszna tragedia!”. „Wracamy pamiêci¹
do tej tragedii, a zarazem sk³adamy ho³d,
tym, których nie ma” – podkreœli³ Pan
Ambasador. Nastêpnie, Konsul Generalny
RP zwróci³ siê do m³odzie¿y, uczestników
Rajdu Pamiêci: „B¹dŸcie stra¿nikami
pamiêci! Pamiêæ jest niezwykle wa¿na,
bo nie zbudujemy przesz³oœci na

Przy pomniku pomordowanych mieszkañców wioski Huta Pieniacka

Uczestnicy Rajdu Pamiêci

fundamencie nieprawdy. A zarazem,
b¹dŸcie stra¿nikami mi³oœci tych dwu
narodów, bo cena przesz³oœci jest
ogromna. Przypominam równie¿ s³owa
Ojca Œwiêtego, który nawo³ywa³ i
Polaków i Ukraiñców, ¿ebyœmy prze³a-
mali to, co w historii by³o dla nas tak
trudne. Byœmy myœleli o przysz³oœci”.
„Tak siê cieszê, ¿e polska m³odzie¿
akademicka jest obecna w takim skrom-
nym przedstawicielstwie. Myœlê, ¿e w
przysz³oœci bêdzie tu coraz wiêcej m³o-
dzie¿y polskiej i m³odzie¿y ukraiñskiej”
– doda³ Pan Ambasador.

„Chylê czo³o przed inicjatorami i
organizatorami tego Rajdu. Jest zapo-

cz¹tkowana rzecz wa¿na. Jest to miejsce
bardzo g³êbokiej refleksji i poczuwania
siê do obowi¹zku zadania sobie pytania,
– co robimy dalej? Wierzê, ¿e ten Rajd
bêdzie mia³ w was, m³odych, nastêpców.
Obyœmy siê spotkali tutaj w przysz³ym
roku. ¯eby to miejsce wype³ni³o siê
ludŸmi, którzy bêd¹ wierzyli w lepsz¹

przysz³oœæ” – w tych s³owach zwróci³a
siê do obecnych Emilia Chmielowa,
prezes Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie.

So³tys wsi Ho³ubica Leonid Soroka
powiedzia³ m.in.: „Nasze narody powinny
¿yæ ze sob¹ w zgodzie, powinny wspó³-
pracowaæ ze sob¹, bo wiele nas ze sob¹
³¹czy: jesteœmy S³owianami, jesteœmy
chrzeœcijanami”.

Beata Kost, dziennikarka Radia Lwów,
oznajmi³a zebranym, i¿ dawni mieszkañcy
Huty Pieniackiej, którzy siê uratowali oraz
cz³onkowie ich rodzin, zgromadzili siê
wspólnie w tym dniu, aby ³¹czyæ siê
duchowo z uczestnikami obecnej uroczys-
toœci. Przekazuj¹ swoje pozdrowienia oraz
wyrazy wdziêcznoœci za pamiêæ o ludziach,
którzy tu zginêli.

Nast¹pi³a podnios³a i wzruszaj¹ca
chwila. Zamordowani w Hucie Pie-
niackiej…„stañcie do apelu!…” Przywo-
³ano osoby, nazwiska, te które uda³o siê
udokumentowaæ.

Zapyta³am Beatê Kost, jedn¹ z
organizatorów Rajdu Pamiêci – jak
zrodzi³a siê idea zorganizowania tej
wyprawy. „To by³a chwila, w zasadzie.

JeŸdzimy do Huty na ró¿ne uroczystoœci,
jeŸdzimy te¿ czasem z wycieczkami.
Poznaliœmy rodziny osób z Huty Pie-
niackiej, które siê uratowa³y. Pora dobra
– paŸdziernik. Trudno by by³o w lutym,
kiedy jest rocznica, bo nie s¹ dogodne
warunki atmosferyczne. Pogoda nam
akurat dopisa³a” – rozpoczê³a swoje
opowiadanie pani Beata. „Myœmy wyszli
o godz. 9.30 ze Z³oczowa, o godz. 16 z
minutami byliœmy ju¿ pod pomnikiem.
By³y dwa d³u¿sze postoje. W drodze
trochê sobie nuciliœmy jakieœ refleksyjne
piosenki, ludzie rozmawiali ze sob¹. To
jest pewien sposób na obudzenie zaintere-
sowania tematem, jakim jest Huta Pie-
niacka.” – zaznaczy³a moja rozmówczyni.

Przy pomniku-krzy¿u zosta³y z³o-
¿one bia³o-czerwone kwiaty. Zap³onê³y
migaj¹ce ognie kilkudziesiêciu lub
nawet kilkuset zniczy, które ka¿dy
osobiœcie z³o¿y³ na wspólnej mogile. W
skupieniu i zadumie powoli odcho-
dziliœmy z tego, nie waham siê powiedzieæ
– œwiêtego miejsca, zroszonego krwi¹
niewinnych ludzi.
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IRENA MASALSKA
Wykorzystano materia³y Biura
Prasowego Lwowskiej Rady Miejskiej

W trakcie Forum mia³y miejsce ró¿ne
konferencje. Rozmawiano o wdra¿aniu
inwestycji, jako warunku przygotowañ do
EURO 2012. Odby³a siê konferencja,
dotycz¹ca rozwoju infrastruktury transpor-
towej „Droga EURO-2012”, a  tak¿e  dotycz¹ca
kszta³towania turystyki lokalnej – „Kszta³-
towanie brandu turystycznego”. By³o
posiedzenie okr¹g³ego sto³u, na którym
omawiano sprawê budowy lotniczego termi-
nalu miêdzynarodowego. Mówiono o
sprawach rozwoju telekomunikacji, o ko-
niecznoœci efektywnego rozwoju i rekonstruk-
cji hoteli, o inwestycjach przemys³owych.

W ramach VII Miêdzynarodowego
Forum Inwestycyjnego odby³o siê otwar-
cie i prezentacja Polsko-Ukraiñskiego
Forum Miast-EURO 2012. Projekt zosta³
zainicjowany przez w³adze miasta Wroc-
³awia oraz kierownictwo Kolegium Europy
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorañ-
skiego. Jest  finansowany  przez  Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP oraz Polsko-
Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci.

Celem pracy Forum Miast EURO-
2012 jest kszta³towanie polsko-ukraiñ-
skiej p³aszczyzny wspó³pracy w  ramach
przygotowañ do EURO -2012 stworzenie
warunków  do  wzajemnej  wymiany  doœwiad-
czeñ, wspólne opracowanie strategii
kooperacji, a tak¿e przygotowanie kadr
do skutecznej dzia³alnoœci w trakcie
organizacji Mistrzostw Europy.

W  Forum Miast Euro-2012 uczestnicz¹
pracownicy organów samorz¹du lokalnego
miast-gospodarzy rozgrywek. S¹ zaanga-
¿owane w³adze Gdañska, Dniepropietrow-
ska, Doniecka, Kijowa, Lwowa, Poznania,
Warszawy i Wroc³awia. Jako partnerzy
wystêpuj¹ Lwowska Rada Miejska, Amba-
sada Ukrainy w RP, Ambasada RP na
Ukrainie, Ukraiñska Federacja Pi³ki
No¿nej, Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.

O stadionie
Jeœli chodzi o budownictwo stadionu

g³ównego dla przeprowadzenia meczy
EURO 2012, to dla potencjalnego inwes-
tora ju¿ zosta³a przygotowana dzia³ka.
Jednoczeœnie rozpoczêto przygotowanie
koncepcji rozbudowy miasta oraz uzgod-
niono warunki techniczne.

VII Międzynarodowe Forum Inwestycyjne

„EURO�2012 – Ukraino, naprzód!”
W dniach 4-5 paŸdziernika we Lwowie mia³o miejsce jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ gospodarczych roku –
Miêdzynarodowe Forum Inwestycyjne „EURO-2012 – Ukraino, naprzód!” Uczestniczyli w nim biznesmeni, inwestorzy,
prezydenci miast zagranicznych (przede wszystkim, polskich), a tak¿e przedstawiciele w³adz. Ogó³em w Forum udzia³ wziê³o
ponad 600 osób. Organizatorami by³y: Lwowska Rada Miejska, Lwowska Obwodowa Administracja Pañstwowa oraz spó³ka
„Conference House”.

Jak zaznaczy³ pan Andrij Mykytiw,
ekspert do spraw budownictwa stadionów
w Federacji Pi³ki No¿nej Ukrainy, sukces
stadionu zak³ada siê na pocz¹tku kon-
ceptualnego planowania, o ile wszelkie
uœciœlenia lub zmiany w trakcie budow-
nictwa s¹ odstêpstwami albo od bud¿etu
projektu, albo zmianami w terminach
wykonania. Pan Mykytiw równie¿ pod-
kreœli³, ¿e teraz dla Lwowa nasta³ czas
zrobienia realnych kroków w sprawie
budownictwa stadionu.

„Jasne, i¿ budownictwo nowego sta-
dionu – to, apriori, szybkoœæ i jakoœæ w
realizacji projektu budownictwa. UEFA
daje doœæ czasu na to. Chocia¿, oczywiœcie,
istnieje termin koñcowy: stadion powinien
byæ przekazany nie póŸniej, ni¿ w czerwcu
2010 roku – jest to data, do której trzeba
zbudowaæ prawie idealny stadion. Jednak
w przypadku fachowego podejœcia do
budownictwa, dwa lata – to ca³kiem wystar-
czaj¹cy termin dla Lwowa, ¿eby zrealizo-
waæ projekt... Trzeba braæ pod uwagê, i¿
decyzje, które, odnoœnie budownictwa
stadionów, podejmowano w Doniecku
oraz Dniepropetrowsku, nie zale¿a³y od
mistrzostw: wtedy nawet teoretycznie nie
rozwa¿ano sprawy uczestnictwa Ukrainy
w EURO-2012. Poza tym, te stadiony te¿
by³y d³ugo i rzetelnie planowane”, -
podkreœli³ pan Andrij Mykytiw.

Ze s³ów dyrektora departamentu
„EURO 2012” pana Olega Zasadnego,
potrzeba budownictwa nowego stadionu
we Lwowie jest uwarunkowana kilkoma
aspektami. Przede wszystkim, dla centrum
miasta, gdzie znajduje siê istniej¹cy stadion
„Ukraina”, by³oby to zbyt du¿e obci¹¿enie
socjalne. Jednoczeœnie warto uwa¿aæ na
obci¹¿enie dróg w centrum Lwowa.

Po drugie, ludzie z powa¿nym do-
œwiadczeniem w budownictwie byli
zorientowani na wiêksz¹ przestrzeñ, ni¿
ta dooko³a stadionu „Ukraina” lub prosili
o dodatkow¹ dzia³kê w innym miejscu.
Jednoczeœnie, ze s³ów pana Olega
Zasadnego, po³o¿enie geograficzne nie
pozwala³o na poszerzenie terenu: dooko-
³a stadionu „Ukraina” jest strefa parkowa,
rujnowanie której jest niedopuszczalne.
Jak twierdzi pan Zasadny, w³aœnie te
aspekty s¹ przyczyn¹ niezbêdnoœci
rozdzielenia historycznej i sportowej
czêœci Lwowa.

Odnoœnie finansowania projektu
budownictwa stadionu we Lwowie do

EURO 2012, ekspert FPNU pan Andrij
Mykytiw zaznaczy³, i¿ Ÿróde³ finanso-
wania projektu mo¿e byæ nawet kilka:
„Sprawa polega na tym, jak inwestorowie
dogadaj¹ siê miêdzy sob¹, jak bêd¹ zarz¹-
dzali kosztami – jest to zwyczajny projekt
biznesowy. Kiedy mówimy o stadionie we
Lwowie, to chodzi przede wszystkim o to,
¿e stadion powinien byæ op³acalny, a  plan
biznesowy jest  narzêdziem, którym mo¿na
zainteresowaæ i przekonaæ potencjalnego
inwestora. Inwestor buduje nie tylko dla
siebie, powinno siê to zgadzaæ z planem
rozwoju miasta. Dla UEFA, na przyk³ad,
g³ówn¹ spraw¹ jest, czy stadion jest odpo-
wiedni do uprawiania sportu oraz przepro-
wadzenia  bezpoœrednio  meczy  EURO 2012”.

Urz¹d miasta Lwowa nie wyklucza te¿
mo¿liwoœci kilku Ÿróde³ finansowania.
Dyrektor departamentu „EURO -2012”, pan
Oleg Zasadny, uwa¿a, ¿e ka¿da firma ma
ciekawe pomys³y. Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e
miasto zaproponuje firmom taki wspólny
projekt. W ka¿dym razie, wed³ug jego s³ów,
miasto te¿ chce otrzymaæ jakieœ gwarancje
od firm: ¿e mog¹ sfinansowaæ projekt,
gwarancje wykonania ich zobowi¹zañ etc.
Tym bardziej, ¿e opracowano plan rozwoju
sieci transportowej na koszt miejscowego
bud¿etu, co otworzy dostêp do terytorium
stadionu z ró¿nych stron, zarówno dla
kibiców, jak i dla organizacji serwisowych
i dostawców.

Krótka informacja
Pocz¹tek budownictwa jest zaplano-

wany na marzec 2008 roku. Przypominamy,
i¿ dla budownictwa stadionu g³ównego dla

EURO - 2012 udostêpniono 33 hektary
ziemi z mo¿liwoœci¹ wybudowania hoteli,
parkingu, centrum biurowego i wystawien-
niczego z jednoczesnym dostêpem do
najbardziej zasiedlonej przestrzeni –
dzielnicy Sichów ze 150 000  mieszkañców.

Podsumowanie
Generalnie, jeœli chodzi o wykonanie

wymogów, dotycz¹cych EURO-2012,
Lwów potrzebuje 4 mlrd. grywien.
Pañstwo udostêpni jedynie czêœæ tych
kosztów, pozosta³ych nale¿y szukaæ u
inwestorów.

„Nie przypominam sobie, ¿eby w
ostatnich latach w trakcie posiedzeñ
„okr¹g³ego sto³u” by³y tak interesuj¹ce
dyskusje. Szkoda, ¿e czegoœ takiego nie
by³o u nas z 15 lat temu. Zasygnali-
zowaliœmy pewne sprawy bardzo powa¿-
nym osobom, które zrozumia³y, ¿e we
Lwowie mo¿na pracowaæ. Na Ukrainie
jest wiele ciekawych projektów, ale te
powa¿ne osoby przyjecha³y w³aœnie do
Lwowa. Zobaczy³em, ¿e nastêpnym
razem wiele rzeczy ma byæ zrobionych
lepiej, jednak Forum mi siê spodoba³o.
Chodzi tu g³ównie o poziom dyskusji oraz
otwartoœæ uczestników. Huczne œwiêto-
wania nie s¹ nikomu potrzebne. Odby³y
siê otwarte rozmowy o interesach i te
rozmowy bêd¹ trwa³y”, - zaznaczy³ na
konferencji podsumowuj¹cej mer Lwowa,
pan Andrij Sadowyj.

Ogó³em w trakcie Forum zaprezento-
wano ponad 200 projektów, w tym – 125
z Ziemi Lwowskiej i 50 projektów z firm
prywatnych. Zadecydowano o przeprowa-

dzeniu remontu kapitalnego trasy
samochodowej M-02 Lwów-Tarnopol o
d³ugoœci 10, 7 km z wdro¿eniem jej do
wykorzystania jeszcze w roku 2007.
Jeszcze w tym roku ma byæ wdro¿ony do
wykorzystania most na trasie Stryj-
Tarnopol, ulokowany we wsi Zaleski i
maj¹cy d³ugoœæ 36 metrów.

Zaplanowano budowê autostrady o
znaczeniu ogólnokrajowym: Kijów-Czop
na odcinku 608 km – 625 km (z obwod-
nic¹ wokó³ miasta Stryja). Przewidywana
wartoœæ budownictwa – 390, 0 mln grywien.

W planach jest te¿ rekonstrukcja
autostrady o znaczeniu pañstwowym M-09
Lwów-Rawa Ruska na odcinku 66 km
+000 66 km+100. Kosztorys opiewa na
23 mln grywien. Chodzi tak¿e o wybu-
dowanie autostrady o  znaczeniu  pañstwowym
na odcinku 54 km – 65 km (z obwodnic¹
wokó³ miasta  Rawa-Ruska).  Przewidywana
wartoœæ – 120,0 mln grywien. Nale¿y te¿
wybudowaæ drogi ze Lwowa do Krakowca
i ze Lwowa do Brodów, drug¹ drogê
objazdow¹ do Gródka w kierunku na
Szeginie. W planach jest te¿ wybudowanie
drogi, ³¹cz¹cej Lwów z Krakowcem.
D³ugoœæ stanowi 84 km, wartoœæ projektu
– 420 mln euro.

Zaplanowano tak¿e prezentacjê
koncepcji rozwoju miêdzynarodowego
terminalu lotniczego „Lwów” na lata
2007-2027. Omówienie tej koncepcji stanie
siê podstaw¹ do wypracowania planu
dzia³añ, dotycz¹cych rozwoju terminalu
w najbli¿szym czasie.

Jest planowane te¿ powo³anie Rady
Koordynacyjnej, podstawowymi  funkcjami
której maj¹ byæ: poradnictwo, ocena
procesów, zachodz¹cych w dziedzinie
turystyki, propozycje kierowana tymi
procesami w celu póŸniejszego anga¿owa-
nia przedstawicieli biznesu turystycznego
raz spo³ecznoœci lokalnej do kszta³towania
„twarzy” turystycznej miasta.

Zadecydowano o zaprezentowaniu
potencjalnym inwestorom stref wolnych
Lwowa oraz ich atutów. Generalnie,
przewagami Lwowa s¹: dobre po³o¿enie
geograficzne, miêdzynarodowe korytarze
transportowe, wysoki potencja³ aktyw-
noœci pracowniczej.

Zaplanowano te¿, i¿ w trakcie II Hotel
Professionals Meeting 2007 zostanie
omówiona sprawa sprzeda¿y we Lwowie
dzia³ek pod zabudowê.

Logo Forum

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
uprzejmie informuje, ¿e wybory do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli
polskich, przebywaj¹cych na Ukrainie w
obwodach: chmielnickim, czerniowieckim,
iwano-frankowskim, lwowskim, tarnopol-
skim, zakarpackim odbêd¹ siê w Obwo-
dowej Komisji Wyborczej nr 173 we Lwowie
w niedzielê dnia 21 paŸdziernika 2007
roku w oparciu o ustawê z dnia 12 kwietnia
2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na
jej podstawie przepisy wykonawcze.

INFORMACJA KONSULATU GENERALNEGO RP
WE LWOWIE o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Prawo wybierania pos³ów i senatorów
ma ka¿dy obywatel polski, który najpóŸ-
niej w dniu g³osowania koñczy 18 lat.

Obywatele polscy, przybywaj¹cy w
dniu wyborów na Ukrainie w obwodach:
chmielnickim, czerniowieckim, iwano-
frankowskim, lwowskim, tarnopolskim,
zakarpackim, bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w
g³osowaniu, je¿eli posiadaj¹ wa¿ny polski
paszport oraz zostan¹ wpisani, na pod-
stawie osobistego zg³oszenia, do spisu
wyborców, sporz¹dzonego przez konsula
Konsulatu Generalnego we Lwowie. Po-
wy¿szy wymóg  wczesniejszego wpisania
do spisu wyborców nie dotyczy wyborców,

posiadaj¹cych zaœwiadczenie o prawie do
g³osowania.

Zg³oszenie do spisu wyborców mo¿na
wnieœæ do konsula ustnie, pisemnie,
telefonicznie, telegraficznie, telefaksem
lub poczt¹ elektroniczn¹.

Zg³oszenie powinno zawieraæ nazwisko
i imiona, imiê ojca, datê urodzenia,
miejsce zamieszkania, (pobytu) wyborcy,
numer wa¿nego polskiego paszportu, a
tak¿e miejsce i datê jego wydania oraz
numer PESEL, jeœli wyborca go posiada.
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ najpóŸniej w
5 dniu przed dniem wyborów. Po tym
terminie, ale nie póŸniej, ni¿ do momentu

przekazania spisu komisji obwodowej,
dopisanie do spisu wyborców bêdzie
mo¿liwe jedynie w drodze reklamacji,
uwzglêdnionej przez konsula.

Na ¿¹danie osoby uprawnionej, zmie-
niaj¹cej miejsce pobytu, konsul, za poœred-
nictwem spisu, wydaje zaœwiadczenie o
prawie do g³osowania w miejscu pobytu
w dniu g³osowania, w tym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

G³osowanie w obwodzie g³osowania,
utworzonym na terenie Lwowskiego
Okrêgu Konsularnego, odbêdzie siê w
lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr
173 w ci¹gu jednego dnia, bez przerwy,

miêdzy godz. 6.00 a 20.00 czasu miej-
scowego.

Zg³oszenia do spisu wyborców mo¿na
dokonaæ w siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 173 pod adresem:

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej we Lwowie

79011 Lwów
ul. Iwana Franki, 110

telefon (380322) 297-08-61; 297-08-62;
297-08-63; 297-08-64;

fax: (380-322) 76-09-74
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua;

konsulat2@mail.lviv.ua
www.konsulat.lviv.ua
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Przegląd wydarzeń

IRENA MASALSKA
Wykorzystano materia³y Zachodniej Korporacji Informacyjnej

Każdy naród ma swoich
bohaterów
W dniu 13 paŸdziernika we Lwowie, na obecnym placu Kropiwnickiego (dawny plac
Bilczewskiego) otwarto pomnik Stepana Bandery. W ten sposób uczczono 65. rocznicê
powstania UPA. W tym samym dniu Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wyda³
dekret o uroczystych obchodach tej rocznicy. W dekrecie jest, m.in. mowa o tym, ¿e Rada
Ministrów i Lwowska Administracja Obwodowa powinny podj¹æ skoordynowane
dzia³ania w sprawie jak najszybszego postawienia we Lwowie pomnika Romana
Szuchewycza. Jest zaplanowane te¿ przemianowanie jednej z ulic Lwowa na ulicê
bohaterów UPA.
***

We Lwowie odbyło się szkolenie
dla przyszłych wolontariuszy
W ramach projektu Miêdzynarodowej Fundacji Charytatywnej „Karitas-Ukraina”
„Popularyzacja i rozwój ruchu wolontariackiego we Lwowie” odby³o siê seminarium,
w którym uczestniczy³o 30 studentów z uczelni wy¿szych Lwowa. Projekt rozwoju
ruchu wolontariackiego przewiduje powo³anie we Lwowie Centrum Wolontariatu.
***

VII Międzynarodowe spotkanie
poetyckie osób sprawnych inaczej
odby³o siê 14 paŸdziernika w Teatrze „Woskresinnia”. Uczestnicy przybyli ze Lwowa,
Czerwonogradu, Kijowa oraz z Polski. Utwory uczestników zostan¹ wydane jako tomik.
Organizatorem spotkania by³o centrum artystyczno-terapeutyczne „Niewydeptana
œcie¿ka”. Poza spotkaniem literackim odby³ siê konkurs emblematów na temat „Œwiat
wody”. Wszystkie emblematy zostan¹ pokazane na wystawie, która bêdzie eksponowana
na Ukrainie, w Polsce oraz na Bia³orusi.
***

Stanisławów i USAID – 15 lat
współpracy partnerskiej
USAID – to agencja amerykañska d.s. rozwoju miêdzynarodowego. G³ówne kierunki
jej dzia³alnoœci – to wdra¿anie programów spo³eczno-gospodarczych, a tak¿e sprzyjanie
kszta³towaniu procesów demokratycznych w pañstwie. USAID wspar³a program
modernizacji oœwietlenia w Stanis³awowie, dokonano „leczenia finansowego”
przedsiêbiorstw lokalnych, bêd¹cych na granicy bankructwa, a obecnie dzia³aj¹cych
pe³n¹ par¹. Otó¿, wspó³praca Stanis³awowa z USAID bêdzie trwa³a nadal.
***

Starożytność Galicyjska –2007
Jak zapowiadaliœmy w numerach poprzednich, w dniach 13-14 paŸdziernika na placu
Szeptyckiego w Stanis³awowie odby³ siê Pierwszy festiwal staro¿ytnoœci oraz etnicznoœci
huculskiej. Festiwal zosta³ zorganizowany przez portal kolekcjonerów ukraiñskich i
odby³ siê z okazji 345. rocznicy miasta Stanis³awowa. W programie festiwalu znalaz³a
siê wystawa fotograficzna „Od Stanis³awowa do Iwano-Frankowska”, turnieje rycerskie,
poczêstunek daniami kuchni regionalnej, loteria numizmatyczna i filatelistyczna, w
której ka¿dy wyci¹ga³ szczêœliwy los. Uczestnicy i goœcie festiwalu mieli okazjê do
zapoznania siê z huculskim antykwariatem etnicznym, przedmiotami kolekcjonerskimi,
monetami, banknotami, dokumentami historycznymi, dawnymi strojami huculskimi,
a tak¿e mogli obejrzeæ dawne naczynia i narzêdzia pracy.
***

Analfabetyzm w XXI wieku
Na Ziemi Tarnopolskiej 5% osób w wieku poborowym nie pójdzie do wojska. Powodem
jest to, ¿e nie umiej¹ ani czytaæ, ani pisaæ. M³odzi mê¿czyŸni z tej grupy – to g³ównie
mieszkañcy chutorów lub ma³ych wiosek. Nigdy nie chodzili do szko³y, poniewa¿
maj¹ do niej 5, a czasem 10 km drogi. Komisarz wojskowy Ziemi Tarnopolskiej twierdzi,
i¿ ostatnio ró¿nice miêdzy poborowymi z miast a ma³ych wiosek znacznie siê pog³êbi³y.
Ch³opcy z wiosek s¹, co prawda, silniejsi fizycznie, ale znacznie odstaj¹ pod wzglêdem
rozwoju intelektualnego. Wielu z nich nigdy w ¿yciu nie widzia³o komputera...
***

Wykryto gang międzynarodowy,
uprawiający handel ludźmi
Dzia³a³ on na Wo³yniu, a do grupy wchodzili obywatele Ukrainy i Polski. Ju¿ zapad³
wyrok i ustalono, ¿e handlarze ludŸmi dokonali 17 przestêpstw. W roku 2005 milicja
na Wo³yniu wykry³a 53 przestêpstwa, zwi¹zane z handlem ludŸmi. W roku 2006
odnotowano 31 takich przypadków. Niestety, ¿adne z przestêpstw nie zosta³o wykryte
w oparciu o bezpoœrednie zwrócenie siê ofiar do s¹du – ludzie nie chc¹ siê skar¿yæ.
Odczuwaj¹ przeszkodê psychologiczn¹, poniewa¿ prawie wszystkie przypadki s¹
zwi¹zane z niewol¹ seksualn¹.
***

Łuckie kasztany pomogą
uratować Polacy
11 paŸdziernika, do £ucka przybyli przedstawiciele Wydzia³u Œrodowiska i Zieleni
Urzêdu Miasta Torunia. Spotkali siê oni z zastêpc¹ mera £ucka, £arys¹ Soko³owsk¹,
aby omówiæ ozdrowienie ³uckich kasztanów oraz sprawdziæ wyniki zesz³orocznej
wakcynacji 30 kasztanów. „O ile problem „choruj¹cych” kasztanów jest dla naszego
miasta bardzo aktualny, to pomoc i doœwiadczenie naszych s¹siadów w tym zakresie
s¹ dla nas bardzo cenne”, - powiedzia³a £arys¹ Soko³owska. Wyrazi³a ona równie¿
nadzieje, ¿e ju¿ za kilka lat wszystkie kasztany w £ucku bêd¹ „zdrowe”.

G³ówne obchody VII Dnia Papies-
kiego rozpoczê³y siê 13 paŸdziernika. Jak
co roku, towarzyszy³o im wiele wydarzeñ
w ca³ej Polsce. W ich przygotowaniu
uczestniczyli partnerzy Fundacji „Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia”, tworz¹cy wraz z
ni¹ Ogólnopolski Komitet Organizacyjny
Dnia Papieskiego. S¹ to: Akcja Katolicka,
Porozumienie Klubów Inteligencji Kato-
lickiej, Katolickie Stowarzyszenie M³o-
dzie¿y, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego,
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza” FSE, Ruch „Œwiat³o-¯ycie”,
Duszpasterstwa Akademickie, Rodzina
Szkó³ im. Jana Paw³a II, Centrum Myœli
Jana Paw³a II, Fundacja Œwiêtego Miko-
³aja oraz Stowarzyszenie „Przymierze
Rodzin”.

W okresie od 12 do 14 paŸdziernika
oko³o 100 tys. wolontariuszy w ca³ym kraju
zbiera³o pieni¹dze na fundusz stypendialny
Fundacji „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”.
Dziêki hojnoœci Polaków, fundusz ten
obejmuje obecnie ponad 1750 uzdolnio-
nych, m³odych ludzi z 39 diecezji.

Centralne obchody VII Dnia Papies-
kiego rozpoczê³y siê 13 paŸdziernika
przed po³udniem miêdzynarodow¹ sesj¹
naukow¹ „Jan Pawe³ II – Obroñca godnoœci
cz³owieka” na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Po po³udniu na Zamku Królewskim
w Warszawie odby³o siê uroczyste
posiedzenie Rady Fundacji „Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia” i nastêpuj¹ca po nim Gala
Nagród Totus 2007. Presti¿owe nagrody
Totus s¹ corocznie przyznawane przez
Fundacjê dla docenienia dorobku i sku-
tecznego promowania osób oraz instytucji,
których dzia³alnoœæ w sposób wybitny
przyczynia siê do podkreœlenia wartoœci
cz³owieka.

Nagrody Totus przyznawane s¹ w
czterech kategoriach: „Promocja cz³owieka,
praca charytatywna i edukacyjno-
wychowawcza”, „Osi¹gniêcia w dziedzi-
nie  kultury  chrzeœcijañskiej”, „Propagowanie
nauczania Jana Paw³a II”, „TOTUS me-
dialny dla upamiêtnienia Bp. Jana Chrapka
oraz jego roli w ukazywaniu osoby i
nauczania Jana Paw³a II w mediach”.

W sobotê, 13 paŸdziernika w auli starej
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
o godz. 11:00 odby³a siê Miêdzynarodowa
Sesja Naukowa, organizowana przez
Fundacjê „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” we
wspó³pracy  z  Uniwersytetem Warszawskim.
Podjê³a ona temat „Jan Pawe³ II – Obroñca
godnoœci cz³owieka”. G³ównym prelegen-
tem by³ ks. Pra³at Pietro Parolin z Watykanu,
który pe³ni³ funkcjê m.in. podsekretarza
do spraw Stosunków Stolicy Apostolskiej
z Pañstwami.

Niedzielne obchody (14 paŸdziernika)
rozpoczê³y siê Msz¹ œw. w Bazylice œw.

Krzy¿a w Warszawie, transmitowan¹
przez Program I Polskiego Radia, o godz.
9:00. Natomiast o godz. 13:00 Telewizja
Polonia transmitowa³a Mszê œw. dla
zagranicy.

W niedzielne popo³udnie o godzi-
nie 16.00 na Placu Pi³sudskiego rozpo-
cz¹³ siê wyj¹tkowy koncert „GODNOŒÆ,
PRAWDA, MI£OŒÆ. MODLITWY
W¥TPI¥CYCH”. Wziêli w nim udzia³
znakomici polscy artyœci, m.in. Grze-
gorz Markowski, Patrycja Markowska,
Justyna Steczkowska, Eleni, Janusz Radek,
Maciej Miecznikowski, Mieczys³aw
Szczêœniak oraz Pawe³ Kukiz.

Fundacja „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”
we wspó³pracy z Fundacj¹ Œwiêtego
Miko³aja przygotowa³a multimedialn¹
ogólnopolsk¹ kampaniê spo³eczn¹,
promuj¹c¹ VII Dzieñ Papieski. Celem
kampanii jest promocja has³a Dnia Papies-
kiego: „Jan Pawe³ II – Obroñca Godnoœci
Cz³owieka” oraz zbiórka pieniêdzy na
rzecz funduszu stypendialnego dla nieza-
mo¿nej, uzdolnionej m³odzie¿y ze wsi i
ma³ych miejscowoœci, prowadzonego przez
Fundacjê „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”.

Geneza Dnia Papieskiego
Dzieñ Papieski obchodzony jest od

2001 r., zawsze w niedzielê, poprzedzaj¹c¹
rocznicê wyboru Karola Wojty³y na
Stolicê Piotrow¹. Obchody te przebiegaj¹
w czterech wymiarach: intelektualnym,
duchowym, artystycznym i charytatywnym.
Ka¿demu z tych wymiarów odpowiadaj¹
poszczególne wydarzenia sk³adaj¹ce siê
na ca³y przebieg Dnia Papieskiego.

G³ównym organizatorem Dnia Pa-
pieskiego jest Fundacja „Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia”, powo³ana do ¿ycia przez
Konferencjê Episkopatu Polski w 2000 r.,
jako organizacja, której dzia³alnoœæ ma
upamiêtniaæ Pontyfikat Jana Paw³a II
przez promowanie nauczania Papie¿a i
wspieranie okreœlonych przedsiêwziêæ
spo³ecznych, g³ównie w dziedzinie edukacji

i kultury. Zadania te s¹ realizowane m.in.
poprzez przyznawanie nagród TOTUS,
prowadzenie programu stypendialnego
dla niezamo¿nej, ale uzdolnionej m³o-
dzie¿y ze wsi i ma³ych miejscowoœci oraz
organizacjê konkursów akademickich we
wspó³pracy z wy¿szymi uczelniami. Kon-
kursy te daj¹ m³odym ludziom mo¿liwoœæ
uzyskania indeksów na studia dziennikar-
skie, polityki spo³ecznej (Konkurs Akade-
micki im. Bpa Chrapka) oraz na wydzia³y
prawa  na  najwiêkszych polskich uczelniach:
Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie
Jagielloñskim, Uniwersytecie Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza, Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, Uniwersytecie
Gdañskim i Uniwersytecie £ódzkim, a
tak¿e na studia biznesowe w Wy¿szej
Szkole Biznesu – National Louis Univer-
sity w Nowym S¹czu.

Ÿród³o: www.dzielo.pl

VII Dzień Papieski

„JAN PAWEŁ II – OBROŃCA
GODNOŚCI CZŁOWIEKA”
VII Dzieñ Papieski, który w tym roku przypada na dzieñ 14. paŸdziernika, up³yn¹³ pod has³em
„Jan Pawe³ II – Obroñca godnoœci cz³owieka”. W ca³ej Polsce odbywa³y siê koncerty, konferencje
naukowe, panele dyskusyjne oraz Msze œw., podczas których wierni modlili siê o rych³¹
beatyfikacjê Jana Paw³a II.

– artyku³ Rzeczpospolitej. W dwa i pó³ roku
po œmierci Papie¿a Polaka ponad po³owa z nas
deklaruje, ¿e Ojciec Œwiêty zmieni³ ich ¿ycie.
Wiêkszoœæ jest gotowa pod¹¿aæ za wskazów-
kami papieskiego nauczania, ale w praktyce nie
zawsze siê do nich stosuje – czytamy w dzien-
niku. Tak wynika z badañ, jakie tu¿ przed 29.
rocznic¹ wyboru Karola Wojty³y na Papie¿a dla
Centrum Myœli Jana Paw³a II przeprowadzi³
OBOP. Wed³ug sonda¿u Jan Pawe³ II jest
autorytetem moralnym dla niemal wszystkich
– bo a¿ 94 proc. – Polaków. 63 proc. Polaków
deklaruje, ¿e nauczanie i ¿ycie Papie¿a przyczy-
ni³o siê do przemiany ich ¿ycia, 18 proc. z nich
mówi, ¿e w sposób zdecydowany. Najczêœciej

twierdz¹ tak osoby miêdzy 40. a 49. rokiem
¿ycia. Wiêcej, bo 79 proc. respondentów, przy-
znaje, ¿e kieruje siê w ¿yciu wskazaniami Jana
Paw³a II, w tym 30 proc. badanych w sposób
zdecydowany. W gazecie czytamy, ¿e Jan Pawe³
II jedn¹ z osi swojego pontyfikatu uczyni³
stosunek do ¿ycia, w tym ca³kowity sprzeciw
wobec aborcji, odrzucaj¹c jakiekolwiek powo-
dy, które mog³yby j¹ usprawiedliwiæ. Takie
stanowisko Papie¿a akceptuje 26 proc. Polaków,
42 proc. zgadza siê z nim czêœciowo. Równie¿
tylko ponad jedna trzecia rodaków w pe³ni
przyjmuje sprzeciw Papie¿a wobec eutanazji,
natomiast tyle samo tylko czêœciowo, a zatem
dopuszcza j¹ w wyj¹tkowych sytuacjach.

Sprzeciw Jana Paw³a II wobec u¿ywania œrodków
antykoncepcyjnych jest jedynym elementem
nauczania Papie¿a, który wiêcej osób odrzuca,
ni¿ akceptuje. Równie¿ z badania OBOP wynika,
¿e 49 proc. Polaków nie przyjmuje nauczania
Papie¿a w tej kwestii, w pe³ni zaœ akceptuje je
tylko 15 proc. Najczêœciej w tej kwestii nie
zgadzaj¹ siê z pogl¹dami Papie¿a osoby miêdzy
20 a 40 rokiem ¿ycia. 78 proc. Polaków sprze-
ciwia siê przyznaniu zwi¹zkom homoseksual-
nym praw takich, jak ma³¿eñstwom. Co ciekawe,
najwiêcej wœród nich jest najm³odszych
respondentów miêdzy 15 a 19 rokiem ¿ycia.
(Rzeczpospolita, 2007-10-12)

Ÿród³o: opoka.org.pl

„Chcemy podążać za Janem Pawłem II”
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

Ziemia doœwiadczona,
ale bogata w powo³ania

Wszyscy mieszkañcy £ukawca
dekorowali skromn¹ ulicê boczn¹ i szosê,
prowadz¹c¹ a¿ do dwu œwi¹tyñ. Do
starego drewnianego koœció³ka, gdzie
Mieczys³aw Mokrzycki zosta³ ochrzczony
i do wspania³ego sanktuarium Matki Bo-
¿ej £ukawieckiej, gdzie tego wieczora
Jego Ekscelencja sprawowa³ Eucharystiê.
Radoœæ Jego Ekscelencji i parafian by³a
radoœci¹ tak¿e przyby³ego na uroczystoœæ
duchowieñstwa. Przybyli: Metropolita
Lwowski kardyna³ Marian Jaworski,
ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej bp Wac³aw Depo i jego bp pomocniczy
Mariusz Leszczyñski, bp Marian Buczek,
obecnie koadiutor diecezji charkowsko-
zaporoskiej, bp pomocniczy diecezji
kamieniecko-podolskiej Jan Niemiec.
Przyjecha³y delegacje w³adz pañstwowych,
wojewódzkich i samorz¹dowych, cz³on-
kowie Klubu Inteligencji Katolickiej w
Lubaczowie, goœcie z Ukrainy, innych
pañstw. Uroczystoœæ ta by³a transmitowana
przez Radio Maryja i TW TRWAM. Nie
mogliœmy nie zwróciæ uwagi na umiesz-
czony przy o³tarzu cudowny obraz Matki
Bo¿ej £ukawieckiej, przed którym od
dzieciñstwa modli³ siê przysz³y lwowski
arcypasterz. Przypominamy te¿, ¿e jest to
orygina³ s³ynnego swoimi ³askami cudow-

Ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
w rodzinnym Łukawcu

W uroczystoœæ Matki Bo¿ej Ró¿añcowej wszystkie drogi Ziemi £ubaczowskiej prowadzi³y do po³o¿onej blisko granicy
z Ukrain¹ wsi £ukawiec, sk¹d pochodzi arcybiskup-koadiutor Archidiecezji Lwowskiej Mieczys³aw Mokrzycki. Nied³ugo
po przyjêciu sakry biskupiej z r¹k Ojca Œwiêtego Benedykta XVI by³y sekretarz dwóch papie¿y opuœci³ Stolicê Apostolsk¹
i po drodze do Lwowa wst¹pi³ do swego domu rodzinnego, obecnie ju¿ jako pasterz Koœcio³a Katolickiego. W³adys³aw
Mokrzycki, stryj ks. Arcybiskupa, powiedzia³ dla „Kuriera Galicyjskiego”: „Mokrzyccy ju¿ od kilkuset lat s¹ w tej miejscowoœci
i nie tylko. Chcemy znaleŸæ Ÿród³o naszego pochodzenia. S¹ jeszcze w Przeworsku, Rzeszowie, Mielcu, s¹ i w Z³oczowie.”

Ks. abp Mieczys³aw Mokrzycki

zaporoskiej, ks. pra³at Stanis³aw Kolano,
diecezjalny ojciec duchowny Archidiecezji
Lwowskiej, ks. dr Miros³aw Hanus, prefekt
Lwowskiego Wy¿szego Seminarium
Duchownego, ks. dr Marek NiedŸwiecki,
wikariusz Lwowskiej Bazyliki Metropo-
litalnej, ks. Wiktor Pa³czyñski, notariusz
Kurii Metropolitalnej we Lwowie oraz
wielu innych kap³anów, pracuj¹cych w
archidiecezji lwowskiej.

Wielki d³ug wdziêcznoœci
„Opatrznoœæ Bo¿a rz¹dzi nami wed-

³ug swego upodobania, - powiedzia³ przed
rozpoczêciem Mszy œw. ks. arcybiskup
Mieczys³aw Mokrzycki. - Mnie kaza³a
dziœ podj¹æ nowe zadanie pos³ugi bisku-
piej w Archidiecezji Lwowskiej u boku
ks. kardyna³a Mariana Jaworskiego. W
¿yciu zadanie tego rodzaju nabiera takiej
wagi, ¿e potrzeba szczególnej modlitwy i
proœby o dary Ducha Œwiêtego, aby mo¿na
by³o pe³niæ to, o czym œw. Pawe³ mówi dziœ
w Liœcie do Tymoteusza. W najwa¿niej-
szych momentach swojego ¿ycia cz³owiek
zwraca siê o wsparcie do bliskich. Stajê

wiêc dzisiaj we wspólnocie mojej rodzin-
nej parafii w £ukawcu, aby prosiæ was
wszystkich, ukochani, o modlitwê za mnie
do Pana Boga naszego. Jako jeden z was,

stajê jednoczeœnie obdarowany ³ask¹
sakramentaln¹ kap³añstwa Chrystusa, tego
kap³añstwa, które ma za zadanie nieœæ
innym Ewangeliê, a z Ni¹ – samego Boga.
Pragnê wiêc to, co mam najcenniejszego,

kowa œwi¹tynia, zbudowana w jak¿e
trudnych czasach. I dzisiaj Pan Jezus
powo³a³ do pos³ugi nastêpców Aposto³ów
waszego parafianina. Powo³a³ ks. Mie-
czys³awa, a¿eby on siê sta³ nastêpc¹

Procesja od domu rodzinnego

dziêki danej mnie przez Chrystusa mocy
sk³adania Bogu najœwiêtszej ofiary Jego
Cia³a i Krwi, ofiarowaæ na pocz¹tku mojej
pos³ugi biskupiej za was i pozostawiæ wam
b³ogos³awieñstwo Bo¿e. Jestem œwiadom,
¿e wobec was wszystkich mam wielki
d³ug wdziêcznoœci.”

Powo³any do budowania
Koœcio³a lwowskiego

Homiliê wyg³osi³ Metropolita Lwowski
ks. kardyna³ Marian Jaworski, który
powiedzia³: „Chcia³bym, ¿ebyœmy spoj-
rzeli na to wielkie wydarzenie dzisiejsze
w duchu wiary. W duchu tego œwiat³a,
które nam daje Pan Jezus przez swoje
s³owo. W Liœcie do Efezjan pisze œw. Pawe³,
¿e jest wiele pos³ug w Koœciele. Ka¿demu
zosta³a ³aska wed³ug miary daru Chrystu-
sowego. I dalej, On, Chrystus, ustanowi³
jednych Aposto³ami, innych - prorokami,
innych – ewangelistami, innych – paste-
rzami i nauczycielami dla przysposobienia
œwiêtych do wykonywania pos³ugi celem
budowania Cia³a Chrystusowego. Tak, w
Koœciele jest wiele pos³ug, wiele zadañ,
do których On sam, Chrystus Zbawiciel
wybiera. „Nie wyœcie mnie wybrali, ale
ja was wybra³em”. Moi drodzy bracia i
siostry, nie wszyscy mog¹ byæ rodzicami,
nie wszyscy mog¹ byæ proboszczami,
siostrami zakonnymi, ale wszyscy po-
trzebni s¹, a¿eby, jak pisze œw. Pawe³,
budowali Cia³o Chrystusowe, a¿ dojdzie-
my do jego pe³ni. Patrzê dzisiaj na ten
koœció³, który przecie¿ dobrze znam i
myœlê sobie: tak, trzeba by³o tego ksiêdza
proboszcza, a¿eby stanê³a tutaj ta wyj¹t-

Aposto³ów i a¿eby budowa³ Koœció³
Lwowski, a tak w ten sposób siê przyczy-
nia³ do budowy ca³ego Koœcio³a.

Wybór, którego dokona³ Pan Bóg
Jednego Pan Jezus wybiera i posy³a

daleko na wschód do Charkowa, bo tam
jest potrzebny. Przez wolê Ojca Œwiêtego
idzie tam, a¿eby, nie patrz¹c na trudnoœci
i przeciwnoœci, budowaæ Koœció³. A ks.
abpa Mieczys³awa powo³a³ przez Ojca
Œwiêtego, a¿eby on przyszed³ i s³u¿y³
Koœcio³owi we Lwowie. Przyjdzie s³u¿yæ
ze swoim szczególnym doœwiadczeniem,
jakie wynosi zarówno od Ojca Œwiêtego,
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II jak i od Be-
nedykta XVI. Przychodzi, aby s³u¿yæ i tak
jak œw. Pawe³ pisze do Tymoteusza, a¿eby
zachowa³ ten charyzmat, który zosta³ mu
dany wœród przeciwnoœci i trudnoœci, które
przychodzi znosiæ ka¿demu biskupowi. I
my siê dzisiaj patrzymy na to nie w sposób
tylko ludzki. My siê cieszymy z tego
wszystkiego, ¿e to jest z £ukawca, ze to
jest nasz ksi¹dz. Ale my przede wszystkim,
cieszymy siê z tego, ze na nim spoczê³a
³aska wybrania przez Pana Jezusa na
nastêpcê Aposto³ów. I druga myœl, która
siê œciœle z tym wi¹¿e: Pan Bóg powo³uje
ludzi nie wed³ug miary naszej, ale wed³ug
swoich zamiarów.”

Nastêpnie kardyna³ Jaworski zazna-
czy³: „Nasze myœlenie czasem jest bardzo
ró¿ne. Mówimy: dlaczego ten? Dlaczego
nie tamten? Mówimy, dlaczego taki m³o-
dy? A kiedy patrzymy na wybory, których
dokonuje Pan Bóg, polecaj¹c ludziom
ró¿ne zadania, to widzimy, ¿e to wszystko

Podczas Mszy œw.

nego obrazu Matki Bo¿ej Tartakowskiej,
który przed wysiedleniem Polaków z
obecnych terenów Ukrainy po II wojnie
œwiatowej znajdowa³ siê w Tartakowie k.
Sokala i by³ czczony tam przez wiernych
dwóch obrz¹dków – katolików rzymskich
i grekokatolików.

Ciê¿ki los pogranicza polsko-ukraiñ-
skiego mia³ swoje odbicie tak¿e na ma-
lowniczej wsi £ukawiec. Na pocz¹tku
wrzeœnia 1939 r. wieœ zosta³a okupowana
przez hitlerowców, a nied³ugo potem –
przez sowietów i w taki sposób znalaz³a
siê na terenie obwodu lwowskiego
Ukraiñskiej Republiki Radzieckiej. Po
1945 r. ten skrawek Archidiecezji Lwowskiej
obrz¹dku ³aciñskiego pozosta³ w powo-
jennej Polsce. Przez d³ugie lata wygnana
ze Lwowa Kuria z pasterzem na czele
znajdowa³a siê kilka kilometrów od £u-
kawca. To by³a Administratura Apostolska
Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie.

Ziemia ta okaza³a siê bogata w powo-
³ania do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego.
„PójdŸ za Mn¹!” us³yszeli: biskup Marian
Buczek, koadiutor diecezji charkowsko- Rodzina Mokrzyckich
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pochodzi od Niego i to jest podstaw¹ za-
wierzenia, zaufania Panu Bogu do trudnej
pos³ugi, do której zostaje wezwany. I my
dzisiaj w duchu wiary prze¿ywamy to, ¿e

czowskiej: „Chcia³bym, a¿ebyœmy wszyscy
wiedzieli, ¿e to, co siê dzieje jest darem
³aski Bo¿ej. Jest wielkim darem Opatrz-
noœci Bo¿ej, a nasz udzia³ s³ug Pañskich

polega tylko na tym,
a¿eby w³¹czyæ siê w to
wszystko, czego Pan
Jezus od nas pragnie.
Drogi ks. arcybiskupie
Mieczys³awie i drogi
tak¿e biskupie Marianie,
który ju¿ niezad³ugo
przyjdziesz do Charko-
wa, ¿yczê wam z ca³ego
serca, a¿eby  to  wszystko,
co Pan Jezus, co Opatrz-
noœæ Bo¿a zamierzy³a
przez powo³anie was do
tej pos³ugi, a¿ebyœcie

mogli jak najpiêkniej spe³niæ. Amen.”

Z bogatym doœwiadczeniem
i nadziej¹ – ku przysz³oœci

Na zakoñczenie liturgii prymicyjnej
g³os zabra³ ks. arcybiskup Mieczys³aw
Mokrzycki, który wyzna³, ¿e stoi przed
ziomkami z sercem pe³nym radoœci i
wzruszenia. Dziêkowa³ obecnym w koœ-

dziêkczynienie za to, ¿e mog³em równie¿
s³u¿yæ obecnemu Nastêpcy Aposto³ów
Ojcu Œwiêtemu Benedyktowi XVI, do-
œwiadczaæ jego dobroci i czerpaæ równie¿
z jego m¹droœci. Codzienna pos³uga
Piotrowa obu papie¿y i ich nauczanie by³y
dla mnie najwy¿sz¹ szko³¹ mi³oœci oraz
s³u¿enia Chrystusowi i Koœcio³owi. Chcê
wyraziæ wzglêdem Nich moj¹ wdziêcz-
noœæ  oraz ponowiæ obietnice pos³uszeñstwa
i wiernoœci. B³ogos³awiê Ciê Panie i
sk³adam dziêkczynienie za to, ¿e posta-
wi³eœ na mojej drodze wiele osób, które
by³y i na ró¿ny sposoby s¹ zwierciad³em
Twojej dobroci. Wiele z nich jest tu obec-
nych dziœ wieczorem i pragnê wobec nich
wypowiedzieæ moje s³owa podziêkowania
za wszelkie dobro, jakiego dozna³em. W
pierwszym rzêdzie niechaj zechce przyj¹æ
moje serdeczne podziêkowanie ks. kardy-
na³ Marian Jaworski, tak bardzo zwi¹zany
z nasz¹ parafi¹ poprzez obraz Matki
Bo¿ej, jej koronacjê w Lubaczowie i w
Watykanie, za co jesteœmy mu zawsze
serdecznie wdziêczni. To ks. kardyna³
udzieli³ mi œwiêceñ kap³añskich, powie-
rzy³ mi pracê w parafii, mianowa³ mnie
swoim sekretarzem. Nastêpnie skierowa³
mnie na studia teologii duchowoœci do
Rzymu i by³ tak¿e moim wspó³konsekra-
torem. Zachowuj¹c w sercu serdeczn¹
wdziêcznoœæ za wszelkie dobro i ojcowsk¹
troskê, pragnê podziêkowaæ dziœ równie¿
za kazanie i za przyjêcie mnie z otwartym
sercem we Lwowie.” Ks. arcybiskup
podziêkowa³ tak¿e osobiœcie ks. bisku-
powi Marianowi Buczkowi, z którym
wspó³pracowa³ wczeœniej w Kurii w
Lubaczowie: „Z wdziêcznoœci¹ wspominam
jego ¿yczliwoœæ oraz nieustann¹ gotowoœæ
do s³u¿enia rad¹ i pomoc¹.”

Ks. Arcybiskup Mieczys³aw Mo-
krzycki zwróci³ siê do parafian w £ukawcu
i wszystkich obecnych na tej uroczystoœci
o modlitwê za niego: „Pomó¿cie mi
wype³niæ i zrealizowaæ wed³ug Serca
Bo¿ego pos³ugê biskupi¹, która zosta³a mi
powierzona w Koœciele. Pomó¿cie mi nie
zaniedbywaæ nigdy Ewangelii i g³osiæ
S³owo Bo¿e z wielk¹ ¿arliwoœci¹ w praw-
dzie. Niech mi pomo¿e wstawiennictwo
Matki Boskiej Ró¿añcowej, której
wspomnienie dzisiaj przypada i Matka
Boska £ukawiecka, przez nas tak kochana

Abp Mieczys³aw Mokrzycki wœród ziomków

Kardyna³ Marian Jaworski i jego koadiutor

majêtnoœci, to pragnie widzieæ swego
nastêpcê w tym dziedzicu, aby nie zmar-
nowa³ tego dziedzictwa, które on chce
przekazaæ. Dziedzictwo Archidiecezji
Lwowskiej to jest wielkie. Zosta³o ono
bardzo doœwiadczone w minionym okresie.
Bardzo. Ale ten Bóg, który doœwiadcza,
ten Bóg tak¿e czyni swoje cuda, który
musimy dostrzegaæ w³aœnie w œwietle
wiary. Ta archidiecezja, która by³a pozba-
wiona pasterzy. Ta diecezja, która by³a
pozbawiona ksiê¿y. Ta diecezja, która
zdawa³o siê, ¿e ju¿ bêdzie ca³kowicie
pogrzebana, cudownie w 1991 zostaje
wskrzeszona przez S³ugê Bo¿ego Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Dziej¹ siê rzeczy,
o których naprawdê trzeba powiedzieæ, ¿e
Pan Bóg to wszystko prowadzi. Ta die-
cezja tak bardzo doœwiadczona otrzyma³a
wielki dar. Najpierw Ojciec Œwiêty odwie-
dzi³ Lubaczów, a potem tak¿e i Lwów.
Tam dokona³ beatyfikacji ks. arcybiskupa
Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Go-
razdowskiego, za³o¿yciela Zgromadzenia
sióstr józefitek. Jakie to by³y wielkie dary
dla diecezji, których po ludzku nikt siê z
nas nie spodziewa³. A potem jeszcze przed
sam¹ œmierci¹ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
podpisa³ dekret o kanonizacji naszych
dwóch b³ogos³awionych, tak, ¿e mogli w
paŸdzierniku 2005 roku byæ kanonizowani.
My siê nie chcemy patrzeæ tylko na trud-
noœci. My chcemy widzieæ to wszystko,
co nam Opatrznoœæ daje i teraz, moi dro-
dzy, radoœæ nasza jest taka, ¿e to wszystko
chcemy przekazaæ w rêce ks. koadiutora
arcybiskupa Mieczys³awa. Chcemy prze-
kazaæ ksiê¿om, którzy tam pracuj¹, a¿eby
ten dar dany nam od Pana Boga, to dzie-
dzictwo, nadal siê rozwija³o i a¿eby
przynosi³o chwa³ê Bogu, a ludziom -
po¿ytek.”

Na zakoñczenie homilii Metropolita
Lwowski ¿yczy³ dwu synom ziemi luba-

ciele rodzicom za dar ¿ycia, a Panu Bogu
– za ³askê powo³ania i s³u¿enie Jezusowi
w ¿yciu kap³añskim poprzez pos³ugê
Koœcio³owi. „B³ogos³awiê Ciê, Panie i
sk³adam dziêkczynienie za to, ¿e da³eœ mi
³askê byæ w latach mojej pos³ugi kap³añ-
skiej w bezpoœredniej s³u¿bie Ojcu Œwiê-
temu i  Stolicy Apostolskiej. To doœwiad-
czenie, bogate dla mnie i owocne,
pozwoli³o mi byæ uprzywilejowanym
œwiadkiem, jak wielkich rzeczy dokonuje
Twoja ³aska w Twoich wybranych. Mam
tu na myœli zw³aszcza to, ze przez prawie
10 lat mog³em z bliska patrzeæ na ¿ycie,
pos³ugê i œwiadectwo cierpienia Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Wreszcie zaœ
by³em œwiadkiem jego zaœniêcia w Panu.
B³ogos³awiê Ciê, Panie i sk³adam

i czczona. Jej zawierzam siebie, tak jak
kiedyœ zawierzy³a mnie Jej moja mama,
prosz¹c J¹, aby zechcia³a przyj¹æ mnie za
swoj¹ w³asnoœæ. Niech Bóg wszystkim i
ka¿demu wynagrodzi. Jednym z najdro¿-
szych widoków, jaki noszê w sercu, jest
rozmodlony £ukawiec. Pragn¹ sobie i
wam, kochani moi, ¿yczê, aby taki
pozosta³ zawsze.”

Jako symbol wdziêcznoœci swojej
rodzinnej parafii ks. arcybiskup Mieczys-
³aw Mokrzycki podarowa³ kielich mszalny
wraz z paten¹. Uprzednio u¿ywa³ tego
kielicha Ojciec Œwiêty Benedykt XVI.

„Jesteœmy zawsze z tob¹,”- powie-
dzieli Jego Ekscelencji Mieczys³awowi
Mokrzyckiemu parafianie ³ukawieccy.

Obraz Matki Boskiej £ukawieckiej

Pan Jezus przez swojego nastêpcê Ojca
Œwiêtego Benedykta XVI wybra³ ks. Mie-
czys³awa na nastêpcê Aposto³ów.”

Dar i dziedzictwo
maj¹ siê rozwijaæ

Metropolita Lwowski podzieli³ siê
jeszcze jedn¹ myœl¹, ¿e „ka¿dy dziedzic,
który ma coœ, a zw³aszcza, kiedy ma

Tego samego dnia, 16 lipca br., gdy
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI mianowa³
swego osobistego sekretarza ks. Mieczys-
³awa Mokrzyckiego arcybiskupem
koadiutorem archidiecezjo lwowskiej
obrz¹dku ³aciñskiego Radio Watykañskie
nada³o wywiad z nominatem. Na pytanie,
czy jest to prze³om w jego w ¿yciu, ponie-
wa¿ po 11 latach w  Watykanie przychodzi
zostawiæ sprawy Koœcio³a Powszechnego,
bezpoœredni¹ pomoc papie¿owi i udaæ siê
do Lwowa, powiedzia³, ¿e raczej trudno
mówiæ o jakimœ prze³omie. „Kierunek siê
nie zmienia, - swierdzi³. – On zosta³ wyty-
czony z chwil¹ przyjêcia œwiêceñ kap³añ-
skich. Obecnie jest to kontynuacja s³u¿by
Panu Jezusowi i ludziom. Nast¹pi jedynie
zmiana miejsca i sposobu, w jaki ona siê
bêdzie wyra¿aæ.” Na pytanie, czy by³a
okazja pomyœleæ o dewizie w herbie bisku-
pim, odpowiada³, ¿e chcia³by dobrze
wype³niæ to, do czego wezwa³ go Chrystus
i w czym najbardziej by móg³ przyjœæ z
pomoc¹ wiernym archidiecezji lwowskiej.
„Aby dobrze odczytaæ wolê Bo¿¹ i przyj¹æ
j¹ w ca³oœci, potrzebna jest ³aska Boga,
Jego œwiat³o, a z mojej strony - Humilitas
– pokora,” – podkreœli³  arcybiskup  Mokrzycki.

Doda³, ¿e jest s³ug¹, oddaj¹cym siê
do dyspozycji i pomocy ks. kardyna³owi
Marianowi Jaworskiemu, któremu jest
winien wdziêcznoœæ za wielkie zaufanie i
¿yczliwoœæ, jak¹ lwowski metropolita
zawsze go darzy³. Podsumowa³, co da³ mu
czas pobytu w Rzymie, u boku Nastêpcy
Piotra: „Pozna³em bli¿ej Koœció³ Pow-
szechny. Bêd¹c u boku Jana Paw³a II,
mia³em mo¿noœæ otrzeæ siê o jego wielk¹
œwiêtoœæ, m¹droœæ, umiejêtnoœæ s³uchania,
podejmowania ró¿nych decyzji, a w sposób
szczególny – rozpoznawania znaków
czasu. Nauczy³em siê i zakosztowa³em

Media zagraniczne o sakrze
biskupiej abpa M. Mokrzyckiego

„Wracam do narodów,
które bardzo miłuję”

piêknych liturgii, szczególnie tych w Roku
Œwiêtym. Ufam, ¿e wszystko, co mia³em
mo¿noœæ widzieæ, czy nawet podpatrywaæ
u Papie¿y, jakoœ zaowocuje.” Dalej powie-
dzia³, ¿e wraca do narodów, które bardzo
mi³uje: „Archidiecezja Lwowska jest mi
bardzo bliska, bo w niej kszta³towa³o siê
moje ¿ycie duchowe. W tej Archidiecezji
zdoby³em formacjê teologiczn¹. Miasto
Lwów by³o mi zawsze bliskie, i jest moim
miastem umi³owanym”.

„Skromny, ma³omówny, ¿yczliwy i
dyskretny – mówi¹ o nim ci, którzy go
znaj¹, dodaj¹c: to w³aœnie cechy idealnego
osobistego sekretarza Papie¿a, - czytamy
w relacji o tej nominacji w Zamoœæ
onLine.pl. – Zgodnie z kan. 403 Kodeksu
Prawa Kanonicznego, ustanowiony przez
papie¿a koadiutor, obejmuje wskazany
urz¹d po ust¹pieniu z niego dotychcza-
sowego ordynariusza.” Arcybiskup
Mokrzycki jest nastêpc¹ kardyna³a
Jaworskiego na stolicy meropolitalnej we
Lwowie. „Ja ju¿ 6 lat temu osi¹gn¹³em
wiek kanoniczny, Ojciec Œwiêty to jeszcze
przed³u¿y³, a teraz da³ mi koadiutora, ¿eby
mnie wspiera³, - powiedzia³ Radiu Waty-
kañskiemu lwowski metropolita kardyna³
Marian Jaworski. – Jestem wdziêczny
bardzo Ojcu Œwiêtemu dlatego, ¿e przy-
chodzi cz³owiek, który jest, przede
wszystkim, z Archidiecezji Lwowskiej, a
poza tym przynosi ze sob¹ wyj¹tkowe
doœwiadczenie, by³ bowiem sekretarzem
obu Papie¿y – Jana Paw³a II przez 9 lat i
Benedykta XVI pzez ponad 2 lata”.

KAI podaje, ¿e 29 wrzeœnia po uro-
czystym przyjêciu sakry biskupiej abp
Mieczys³aw Mokrzycki zosta³ odznaczo-
ny Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

Z życia Kościoła

Za cztery lata na Bia³orusi nie bêdzie
¿adnego ksiêdza obcokrajowca - zapo-
wiada wicepremier Aleksander Kasiniec.
Urzêdnicy mówi¹ wprost: Polskich ksiê¿y
wyrzucimy, a bia³oruskich przekabacimy
– twierdzi grodzieñski duchowny - pisze
„Gazeta Wyborcza”.

Wed³ug oficjalnej statystyki, wœród
381 katolickich ksiê¿y, pracuj¹cych na
Bia³orusi, 190 - to obcokrajowcy, w tym
181 to obywatele Polski. Dzieje siê tak,
bo miejscowych ksiê¿y jest bardzo ma³o
- dwa bia³oruskie seminaria duchowe na
razie nie potrafi¹ daæ wiernym tylu ksiê¿y,
ilu potrzeba. Na Bia³orusi jest 440 parafii
katolickich i czêsto ksiê¿a musz¹ jedno-
czeœnie pracowaæ w kilku z nich. Polska
dominacja w bia³oruskim Koœciele od
dawna nie daje w³adzy spokoju.

Wymiana obcokrajowców na kra-
jowców powinna siê zakoñczyæ w ci¹gu
czterech lat. Trzeba dbaæ o interesy naro-
du – oœwiadczy³ wicepremier Aleksander
Kasiniec na œrodowym spotkaniu z przed-
stawicielami wszystkich wyznañ Bia³orusi.

G³ówne zarzuty, jakie Kasiniec stawia
ksiê¿om obcokrajowcom, to nieznajomoœæ

jêzyka bia³oruskiego i rosyjskiego oraz
nieznajomoœæ mentalnoœci Bia³orusinów.

W³adze ju¿ rozpoczê³y dzia³ania,
maj¹ce ograniczyæ liczbê cudzoziemców
wœród ksiê¿y katolickich. W urzêdzie
pe³nomocnika ds. religii i narodowoœci
przygotowane s¹ zmiany w zarz¹dzeniu,
reguluj¹cym zasady prowadzenia dzia³al-
noœci religijnej przez obcokrajowców.

Jak dowiedzia³a siê „Gazeta Wybor-
cza”, w³adze m.in. bêd¹ mog³y bez poda-
nia przyczyn odmówiæ zezwolenia na
dzia³alnoœæ duszpastersk¹ ka¿demu
ksiêdzu cudzoziemcowi. Nie trzeba bêdzie
t³umaczyæ przyczyn nieprzed³u¿enia
zezwolenia. Maj¹ byæ te¿ wzmocnione
pe³nomocnictwa w³adzy w dziedzinie
kontroli ksiê¿y obcokrajowców.

Koœció³ Katolicki na razie nie komen-
tuje ani wypowiedzi wicepremiera, ani
przygotowanych zmian.

Ÿród³o: „Gazeta Wyborcza” pi¹tek,
21 wrzeœnia 2007

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

Bytom, dnia 24 sierpieñ 2007r.
Redakcja Kuriera Galicyjskiego

Pani Irena Masalska

Kilkanaœcie dni temu grupa polskich
dzieci z Borys³awia i Drohobycza powró-
ci³a  z  wakacji, zorganizowanych przez nas
w Korbielowie u stóp Pilska i Babiej Góry.

Dziêki ¿yczliwej pomocy wspó³pra-
cuj¹cych z naszym stowarzyszeniem
instytucji i osób mog³y poznaæ piêkno
¯ywiecczyzny, zdobywaj¹c w czasie
pobytu górskie szczyty, zwiedzaj¹c oko-
licê a tak¿e spotykaj¹c siê z ludŸmi, którzy
tak naprawdê stanowi¹ najwiêksze
bogactwo ka¿dej ziemi.

Dzieci s¹ – podobnie jak my doroœli
– zachwycone serdecznym przyjêciem i
goœcinnoœci¹, jakiej doznali w ojczystym
kraju w czasie pobytu oraz wycieczek
(zdobywanie szczytu Pilsko, zwiedzanie
Jeleœni, muzeum browaru w ¯ywcu oraz
¯ywca, Sopotni). W trakcie pobytu zorga-
nizowano trzydniowe warsztaty polonijne,

LISTY DO REDAKCJI
prowadzone w formie zabawy. W trakcie
pobytu dzieci odwiedzili bracia Golcowie.

Szczególnie ciep³o wspominaj¹
wspania³e przyjêcie, jakie zgotowa³y im
w³adze Gminy Œlemieñ i Pani Wójt we

w³asnej osobie po zaproszeniu naszej
grupy w dniu 28 czerwca br.

Integracyjne spotkanie z osobami
zarz¹dzaj¹cymi Gmin¹, harcerzami,
wystêp kapeli góralskiej, zwiedzanie

piêknej Ziemi Œlemieñskiej, modlitwa w
Sanktuarium na Jasnej Górce, nauka
rêkodzie³a i góralskie tañce oraz ognisko
d³ugo pozostan¹ w ich pamiêci.

Tej wdziêcznoœci nie da siê wyraziæ
prostymi s³owami i do koñca. Trzeba
jednak wierzyæ, ¿e pobyt ten umocni w
m³odzie¿y ducha polskoœci, bo okazano
jej prawdziwie polsk¹ goœcinnoœæ, o której

opowiedzieli ju¿ rodzicom, bliskim,
kolegom i znajomym.

Opowiedzieli te¿ z pewnoœci¹ jak
dobrze mo¿na zarz¹dzaæ samorz¹dem
gminy, ku wspólnemu dobru wszystkich
jej mieszkañców.

Wyjazd na wakacje do Polski mia³ z
za³o¿enia stanowiæ dla dzieci i m³odzie¿y
bezpoœredni¹ nagrodê za wysi³ek ponie-
siony w trakcie roku szkolnego. Ten cel
zosta³ osi¹gniêty i z pewnoœci¹ zachêci
m³ode pokolenie Polaków, mieszkaj¹cych
nadal na terenie Ziemi Drohobyckiej, do
wzmo¿onego wysi³ku w latach nastêpnych.

Pragniemy jednak podkreœliæ, ¿e
organizacja tego wyjazdu i pobytu – jak
te¿ poprzednich i planowanych wakacji –
by³aby znacznie utrudniona bez wymier-
nego wk³adu ze strony osób i instytucji,
wspó³pracuj¹cych z naszym Stowarzysze-
niem. Takich jak: Fundacja „Edukacja Bez
Granic”, PSS „Spo³em”, Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, Wójt Gminy Œle-
mieñ – Ma³gorzata Pêpek, Stowarzyszenie
Przyjació³ Ziemi Drohobyckiej w War-
szawie i w Wa³brzychu, indywidualni
darczyñcy.

Dziêkujemy i ³¹czymy wyrazy
szacunku

Zarz¹d oraz cz³onkowie
Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi

Drohobyckiej Ko³a Œl¹skiego
Alicja Brzan-Kloœ

Przewodnicz¹ca Komisji Charytatywnej
Cz³onek Zarz¹du G³ównego SPZD

W³adys³aw Olszewski
Przewodnicz¹cy Ko³a

Cz³onek Zarz¹du G³ównego SPZD

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

Bytom, dnia 19 wrzeœnia 2007r.
Szanowni Pañstwo!

Minê³a dopiero po³owa wrzeœnia i
czêœæ z nas ca³kiem niedawno wróci³a z
letnich woja¿y. Zaczê³y siê normalne
codzienne obowi¹zki, zwi¹zane z prac¹
domem lub nauk¹.

Nasze Stowarzyszenie podsumowuje
w³aœnie akcje letni¹, w ramach której dwie
kilkudziesiêcioosobowe grupy polskich
dzieci z powiatu drohobyckiego uczestni-
czy³y w  niezapomnianych wakacjach w  Kor-
bielowie, Ustroniu i w Jaros³awcu. Ponadto
grupa nauczycieli z polskich szkó³ sobotnio-
niedzielnych bra³a udzia³ w letnich war-
sztatach jêzyka polskiego w Cieszynie.

Organizacja wyjazdu tych osób oraz
ich pobytu w Polsce by³aby jednak
niemo¿liwa bez wytê¿onej pracy szeregu
osób i materialnego wk³adu ze strony
instytucji wspó³pracuj¹cych z naszym
Stowarzyszeniem.

Dziêki Pañstwa ¿yczliwoœci uda³o
nam siê rozszerzyæ zakres dzia³alnoœci

charytatywnej na rzecz œrodowiska
polonijnego Ziemi Drohobyckiej i
mo¿emy corocznie zapraszaæ dzieci i
m³odzie¿ do ojczystego kraju.

Niezale¿nie od dzie³a pomocy na
rzecz polskich rodzin zamieszka³ych w
Drohobyczu, Borys³awiu, Truskawcu,
Stryju i Medenicy oraz dzia³aj¹cych

tam placówek oœwiatowych i kultural-
nych powinniœmy przynajmniej raz w
roku wesprzeæ dzia³ania naszych Roda-
ków na Kresach, zwi¹zane z odna-
wianiem polskich grobów na nekro-
poliach powiatu drohobyckiego.

Dzia³acze Polskiego Towarzystwa
Spo³eczno-Kulturalnego, wolontariusze z
Polski oraz placówki Caritas dwa lata
temu zapocz¹tkowali ju¿ prace porz¹dko-
we na pozostawionych bez opieki i
opuszczonych grobach naszych Rodaków,
znajduj¹cych siê na cmentarzu w
Drohobyczu. Ich efekty w chwili obecnej
s¹ bardzo widoczne.

Podobne prace rozpoczê³y siê tak¿e
na cmentarzu w Borys³awiu.

Pragniemy wspomóc te dzia³ania
poprzez zbiórkê zniczy, które 1 listopada
w Dniu Wszystkich Œwiêtych zap³on¹ na
opuszczonych polskich grobach, znaj-
duj¹cych siê na cmentarzach powiatu
drohobyckiego.

Pamiêæ o zmar³ych jest, bowiem
czêœci¹ narodowej to¿samoœci, a groby
stanowi¹ niezaprzeczalny element naro-

dowej historii, œwiadcz¹c o polskiej
tradycji tych ziem.

Na tej podstawie apelujemy o
aktywny udzia³ w naszej kolejnej akcji
„PODARUJ ZNICZ NA KRESY”.

Niech œwiat³o z zebranych przez
nas zniczy zap³onie na polskich grobach
w powiecie drohobyckim i poœwiadczy
o naszej pamiêci o zmar³ych, którzy
pozostali na ukochanych Kresach na
zawsze.

Kontakt w sprawach technicznej
organizacji zbiórki pod telefonem:

501 459 655

£¹cz¹c wyrazy szacunku:

Alicja Brzan – Kloœ
Przewodnicz¹ca Komisji

Charytatywnej
Cz³onek Zarz¹du G³ównego SPZD

W³adys³aw Olszewski
Przewodnicz¹cy Ko³a

Cz³onek Zarz¹du G³ównego SPZD
Letnie warsztaty jêzyka polskiego w Cieszynie

Huta Pieniacka znajduje siê w woje-
wództwie lwowskim. W czasie II wojny
zamieszkana by³a w wiêkszoœci przez
Polaków. W lutym 1944 roku Ukraiñcy –
oddzia³y SS-Galizien oraz UPA zabi³y
wiêkszoœæ polskich mieszkañców,
obrabowa³y i spali³y ich domy.

Strona polska negocjowa³a w sprawie
upamiêtnienia miejsca mordu Polaków w
Hucie Pieniackiej z w³adzami Ukrainy
przez dziesiêæ lat. Jednak, jak podkreœli³
minister Andrzej PrzewoŸnik, Sekretarz
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa,
porozumienie sta³o siê mo¿liwe dopiero
po przemianach politycznych  na  Ukrainie.
Pomnik, upamiêtniaj¹cy mord na Pola-
kach to: krzy¿ z tekstem w jêzyku polskim
i ukraiñskim oraz dwie tablice z nazwis-
kami ofiar zbrodni.

21 paŸdziernika 2005 r. pan Andrzej
PrzewoŸnik, w swoim wyst¹pieniu, które
wyg³osi³ w Hucie Pieniackiej zaznaczy³:

Huta Pieniacka – Rajd Pamięci 2007

PAMIĘTAJĄC O PRZESZŁOŚCI, BUDUJMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
(cd. ze s. 1)

„Po latach poszukiwañ poznaliœmy
jedynie czêœæ nazwisk spoczywaj¹cych tu
ludzi. Nie uda³o siê ustaliæ pe³nej listy
nazwisk, zamordowanych w tym dniu
Polaków. Z dokumentów i relacji œwiad-
ków zbrodni  mogliœmy na dwóch tabli-
cach, obok krzy¿a umieœciæ nazwiska
jedynie ok. 400 zidentyfikowanych ofiar
tragedii, jaka siê tu rozegra³a. Na ten
moment, na dzisiejsz¹ uroczystoœæ,
czekaliœmy wszyscy bardzo d³ugo. Czeka-
liœmy, aby ich groby zosta³y uporz¹dkowane
i upamiêtnione. Aby w tym miejscu stan¹³
krzy¿, symbol ich mêki. Dziœ, po latach
starañ i oczekiwañ spotykamy siê pod
krzy¿em, aby wspólnie, Polacy i Ukraiñcy,
modliæ siê za spoczywaj¹cych w tej
ziemi.”

W IPN prowadzone jest œledztwo w
sprawie zamordowania w dniu 28 lutego
1944 r. przez formacje Galizien SS, przy
wspó³udziale nacjonalistów ukraiñskich,

oko³o 1000 mieszkañców wsi Huta Pie-
niacka. Zosta³o ono wszczête w dniu 24
listopada 1992 r. W czasie od 22 grudnia

Procesja z zapalonymi zniczami

1997 r. do 13 marca 2001 r. postêpowanie
przygotowawcze by³o zawieszone. W
œledztwie ustalani s¹ kolejni œwiadkowie

zdarzenia oraz wykonywane s¹ czynnoœci,
zmierzaj¹ce do odnalezienia w archi-
wach polskich oraz zagranicznych,
zw³aszcza na terenie Rosji i Niemiec,
wa¿nych dla sprawy materia³ów, pozwa-
laj¹cych odtworzyæ przebieg zdarzenia
i wskazaæ sprawców zbrodni. Podjête
zosta³y tak¿e czynnoœci, zmierzaj¹ce do
uzyskania dokumentów, znajduj¹cych
siê w dyspozycji Policji Wielkiej Bryta-
nii, maj¹cych zwi¹zek z przyjêciem na
terytorium Wielkiej Brytanii w roku
1947 oko³o 8000 cz³onków ukraiñskiej
formacji SS. Na mocy Zarz¹dzenia
Dyrektora G³ównej Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
numer 9/01 œledztwo w  niniejszej
sprawie zosta³o przekazane do dalszego
prowadzenia Oddzia³owej Komisji w
Krakowie. Zapis ten jest zanotowany
w IPN pod dat¹ 10 lutego 2005 r.
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JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcie

Zosta³ zgromadzony tam zbiór
ksi¹¿ek, opublikowanych w 2007 r. przez
ró¿nych wydawców. Uznanych przez
polskich krytyków za najciekawsze, naj-
lepsze, warte polecenia wydawcom
ukraiñskim. Na stoisku by³a te¿ ksiêgarnia,
w której zwiedzaj¹cy mogli kupiæ ksi¹¿ki
w jêzyku polskim. Przy tym stoisku repre-
zentowa³y siê te¿ takie wydawnictwa, jak
Arkady, Bellona, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne. Wszystkie zosta³y dostar-
czone bezpoœrednio przez wydawców.

Stoisko to reklamowa³o ksi¹¿ki auto-
rów, którzy przyjechali do Lwowa. Na
Forum Wydawców przyjecha³ Marek
Krajewski, bardzo znany w Polsce autor
krymina³ów. Jego ksi¹¿ka ukaza³a siê
nak³adem ukraiñskiego wydawnictwa
„Fakt” z Kijowa. Na stoisku by³y te¿
poezje Bogdana Zadury, jego wiersze
wyda³o wydawnictwo „Folio”. W trakcie
Forum Wydawców czytelnicy lwowscy
mogli siê z nim spotkaæ. Do Lwowa
przyje¿d¿a³ tak¿e m³ody autor, Daniel
Odija, który nie ma jeszcze ksi¹¿ki,
wydanej na Ukrainie, ale, prawdopo-
dobnie, niebawem siê uka¿e.

W ksiêgarni na stoisku polskim mo¿na
by³o nabyæ kilka pozycji, wydanych przez
Miêdzynarodowe Centrum Kultury w
Krakowie, nawi¹zuj¹cych do wspólnego
dziedzictwa polsko-ukraiñskiego. Na
przyk³ad, bardzo popularn¹ ksi¹¿kê

Migawka z Forum Wydawców we Lwowie

PRZY POLSKIM STOISKU
W trakcie XIV Forum Wydawców we Lwowie rozmawialiœmy
z pani¹ Ew¹ Wojciechowsk¹ z Instytutu Ksi¹¿ki w Krakowie.
Polskie stoisko zosta³o zorganizowane wspólnie przez Instytut
Ksi¹¿ki w Krakowie i Ars Polonê.

„Lwów na dawnej pocztówce”. Mo¿na
by³o, niestety, nabyæ tylko jeden tom z
serii „Koœcio³y i klasztory na Kresach”,
by³a natomiast ksi¹¿ka o ¯ó³kwi, wydana
z 10 lat temu.

Jeœli chodzi o nowoœci wydawnicze
roku 2007, to wielu mi³oœników ksi¹¿ki
mog³o znaleŸæ coœ dla siebie. Z dziedziny
reporta¿u – „Rozmowy z Hann¹ Krall”, z
prozy – „Plac zabaw” Marka Kochana,
„Ekscentrycy” W³odzimierza Kowalew-
skiego. By³ do nabycia najnowszy zbiór
felietonów Jerzego Pilcha „Poci¹g do
¿ycia wiecznego”. Na Forum Wydawców
zosta³ przywieziony tak¿e najnowszy

zbiór esejów Adama Zagajewskigo,
biografia Juliana Tuwima oraz dwie
ksi¹¿ki, poœwiêcone twórczoœci Stanis³a-
wa Lema. Niestety, nie by³o nic dla
mi³oœników historii czy historii sztuki, ani
nie by³y prezentowane wydawnictwa
naukowe uniwersytetów polskich.

Od pani Ewy Wojciechowskiej
dowiedzieliœmy siê te¿, ¿e na Forum
Wydawców nie przyjecha³ nikt z przed-
stawicieli Targów Ksi¹¿ki w Krakowie.
Szkoda, bo ksi¹¿ki w jêzyku polskim
ciesz¹ siê we Lwowie – i nie tylko wœród
Polaków – du¿ym zainteresowaniem. Za
rok liczymy na wiêkszy wybór literatury...

JANUSZ ŒWI¥DER
interia.pl

Gdzie spacerowa³ Dulski
„Ten drogi Lwów, to miasto snów...”

napisa³ w piosence Emanuel Schlechter.
Chcia³em i ja nuciæ tê piosnkê, kiedy
zbli¿a³em siê do Lwowa miêdzynarodow¹
tras¹ E-81 i ujrza³em to miasto rozpostarte
u podnó¿a wysokiego wzniesienia. Ta
góra, zwana Wysokim Zamkiem, mia³a
od wieków znaczenie strategiczne. Umoc-
nienia na niej pe³ni³y rolê g³ównej
fortyfikacji Lwowa. Wspinaczka na górê
wprawdzie do ³atwych nie nale¿y, ale
wspinaæ siê warto, bowiem tylko st¹d
mo¿na zobaczyæ panoramê 800-tysiêcznej
metropolii.

Wysoki Zamek ma dwa du¿e i dwa
ma³e tarasy. Na górnym, w latach 1869-
1900, usypano kopiec Unii Lubelskiej, a
po II wojnie œwiatowej postawiono, obok
kopca, budynek telewizji lwowskiej oraz
wie¿ê retransmisyjn¹. Na szczycie kopca,
który wznosi siê 413 metrów nad pozio-
mem morza, znajduje siê ma³y taras
widokowy. Rozpoœciera siê z niego czaru-
j¹cy widok Lwowa z jego strzelistymi
wie¿ami koœcio³ów i turkusowymi kopu-
³ami zabytkowych budowli. Warto
wspomnieæ, ¿e w oryginale to w³aœnie na
Wysoki Zamek – a nie na Kopiec Koœ-
ciuszki - zgodnie z zaleceniami lekarza
„spacerowa³” m¹¿ pani Dulskiej,
nieszczêsny Felicjan.

Orlêta i strzelcy
U podnó¿a góry czeka wycieczkowy

autokar. Podskakuje, niczym pi³ka, na
lwowskich, brukowanych ulicach, wiod¹-
cych do Cmentarza £yczakowskiego.

Jak nas widzą, tak nas piszą...

Jakiej narodowości jest Lwów?
Lwów - miasto Wchodu i Zachodu, w którym œlady kultury polskiej s¹siaduj¹ z pami¹tkami ukraiñskimi.
Dla Polaków to miejsce podró¿y sentymentalnych, dla Ukraiñców - wa¿ny oœrodek m³odej pañstwowoœci.
Do stolicy dawnej Galicji Wchodniej warto wybraæ siê szczególnie wiosn¹, kiedy miasto tonie w zieleni,
a turystów wci¹¿ nie ma zbyt wielu.

Najwiêksza lwowska nekropolia, na której
znajduje siê ponad 300 tysiêcy nagrob-
ków, siêga pocz¹tkami XVIII wieku.
Najstarsze zachowane nagrobki pochodz¹
z lat 1787-1797.

W alei zas³u¿onych spoczywa Maria
Konopnicka. Pomnik autorstwa Laury
Amelii Drexlerowej wieñczy popiersie
poetki, które podczas II wojny œwiatowej
zosta³o rozbite albo skradzione. Jednym
s³owem - znik³o i dopiero w 1950 roku, z
inicjatywy w³adz radzieckich, ukraiñski
rzeŸbiarz W³odymyr Sko³ozdra, odtworzy³
je wed³ug fotografii.

Nieopodal znajduje siê sarkofag Ga-
brieli Zapolskiej, wykonany wg projektu
Józefa Ga³êzowskiego. Na bocznej œcianie
sarkofagu umieszczone zosta³y tytu³y
wszystkich utworów pisarki. Muzê z lir¹
w rêku przedstawia pomnik na grobie
Salomei Kruszelnickiej, œwiatowej s³awy
œpiewaczki operowej, która wystêpowa³a
na scenach Opery Warszawskiej, Paryskiej
i mediolañskiej La Scali. Zas³ynê³a g³ów-
nie jako niezrównana odtwórczyni roli
tytu³owej w „Madame Butterfly” Giacomo
Pucciniego.

M³odzieniec, oparty o fortepian – to
pomnik na grobie ukraiñskiego opozycjo-
nisty – poety i kompozytora W³odymyra
Iwasiuka, twórcy m.in. znanego przeboju
„Czerwona ruta”. KGB stosowa³o ró¿ne
formy walki z opozycj¹, dokonywa³o
zagadkowych zabójstw. Iwasiuk zgin¹³ w
nieznanych okolicznoœciach w 1979 roku
dlatego, i¿ nie chcia³ skomponowaæ
utworu o charakterze politycznym, na
zamówienie komunistycznej w³adzy.

W po³udniowo-wschodniej czêœci
Cmentarza £yczakowskiego znajduje siê
Cmentarz Obroñców Lwowa – „Orl¹t
Lwowskich”, którzy zginêli w czasie walk
w latach 1918-1920. Autorem projektu
cmentarza  by³ m³ody asystent Politechniki
Lwowskiej Rudolf Indruch. Cmentarz
otworzono w 1 923 roku, jednak  na  pocz¹t-
ku lat 70. w³adze komunistyczne wyda³y
rozkaz zniszczenia  tej nekropolii. I dopiero
w 1989 r. rozpoczêto jej odbudowê. A w
czerwcu 2005  roku  Cmentarz „Orl¹t  Lwow-
skich” zosta³ uroczyœcie otwarty przez
prezydentów Polski i Ukrainy - Aleksandra
Kwaœniewskiego i Wiktora Juszczenkê.
Tu¿ obok Cmentarza Orl¹t znajduje siê
cmentarz ich przeciwników – Strzelców
Siczowych, patriotów ukraiñskich, którzy
tak¿e przecie¿ bronili Lwowa w latach
1918-20. Oto zawik³ania historii...

Legenda o lwowskim smoku
Koœcio³y, w których do 1989 roku

by³y magazyny zbo¿a, hurtownie alkoholu,
sale kinowe i gimnastyczne czy po prostu
rupieciarnie, ponownie odzyskuj¹ blask.
Lwów zamieszkiwali pospo³u ludzie
ró¿nych narodowoœci, dlatego powstawa³y
sanktuaria ró¿nych wyznañ, jak np. ka-
tedra ormiañska, któr¹ zbudowano z
funduszy kupców Ormian. W ornamentach
wnêtrza œwi¹tyni wykorzystano motywy
ormiañskie, w szczególnoœci rzeŸbione w
kamieniu i alabastrze stylizowane wy-
obra¿enia ormiañskich krzy¿y wotywnych,
„chaczkarów” z XIV-XV w. Kopu³ê
œwi¹tyni ozdobiono mozaik¹ „Trójca
Œwiêta” wg projektu Józefa Mehoffera, a

artysta Jan Henryk Rosen wykona³ malo-
wid³a œcienne w stylu modernistycznym,
spoœród których szczególn¹ uwagê przy-
kuwa „Ho³d pasterzy”.

Z³ota kopu³a przykrywa katedrê œw.
Jura – najwa¿niejsz¹ œwi¹tyniê unick¹ i
siedzibê metropolity grekokatolickiego,
uznawan¹ za jeden z najdoskonalszych
pomników sztuki epoki póŸnego baroku.
Fasadê œwi¹tyni zdobi¹ rzeŸby d³uta
Johanna George’a Pinsla. Górn¹ czêœæ
frontonu wieñczy postaæ œw. Jerzego,
zabijaj¹cego smoka.

Jedna z legend g³osi, ¿e w skale, na
której potem zbudowano klasztor i koœció³,
istnia³a g³êboka grota, gdzie mieszka³
straszliwy smok. Starzej¹c siê, ów
potwór przesta³ pokazywaæ siê ludziom,
ale ci¹gle przypomina³ o swoim istnieniu
fetorem i ciê¿kim sapaniem. W po³owie
XVIII wieku metropolita Lew Szeptycki
rozkaza³ zamurowaæ pieczarê. Wed³ug
innej wersji tej¿e legendy jeszcze w
koñcu XIII wieku potwora zabi³ ksi¹¿ê
Lew Dani³owicz. Dla upamiêtnienia tego
wydarzenia zbudowano w tym miejscu
koœció³, a  œw.  Jerzy stanowi wyobra¿enie
pogromcy potwora.

Dla Polaków najwa¿niejsza jest
Katedra pod wezwaniem Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny, nazywana
tak¿e Katedr¹ £aciñsk¹. W jej wnêtrzu
mieœci siê osiem kaplic, ale najciekaw-
sza jest Kaplica Boimów, stoj¹ca tu¿
obok Katedry, zachwycaj¹ca swoim
wygl¹dem i wystrojem. Jej kopu³ê
wieñczy rzeŸba siedz¹cego Chrystusa
Frasobliwego.

Dwóch wieszczów
Lwów szczyci siê jednym z najpiêk-

niejszych  pomników  Adama  Mickiewicza.
Pomys³ jego budowy zrodzi³ siê od razu
po œmierci wieszcza w 1855 r.  Ale trudnoœci
finansowe  oraz  za¿arte  sprzeczki, doty-
cz¹ce koncepcji pomnika, a póŸniej –
wokó³ wyboru najlepszego projektu,
przesuwa³y termin realizacji zamiaru. W
rezultacie pomnik (którego autorem jest
Antoni Sulima Popiel) ods³oniêto 30
paŸdziernika 1904 roku. Na wieszcza
polskiego spogl¹da z niedalekiego coko³u
wieszcz ukraiñski – Taras Szewczenko.

Niedaleko st¹d, po drugiej stronie
ulicy, pyszni siê gmach hotelu „George’a”,
którego w³aœcicielem by³ George Hoffman.
To w³aœnie jemu obiekt zawdziêcza sw¹
nazwê. W hotelu, na przestrzeni lat, goœci³y
same znakomitoœci, m.in. Honore de
Balzac, Franciszek Liszt, Maurice Ravel,
Jean Paul Sartre, szach Iranu z dynastii
Kad¿urów - Muzaffer ed-din. St¹d ju¿
kilka kroków do wspania³ago gmachu
Opery. Wystêpowa³y tu takie znakomi-
toœci, jak Salomea Kruszelnicka, Adam
Didur, Ada Sari...

Nie sposób nie zgodziæ siê te¿ z histo-
rykiem, znawc¹ tego miasta, Andrzejem
Kozickim, który tak napisa³ w swoim
przewodniku: „Osobliwa uroda Lwowa
ju¿ od kilku stuleci inspiruje pisarzy,
przyci¹ga malarzy, wytwarza specjaln¹
atmosferê. Ale ¿eby odczuæ tê atmosferê,
trzeba przyjechaæ do Lwowa, pospacero-
waæ jego w¹skimi uliczkami, skosztowaæ
lwowskiej kawy, pe³n¹ piersi¹ zaczerpn¹æ
powietrza”.

BOGUS£AWA CZERNA

Co cieszy ostatnio – to, ¿e m³o-

dzie¿ interesuje siê histori¹. Histori¹

Polski, Kresów Wschodnich,

Lwowa, przesz³oœci¹, ¿yciem

rodaków poza granicami Ojczyzny.

We wrzeœniu odwiedzi³y mnie

dwie grupy m³odzie¿y – jedna z

warszawskiej „Karty”, druga – z

Gimnazjum Spo³ecznego nr 7 w

Krakowie. Z „Karty” by³y u mnie

dwie osoby, przy czym, jeden z nich

– pan Jarek Pa³ka, m³ody cz³owiek,

niepe³nosprawny, na wózku. By³am

wzruszona jego prac¹ reportersk¹.

Dla niego to musi byæ bardzo uci¹¿-

liwe, jednak poœwiêca siê jej. Towa-

rzyszy³ mu kolega-opiekun.

Jako  podarunek, otrzyma³am

kilka egzemplarzy „Karty”. Przy her-

batce i moich opowiadaniach up³ynê³o

nam kilka godzin. Opowiedzia³am

Młodzież
chce wiedzieć

o moim Ojcu, straconym przez

NKWD, o latach spêdzonych wraz

z Matk¹ w Kazachstanie, o ¿yciu

teraŸniejszym, o naszym Uniwersy-

tecie Trzeciego Wieku, o Organizacji

Kombatantów Polskich wojny

1939-1945 i Osób represjonowanych.

Drug¹ wizyt¹ by³y odwiedziny

uczennic Gimnazjum Spo³ecznego

nr 7 w Krakowie. Interesowa³y siê

przesz³oœci¹ – ¿yciem w okresie

miêdzywojennym, histori¹ Lwowa,

Orlêtami Lwowskimi. Chêtnie

odpowiedzia³am na ich pytania.

Podarowa³y mi piêkny „Przewodnik

lwowski” Or³owicza (wydanie

1925) z piêkn¹ dedykacj¹.

Odwiedziny te by³y dla mnie

wielk¹ przyjemnoœci¹. Cieszy to, ¿e

m³odzie¿ chce wiedzieæ o prze-

sz³oœci, nie zapomina o ludziach

starszych.
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MARIA BASZA
tekst i zdjêcia

„Bardzo siê cieszê, ¿e mog³em patro-
nowaæ tej wa¿nej wystawie i w wa¿nym
miejscu” – oznajmi³ Konsul Generalny RP
Wies³aw Osuchowski podczas otwarcia.
„M³odzie¿, która siê tu spotyka, jest bardzo
wra¿liwa na piêkno. To piêkno widaæ w
Waszych fotografiach i w Waszym malar-
stwie, w Waszych pierwszych próbach”
– doda³ Pan Ambasador. Dyplomata jest
przekonany, ¿e spotkania m³odzie¿y
uzdolnionej artystycznie s¹ bardzo wa¿ne.

Poplenerowa wystawa malarska i fotograficzna we Lwowie

PAN WITEK ZNÓW W AKCJI!
28 wrzeœnia w siedzibie Lwowskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych zrobi³o siê bardzo t³oczno i g³oœno. Grupa
m³odzie¿y z Ukrainy i z Polski wystawi³a swoje prace malarskie i fotograficzne. Patronat na tym przedsiêwziêciem
artystycznym objêli: Konsul Generalny RP we Lwowie, Ambasador Wies³aw Osuchowski, burmistrz dzielnicy
Warszawa-Ochota Maurycy Wojciech Komorowski oraz mer Stanis³awowa (Iwano-Frankowska) Wiktor Anuszkiewiczius.

Konsul Generalny RP we Lwowie, Ambasador Wies³aw Osuchowski (na pierw-
szym planie od lewej), redaktor Bo¿ena Rafalska oraz Witold Dziêcio³owski

Uczestnicy pleneru

Jest co ogl¹daæ

Na zakoñczenie swego przemówienia
Pan Ambasador powiedzia³: „Cieszy mnie
bardzo, ¿e m³odzi Ukraiñcy wracaj¹, jak
gdyby, do tej przepiêknej, bogatej historii,

historii, tworzonej przez Polaków. Ta
przesz³oœæ szalenie wzbogaca wspó³czes-
noœæ. Lwów zawsze by³ w Europie, to by³o
wielkie europejskie miasto o zachodniej
kulturze. Cieszê siê bardzo z tego spotka-
nia. Cieszê siê bardzo, ¿e jesteœcie razem.
Dziêkuje wszystkim, którzy siê przyczy-
nili do tego spotkania, do tego pleneru.
Niech on siê z ka¿dym rokiem rozwija
jeszcze bardziej. Czego Wam z ca³ego
serca, ¿yczê”.

Mieczys³aw Ma³awski – profesor
Akademii Sztuk Piêknych we Lwowie,
prezes Lwowskiego Towarzystwa Przy-

jació³ Sztuk Piêknych, opowiedzia³
m³odzie¿y o dzia³alnoœci plastyków,
zrzeszonych w tym towarzystwie. Pan
Ma³awski wysoko oceni³ obrazy i foto-

grafie m³odzie¿y, powiedzia³ m.in.:
„Takie wspania³e, takie dojrza³e pra-
ce. ¯yczê Wam, wielu sukcesów twór-
czych”.

Organizatorem i opiekunem m³o-
dych plastyków i fotografików jest Witold
Dziêcio³owski. Od kilku lat organizuje
plenery w Kamieñcu Podolskim, w
nastêpnym roku zabierze m³odzie¿ do
U¿gorodu, na Zakarpaciu.

O Witoldzie Dziêcio³owskim, redak-
tor naczelny „Lwowskich spotkañ”
Bo¿ena Rafalska mówi, ¿e to on „wy-
myœli³ to wszystko i dziêki niemu
odbywaj¹ siê takie spotkania. Jest to
osob¹ niezwyk³a, nazywaj¹ go tutaj
we  Lwowie – misjonarzem. I to rzeczy-
wiœcie jest misjonarz kultury polskiej
na ziemi ukraiñskiej”.

Pani Marta Andruszko, wice-
dyrektor szko³y nr 10 we Lwowie,
jest stale na plenerach, od kiedy
uczestniczy w  nich  m³odzie¿  ze
Lwowa. Od kilku lat jest „naczel-
nym plastykiem ca³ej imprezy” –
tak rolê pani Marty okreœli³ Witold
Dziêcio³owski.

„Ka¿da z tych prac jest bardzo
dobra. Nie podejrzewa³am, ¿e
m³odzi ludzie tak widz¹. To jest,
naprawdê, piêkne” – powiedzia³a
Bo¿ena Rafalska.

Jeœli znawcy sztuki plastycznej
tak wysoko oceniaj¹ pracê m³odych
artystów, to, niew¹tpliwie, s¹ one
bardzo dobre. Ja równie¿ jestem pod
urokiem zarówno fotografii, jak i
obrazów malarskich. Tak trzymaæ!

Witam!
Mam na imiê Kasia, chcia³abym opo-

wiedzieæ o plenerze, który odby³ siê w tym
roku, a w którym uczestniczy³am.

Plener zacz¹³ siê 5 lipca i trwa³ a¿ do
22. Nasza grupa by³a mieszana, dzieci by³y
z ró¿nych zak¹tków Ukrainy, jak równie¿
i Polski: ze Lwowa, Kamieñca Podol-
skiego, Stanis³awowa oraz  z  Warszawy.

W pierwszym dniu odbyliœmy podro¿
do Kamieñca Podolskiego, gdzie ogl¹da-
liœmy piêkne zabytki tego miasta. Nastêpnie
podzielono nas na dwie grupy: jedna
malowa³a, a druga fotografowa³a. Byliœmy
na przeœlicznym zamku, który by³ nieda-
leko naszego oœrodka, w którym wszyscy
mieszkaliœmy. On by³ na tyle, blisko, ¿e
nie musieliœmy do niego iœæ, bo wystar-
czy³o otworzyæ okno i mo¿na by³o ujrzeæ
go w ca³ej krasie. Widok ten by³ m. in.,
dlatego piêkny, ¿e wszystko by³o widaæ z
góry. W ci¹gu pierwszych piêciu dni
spêdzonych tam, znaliœmy ju¿ ka¿dy
zak¹tek tego malutkiego miasteczka.
Jednak spodziewa³am siê, ¿e jest ono o
wiele piêkniejsze...

Bardzo szybko wszyscy, bez wzglêdu
na to, czy  byli  z Ukrainy, czy z  Polski, znaleŸli
wspólne tematy do rozmów. Tak siê zaprzy-
jaŸniliœmy, ¿e nie mogliœmy siê zdecydo-
waæ na to, kto, z kim chce byæ zakwatero-
wany. Nawet pokoje dziewiêcioosobowe
wydawa³y siê zbyt ma³e, ¿eby w nich
mogli zamieszkaæ razem wszyscy przyjaciele.

Zosta³am przydzielona do grupy
plastyków. W trakcie pleneru mieliœmy

MOJE SZCZĘŚLIWE WSPOMNIENIA Z PLENERU
narysowaæ ka¿dy po piêæ obrazków. Z
nich wszystkich nasza pani kierownik
wybra³a kilka najbardziej udanych i przy-
gotowa³a je do pokazu na wystawie w
Polsce i na Ukrainie. To jest bardzo dobry
pomys³, poniewa¿, gdy o tym dowiedzie-
liœmy siê, to poczuliœmy siê trochê tak,
jak wybitni malarze. A to jest takie przy-
jemne i mi³e...

jest malutkim i piêknym miasteczkiem,
które wieczorem wygl¹da przeœlicznie
dziêki fikuœnym latarniom. Zwiedziliœmy
pierwszego wieczoru ca³e miasteczko i
nawet nie pogubiliœmy siê. Nastêpnego
dnia czuliœmy siê ju¿, jak w domu. I choæ
plan ka¿dego dnia by³ zawsze bardzo
napiêty, to ¿adne z nas przenigdy nie
odczu³o zmêczenia czy zniechêcenia.

Najwiêksze wra¿enie zrobi³o na nas
wyjœcie do Narodowego Parku Humañ-
skiego „Zofiówka”. Tego piêkna, które
ujrza³am, nie da siê opisaæ w  kilku  zda-
niach. Jest to jeden z najlepszych parków
na œwiecie. Jeszcze przecie¿ Trembecki
zachwyca³ siê nim i opisywa³ go w
swoim poemacie o identycznej nazwie.

W parku w trakcie jednej wycieczki
mieliœmy okazjê zwiedziæ ró¿ne epoki i

miejsca: antyk z Itak¹ i Wenus, Chiny,
Tybet, Alpy i wiele innych  ciekawych  miejsc.
Ale najbardziej w mojej pamiêci utkwi³a
fontanna w  postaci  wê¿a... Po opowieœciach
pana przewodnika mieliœmy czas wolny...
Ten park jest przepiêkny, i pisz¹c o tym,
nie mogê wyraziæ tego piêkna...

Kolejna wycieczka by³a do Lwowa.
Po drodze mieliœmy bardzo interesuj¹cy
przystanek, ko³o Sanktuarium Matki
Bo¿ej Latyczowskiej. Akurat by³ jubi-
leusz jego 400-lecia. O ile pamiêtam, to
w 1989 roku wierni odzyskali œwi¹tyniê,
i, dziêki g³ownie rodakom z Polski,
rozpocz¹³ siê proces ci¹gle trwaj¹cej
odbudowy. Obecnie to znowu czynne
sanktuarium, gromadz¹ce  czcicieli  Matki
Bo¿ej z Ukrainy, Polski i innych krajów
œwiata. Tam by³o naprawdê piêknie.

Polecam zwiedzanie tego œwiêtego
miejsca.

Nastêpnym naszym przystankiem by³
ju¿ Lwów. Mieszkaliœmy przez 3 dni w
polskich rodzinach. Najbardziej inte-
resuj¹ce by³o zwiedzanie s³ynnego Cmen-
tarza Orl¹t i Cmentarza £yczakowskiego,
maj¹cego status muzeum. Ujrzeliœmy
wiele pomników, jak równie¿ dowiedzie-
liœmy siê mnóstwa historycznych faktów...
W czasie wolnym mieliœmy œwietn¹
okazjê, aby pojeŸdziæ tramwajem po
mieœcie. Czasu wolnego nam zabrak³o,
bardzo szybko nam zlecia³... Po tym
zwiedzaniu spotkaliœmy siê przed Oper¹.
Jest przecudowna, zarówno z zewn¹trz,
jak i od wewn¹trz. Œciany s¹ ozdobione
z³otem, marmurem, lustrami...

Po tej trzydniowej wycieczce mogê
z pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e Lwów ma bardzo
du¿o piêknych miejsc do zwiedzenia...

Ze Lwowa ca³¹ grup¹ pojechaliœmy
do Polski, a dok³adnie – do Warszawy.
Wszyscy mieszkali w szkole, która, by³a
³adna. Ja zaœ mieszka³am u jednej z
dziewcz¹t, z któr¹ siê zaprzyjaŸni³am. W
ci¹gu tygodnia zwiedziliœmy mnóstwo
ciekawych miejsc. Byliœmy na Starówce,
w krêgielni, na basenie, zwiedziliœmy
wiele zak¹tków Warszawy. Te siedem dni
up³ynê³y bardzo szybko. 22 lipca odje-
chaliœmy do domu. Musieliœmy pozostawiæ
te piêkne miejsca i wracaæ do swojego
¿ycia... Ale w pamiêci zawsze bêd¹ te
szczêœliwe wspomnienia z pleneru!

W Krzemieñcu, mal. Alina £uczyñska

Kolejna wycieczka, która by³a dla
mnie wyj¹tkowa, by³a  do  Humania. Jecha-
liœmy oko³o 12 godzin, co by³o bardzo
mecz¹ce. Okropny upa³ by³ nie do zniesie-
nia. Czu³am siê, jak w saunie. Jednak ju¿
na miejscu zrozumieliœmy, ¿e ciê¿ka
droga op³aci³a siê natychmiast. Humañ

Uczestnicy pleneru pod baszt¹ w Okopach Œwiêtej Trójcy
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Na zaproszenie Klubu rowerowego
EkoRama, do Legnicy – miasta partner-
skiego Drohobycza przyjecha³a nasza
piêcioosobowa grupa. Zostaliœmy
zaproszeni na obchody 10-lecia wymie-
nionego Klubu. Na imprezie nie byliœmy
jedynymi goœæmi. By³o tutaj sporo klubów
rowerowych z Polski, co nada³o temu
œwiêtu wielobarwny kszta³t. W zasadzie,
impreza mia³a kontynuowaæ d³ugotrwa³y
projekt EkoRamy: „Œcie¿kami rowerowymi
do Europy”.

Nasza obecnoœæ by³a odpowiedzi¹
wobec podró¿y EkoRamy do Drohobycza,
uzdrowiska Truskawiec, naftowego
Borys³awia i oczywiœcie, do piêknego i
staro¿ytnego Lwowa.

Naprawdê, ka¿dy z nas, drochobyczan,
dziœ prze¿ywa³ na nowo refleksjê po
ubieg³orocznych spotkaniach i podró¿ach.
By³a ta podró¿ wspania³a, zachwycaj¹ca,
atrakcyjna i kulturowo owocna. Dlatego
z niecierpliwoœci¹ czekaliœmy na ponow-
ne spotkania, ju¿ na polskiej ziemi. I znów
poczucie bezinteresownej przyjaŸni,
serdeczna goœcinnoœæ, mocne œciskanie
d³oni, radosne uœmiechy i wêdrówka po

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

„Ju¿ po wyborach, a oni bez ¿adnej
reklamy partyjnej czy alkoholowej
codziennie zbieraj¹ takie t³umy ludzi
na lwowskich ulicach i bezp³atnie poka-
zuj¹ spektakle, – mo¿na by³o us³yszeæ
od zapolityzowanych dziadków z tzw.
„klomby” lwowskiej, czyli miejscowego
Haide Parku. – Ciekawe, kto to ich
sponsoruje i dlaczego?”

Jaros³aw Fedoryszyn, dyrektor i re¿y-
ser lwowskiego teatru „Woskresinnia”,
równie¿ organizator miêdzynarodowego
festiwalu teatrów ulicznych „Z³oty Lew”
nie ukrywa, ¿e przed ka¿d¹ imprez¹
kulturaln¹ dla miasta musi ci¹gle ¿ebraæ
w urzêdach pañstwowych i samorz¹-
dowych. Bardzo ciê¿ko jest znaleŸæ
sponsorów. Ten popularny we Lwowie
festiwal prawie corocznie jest pod zna-
kiem zapytania ze wzglêdu na skromne

œrodki finansowe. Dziêki Bogu, jest,
chocia¿ zezwolenie na spektakle w starej
dzielnicy miasta. Zespo³y teatralne zza
granicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny.
Tym razem od 29 wrzeœnia do 2 paŸ-
dziernika, przewa¿nie wieczorem, na

DUCHOWE OWOCE TEATRU „WOSKRESINNIA”

Jaros³aw Fedoryszyn, dyrektor i re¿yser lwowskiego teatru „Woskresinnia”

Rynku, przed pomnikiem Mickiewicza i
przed Oper¹ odbywa³y siê przedstawienia
aktorów z Ukrainy, Polski, Danii, Portu-

galii, innych pañstw. Aktorzy z Krakowa
wiele czasu udzielali dzieciom i ich
rodzicom, a¿eby zapoznaæ ze sztuk¹ teatru
ulicznego. Wielokulturowe œwiêto z pa-
rad¹, komediami, pieœniami, tañcami i
koniecznie aktorami na  szczud³ach minê³o

szybko. Na po¿egnanie teatr „Woskresin-
nia” w oryginalny sposób zaprezentowa³
sztukê „Wiœniowy sad” wed³ug Antoniego
Czechowa z komentarzem po ukraiñsku,
po polsku, rosyjsku i angielsku.

„Woskresinnia” ma sta³¹ scenê we
Lwowie, jednak prawie ca³y czas wêdruje
po ró¿nych krajach, uczestniczy w festi-
walach miêdzynarodowych, czêsto
prezentuj¹c swoje spektakle w Polsce.
Teatr zdoby³ mnóstwo nagród.

Wszystkie spektakle teatru „Woskre-
sinnia” maj¹ w³asny charakter, s¹
efektowne, ale nie efekciarskie i prezentuj¹
wysoki kunszt sztuki aktorskiej, stwierdza
Krzysztof Dubiel z Krakowa, który jest
menad¿erem „Woskresinnia”. Wspomina,
¿e zaczyna³ pracowaæ jako dyrektor teatru
w Jeleniej Górze, która jest kolebk¹ teatru
ulicznego w Polsce. By³o to na pocz¹tku
lat 80. XX wieku. Tam po stanie wojen-
nym uda³o siê zaprosiæ bardzo wiele
zespo³ów zza „¿elaznej kurtyny”, z
Europy Zachodniej, zmieniæ szary nastrój
miasteczek na Dolnym Œl¹sku.

„Zostaliœmy odszukani przez naszych
przyjació³ z Ukrainy, - mówi³ dalej
Krzysztof Dubiel. – Uczestniczy³em w
sympozjum w Kijowie, gdzie opowiada-

³em o teatrach ulicznych w Polsce. W tym
czasie pojawi³ siê festiwal „Z³oty Lew”,
a Jaros³aw Fedoroszyn ze swoim teatrem
po raz pierwszy przyjecha³ do nas. Teatr
„Woskresinnia”, pojawiaj¹c siê ze swymi
pierwszymi spektaklami, przywióz³ ze
sob¹ taki klimat czy estetykê, która gdzieœ
tam w Polsce pojawi³a siê w latach 80.
Pamiêtajmy, ¿e teatr „Woskresinnia”
pojawi³ siê 10 lat póŸniej, kiedy w Polsce
ten jêzyk, estetyka teatru ulicznego nieco

siê zmieni³a. „Woskresinnia” siê pos³u-
guje typowymi dla teatru ulicznego
œrodkami ekspresji, jak przede wszystkim
gra aktorska na szczud³ach, efekty
pirotechniczne, du¿e konstrukcje mobilne,
które pojawiaj¹ siê na placu i je¿d¿¹ po
nim. To wszystko dodaje wielkiej wido-
wiskowoœci. Zatem obserwujê te¿ pewien
taki rozwój estetyki „Woskresinnia” w
stronê obrazu plastyki monumentalnej.
Oni s¹ bardzo doceniani w Polsce w tej
chwili. To jest bardzo dobry europejski
teatr uliczny. Ja mam tê przyjemnoœæ, ¿e
z Jaros³awem pracujemy sporo lat. Ju¿
kilku lat jestem ich menad¿erem i repre-
zentantem interesów w Polsce i w Europie
Zachodniej. Oprócz festiwali lubimy graæ
w ma³ych miastach, gdzie publicznoœæ jest
bardzo serdeczna.”

Najwiêksz¹ s³awê przyniós³ teatrowi
spektakl wed³ug dramatu „Hiob” Karola
Wojty³y, grany przez artystów lwowskich
w jêzyku ukraiñskim i polskim. Ta sztuka

zosta³a napisana przez przysz³ego papie¿a
w 1940 roku pod wp³ywem doœwiadczeñ
z wrzeœnia 1939 roku. Nale¿y do tej czêœci
twórczoœci, która nawi¹zuje sw¹ treœci¹
do Starego Testamentu. Znajdujemy w
niej, wiêc odniesienie do prapocz¹tku
œwiata i cz³owieka. Idea spektaklu „Hiob”
dotyka relacji miêdzy Bogiem a cz³owie-
kiem – linearnej zale¿noœci, kiedy Bóg
daje i Bóg zabiera. Buduje wiarê w dobroæ
i sprawiedliwoœæ. Przedstawienie zachwy-

ca obrazem,
wielog³osowym
œpiewem, ruchem,
niepowtarzaln¹
scenografi¹ i
kost iumami.
Widowiskowy
charakter spek-
taklu pomaga
aktorom wyra-
ziæ niezmien-
noœæ ludzkiej
natury i bosk¹
wiernoœæ obiet-
nicy nagrody.

Niektórzy mówi¹, ¿e ten spektakl – to
rekolekcje w godzinê, tyle czasu on
trwa. W 2001 roku Jaros³aw Fedoryszyn
by³ odpowiedzialny za czêœæ artystyczn¹
spotkania Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
z m³odzie¿¹ we Lwowie. W listopadzie
2002 roku odby³a siê premiera ukraiñ-
skiej interpretacji „Hioba”. W tym
samym miesi¹cu spektakl zosta³ pre-
zentowany w Polsce, ojczyŸnie Wiel-
kiego Papie¿a. Marzeniem artystów
by³o pokazaæ ten spektakl samemu
autorowi „Hioba”, niestety do tego nie
dosz³o, przede wszystkim z powodu
choroby Ojca Œwiêtego i spraw organi-
zacyjnych, zwi¹zanych z podró¿¹ do
Rzymu.

Tymczasem „Woskresinnia” nadal
popularyzuje sztukê Karola Wojty³y.
Ostatnio teatr uczestniczy³ w festiwalu
na Litwie, a niebawem poka¿e „Hioba”
w Winnicy.

CYKLIŚCI Z DROHOBYCZA WYRUSZYLI
W PODRÓŻ DO LEGNICY

Legnicy pod fachow¹ i mi³¹ opiek¹
przewodniczki Marioli. Dowiedzieliœmy
siê o ciekawej, burzliwej i czasami tragicz-
nej historii poprzednich pokoleñ Legni-
czan, a mianowicie o bohaterskiej obronie
Polski, jako pañstwa oraz obronie wiary
chrzeœcijañskiej. Po ka¿dym zwiedzaniu
œwi¹tyñ i zabytków ogarnia³o nas zamyœ-
lenie. Oczyma wyobraŸni dotknêliœmy
dawnej historii.

Wêdrówka do dolnoœl¹skiej górnej
strefy, czyli Jawora, Pomocnego, Sichowa,
Dunina zauroczy³o nas. Nasz zachwyt
wywo³a³y widoki wspania³ego krajobrazu,
leœnych polan, potoki wody, czyste po-
wietrze i oczywiœcie – witaj¹cych nas
mieszkañców. Chcia³o siê œpiewaæ bez
s³ów, aby serce grzaæ. Polot duszy ogarnia³
ka¿dego i cofn¹³ nas na chwilê do mi³ego
dzieciñstwa. Przecie¿ zobaczyliœmy zna-
jomy krajobraz naszej, zielonej Ukrainy.
Czas wolny od wêdrówek rowerowych i
turystycznych umila³ nam pobyt Chór
Politechniki Legnickiej. Niema³¹ atrakcj¹
dla nas by³ pokaz akrobacji rowerowych
oraz d³ugie biesiady integracyjne przy
ognisku.

19 wrzeœnia do miasta partnerskiego – Legnicy wyruszy³a grupa cyklistów (5 osób) na czele ze Zbigniewem Zawa³kiewiczem. Wziêli oni udzia³ w obchodach
10. rocznicy za³o¿enia Klubu Turystyki Rowerowej EkoRama w Legnicy. Wspólnie z przedstawicielami klubów turystycznych z Francji, Niemiec, Czech i z
Polski podró¿owali po okolicach Legnicy. Jest to rewizyta drohobyckich rowerzystów do Polski. W roku ubieg³ym cykliœci z Legnicy odwiedzili Drohobycz w
ramach obchodów jubileuszu Iwana Franki – ukraiñskiego pisarza, pochodz¹cego z okolic Drohobycza.

Co nas dzieli? Nic, mamy
wspólne upodobania: pasjonu-
je nas turystyka rowerowa,
kochamy ¿ycie, cenimy dob-
rych dowcipnych ludzi, fascy-
nuje nas sport, wêdrówki,
zabytki, pielêgnujemy dzie-
dzictwo kulturowo-sportowe.

Zarz¹dowi oraz ka¿dej
osobie z klubu rowerowego
EkoRama, sprzyjaj¹cym temu
wydarzeniu w³adzom miasta,
sk³adamy najserdeczniejsze
podziêkowania za zapro-
szenie, goœcinne przyjêcie,
opiekê oraz za interesuj¹cy
kulturowo-turystyczny program.
Wszystkim rowerowym ze-
spo³om, uczestnicz¹cym w
tym œwiêcie ¿yczymy wielkich
turystycznych sukcesów.
Szczêœæ Bo¿e na weso³ej (zie-
lonej) drodze.

Zbigniew Zawa³kiewicz
opracowa³ Stanis³aw Durys

(Od lewej): Jaros³aw Kaspruk, Zbigniew Zawa³kiewicz, Jakub Ratajski, Jaros³aw Pil, Igor
Szczur na rynku w Legnicy. Przed ekip¹, na zdjêciu widaæ herby miast partnerskich
Legnicy i Drohobycza. Uczestnicy maj¹ unbrania w kolorach Bloku Julii Tymoszenko,
poniewa¿ wyjazd zosta³ zorganizowany dziêki wsparciu patii Nasza Ukraina i BJUT
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- Pielgrzymki zawsze odbywaj¹
siê w paŸdzierniku w ró¿nych
miastach i wsiach Ukrainy, tam,
gdzie s¹ cudowne obrazy Bogaro-
dzicy, - mówi £esia Tkacziw,
nale¿¹ca do organizatorów piel-
grzymki i Lwowskiego Towarzystwa
Misyjnego im. œw. Cyryla i Meto-
dego. – Na terenie Ziemi Stanis³a-
wowskiej jest to ju¿ pi¹ta pielgrzymka.

- Organizatorem ruchu o nazwie
Miêdzynarodowa Pielgrzymka
Ró¿añcowa by³ pobo¿ny Niemiec
Maria de Wolf, który, niestety ju¿
nie ¿yje – kontynuuje £esia, usta-
wiaj¹c wazony z czarnobrywcami
przed g³ówn¹ scen¹, na której za
chwilê rozpoczn¹ swe wystêpy
m³odzie¿owe zespo³y chrzeœcijañskie.
– W po³owie lat 90. Wolf przywióz³
na Ukrainê milion drewnianych
ró¿añców. I, je¿eli uwa¿nie siê
przyjrzymy pielgrzymom, to
zobaczymy, ¿e wielu z nich trzyma
w rêku ciemnobr¹zowe i wiœniowe
ró¿añce „wolfowskie”. On bardzo
chcia³, ¿eby takie pielgrzymki
odbywa³y siê stale, dlatego te¿
przeznacza³ œrodki na ten cel.
Aktualnie organizacja pielgrzymek
odbywa siê dziêki wsparciu ofiaro-
dawców.

- Wybór miejsca pielgrzymki –
to nie przypadek – ¿ywo opowiada
grupie pielgrzymów o. Nikodem
Guraluk, proboszcz miejscowego
klasztoru pw. Uœpienia (Wniebo-
wziêcia) NMP. Pierwsze wzmianki
na piœmie o naszym obrazie mo¿na
odnaleŸæ w starych ksiêgach
klasztornych, pochodz¹cych z XVII
wieku. Z powodu tego, ¿e po mod-
litwie przed Matk¹ Bo¿¹ Pogoñsk¹
ludzie doznawali cudownych
uzdrowieñ, obraz zosta³ uznany za
„³aski pe³ny”. 27 czerwca 2001 r.
obraz Matki Bo¿ej Pogoñskiej zo-
sta³ pob³ogos³awiony przez S³ugê
Bo¿ego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
– w trakcie jego wizyty na Ukrainie.
Wierni zaczêli J¹ nazywaæ Królow¹
Pokucia, poniewa¿ Pogonia nale¿y
do tego tereniu etnograficznego.

Historia Pogoni
Legendy g³osz¹, ¿e nazwa miej-

scowoœci pochodzi z czasów, w
których lud walczy³ z hordami
Mongo³ów i Tatarów. W XIII wieku
na te tereny wdar³ siê chan Buniak,
z którym walczy³ wojewoda Roman
(prawdopodobnie syn Daniela Ha-
lickiego). Ze  swym  nielicznym  wojskiem
stan¹³ do walki z hord¹. Przed walk¹
nasi ¿o³nierze zrobili w polu trzy
wa³y, okopali siê i oczekiwali na
wrogów. Zaniepokojony i zmê-
czony wojewoda Roman zasn¹³
niepostrze¿enie. Niespodziewanie
we œnie us³ysza³ g³os œw. Miko³aja:
„Nie lêkaj siê, dzielny ¿o³nierzu,
Najœwiêtsza Bogarodzica pomo¿e
wam zwalczyæ bisurmanów, ale ty
w miejscu zwyciêstwa wybudujesz
okaza³¹ cerkiew i dasz jej imiê
Maryi!”

Przez Podkarpacie przeszła XII Międzynarodowa Pielgrzymka Różańcowa

W ODWIEDZINY DO „KRÓLOWEJ POKUCIA”

Sta³o siê tak, jak siê rzek³o. Ru-
sicze, podniesieni na duchu przez
wojewodê, rzucili siê w œlady wro-
gów i, dogoniwszy ich w pobli¿u
Tyœmienicy, rozbili doszczêtnie. Od
tamtej pory ta miejscowoœæ nazywa
siê Pogonia, a cerkiew, któr¹ wybu-
dowa³ Roman, otrzyma³a wezwanie
Uœpienia Przenajœwiêtszej Bogarodzicy.

O samym cudownym obrazie
te¿ istnieje wiele podañ i legend.
Starsi mieszkañcy Pogoni twierdz¹,
¿e obraz Matki Bo¿ej zjawi³ siê po
raz pierwszy na lipie, rosn¹cej obok
Ÿród³a wody, maj¹cej w³aœciwoœci
lecznicze. Zobaczywszy to, ludzie
zdjêli go i zanieœli do cerkwi. Jednak
nad ranem obraz pojawi³ siê na
poprzednim miejscu. Mieszkañcy
pomyœleli, ¿e to ktoœ ¿artuje. Zdjêli
ikonê i postawili przy niej w
œwi¹tyni stra¿. Powa¿ni gazdowie
dzielnie stali na warcie przez ca³¹
noc, jednak nad ranem obraz znów
by³ na drzewie. Potem wierni w
procesji zanieœli go do œwi¹tyni i
odt¹d ikona ju¿ nigdzie nie znika³a.

Cudowny obraz od razu sta³ siê
s³ynny. Do niego, ze swymi k³opo-
tami i potrzebami, przychodzili
biedni i bogaci. Bogarodzica wys³u-
chiwa³a próœb i pomaga³a. Dziêkuj¹c
za otrzymane ³aski, ksiê¿na wo³yñ-
ska Iwanna We³yhorska z Potockich
wybudowa³a w  1736 roku  na  tere-
nie klasztoru cerkiew pw. Wniebo-
wziêcia NMP.

Wzlot i upadek klasztoru
W czasach austriackich klasztor

prze¿ywa³ okres rozkwitu, ponie-
wa¿ przybyli tu mnisi z klasztorów,
objêtych kasat¹ rz¹du. Aby jednak
klasztor móg³ istnieæ, do skarbu
pañstwa przekazano srebrne szaty i
korony, w które byli przyozdobieni
Matka Bo¿a i Jezus Chrystus, przed-
stawieni na obrazie.

Przed I wojn¹ œwiatow¹ w Pogoni
zaczêto budowaæ now¹ cerkiew, ale
z powodu walk prace zosta³y prze-
rwane. Najciê¿sze dla klasztoru
by³y jednak czasy komunistycznego
bezbo¿nictwa. Ks. bp Sofron Dmy-
terko, emerytowany ordynariusz
diecezji Iwano-Frankowskiej
obrz¹dku bizantyjsko-ukraiñskiego,
wspomina, jak w po³owie lat 40. w
klasztorze przebywa³o jedynie trzech
mnichów i trzech kap³anów. W
marcu 1947 r. zostali przesiedleni
do klasztoru w Hoszowie, zaœ po-
mieszczenia i teren przekazano
jednostce wojskowej NKWD w
Tyœmienicy. Enkawudyœci obrabowali
i spl¹drowali klasztor, urz¹dzili tu
stajnie. Wkrótce w czterech zabudo-
waniach klasztornych ulokowa³ siê
internat dla osób, cierpi¹cych na
choroby nerwowe i psychiczne,
zak³ad dzia³a do dziœ.

Hanna Kaczur, mieszkanka wsi,
wspomina, jak pewnego razu do
œwi¹tyni wdar³ siê pijany enkawu-
dyista i zacz¹³ strzelaæ do obrazów.
Wówczas zosta³ przestrzelony

cudowny obraz Matki Bo¿ej. Jednak
odp³ata za takie barbarzyñstwo nie
kaza³a na siebie czekaæ. Kiedy wro-
gowie Koœcio³a wracali (a by³o to
w zimie), samochód, podskoczyw-
szy na zamarzniêtej drodze, zrzuci³
tego ¿o³nierza na ziemiê. ¯o³nierz
z³ama³ rêkê, któr¹ strzela³.

Cieszy siê œwi¹tynia
i ojciec Nikodem

Wielkie odrodzenie klasztoru w
Pogoni jest zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
o. Nikodema Guraluka, bazylianina,
urodzonego we wsi Werbiwcia
(Wierzbówka) pod Kosowem. Wst¹pi³
do klasztoru, maj¹c 24 lata. Z
powodu przekonañ religijnych w
czasach sowieckich by³ cztero-
krotnie zwalniany z pracy i doœæ
czêsto wzywany „na rozmowy” do
odpowiednich organów. Jako
kap³an, pracuj¹cy w podziemiu,
dzia³a³ w Horodence, Kosowie,
Ko³omyi. Dziêki niemu, w 1991 r.,
po wyjœciu Ukraiñskiego Koœcio³a
greckokatolickiego z podziemi,
odby³a siê renowacja klasztoru w
Pogoni, zaœ w roku 1996 w³adze
zwróci³y nieprawnie skonfiskowany
maj¹tek.

Jednak o. Nikodema nurtowa³
myœl o tym, gdzie siê znajduje
cudowny obraz. By³o wiadomo, ¿e
ówczesny przeor klasztoru, o. Grze-
gorz Ba³agurak, przekaza³ jedn¹ z
kopii do Tyœmienicy, do klasztoru
sióstr s³u¿ebniczek rytu wschod-
niego. W roku 1933, przetrwawszy
burzliwe czasy sowieckie, obraz
powróci³ od sióstr do Pogoni. Drug¹
kopiê przechowa³a mieszkanka
Stanis³awowa, Antonina Baczyñska,

której rodzina przyjaŸni³a siê z
ojcami bazylianami. Otó¿, ojciec
Nikodem zacz¹³ wypytywaæ ludzi,
gdzie mieszka ta pani. Po jakimœ
czasie dowiedzia³ siê, ¿e wyjecha³a
do wsi Dory. „Pewnego lutowego
dnia 1996 r. pojecha³em do tej wioski
w górach. – wspomina o. Nikodem.
– Dotrzeæ do domu pani Baczyñskiej
by³o ciê¿ko – œniegu nasypa³o a¿ po
pas. Wszed³em do chaty i zobaczy-
³em starowinkê, która na moje pozdro-
wienie „Chrystus siê nam narodzi³!”
odpar³a: „Ojciec przyszed³ po obraz?”
To by³ prawdziwy cud.”

„To Ja, a ty szukasz Mnie”
Jednak o. Nikodem nie traci³

nadziei na odnalezienie prawdziwe-
go cudownego obrazu. D³ugo i
szczerze modli³ siê w tej intencji.
28 lutego 2001 r., odprawiaj¹c
Drogê Krzy¿ow¹, zobaczy³, jak nad
jedn¹ z ikon, która, a propos, stale
by³a w Pogoni, unios³a siê przezro-
czysta zas³ona. W którejœ chwili
kap³an us³ysza³ g³os Bogarodzicy:
„To Ja, a ty szukasz Mnie”. Po jakimœ
czasie – znów g³os: „Zobacz, to rany
od gwoŸdzi, którymi by³y umoco-
wane szaty” (zosta³y oddane do
austriackiego skarbu pañstwa –
Aut). Po tym o. Guraluk zacz¹³ z
poœpiechem ogl¹daæ obraz, porów-
nywaæ go do kopii. Wniosek by³
jeden – ma przed sob¹ orygina³.
Fachowcy z instytutu „Ukrzachid-
projektrestauracja” datowali go na
rok 1650.

Cuda dawne i wspó³czesne
Ojciec Nikodem w wielkim

uniesieniu opowiada o uzdrowie-

HALINA P£UGATOR
Tekst i zdjêcie

Ponad 40 tys. pielgrzymów z ca³ej Ukrainy, Europy i Ameryki uczestniczy³o w XII Miêdzynarodowej
Pielgrzymce Ró¿añcowej, której centrum by³o we wsi Pogonia ko³o Stanis³awowa.

niach dawnych i wspó³czesnych,
które nast¹pi³y w tym œwiêtym
miejscu. Pierwszy udokumentowany
cud jest datowany na rok 1749,
kiedy Roman Duszarewycz z Tyœ-
mienicy zosta³ sparali¿owany. Rodzice
przywieŸli go do Pogoni i ju¿ trze-
ciego dnia ch³opiec stan¹³ na nogi i
odmawia³ modlitwy dziêkczynne.

A oto œwiadectwa wspó³czesne.
Mieszkanka Stanis³awowa, pani
Maria, nagle zaczê³a traciæ wzrok.
Konieczna by³a skomplikowana
operacja w Kijowie. Us³yszawszy o
w³aœciwoœciach leczniczych wody
i cudownym obrazie, kobieta
przyjecha³a do Pogoni, umy³a w tej
wodzie twarz i pomodli³a siê do
Matki Bo¿ej Pogoñskiej. Po jakimœ
czasie lekarze nie mogli poj¹æ, co
siê sta³o – operacja okaza³a siê
zbêdna.

Hanna Pawluk, która opowiada³a
legendê o za³o¿eniu Pogoni, ze ³zami
w oczach wspomina³a, jak po wybu-
chu elektrowni w Czarnobylu ca³ko-
wicie spuch³a jej twarz. Umy³a  j¹  wod¹
ze Ÿród³a, pomodli³a siê do Matki
Bo¿ej Pogoñskiej i obrzêk znik³.

Sam o. Nikodem opowiedzia³,
jak w 2003 roku, kiedy przebywa³
w Podwo³oczyskach pod Tarnopo-
lem, podesz³a do niego m³oda
kobieta. Prosi³a o modlitwê do
Matki Bo¿ej Pogoñskiej w intencji
swych córek-bliŸniaczek, które,
mimo ¿e mia³y 3 lata, nie chodzi³y.
Kap³an powiedzia³, ¿e spe³ni
proœbê, ale kobieta te¿ powinna
wierzyæ i siê modliæ. Po kilku
miesi¹cach otrzyma³ list z podziêko-
waniami za to, ¿e dziewczynki
chodz¹. Mo¿na do tych opowieœci
podchodziæ sceptycznie, jednak,
gdy siê tu przyjedzie, uwierzyæ w
cuda jest ³atwo. Sprzyja temu
atmosfera miejsca.

- Mówi¹, ¿e obraz nawet teraz
pomaga, - opowiada Dorota Miês-
kowska z Wroc³awia, po raz trzeci
przyje¿d¿aj¹ca na Ukrainê na
pielgrzymkê ró¿añcow¹. – Szcze-
gólnie czêsto modl¹ siê przed
obrazem osoby, maj¹ce problemy
ze wzrokiem. Ludzie mówi¹, ¿e
warto z wiar¹ przyjœæ tu, pomodliæ
siê przed obrazem, umyæ twarz
wod¹ ze Ÿród³a, bij¹cego niedaleko
cerkwi i choroba minie, jak rêk¹
odj¹³. Zawsze, jak wracam do
Polski, biorê st¹d du¿o wody i
rozdajê j¹ wszystkim przyjacio³om
i bliskim.

O tym, ¿e obraz Matki Bo¿ej
Pogoñskiej s³ynie z cudów, szybko
sta³o siê wiadomo na Ukrainie i na
œwiecie. Ka¿dej niedzieli przyby-
waj¹ tu setki, a nawet tysi¹ce piel-
grzymów. Jak twierdzi proboszcz,
wkrótce zostanie tu wybudowane
du¿e centrum pielgrzymkowe ze
wspó³czesnym parkingiem, œwi¹-
tyni¹, scen¹ do odprawiania Mszy
œw. dla du¿ej iloœci wiernych, a
tak¿e hotelem dla pielgrzymów.

Nowa kapliczka w Pogoni



11
Kurier Galicyjski * 15 października 2007Widziane z Ukrainy

XXV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza  w Polsce

Pszczelarskie Dożynki,
Sielinko 14�16 września 2007
MYCHAJ£O RUDKOWŒKYJ
Wiceprezes Zwi¹zku Pszczelarzy
Województwa Iwano-
Frankowskiego

W roku bie¿¹cym odby³y siê
w Centrum Doradztwa Rolniczego
w Sielinku – miasteczku oddalonym
od Poznania o 30 km. Centrum
obejmuje 3 ha ziemi i ponad 4000 m2

- pod dachem.
14 wrzeœnia tu zje¿d¿ali siê pszcze-

larze z ca³ej Polski oraz zaproszeni
goœcie z zagranicy. Po drodze na Zjazd
wst¹pi³em do Lublina do swoich
przyjació³ z firmy „Apis”, z którymi
skutecznie wspó³pracowa³em w
ostatnich latach ubieg³ego wieku. Czas
up³ywa szybko. Prezesi firmy zmie-
niali siê, lecz firma prosperuje nadal.
Obecnie Prezesem firmy jest Rados³aw
Janik – cz³owiek m³ody, uroczy,
energiczny, maj¹cy wyczucie do
biznesu dochodowego.

13 wrzeœnia w biurze firmy przy
ul. Diamentowej 23 omawialiœmy
mo¿liwoœci przysz³ej wspó³pracy.
Potem Prezes osobiœcie zawióz³ mnie
do pobliskiej Pszczelej Woli – Centrum
Kszta³cenia Praktycznego i Zespo³u
Szkó³ Rolniczych na odpoczynek po
podró¿y, gdzie zosta³em zakwatero-
wany w akademiku Technikum Pszcze-
larskiego, które szkoli pszczelarzy.

Nastêpnego dnia wraz z panem
Rados³awem wyruszyliœmy do Poz-
nania, poniewa¿ firma „Apis”
uczestniczy³a w Dniach Pszczelarza.
Przetwarza najwiêcej miodów i
produkuje miody pitne – najwiêcej  nie
tylko w Polsce, lecz równie¿ w Euro-
pie. Po drodze zabieramy Pana Jurka
– Prezesa Rady Nadzorczej firmy
„Apis”. Przed samym wyjazdem z
Lublina pan Rados³aw zada³ ma³emu
komputerowi samochodowemu trasê
podró¿y. Na moje wyraŸne zdziwienie
wyjaœni³, i¿ tak zaprogramowanym
samochodem mo¿e podró¿owaæ po
ca³ej Europie i to z szybkoœci¹ 180
km/godz. 200 kilometrowy odcinek
drogi pokonaliœmy w ci¹gu godziny i
czterdziestu minut. W czasie podró¿y
pan Jurek bawi³ nas opowieœciami o

miejscowoœciach, s¹siaduj¹cych z
Sielinkiem, np. w miasteczku Nowy
Tomyœl znajduje siê najwiêkszy na
œwiecie wiklinowy kosz o rozmiarach:
19,8 m d³ugoœci, 9.53 m szerokoœci i
8,98  m wysokoœci. Pomyœla³em sobie:
otó¿ to, moi krajanie! Poza tym, w
Silinku jest muzeum przetwórstwa
wyrobów miêsnych, znane równie¿
poza granicami Polski.

Po przyjeŸdzie do Sielinka zakwa-
terowano nas w pokojach dwuosobo-
wych, poproszono na kolacjê. Otwarcie
Dni Pszczelarza zainaugurowa³
Prezydent Zwi¹zku Tadeusz Sabat.
Przed Msz¹ œw. w koœciele, pszczela-
rze z³o¿yli dary przed o³tarzem
g³ównym. Po czym kolejno zabierali
g³os Minister Gospodarki Rolnej,
Wojewoda, Prezydent Zwi¹zku
Pszczelarzy Polskich oraz ks. G. Ostach.
Potem uczestnicy Zjazdu udali siê na
konferencjê naukow¹, po niej zwie-
dzali stoiska wystawy wyrobów
pszczelarstwa, ich przetworów,
inwentarza pszczelarzy, artyku³ów
apiterapii oraz stoiska wydawnicze.
Wystêp wojewody zawiera³ wiele
ciekawych danych: powierzchnia oraz
iloœæ gospodarstw pszczelarskich
przekraczaj¹ca iloœæ podobnych
gospodarstw na ca³ej Ukrainie. Iloœæ
zagranicznych firm – ponad 4700.
Inwestycji zagranicznych – ponad 7
mlrd USD. Bardzo ciekawy by³

wystêp Prezydenta Zwi¹zku Pszcze-
larzy województwa wielkopolskiego
J. Pietraszaka, który nadmieni³, ¿e
Towarzystwo Pszczelarzy w Poznaniu
zosta³o za³o¿one jeszcze w 1881 roku,
które w roku 1925 liczy³o 7472 cz³on-
ków. Je¿eli w roku 1983 w woje-
wództwie poznañskim by³o 93743
pszczelarzy, to teraz ta liczba prze-
kroczy³a 100000 cz³onków.

Dla mnie zaskakuj¹c¹ by³a iloœæ
ukazuj¹cych siê pism pszczelarskich.
„Bortnik Postêpowy”, który wydawa³
we Lwowie profesor Cisielski, w roku
1876 ukazywa³ siê nak³adem 1086
egzemplarzy, z nich 196 – kolporto-
wano w ksiêstwie poznañskim.
Niemniej interesuj¹ce by³y referaty
sesji popularno-naukowej prof. H.
Jaczyna z Poznania „Marketing na
rynku produktów pszczelich”, prof.
Bogdana Kêdzia „Znaczenie produk-
tów pszczelich dla zdrowia cz³owieka”,
dr B. Polaczea z Free Universytet
Berlin „Pszczelarstwo w Niemczech”,
w którym podano do wiadomoœci
zebranych, i¿ w Niemczech s¹ trzy
zwi¹zki pszczelarskie oraz dr Jendru-
siuka „Nowe leki i preparaty dla
pszczó³”. No i oczywiœcie, ¿e nie oby³o
siê bez wystawy, po³¹czonej ze
sprzeda¿¹ wyrobów i produktów
pszczelarstwa oraz inwentarza
pszczelarskiego.

Pomimo mego corocznego pobytu
w Polsce, stale podziwiam wachlarz
wyrobów pszczelarstwa, preparatów
przemys³u kosmetycznego i farmace-
utycznego oraz artyku³ów u¿ytkowych
z wosku. Jakoœæ inwentarza pszcze-
larstwa jest tak zadziwiaj¹co wysoka,
¿e pszczelarzom ukraiñskim jest
trudno to sobie wyobraziæ. Z przykroœ-
ci¹ odnotowa³em sobie, ¿e oprócz
mnie nie by³o nikogo z Ukrainy.
Ka¿dego razu podziwiam bogactwo
polskich pszczelarzy. O nich troszczy
siê pañstwo oraz Zwi¹zek Pszczelarzy.
U nas na Ukrainie nie wspó³pracuje z
pszczelarzami ani jedno, ani drugie.
Panie Bo¿e, kiedy¿ to i u nas na
Ukrainie pszczo³a bêdzie uszanowana
tak, jak na ca³ym œwiecie?

S³owa i muzyka: Feliks Konarski
„Ref-Ren”

Mo¿e syn, mo¿e wnuk,
mo¿e prawnuk
kiedyœ wreszcie dojedzie
do Lwowa.
W Stryjskim Parku se siêdzie,
a nad g³ow¹ mu bêdzie
szumia³ wiatr, lwowski wiatr
z Kliparowa.

Mo¿e syn, mo¿e wnuk,
mo¿e prawnuk,
naszych marzeñ i snów
spadkobierca,
gdzieœ pod Gór¹ Zamkow¹
zerwie bzu kiœæ liliow¹
i serdecznie przyciœnie do serca.

Mo¿e syn, mo¿e wnuk,
mo¿e prawnuk
kiedyœ wreszcie we Lwowie zagoœci

Piosenkê tê napisa³ na emigracji Feliks Konarski – twórca
„Czerwonych maków na Monte Cassino”. Czasem spe³niaj¹
siê s³owa nawet twórców piosenek. Tak jak i tej.

MOŻE SYN, MOŻE WNUK,
MOŻE PRAWNUK

i na Rynku przyklêknie,
i pok³oni siê piêknie
kamienicom p³acz¹cym
z radoœci.

Mo¿e syn, mo¿e wnuk,
mo¿e prawnuk
za swój powrót i za nas
w podziêce
w bernardyñskim koœciele
dywan z kwiatów uœciele
dnia któregoœ Najœwiêtszej
Panience.

Przed dwoma miesi¹cami Janina
Ratajczak z Gliwic obchodzi³a setne
urodziny

Janina Ratajczak urodzi³a siê 7
sierpnia 1907 roku w Stanis³awowie.
Mia³a liczne rodzeñstwo – 8 sióstr i
braci. By³a najm³odsza w tym gronie.
W jej rodzinie panowa³a d³ugowiecz-
noœæ. Siostra do¿y³a wieku 108 lat
(zmar³a w 2005 roku). Sêdziwa jubilat-
ka jest zwi¹zana z Gliwicami od 1945
roku. Przyjecha³a tu po zakoñczeniu
II wojny œwiatowej w ramach expa-
triacji. Z  wykszta³cenia  jest  nauczycielk¹.

Przez wiele lat pracowa³a w I LO
przy ul. Zimnej Wody. Pe³ni³a tam
funkcjê kierowniczki œwietlicy szkol-
nej. Jej m¹¿ by³ górnikiem. Od 1981
roku jest wdow¹. Dochowa³a siê trójki

Setne urodziny stanisławowianki
dzieci (córki  i  dwóch
synów), trzech  wnuków
i jednego prawnuka.

Janina Ratajczak
wykazuje niespoty-
kan¹ w tym wieku
aktywnoœæ ¿yciow¹.
Interesuje siê roz-
maitymi teleturnie-
jami i konkursami.
Do niedawna na-
gminnie rozwi¹zy-
wa³a wszelkie krzy-
¿ówki. Zachowa³a
godn¹ podziwu sprawnoœæ fizyczn¹.
Samodzielnie robi zakupy, co sprawia
jej – jak wyraŸnie podkreœla, du¿¹
przyjemnoœæ. DŸwiganie toreb nie
stanowi dla niej ¿adnego problemu.

Sama chodzi do koœcio³a i na spacery.
Cieszy siê ¿yciem, a jej optymizm i
pogoda ducha udzielaj¹ siê otoczeniu!

Do ¿yczeñ dla Pani Janiny do³¹-
czamy siê i my.

APEL W SPRAWIE
STAREGO,
ZNISZCZONEGO
CMENTARZA
STANISŁAWOWSKIEGO
Zwracamy się do wszystkich,
kto może być w posiadaniu fotografii
pomników, nagrobków i grobowców,
ze zniszczonego cmentarza
w Stanisławowie o ich przekazanie,
wypożyczenie, odkserowanie
lub zeskanowanie i przekazanie ich
na adres redakcji
„Kuriera
Galicyjskiego”.
Chcemy stworzyć
w miarę pełną
bazę danych tego
najstarszego
kresowego
cmentarza.
Inicjatorem apelu
jest pan Tadeusz
Antoniak z Gliwic



12
15 października 2007 * Kurier Galicyjski Kresowe historie

MARCIN ROMER
tekst i zdjêcie
Fotografie przedwojenne z albumu
rodzinnego W³odzimierza Skruta

Mene zwaty Wo³odia. Wo³odymir
Skrut. Tak jak mojoho tata. Ni, polskoju
mowoju u¿e, na ¿al, ne wo³odiju.
Ko³yœ szczoœ czytaw. Ale znajete –
roki projsz³y.

SUBTELNY SMAK CZEKOLADY

Przedwojenna cukiernia W³odzimierza Skruta

W³odzimierz Skrut z ¿on¹

Siedzimy przy kawiarnianym stoliku
w jednej z kawiarni przy stanis³awowskim
rynku. Przez przy¿ó³cone szyby wpadaj¹
promienie zachodz¹cego ju¿ s³oñca. Pan
W³odzimierz wyci¹ga zawi¹zany pakie-
cik. To wszystko, co zosta³o. Parê starych,
przedwojennych fotografii, piêknie
wyprasowane papierki – opakowania
czekoladek, ksi¹¿eczka Miejskiej Komu-
nalnej Kasy Oszczêdnoœci  w  Stanis³awowie.
Napis informuje, ¿e wk³ady maj¹ porêkê
miasta Stanis³awowa. W lipcu 1939 roku
dopisano odsetki. Zebra³a siê ca³kiem
niez³a suma 7059 z³otych. To prawie 1400
ówczesnych dolarów amerykañskich.
Niez³a sumka. Mo¿na by³o kupiæ za to
nowy samochód. Co ciekawe, ksi¹¿eczka

by³a na okaziciela. „Okaziciel” mia³
mocne nerwy – wierzy³ w porz¹dek i
stabilnoœæ. Siódmego paŸdziernika 1939,
ju¿ po wkroczeniu Sowietów do Stanis³a-
wowa, podj¹³ jedynie 500 z³. A mo¿e tyle
tylko mu pozwolono wzi¹œæ? Reszta
zosta³a. Do dzisiaj.

„To by³a ksi¹¿eczka mojego ojca. By³
znanym w mieœcie cukiernikiem.

W³odzimierz Skrut urodzi³ siê w 1892
roku w powiecie uhersko-stryjskim.
Skoñczy³ Szko³ê Rzemieœlnicz¹ w Stanis-
³awowie, w specjalnoœci cukiernik. Jego
instruktorem w szkole by³ pan Krowicki,
w³aœciciel legendarnej wprost cukierni i
kawiarni w Stanis³awowie. Potem ojciec
u niego pracowa³. W czasie pierwszej wojny

W parku

W Truskawcu

ojca powo³ano do armii austriackiej.
Walczy³ na froncie w³oskim, potem dosta³
siê do niewoli rosyjskiej. W swojej pere-
grynacji dotar³ a¿ do Samarkandy. Potem
uda³o mu siê powróciæ do Stanis³awowa.
Dalej pracowa³ u Krowickiego, by³ te¿
powiatowym instruktorem nauki zawodu.

W latach dwudziestych usamodzielni³ siê
i za³o¿y³ w³asn¹ cukierniê. Krowicki
jeszcze mu w tym pomóg³. Cukiernia
rozwija³a siê dobrze, choæ konkurencja
by³a zaciek³a. Trudno by³o „przebiæ”
zw³aszcza cukierników ¿ydowskich.
Trzeba by³o byæ lepszym. Na wystawie
cukierni piêtrzy³y siê „bomby” kokosowe,
likierowe, ró¿ne rodzaje czekolady. Og³a-
szano konkursy i „promocje” – zupe³nie
jak teraz.

Jako jeden z pierwszych w mieœcie
ojciec kupi³ samochód dostawczy – Forda.
Rozwozi³o siê nim ciastka po ca³ym
mieœcie. Ale nie tylko nim – tak¿e
specjalnymi wozami konnymi.

Przysz³a wojna. W czasie „pierwszej”
okupacji sowieckiej cukiernia zosta³a
znacjonalizowana. Zabrano te¿ Forda.

Po wejœciu Niemców cukierniê
zwrócono. Nie przynios³o to szczêœcia.
Ojciec przechowywa³ znajomych
¯ydów.

Ktoœ doniós³. Ojca zabra³o gestapo.
Uratowa³ go szwagier, pracuj¹cy u
Niemców jako t³umacz. Po d³ugim i

ciê¿kim œledztwie uda³o siê go wykupiæ.
W roku 1944 znów przyszli Sowieci.

Tym razem ojciec nawet nie przyzna³
siê, ¿e to by³a jego cukiernia. Pracowa³ w
niej dalej jako „specjalista”.

Nazywa³a siê teraz „Kondyterska
Fabryka im. Komsomo³u”. Czêœæ rodziny
wyjecha³a do Polski. Jeszcze na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych by³ z nimi kontakt.
Ktoœ przyje¿d¿a³ tutaj, ja te¿ by³em u nich

w Gdañsku. Kiedy starsze pokolenie
odesz³o, kontakt siê urwa³. Ka¿dy mia³
swoje inne sprawy...

Ojciec te¿ móg³ wyjechaæ, ale nie
chcia³. Pocz¹tkowo czeka³, ¿e coœ siê
zmieni. Pilnowa³ cukierni. Potem ju¿
wiedzia³, ale by³o za póŸno.

Miêdzy rodzicami by³a du¿a ró¿nica
wieku. Mama urodzi³a siê w 1922 roku.
Pochodzi³a z czysto polskiej rodziny



13
Kurier Galicyjski * 15 października 2007

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

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

FIRMA ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
WYKWALIFIKOWANYCH W BRANŻY METALOWEJ

(ślusarzy, tokarzy, frezerów)
DO LEGALNEJ PRACY W POLSCE

ZAPEWNIAMY ZAKWATEROWANIE
Płace od 5 zł/h (dla pomocnika ślusarza)
do 10zł/h (dla inżyniera, znającego maszyny sterowane cyfrowo)
Tel. w Polsce: +48 505 029 650

£opatyñskich, skoñczy³a gimnazjum
Urszulanek. Jej rodzice wczeœnie umarli.
Mamê wychowywali bracia. Niewiele o
tym wiem. Jednego z braci – Kazimierza
– rozstrzelali. Kiedy? Kto? Tego nie wiem.

Ojciec do koñca ¿ycia pracowa³ jako
cukiernik. Zmar³ w 1967 roku. Mama
prze¿y³a ojca o 25 lat.

Ja te¿ zosta³em cukiernikiem. Za
czasów radzieckich by³em kierownikiem

„kondytorskiego cechu”. Startowa³em
nawet w wystawach bran¿owych. Zdoby³em
parê nagród. Dorabia³em jako nauczyciel
zawodu.Teraz jestem na emeryturze.
Cieszê siê dzieæmi, wnukami. Ale ich to,
co panu opowiedzia³em, nie interesuje. To
by³ inny œwiat, zupe³nie ju¿ dla nich obcy.

I tylko mnie, z rzadka, œni siê niepo-
wtarzalny, subtelny smak „tamtej”
czekolady.”

W³odzimierz Skrut przed dawn¹ cukierni¹ swego ojca



14
15 października 2007 * Kurier Galicyjski Postacie kontrowersyjne

MARCIN ROMER

Szeptyccy to jeden
ze starych rodów kresowych

Jeszcze w 1469 roku król Kazimierz
Jagielloñczyk potwierdzi³ prawa Fiodora
z Szeptyc oraz jego wnuków Fiodora,
Hliba i Sienka do posiadania dóbr Szep-
tyce. Ten ruski, w swoich korzeniach, ród
dobrze przys³u¿y³ siê Rzeczypospolitej.
Nazwisko Szeptycki nosi³ ci¹gn¹cy pod
Wiedeñ rotmistrz pancerny Stefan. Jego
syn zosta³ póŸniej biskupem przemyskim.
Porucznik Wincenty Szeptycki bra³ udzia³
w s³awnej szar¿y pod Somossier¹.

W pocz¹tkach XIX wieku ród by³ w
pe³ni spolonizowany. Jeszcze w XVIII
stuleciu Szeptyccy zmienili obrz¹dek na
rzymskokatolicki. Byli typowym przyk³a-
dem tych, co to gente Ruthenus, natione
Polonus.

Po 1772 roku otrzymali z r¹k cesarza
austriackiego tytu³ hrabiów Œwiêtego
Cesarstwa Rzymskiego.

Szeptyccy skoligaceni byli z Wiœnio-
wieckimi, Ledóchowskimi i innymi rodami
arystokratycznymi.

Obok polonizuj¹cych siê rodów
ruskich, element polski umacnia³y nap³y-
waj¹ce z Polski centralnej rody mo¿no-
w³adcze, zak³adaj¹ce na Rusi nowe linie
rodowe.

Przybywa³a  te¿, zw³aszcza za  czasów
panowania andegaweñskiego, szlachta
pochodzenia wêgierskiego.

Z niej wywodzi³ siê ród Fredrów. Na
Rusi  znajdowali  schronienie Czesi, wygnani
z kraju przez przeœladowania antyhusyckie,
np. ród Herburtów z Moraw. Przybywali
Niemcy oraz W³osi po upadku kolonii
genueñskich nad Morzem Czarnym. Ten
nap³ywowy ¿ywio³ doœæ szybko siê
polonizowa³.

Aleksander Fredro
- dziadkiem Szeptyckich

W ostatniej dekadzie XVIII stulecia
w starej, ju¿ z dawna polskiej, rodzinie
Fredrów przyszed³ na œwiat syn Alek-
sander, póŸniejszy autor komedii, które
na sta³e wesz³y do panteonu polskiej
literatury i teatru.

Aleksander hrabia Fredro by³ jednak
nie tylko zdolnym pisarzem, ale nie
gorszym wojskowym i bardzo zdolnym
zarz¹dc¹ odziedziczonego maj¹tku. Za
m³odu przeszed³ niemal ca³¹ kampaniê
napoleoñsk¹. Do domu powróci³ dopiero
po klêsce cesarza Francuzów jako kawaler
Legii Honorowej. Wyjechaliœmy razem,
z odmiennych pobudek: Napoleon na
Elbê, ja zasiê do Rudek – pisa³, wspomi-
naj¹c te czasy.

W listopadzie 1826 w wieku 33 lat,
po jedenastu latach starañ, Aleksander
hrabia Fredro poœlubi³  Zofiê z Jab³onow-
skich Skarbkow¹. Jej pierwszym mê¿em
by³ hrabia Stanis³aw Skarbek – przysz³y
fundator lwowskiego teatru, w którym
Fredro wystawia³ swoje komedie(!).
Ma³¿eñstwo Zofii i Aleksandra by³o
bardzo szczêœliwe. Fredrowie mieli dwoje
dzieci. Syna Jana Aleksandra i córkê
Zofiê, zamê¿n¹ hrabinê Szeptyck¹, która
by³a matk¹ a¿ siedmiorga synów. Ojcem
ich by³ ziemianin obrz¹dku rzymskokato-
lickiego Jan Kanty hrabia Szeptycki.
Wychowaniem synów zajmowa³a siê
g³ównie matka. Dwóch najstarszych nie
doczeka³o wieku doros³ego. Piêciu pozo-
sta³ych w ró¿ny sposób zapisa³o siê w
historii tej ziemi.

Andrij Szeptycki
Chyba najbardziej znanym, z poœród

braci, by³ Roman Maria Aleksander hrabia
Szeptycki znany bardziej jako Andrij
Szeptycki. Jak wszyscy bracia, by³ cz³o-
wiekiem dobrze wykszta³conym. Ukoñczy³

SZEPTYCCY, HABSBURGOWIE I INNI
Czy mo¿na wybraæ sobie narodowoœæ? Historia mówi, ¿e tak. Jednak, gdy robi¹ to rodzeni bracia, przy czym
ka¿dy z nich wybiera inn¹, zawsze daje to posmak sensacji. Gdy narody, wybrane przez ka¿dego z nich,
wkraczaj¹ w sytuacjê konfliktow¹, sytuacja nabiera cech dramatu.

gimnazjum œw. Anny w Krakowie, krótko
by³ huzarem, studiowa³ na uniwersytetach
w Krakowie i w ówczesnym niemieckim
Wroc³awiu. W wieku 23 lat porzuci³ ¿ycie
œwieckie i wst¹pi³ do zakonu bazylianów
(w obrz¹dku grekokatolickim), przyjmuj¹c
zakonne imiê Andrij. Od tego czasu datuje
siê prawdziwie wielka, choæ trudna i
czasem kontrowersyjna kariera m³odego
Szeptyckiego. Okazuje siê byæ niezmier-
nie zdolnym organizatorem. Zostaje
cz³onkiem Izby Panów wiedeñskiego
parlamentu, pe³ni te¿ funkcjê wice-
marsza³ka galicyjskiego sejmu krajowego.
W roku 1900, w wieku zaledwie 35 lat,
zostaje mianowany przez papie¿a Leona
XIII metropolit¹ halicko – lwowskim.

Metropolita Andrij Szeptycki staje siê
wkrótce duchowym przywódc¹ odradza-
j¹cego siê ukraiñskiego ruchu narodowego.
Mimo pocz¹tkowej nieufnoœci ze strony
dzia³aczy ukraiñskich (znowu nam Polaka
przys³ali!), szybko zdobywa ich uznanie i
szacunek. Szeptycki zak³ada we Lwowie
Ukraiñskie Muzeum Narodowe, pomaga

do kwietnia 1917 – komendant ca³oœci
Legionów. Do maja 1918 – genera³-
gubernator w Lublinie. Z funkcji tej ust¹pi³
w proteœcie przeciw oddaniu Ziemi
Che³mskiej Ukrainie w traktacie brzeskim.
Od paŸdziernika 1918 r. dowodzi³
podleg³emu dowództwu niemieckiemu
Polnische Wehrmacht. Od listopada 1918
– w Wojsku Polskim, nastêpca gen.
Tadeusza Rozwadowskiego na stanowisku
Szefa Sztabu Generalnego, funkcjê
sprawowa³ do marca 1919. W wojnie

politej. Na pocz¹tku 1919 podj¹³ s³u¿bê
w Sztabie Generalnym URL. W 1920
osiad³ na sta³e w Austrii, utrzymuj¹c siê z
pensji, przyznanej przez ukraiñskie
przedstawicielstwo (pensjê wstrzymano w
marcu 1921). W maju i lipcu 1920
uczestniczy³ jako  emisariusz rz¹du ZURL
w pertraktacjach  z  hetmanem Paw³em
Skoropadskim w Lipsku. By³ pretenden-
tem do tronu ukraiñskiego, popierany
przez Ukraiñsk¹ Partiê Ludow¹ Myko³y
Czudniowa, roz³amow¹ grupê „chlibo-
robów-pañstwowców”  Wiktora Andrijew-
skiego, oraz emigracyjny ruch Ukraiñskiego
Wolnego Kozactwa.

Za wspó³pracê oraz za poparcie d¹¿eñ
pro-pañstwowych Ukraiñców zosta³ wydzie-
dziczony przez ojca, o czym arcyksi¹¿ê
Karol Stefan Habsburg poinformowa³
publicznie za poœrednictwem prasy.

Sam Karol Stefan te¿ o ma³y w³os nie
zosta³ królem, ale Polski. Jego kandydatura
przez pewien czas by³a powa¿nie rozpa-
trywana na europejskich dworach, gdy
rozmyœlano o stworzeniu polskiego pañ-
stewka pod niemieckim protektoratem.

Dom ¿ywieckich Habsburgów
by³ wielojêzyczny

Sam ksi¹¿ê, oprócz niemieckiego i
polskiego, w³ada³ w³oskim, wêgierskim,
hiszpañskim, s³oweñskim i angielskim. W
tym w³aœnie jêzyku czêsto rozmawia³ z
dzieæmi. W rodowej siedzibie szeœcioro
dzieci ksi¹¿êcej pary – trzy córki: Eleonora,
Renata i Mechtylda oraz duma ojca trzej
synowie: Wilhelm, Karol i Leon spêdzi³o
najwa¿niejsze lata ¿ycia, ukoñczy³o
prawdziw¹ szko³ê charakterów.

Ksi¹¿ê wychowywa³ dzieci surowo,
ale niezwykle starannie. Nauka na dworze
trwa³a prawie przez ca³y rok. O tak d³ugich
wakacjach, jak teraz, ksi¹¿êta nawet
marzyæ nie mogli.

Dom przesi¹kniêty by³ polskim
duchem. Sta³ym goœciem by³ m.in. ma-
larz Wojciech Kossak, którego dzie³a
zdobi¹ do dziœ surowe œciany zamku.

Karol Stefan dba³ bardzo
o dobre kontakty z Polakami

To by³ jego wybór polityczny, ale i
sympatia. Dwie swoje córki wyda³ za
polskich arystokratów. Renata zwi¹za³a
swój los z rodem Radziwi³³ów, zaœ Mech-
tylda wysz³a za Czartoryskiego. Warto
dodaæ, ¿e ma³¿eñstwa zosta³y zawarte z
mi³oœci. Mo¿na jednak powiedzieæ, i¿
ksiê¿niczki mia³y szczêœcie, zakochuj¹c
siê w Polakach.

Pomnik Aleksandra Fredry,
przeniesiony ze Lwowa do Wroc³awia

1920 by³ dowódc¹ Frontu Pó³nocno-
Wschodniego i 4. Armii. W roku 1923 –
przez kilka miesiêcy pe³ni³ funkcjê
ministra spraw wojskowych. Tymczasem
metropolita Andrij Szeptycki stan¹³
wyraŸnie po stronie odradzaj¹cych siê
aspiracji pañstwowych Ukraiñców.
Narody dawnej Rzeczpospolitej inaczej
widzia³y swoj¹ przysz³oœæ, ich politycy
dobierali sobie innych przyjació³.

Andrij-Roman
i Wilhelm Habsburg

Gdy Stanis³aw Szeptycki podejmowa³
dzia³ania na rzecz odrodzenia pañstwa
polskiego, jego rodzony brat Andrij –
Roman wraz z arcyksiêciem Wilhelmem
Habsburgiem (nazywanym tak¿e Wasy-

Andrij Szeptycki. Lwów, katedra
œw. Jura

Genera³ Stanis³aw Szeptycki

Ciosem dla ksi¹¿êcej pary by³, bowiem
mezalians trzeciej z córek, Eleonory. Jako
jedyna, wybra³a na mê¿a Niemca, no i
zmartwienia, zwi¹zane z Wilhelmem.
Poparciem rodziny Habsburgów dla odra-
dzaj¹cej siê Polski by³o wst¹pienie  do woj-
ska polskiego w Krakowie synów Karola
Stefana - Leona Karola i Karola Olbrachta.

W³aœnie Karol Olbracht
sta³ siê rzeczywistym duchowym

spadkobierc¹ ojca
Przyj¹³ obywatelstwo polskie i czu³

siê Polakiem. Dwadzieœcia lat póŸniej,
podczas II wojny œwiatowej, odmówi³
wspó³pracy z Niemcami i podpisania
volkslisty. ¯¹da³, aby traktowano go, jak
oficera Wojska Polskiego, którym w
istocie by³ i za którego siê uwa¿a³. W
konsekwencji pozbawiono go maj¹tku, a
w wyniku przes³uchañ straci³ zdrowie:
wiêziony i przes³uchiwany w cieszyñskim
gestapo utraci³ oko i zosta³ jednostronnie
sparali¿owany. Jego s³awne stwierdzenie:
Habsburg nie jest Niemcem doprowa-
dza³o do sza³u przes³uchuj¹cych go
gestapowców. Zachowa³y siê protoko³y,
w których Niemcy opisuj¹, ¿e jego opór
wobec nazistów zaostrza³ siê tym silniej,
im bardziej oni naciskali, aby uzna³, ¿e
jest Niemcem. Dziêki staraniom ¿ony,
³¹czniczki i oficera AK, skoligaconej z
królow¹ szwedzk¹, uda³o siê na drodze
zabiegów dyplomatycznych i za wp³ace-

Wilhelm Habsburg, nazywanym tak¿e
Wasylem Wyszywanym

za³o¿yæ pismo “Mo³odaja Ukrajina”.
Myœlê, ¿e i w pe³ni czuje siê ju¿ Ukraiñ-
cem. W jego œlady idzie równie¿, o cztery
lata m³odszy, brat Kazimierz, hrabia
Szeptycki. W 1910 roku zmienia obrz¹dek
na greckokatolicki, równie¿ wybieraj¹c
¿ycie zakonne i przyjmuj¹c imiê Klemens.
Przed tym prowadzi³ intensywn¹ dzia³al-
noœæ polityczn¹ , ukoñczy³ uniwersytet w
Insbrucku. I on wybiera powrót do Ÿróde³
– jest Ukraiñcem. Pozostali trzej bracia
Szeptyccy czuj¹ siê Polakami.

Stanis³aw Maria hrabia Szeptycki
Z nich postaci¹ najbardziej znan¹ i

wyrazist¹ by³, dwa lata m³odszy od And-
rija – Romana, genera³ armii austriackiej,
a nastêpnie genera³ broni Wojska Pol-
skiego Stanis³aw Maria hrabia Szeptycki.

Zawsze czu³ siê Polakiem. Od lipca
1916 do paŸdziernika 1916 by³ dowódc¹
III Brygady Legionów Polskich, nastêpnie

lem Wyszywanym – pretendentem do
korony Ukrainy lub tylko Galicji i Lodo-
merii) dzia³a³  aktywnie na rzecz utworzenia
pañstwowoœci ukraiñskiej w Galicji
Wschodniej. By³ duchowym przywódc¹
walki Ukraiñców w listopadzie 1918. W
1921 wyjecha³ do zachodniej Europy,
gdzie przez dwa lata zabiega³ u rz¹dów
Francji i Wielkiej Brytanii o oderwanie
Che³mszczyzny i Galicji od Polski i utwo-
rzenie z nich niepodleg³ej Ukrainy.
Wilhelm Habsburg by³ najm³odszym
synem arcyksiêcia Karola Stefana z
¿ywieckiej ga³êzi Habsburgów.

M³ody Wilhelm po ukoñczeniu aka-
demii wojskowej w 1915 r. zosta³ przydzie-
lony jako nadporucznik do 13 pu³ku
u³anów. W 1918 r. mianowany na stano-
wisko dowódcy Legionu Ukraiñskich
Strzelców Siczowych i otrzyma³ stopieñ
pu³kownika. Jego adiutantem by³ Ostap
£ucki, póŸniejszy senator II Rzeczypos-

Wojsko Polskie pod dowódstwem genera³a Stanis³awa Szeptyckiego wkracza
na Œl¹sk

Jan Mildner, Józef Korfanty, gen. Stanis³aw Szeptycki. Katowicie, czerwiec 1922
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niem sowitych ³apówek wykupiæ Karola
Olbrachta od Niemców i rodzina ostatecz-
nie wyemigrowa³a do Szwecji, gdzie
Karol Olbracht, nigdy nie odzyskawszy
zdrowia, zmar³ w 1951 r.

Gente Polonus Natione Germanus
Dobra pszczyñskie, choæ niedaleko

¯ywca po³o¿one, znajdowa³y siê w
pañstwie pruskim. Ich w³aœcicielem by³
wówczas Jan Henryk (Hans Heinrich) XV

wdziêczny Henryk spe³nia³ wszystkie
zachcianki ¿ony, pozwalaj¹c wydawaæ
pieni¹dze na klejnoty i toalety. Sielanka
nie trwa³a, jednak, wiecznie i w miarê,
jak synowie dorastali, ros³a wzajemna
obojêtnoœæ, a potem – niechêæ ksi¹¿êcej
pary. W czasie I wojny œwiatowej zamek
w Pszczynie sta³ siê na dwa lata g³ówn¹
kwater¹ wschodnich wojsk cesarza
Wilhelma II.

5. XI. 1916 r. w zamku podpisano
deklaracjê niemieckiego i austriackiego
cesarza o utworzeniu zale¿nego od Nie-
miec Królestwa Polski. Propozycjê zg³osi³
cesarz Niemiec Wilhelm II pod warun-
kiem, ¿e na tronie króla zasi¹dzie Ksi¹¿ê
Pless, Hans Heinrich XV. – Jan Henryk
XV, Reichsgraf von Hochberg, w którym

powstaniu i podziale Górnego Œl¹ska
Pszczyna wraz z ca³ym powiatem przypad³a
Polsce.

29  czerwca 1922 uroczyœcie wkroczy³y
do miasta wojska polskie pod dowódz-
twem genera³a Stanis³awa Szeptyckiego.
Wita³ go Wojciech Korfanty. Œl¹sk wraca³
do Polski.

Hochbergowie, nie chc¹c naraziæ siê
nowym w³adzom, przyjêli obywatelstwo
polskie. Mija³y lata. Ka¿dy z synów Jana
Henryka XV i piêknej Daisy (po polsku
Stokrotka) mia³ swoje, zupe³nie inne
sympatie. Zwolennikiem Niemiec by³
tylko Bolko, który zmar³ w dziwnych, do
dziœ niewyjaœnionych okolicznoœciach.
Dwaj pozostali, którzy przed wybuchem
II wojny œwiatowej znaleŸli siê w Anglii,
wybrali inaczej. Starszy Jan Henryk XVII
zosta³ oficerem brytyjskim. Wybra³ naro-
dowoœæ matki. M³odszy Aleksander
zg³osi³ siê na ochotnika do Polskich Si³
Zbrojnych. Walczy³ na Bliskim Wschodzie
i we W³oszech. Pracowa³ jako t³umacz w
sztabie Naczelnego Wodza. Podobno w
czasie jego s³u¿by przy sztabie podszed³

Hochberg, ksi¹¿ê von Pless (Pszczyñski).
By³ praktycznie rówieœnikiem Karola
Stefana Habsburga, jak i Andrija –
Romana Szeptyckiego.

Spadkobierca jednej z najwiêkszych
fortun œl¹skich pocz¹tek kariery mia³
równie¿ podobny. Ukoñczy³ ekskluzywne
gimnazjum œw. Marii Magdaleny we
Wroc³awiu, studiowa³ ekonomiê na uni-
wersytetach w Berlinie, Genewie, Bonn.

Potem by³ …huzarem. Po ukoñczeniu
s³u¿by wojskowej ruszy³ w d³ug¹ podró¿
dooko³a œwiata. To wszystko mia³o go
przygotowaæ do zarz¹dzania olbrzymimi
dobrami Hochbergów na Œl¹sku. Hoch-
bergowie nale¿eli wówczas do najpotê¿-
niejszych i najstarszych  rodów  niemieckich.
W ich ¿y³ach p³ynê³a krew ...Piastów œl¹s-
kich, co by³o rodzinnym powodem do
dumy. By³o rodzinn¹ tradycj¹, by w
ka¿dym pokoleniu jeden z synów nosi³
imiê Bolko. Czuli siê Niemcami. Mo¿na

Arcyksi¹¿e Karol Stefan Habsburg

powiedzieæ - Gente Polonus Natione
Germanus.

W wieku lat trzydziestu, w roku 1891,
Henryk XV, naciskany przez rodzinê,
obawiaj¹c¹ siê jego starokawalerstwa –
o¿eni³ siê z Mari¹ Teres¹, zwan¹ ksiê¿n¹
Daisy. Daisy, a w³aœciwie Maria Teresa
Oliwia Cornwallis West, urodzi³a siê w
1873 roku, w niezbyt zamo¿nej, ale
szczyc¹cej siê znakomitym pochodzeniem
rodzinie. Z jej przodków wywodzi³y siê
dwie królowe angielskie, natomiast brat
Daisy by³ ojczymem Winstona Churchilla.
Maria Teresa by³a kobietk¹ pe³n¹ wdziêku
i urody, a o jej wzglêdy zabiega³a ca³a
mêska czêœæ Europy.

Po ceremonii œlubnej pañstwo m³odzi
wyjechali w podró¿ dooko³a œwiata, z której
Daisy przywioz³a sznur pere³ o d³ugoœci
ponad 6 metrów. Po¿ycie ma³¿eñskie
uk³ada³o siê pocz¹tkowo znakomicie.
Daisy urodzi³a trzech synów, za których

podziemiach pa³acu urz¹dzono wówczas
prowizoryczne wiêzienie, gdzie osadzano
schwytanych Polaków. Równie¿ podczas
kolejnych dwóch powstañ Hochbergowie
aktywnie wspierali ¿ywio³ niemiecki. Jan
Henryk XV wyposa¿y³ w³asnym sumptem
spory oddzia³, który pod dowództwem
jego syna podczas III powstania œl¹skiego
stoczy³ ciê¿kie walki z powstañcami na
Górze Œwiêtej Anny.

Wczeœniej, w 1921, w plebiscycie, który
mia³ zdecydowaæ o przynale¿noœci pañst-
wowej Górnego Œl¹ska, za Polsk¹
g³osowa³o w powiecie pszczyñskim 53
tys. mieszkañców, a za Niemcami – 18
tys. W samym mieœcie zwyciê¿y³a jednak
doœæ zdecydowanie opcja niemiecka -
2843 g³osów przeciwko 910 za Polsk¹.
Wœród g³osuj¹cych za Niemcami byli
równie¿ tak¿e specjalnie przywiezieni
„emigranci” z okolic Ksi¹¿a, sprowadzeni
przez ksiêcia Jana Henryka. Po III

Rynek w Pszczynie. Z prawej strony widoczny pa³ac Hochbergów

p³ynie piastowska krew! Zaraz po zakoñ-
czeniu wojny, gdy wa¿y³y siê losy
przynale¿noœci pañstwowej Górnego
Œl¹ska, Pszczyna sta³a siê znów widowni¹
wa¿nych wydarzeñ historycznych. Hoch-
bergowie  byli  zdecydowanymi  zwolenni-
kami w³¹czenia ziemi pszczyñskiej do
Niemiec. Gdy 16 sierpnia 1919 r. wybuch³o
I powstanie œl¹skie, powstañcy zostali
zaatakowani przez wojska niemieckie ju¿
w miejscu zbiórki, zaœ ksi¹¿ê udostêpni³
swój pa³ac na siedzibê i koszary para-
militarnych grup niemieckich. W

Jan Henryk XVII, ksi¹¿ê Pszczyñski

Specjalnego Kolegium KGB w Kijowie
– skazany na d³ugoletnie wiêzienie o
zaostrzonym re¿imie we W³odzimierzu
nad KlaŸm¹. Zmar³ w tym wiêzieniu 1
maja 1951 roku.

Rok wczeœniej w rodzinnym Korczy-
nie zmar³ genera³ Stanis³aw Szeptycki. W
latach 1945 – 1950 by³ prezesem Pol-
skiego Czerwonego Krzy¿a.

Sam metropolita Andrij – Roman
hrabia Szeptycki zmar³ 1 listopada 1944
roku, wkrótce po wkroczeniu Armii
Czerwonej do Lwowa. Ostatnie lata
spêdzi³ na wózku inwalidzkim w pa³acu
biskupim opodal katedry œw. Jura. Jego
dzia³alnoœæ w latach II wojny œwiatowej
– to temat na odrêbne opracowanie. W
swoim pojêciu sta³ konsekwentnie po
stronie narodowego ruchu ukraiñskiego,
lawirowa³ pomiêdzy zmieniaj¹cymi siê
okupantami, nie zapomina³ jednak o
przykazaniach Bo¿ych. W swoim pa³acu
biskupim przechowywa³ ¯ydów –
podobne dyspozycje wyda³ i innym struk-
turom koœcielnym. Po œmierci ¿egna³y
go t³umy lwowian. W ostatniej drodze

do niego ¿o³nierz,w którym Aleksander
rozpozna³ jednego z pracowników zamku
w Pszczynie. Jakbym nie widzia³ pana
w tym mundurze, powiedzia³bym, ¿e
jest pan synem ksiêcia pszczyñskiego.
-To ja, - odpowiedzia³ Aleksander
Hochberg. Ponoæ jego rozmówca ma³o nie
zemdla³.

Wróæmy znów do Szeptyckich
Mimo krañcowo ró¿nych czasami

wyborów – w ¿yciu prywatnym Szeptyccy
trzymali siê razem. Ogl¹da³em fotografiê
piêciu braci Szeptyckich, wykonan¹ w
roku 1938 w £abuniach na ZamojszczyŸ-
nie. Podobno zawsze byli zgran¹,
kochaj¹c¹ siê rodzin¹.

Lata drugiej wojny œwiatowej, mimo
ró¿nych wyborów, by³y dla nich tragiczne.

27 wrzeœnia 1939 roku ¿o³nierze
sowieccy rozstrzelali w rodowym maj¹tku
Szeptyckich w Przy³bicach, brata Andrija
– Leona Szeptyckiego wraz z ¿on¹ Jad-
wig¹, kolekcjonerk¹ i mi³oœniczk¹ pieœni
ukraiñskich. By³o to œwiadome poœrednie
uderzenie w metropolitê Andrija, wymie-
rzone przez komunistyczn¹ w³adzê
sowieck¹. Bratanek i zarazem chrzeœniak
metropolity, nosz¹cy to samo imiê (syn
Leona), Andrzej Szeptycki by³ klerykiem
rzymskokatolickim. Bêd¹c dopiero na
pierwszym roku  w  seminarium we Lwowie,
jako oficer rezerwy otrzyma³ zezwolenie
biskupa na udanie siê na front. Zgin¹³ w
Katyniu.

19 czerwca 1940 roku gestapo zamê-
czy³o w Rotundzie zamojskiej drugiego z
braci Szeptyckich, Aleksandra w³aœciciela
maj¹tków, £abunie i £aszczów. By³ on
jedn¹ z pierwszych ofiar pacyfikacji za-
mojszczyzny.

Nastêpny z braci Szeptyckich - b³ogo-
s³awiony Kazimierz (o. Klemens  – wyniesiony
na o³tarze przez papie¿a Jana Paw³a II)
by³ archimandryt¹ zakonu Studytów
Uniowskiej £awry. Aresztowany w 1947
roku przez w³adze sowieckie by³ pocz¹t-
kowo przetrzymywany w Przemyœlanach,
a nastêpnie na podstawie decyzji orzeczenia

towarzyszy³a mu kompania honorowa
wojsk sowieckich. Spocz¹³ w podziem-
nej krypcie archikatedry œw. Jura we Lwo-
wie. Po kilku latach w³adze sowieckie
urz¹dzi³y w krypcie magazyn.

Marny los spotka³ te¿ Wilhelma
Habsburga (Wasyla Wyszywanego)

Po zajêciu Austrii przez Armiê Czer-
won¹ 26 sierpnia 1947 zosta³ aresztowany
przez GRU, wywieziony potajemnie do
ZSRR, skazany jako „angielski agent” na
25 lat wiêzienia, zmar³ na gruŸlicê w
³ukianiwskim wiêzieniu w Kijowie.

EPILOG
25 stycznia 1992 ¯ywiec goœci³

przedstawicieli rodu Habsburgów – ksiê-
cia Karola Stefana wraz z siostr¹ Mari¹
Krystyn¹ Habsburg, zamieszka³ego od
1939 r. w Szwecji i jego przyrodniego
brata – Ojca Joachima Badeniego.
Goœcie otrzymali  honorowe  obywatel-
stwo  miasta. Swoje dzieci wychowali na
polskich patriotów. Wszyscy mówi¹
piêkn¹ polszczyzn¹.

W 2000 r. ksiê¿na Maria Krystyna
Habsburg powróci³a w rodzinne strony i
zamieszkuje w podarowanym przez
miasto mieszkaniu, znajduj¹cym siê w
¯ywieckim Nowym Zamku. Mieszkañcy
z szacunkiem i przyjaŸni¹ traktuj¹ córkê
zas³u¿onego dla miasta cz³owieka.

Ostatni z ¿yj¹cych Hochbergów –
oczywiœcie Bolko (ur. w roku 1936) jest
honorowym obywatelem miasta Pszczy-
ny. Bywa na zamku, pomaga urz¹dzaæ
tam wystawy, wspiera, na ile mo¿e.

W Polsce mieszkaj¹ wnuki Leona
Szeptyckiego – Maria Szeptycka –
profesor w Instytucie Problemów
J¹drowych i Andrzej Szeptycki – profesor
Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t
PAN.

Trzeci wnuk Leona i zarazem trzeci
z rodzeñstwa – Pawe³ Szeptycki jest
profesorem matematyki w USA

Cesarz Wilhelm II - pi¹ty od lewej, trzeci od lewej - Jan Henryk XV, ksi¹¿ê
von Pless

16 X 1978 Konklawe wybra³o 264.
papie¿a. Zosta³ nim kardyna³ Karol
Wojty³a, który przybra³ imiê
Jana Paw³a II.
17 X 1849 Zmar³ Fryderyk Chopin,
œwiatowej s³awy kompozytor
i pianista.
18 X 1596 W Brzeœciu Litewskim
ustanowiono uniê miêdzy Koœcio-
³ami katolickim i prawos³awnym.
Utworzono prawos³awny Koœció³
unicki, uznaj¹cy zwierzchnoœæ  papie¿a.
18 X 1672 Rzeczpospolita zawar³a
z Turcj¹ traktat w Buczaczu, na mocy
którego utraci³a Podole i Ukrainê
oraz zosta³a zmuszona do p³acenia
corocznych „upominków” su³tanowi.
19 X 1984 Funkcjonariusze SB
uprowadzili i zamordowali ksiêdza
Jerzego Popie³uszkê.
19 X 1813 Zmar³ ksi¹¿ê Józef
Poniatowski, naczelny wódz wojsk
Ksiêstwa Warszawskiego, marsza³ek
Francji.
21 X 1947 Stanis³aw Miko³ajczyk,
prezes Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, z powodu zagro¿enia wiêzieniem
opuœci³ potajemnie Polskê i uda³ siê
do Wielkiej Brytanii.
22 X 1939 Na ziemiach polskich,
w³¹czonych po 17 wrzeœnia w sk³ad
ZSRR, przeprowadzono “wybory”
do Zgromadzeñ Narodowych tzw.
Zachodniej Bia³orusi i Zachodniej
Ukrainy.
23 X 1843 Urodzi³ siê Henryk Sie-
miradzki, malarz.
24 X 1795 Rosja, Austria i Prusy
zawar³y uk³ad w sprawie ostatecznego
rozbioru Polski.
24 X 1938 Spotkanie w Berlinie
ministra spraw zagranicznych Rzeszy
Joachima Ribbentropa z ambasado-
rem Polski Józefem Lipskim, podczas
którego przedstawione zosta³y
niemieckie postulaty terytorialne -
przy³¹czenie Gdañska do Rzeszy ,
eksterytorialna autostrada i linia
kolejowa przez Pomorze.
25 X 1867 Urodzi³ siê Józef Dowbor-
Muœnicki, genera³, dowódca I Korpusu
Polskiego w Rosji, dowódca Pow-
stania Wielkopolskiego.
26 X 1497 W czasie odwrotu z Mo³-
dawii, po nieudanym oblê¿eniu
Suczawy, wojska polskie pod wodz¹
Jana Olbrachta ponosz¹ klêskê
w  bitwie pod KoŸminem. W czasie
ca³ej wyprawy zginê³o ponad piêæ
tysiêcy ¿o³nierzy. W³aœnie wtedy
powsta³o powiedzenie „Za króla
Olbrachta wyginê³a szlachta”.
26 X 1927 Ze Szwajcarii przywie-
ziono do Polski urnê z sercem
Tadeusza Koœciuszki.
27 X W nocy 27/28 X zostaje
odwo³any czas letni. O godz. 3.00
przestawiamy zegary na 2.00
27 X 1924 Korpus Ochrony Pogranicza
rozpocz¹³ obsadzanie granicy.
29 X 1909 Powsta³o Tatrzañskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
30 X 1984 W wodach zalewu w³oc-
³awskiego odnaleziono cia³o ks. Je-
rzego Popie³uszki.
31 X 1939 Gubernator Hans Frank
nakaza³ zamkniêcie wszystkich
polskich szkó³ œrednich.
Ÿród³o: www.wspolnota-polska.org.pl

Rocznice
w
październiku
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Pere³ka dla historyków
Wcale nie  myœlê o  Wielkim  Ksiêstwie

Litewskim, o którym nikt nie zapomnia³,
a które pod skrótowym pojêciem Litwy
zawsze istnia³o  w  œwiadomoœci wszystkich
Polaków. Wielkie Ksiêstwo tu w³aœnie
by³o, ale co by³o przed Wielkim Ksiêst-
wem? – By³a Litwa i by³a Ruœ, obecna
Bia³oruœ. I tak sobie by³y, by³y, a¿ nagle
powsta³o Wielkie Ksiêstwo. Ale jak
powsta³o? Czy za spraw¹ podboju Rusi
przez Litwê, czy jakoœ inaczej? Proponujê
spojrzeæ na Wielkie Ksiêstwo w³aœnie,
trochê inaczej. Spójrzmy g³êbiej w historiê
Ksiêstwa, a doszukamy siê czegoœ, co
oficjalnej nauce stoi oœci¹ w gardle. Tak
patrz¹c, mo¿e zobaczymy, ¿e Wielkie
Ksiêstwo rozpoczê³o swoj¹ karierê od…
unii litewsko ruskiej.

Po wielu latach do tej unii dosz³a
jeszcze Polska, ale ju¿ „na trzeciego”.
Strasznie z³oœci to niejednego profesora.
Ale  to  ich problem. Dlaczego profesoro-
wie siê z³oszcz¹? – Bo wtedy nie mo¿na
opowiadaæ historyjek o dzikusie Jagielle
i dziewicy Jadwidze. Trudno te¿ o przed-
stawienie rzekomej misji cywilizacyjnej,
jak¹ Polska mia³a do spe³nienia wœród
litewskich barbarzyñców, odzianych w
skóry dzikich zwierz¹t. Chrzest Litwy
blado bêdzie wygl¹da³, jeœli ktoœ z boku
podpowie, ¿e by³o to w³aœciwie tylko
przechrzczenie wielmo¿ów litewskich z
obrz¹dku greckiego na ³aciñski, a takie
prawdziwe chrzczenie, z pogañstwa na
chrzeœcijañstwo, dotyczy³o tylko litew-
skiego pospólstwa i to bynajmniej nie
ca³ego, a proces ten wcale nie przebiega³
g³adko, szybko i bez problemów.

Sytuacja Podlasia
Podlasie nominalnie nale¿a³o do

Wielkiego Ksiêstwa, ale tak naprawdê nie
nale¿a³o chyba do nikogo. By³o przed-
polem zawziêtego dzia³ania pruskich
Jaæwingów, zarzynaj¹cych ka¿dego, kto
usi³owa³ wchodziæ im w drogê. Oni tutaj
panowali. Litwini nie bardzo interesowali
siê Podlasiem. Sprawowali na Podlasiu
w³adzê tylko okazjonalnie. W³adzê, pole-
gaj¹c¹ g³ównie na pobieraniu Jaæwingów
do swojego wojska i traktowaniu Jaæwie¿y
jako bazy wypadowej do ataków na Pol-
skê. Podlasie nie kusi³o te¿ Polaków, bo,
zas³oniête od Polski Mazowszem, samo-
dzielnym wtedy ksiêstwem, by³o ma³o
widoczne i nie wydawa³o siê atrakcyjne.

Sytuacja zmienia³a siê stopniowo. Na
pocz¹tku ksi¹¿ê Leszek Czarny zmasakro-
wa³ Jaæwingów wybijaj¹c ich  w³aœciwie
do nogi. Ostatnich Jaæwingów wysiedli³
z Wigier W³adys³aw Jagie³³o. Dobrze o
tym wiedzieæ i dobrze o tym pamiêtaæ.
Szczególnie, gdy ktoœ w Pañstwa obec-
noœci zacznie faryzejsko pop³akiwaæ nad
losem Prusów pod okrutn¹ okupacj¹
krzy¿ack¹.

W roku 1529 do Polski w³¹czono
terytorium Ksiêstwa Mazowieckiego.
Otworzy³y siê wtedy dla Podlasia
mo¿liwoœci bezpoœredniego kontaktu z
Polsk¹. Wejœcie Podlasia  w  sprawy  polskie
by³o powodem przy³¹czenia tego regionu
do Korony. Na podstawie postanowieñ
Unii Lubelskiej, w roku 1569, Podlasie
zaczyna byæ dzielnic¹ Królestwa Polskiego.

Kraina b³ot, mokrade³
i mulistych rzek

Nazwa regionu, sugeruj¹ca obecnemu
Polakowi swoje koneksje z lasami, w
rzeczy samej nie ma nic wspólnego z
jakimkolwiek lasem. Pochodzi z jêzyka
litewskiego, w dodatku, jak twierdz¹
znawcy, z regionu przepojonego pozosta-
³oœciami jêzyka Jaæwingów. Nazwa ta

 TATARZY
Zanim cokolwiek napiszê, pragn¹³bym Pañstwu coœ pokazaæ. Mamy przed sob¹ trzy herby. Pierwszy – to herb Bia³orusi
– Pahonia. Nastêpny – to herb Litwy – Vytis (po polsku witeŸ, rycerz), a trzeci – to herb Podlasia, na którym w sposób
oczywisty widaæ w czêœci górnej polskiego Or³a Bia³ego, a u do³u – umieszczono znane nam ju¿ Vytis i Pahoniê, czyli
po polsku – Pogoñ! Proszê Pañstwa! Mamy przed sob¹ rzecz nies³ychan¹. Dwa suwerenne pañstwa oraz s¹siaduj¹cy z nimi
region trzeciego suwerennego pañstwa maj¹ taki sam herb! To nie jest sytuacja normalna w heraldyce. Skoro jednak tak to
w³aœnie wygl¹da, mamy przed sob¹ œwiadectwo jakichœ nieprawdopodobnie starych powi¹zañ pomiêdzy po³o¿onymi tu
ziemiami. Pokaza³o siê nam przed chwil¹ coœ, co tu kiedyœ istnia³o, a o czym wszyscy dawno ju¿ zapomnieli.

Pahonia Vytis Herb Podlasia

brzmi – Palenke. Nale¿y j¹ wywodziæ ze
s³ów: Palos, Pelesa, Pala. Przepiêknie,
zdradzaj¹c niezwyk³¹ wra¿liwoœæ na
otaczaj¹c¹ przyrodê tak charakterystyczn¹
dla Prusów i mo¿e jeszcze tylko amery-
kañskich Indian, s³owa te okreœlaj¹ krainê

nocami po krzakach przemyka siê coœ
bia³ego.

Nadal znajduj¹ siê tutaj najwiêksze
w Polsce bagna i wci¹¿ p³yn¹ krêto po
p³askiej równinie muliste rzeki, jak
chocia¿by os³awiona konfliktami, zwi¹-

tu oszukany, czy niedowartoœciowany.
Wrêcz przeciwnie. Ludziom siê tu ¿yje
dobrze, dostatnio i bezpiecznie. Podlasiem
opiekuj¹ siê bowiem a¿ trzy Moce Nie-
bieskie! Mieszkaj¹ tu katolicy, prawo-
s³awni i muzu³manie; Tatarzy, którzy
wcale nie mieszkaj¹ u Was, na Kresach,
tylko u nas, na Podlasiu!

Sk¹d siê wziêli tu Tatarzy?
Pierwsze osady tatarskie powsta³y w

roku 1397 w Wielkim Ksiêstwie Litew-
skim, na pograniczu Litwy i krzy¿ackich

zwoli³ Tatarom zamieszkaæ na Litwie i
osadzi³ ich na pograniczu krzy¿ackim, z
którego raz po raz wychodzi³y na Litwê
groŸne krzy¿ackie ataki. Tatarzy chêtnie
podjêli siê nie tylko mieszkania tam, ale i
patrolowania powierzonego im terenu tym
bardziej, ¿e uzyskali od ksiêcia bardzo
du¿¹ samodzielnoœæ w dzia³aniach,
gwarancjê nieskrêpowanego wyznawania
islamu oraz bardzo przyzwoite warunki
finansowe i gospodarcze. Ksi¹¿ê Witold
– to by³o szczodre panisko i ka¿dy bardzo
siê stara³ zas³u¿yæ sobie u ksiêcia na
pozytywn¹ opiniê. Obie strony by³y za-
dowolone z kontraktu. Syn Tochtamysza,
D¿elaleddin, dowodzi³ oddzia³em
tatarskim, dzia³aj¹cym w ramach wojska
litewskiego w bitwie pod Grunwaldem.
To oni rozpoznali przed bitw¹ teren
spotkania i spowodowali niby to ucieczkê
wojsk litewskich (stara taktyka mon-
golska), wci¹gaj¹c krzy¿owców w
zwariowan¹ pogoñ, z której to pogoni za
zdawa³oby siê przera¿onym przeciwni-
kiem ma³o który Krzy¿ak powróci³
póŸniej do bitwy. Jak Tatarzy, lekkozbrojni
i nieopancerzeni, radzili sobie z opance-
rzonymi Krzy¿akami? – Strzelali z ³uków
w szczeliny obserwacyjne krzy¿ackich
he³mów, lub, nie wchodz¹c w subtelnoœci,
œci¹gali krzy¿ackich jeŸdŸców z koni,

Część pierwsza

Meczet w Kruszynianach

Wnêtrze meczetu w Kruszynianach

– „Gdzie s¹ b³ota, mokrad³a i p³yn¹
muliste rzeki”. Mokrad³a i muliste rzeki
znajduj¹ siê te¿ na Polesiu. W jêzyku
litewskim Podlasie i Polesie maj¹ jedn¹ i
t¹ sama nazwê – Palenke. Gdzie wiêc jest
ró¿nica pomiêdzy Podlasiem i Polesiem?
Czy Bia³orusini rozró¿niaj¹ nazwy Polesie
i Podlasie? Czy¿by tajemnica Podlasia i
Polesia nie przesz³a aby do grobu wraz z
ostatnim Jaæwingiem?

Pustawa kraina, po w³¹czeniu do
Polski szybko zaludnia³a siê w czêœci
po³udniowej, czêœci maj¹cej wiêksze
mo¿liwoœci rozwoju gospodarczego, a
pusta, dzika i tajemnicza pozosta³a na
swojej pó³nocy.

D³ugo tak trwa³o. Pamiêtam, ¿e jesz-
cze w ostatnich latach czterdziestych
ubieg³ego wieku, gdy wchodzi³o siê do
lasów Puszczy Augustowskiej, cz³owieka,
rozgrzanego letnim s³oñcem, przenika³
piwniczny ch³ód, a wpó³ oœlep³e w leœnym
mroku oczy wymaga³y niema³ej chwili
adaptacji, zanim znowu zaczê³y widzieæ
prawid³owo. Takiego lasu ju¿ siê chyba
dzisiaj nie zobaczy, ale kto wie, jakich
prze¿yæ mo¿e dostarczyæ tajemnicza
kraina, nawet przetrzebiona cywilizacj¹,
obecnemu mieszczuchowi z kompletnie
ju¿ bezleœnego Œl¹ska, Wielkopolski,
czy, nie wytykaj¹c palcem, Lwowa i
Stanis³awowa. Tu naprawdê watahami
chodz¹ jeszcze dziki i jelenie, topielce
wci¹gaj¹ pod wodê za nogi nieostro¿nie
k¹pi¹cych siê w leœnych jeziorach, a

zanymi z budow¹ autostrady - Rospuda,
czyli jaæwieska Dowspuda – Dau(g)spuda.
Nazwana tak przez Jaæwingów, bo czêsto
wylewaj¹ca ostro i gwa³townie.

Pó³nocne Podlasie – to najzimniejszy
region Polski. Ró¿nice temperatur pomiê-
dzy Podlasiem i reszt¹ kraju s¹ wyraŸnie
widoczne, zarówno zim¹, jak i latem i
dochodz¹ do wysokoœci piêciu, czasem
nawet dziesiêciu stopni Celsjusza. St¹d
naprawdê najbli¿ej jest do bieguna!

Zima jest tu najd³u¿sza, ale za to lato
jest najkrótsze. Dlatego nikt nie czuje siê

Prus. Tatarski chan, Tochtamysz, pobity
przez Timura Kulawego zwanego te¿
Tamerlangiem, w roku 1396 schroni³ siê
wraz ze swoimi stronnikami na terytorium
Litwy u dobrze nam znanego ksiêcia
Witolda i to w³aœnie ksi¹¿ê Witold po-

zarzucaj¹c im na szyjê arkan, sznur, takie
lasso do ³apania krów. Po grzmotniêciu o
ziemiê Krzy¿ak ju¿ nie móg³ sam wstaæ
(zbroja wa¿y³a dobre parê kilo) i wtedy
nawet dzieciak móg³ mu zrobiæ „kêsim”.
Choæby kuchennym no¿em.

Pierwsze osadnictwo tatarskie zapo-
cz¹tkowa³o pewien proces. Na terenach
tatarskich chanatów wci¹¿ siê kot³owa³o,
wci¹¿ dochodzi³o do bratobójczych walk,
wci¹¿ siêgano si³¹ po w³adzê. Po przeto-
rowanej przez Tochtamysza drodze, raz
po raz, na Litwê przychodzili nastêpni
tatarscy uchodŸcy. I ¿aden z nich nie
zawiód³ siê. Ksi¹¿ê, te¿ uwik³any w spory,
intrygi i podstêpy, zauwa¿y³, ¿e nareszcie
ma ludzi, którzy s¹ mu oddani absolutnie.
Którzy s¹ mu absolutnie wierni i lojalni.
Ksi¹¿ê utworzy³ z Tatarów swoj¹ osobist¹
stra¿ i od tej chwili naprawdê zacz¹³ spaæ
spokojnie. Wiedzia³, ¿e Tatarzy nazywaj¹
go nie Witowt, ale Wattad, czyli obroñca
islamu, a takiemu nale¿y siê lojalnoœæ
wrêcz religijna.

Tatarzy litewcy – czyli... Lipki
Na Litwê trafiali Tatarzy pochodzenia

mongolskiego i bardzo zbli¿eni do Tur-Tatarska jurta (taka trochê dla turystów)
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Meczet w Bohonikach

ków – Tatarzy z Krymu. Na Litwie obie
te spo³ecznoœci, które pocz¹tkowo ³¹czy³o
tylko wspólne wyznanie islamu, doœæ
g³adko wymiesza³y siê miêdzy sob¹,
daj¹c w  sumie tak  zwanych  Tatarów
Litewskich.

By³ czas, kiedy w Polsce nazywano
Tatarów Litewskich – Lipkami. Doœæ

Wnêtrze meczetu w Bohonikach

t³umaczyli sobie (bo tak te¿ mo¿na by³o
to przet³umaczyæ) jako – „Tatarzy Lip-
kowscy”. (Nikomu nie przysz³o do g³owy,
¿e Lipka, to Litwa?) Skoro, wiêc sami
Tatarzy Krymscy nazywali Tatarów Li-
tewskich Lipkowskimi, to i Polacy zaczêli
ich tak nazywaæ. Dobrze, ¿e w koñcu ta
dziwaczna nazwa sama zanik³a. Czasami,

Napis w jêzyku arabskim: Makbara
krusziniani al islamija, czyli cmentarz
muzu³mañski w Kruszynianach

g³upia to by³a nazwa, bior¹ca siê jednak
nie z polskiego, ale tatarskiego b³êdu
jêzykowego. Otó¿, nie wiadomo czemu,
w Bachczysaraju na dworze chana krym-
skiego, na Litwê nie mówiono Litwa,
tylko – Lipka.

B³¹d utrwala³y wydawane przez
chana jar³yki, czyli oficjalne pisma w³adcy,
gdzie wci¹¿ od nowa zamiast Litwa,
pisano Lipka. Takie, jar³yki przychodzi³y
od chana tak¿e do króla polskiego, a
zawarte w jar³yku sformu³owanie - „lipka
tatar³ar”- maj¹ce oznaczaæ „Tatarzy
Litewscy” (powinno byæ „litwa tatar³ar” i
wtedy nie by³oby nieporozumieñ), Polacy

wychyli siê jeszcze z przesz³oœci i wtedy
niech Pañstwo pamiêtaj¹, sk¹d siê wziê³a.

Koniec sielanki
– przejœcie Tatarów na stronê

tureck¹
Mija³y lata, stulecia i nic nie zak³óca³o

doskona³ych stosunków, panuj¹cych
pomiêdzy Tatarami, Litwinami i Pola-
kami. Szlachta tatarska polszczy³a siê na
potêgê, zapominaj¹c jêzyka, przechodz¹c
na jêzyk polski i w³aœciwie polskie oby-
czaje, zachowuj¹c jednak nienaruszon¹
religiê muzu³mañsk¹ i zwyczaje, z t¹ reli-
gi¹ zwi¹zane. Katastrofa nast¹pi³a w

roku 1672. W tym roku wszystkie od-
dzia³y tatarskie, s³u¿¹ce w Wojsku
Polskim, przesz³y na stronê tureck¹! Na
podobne wydarzenie zapowiada³o siê
ju¿ od dawna.

Wojna moskiewska 1654 – 1655
zniszczy³a tatarskie osadnictwo na
Litwie. Uciekaj¹c od g³odu i przeœla-
dowañ, ludnoœæ tatarska, której mê¿-
czyŸni s³u¿yli w Wojsku Polskim,
zaczê³a przemieszczaæ siê do centralnej
Polski, gdzie natknê³a siê na bardzo
nieprzychylne przyjêcie ze strony Pola-
ków, a na Mazowszu – nawet na grabie¿e

i napady rabunkowe. Wojsku tatar-
skiemu nakazano s³u¿bê nieodp³atn¹,
powo³uj¹c siê na przywileje, nadaj¹ce
im ziemiê w zamian za s³u¿bê wojsko-
w¹, nie patrz¹c na to, ¿e ziemie te by³y
spustoszone i zajête przez Rosjan.
Sejmy zaczê³y wrêcz przeœladowaæ
Tatarów, ograniczaj¹c ich uprawnienia,
swobody religijne, a nawet nakazuj¹c
p³aciæ podatki ¿o³nierzom, od lat nie
otrzymuj¹cym jakiegokolwiek ¿o³du.
Kretyñskie zarz¹dzenia spowodo-
wa³y przejœcie Tatarów na stronê
tureck¹.

Koniec przeœladowañ
i pretensji

Pasmo idiotyzmów przeci¹³ dopiero
nowoobrany król, Jan III Sobieski. Pod
jego naciskiem, w roku 1676, sejm
uchwala amnestiê, a w 1977 potwierdza
Tatarom Litewskim wszelkie dotychcza-
sowe prawa, jakie im odebrano. Tatarzy

wracaj¹ do Polski. Otrzymuj¹ nadania
ziemi w okolicach Sokó³ki i Krynek (rok
1679). Wsie: Bohoniki, Drahle, Kruszy-
niany, Malawicze Górne, £u¿any.
Okaza³o siê, ¿e tak jak przedstawia³ go
król Jan III, os³awiony bunt Tatarów by³
jednorazowym incydentem, spowo-
dowanym szaleñstwami polskiego
sejmu.

Od tamtej pory nigdy nie powróci³y
jakiekolwiek pretensje. Tatarzy wroœli
w Rzeczypospolit¹, staj¹c siê jej naj-
lepszymi obywatelami, dziel¹c z Pola-
kami sukcesy i nieszczêœcia, jakich
nam ¿ycie nie szczêdzi³o. Do dzisiaj
stoj¹ meczety we wsiach Kruszyniany
i Bohoniki. Ka¿dy bêdzie zaproszony
mile i serdecznie. Mo¿na zwiedzaæ
meczety i stare, muzu³mañskie cmen-
tarze. Zapoznaæ siê z napisami, wyko-
nanymi alfabetem arabskim i wys³uchaæ
œpiewnej modlitwy muezzina.

17.10.2007
Odczyt „Sanktuaria na polskich Kresach
Wschodnich” – Andrzej Datko
Instytut Kresowy (ul. Jagielloñska 56 lok.
2A, wejœcie od placu Hallera), godz. 17.30
Tematem prelekcji bêd¹ sanktuaria na
Kresach, ich rola religijna, spo³eczna i
patriotyczna i znaczenie w utrzymywaniu
to¿samoœci narodowej oraz losy
cudownych wizerunków po II wojnie
œwiatowej z podkreœleniem znaczenia w
podtrzymywaniu œwiadomoœci kresowej.

18.10.2007
Wycieczka „Pow¹zki Kresowe” – Marian
Kamiñski
zbiórka na Cmentarzu na Pow¹zkach,
brama nr 2 (od ul. Pow¹zkowskiej),
godz. 10.00
nawiedzanie grobów zas³u¿onych Kreso-
wiaków m.in.:
Stanis³aw Moniuszko ur. 1819 r. w Ubielu
k/Miñska (Bia³oruœ) – zm. 1872 r. w
Warszawie; kompozytor, muzyk–
organista, pedagog, dyrygent teatru w
Wilnie i Teatru Wielkiego w Warszawie;
twórca polskiego stylu narodowego
w operze (,,Halka”, „Straszny Dwór”)
autor wielu najbardziej znanych pieœni;
profesor Konserwatorium w Warszawie.
Czes³aw Juliusz Niemen (w³. Wydrzycki)
ur. 1939 r. w Starych Wasiliszkach k/
Grodna(Bia³oruœ) - zm. 2004 r. w War-
szawie. Piosenkarz, kompozytor, obda-
rzony by³ g³osem o niezwykle szerokich
mo¿liwoœciach; by³ jednym z najwiêkszych
indywidualnoœci polskiej sceny rockowej.
W latach 60.  dokona³ przewrotu w pol-
skiej muzyce.

Plan „Tygodnia Kresowego” – październik 2007 r.
w Instytucie Kresowym na Pl. Hallera w Warszawie

19.10.2007
Recital piosenki lwowskiej – Magdalena
Kwaœniewska-Kolada
Instytut Kresowy (ul. Jagielloñska 56 lok.
2A, wejœcie od placu Hallera), godz. 17.30
Niewiele jest miast na œwiecie, którym
poœwiêcono  tyle ballad i piosenek. Treœci¹
ich jest nie tylko historia, czy te¿ piêkno
miasta, ale równie¿ codzienne ¿ycie
mieszkañców. Piosenka lwowska nale¿y
ju¿ do przesz³oœci. Warto j¹ jednak poznaæ
i wydobyæ z zapomnienia.
25.10.2007
Spotkanie z dziedzictwem kulinarnym
Kresów – Lidia Lorek-Guranowska
Instytut Kresowy (ul. Jagielloñska 56 lok.
2A, wejœcie od placu Hallera) o godz. 17.30
na warsztatach m. in.
- omawianie polskiego kresowego dzie-
dzictwa kulinarnego w spi¿arni, kuchni,
jadalni i kredensie
- potrawy kuchni kresowej (przepisy)
- degustacja potraw kresowych
- dekoracja i dodatki do potraw i dañ
kuchni kresowej

27.10.2007
Wycieczka „S³uga Bo¿a Celina Borzêc-
ka” – Krzysztof Przygoda
Spotkanie: Klasztor Zmartwychwsta-
nek,  róg Krasiñskiego i Popie³uszki,
o godz. 10.00
W ramach wycieczki poznamy kompleks
zabudowañ Zgromadzenia Sióstr Zmart-
wychwstanek na warszawskim ¯oliborzu
i okolicznoœciow¹ wystawê. Ponadto
Krzysztof Przygoda opowie, jakie pami¹t-
ki po Celinie Borzêckiej pozosta³y na
Kresach.

30.10.2007
Wycieczka „Kresowe Pow¹zki Wojsko-
we” – Marian  Kamiñski
zbiórka na Cmentarzu Wojskowym, Brama
G³ówna (ul. Pow¹zkowska 43), godz.
10.00
nawiedzanie grobów zas³u¿onych Kreso-
wiaków m.in.:
Ryszard Kapuœciñski ur. 1932 r. w Piñsku
(Polesie) – zm. 2007 r. w Warszawie;
pisarz, dziennikarz, mistrz reporta¿u.
Rozs³awi³ imiê Polski, znany na ca³ym
œwiecie. Reprezentowa³ idea³ otwartoœci
na innego cz³owieka – wymiana myœli,
obrona przeœladowanych.

SPACERKIEM PO WARSZAWIE KRESOWEJ
Z INSTYTUTEM KRESOWYM

PAŹDZIERNIK 2007

Aleksander Krzy¿anowski, ps. „Wilk” ur.
1895 r. na WileñszczyŸnie - zm. 1957 r.
w Warszawie. Oficer s³u¿by sta³ej w
artylerii, major WP. Wyznaczony na
komendanta Okrêgu Wileñskiego AK.
Bra³ udzia³ w operacji „Ostra Brama”.
Zosta³ aresztowany w 1948 r., zmar³ w
szpitalu wiêziennym na Mokotowie.

30.10.2007
Pokaz filmu o Krystynie Krahelskiej
„Przerwana pieœñ” oraz spotkanie z auto-
rem filmu i ¿o³nierzem Szarych Szeregów
W³odzimierzem Dusiewiczem
Instytut Kresowy (ul. Jagielloñska 56 lok.

2A, wejœcie od placu Hallera) godz. 17.30.
Krystyna Krahelska (ur. 24 marca 1914
w maj¹tku Mazurki na Polesiu) pozowa³a
Ludwice Nitschowej, autorce pomnika
warszawskiej Syrenki. W Powstaniu
Warszawskim by³a sanitariuszk¹. Zosta³a
ranna 1 sierpnia na Mokotowie podczas
ratowania rannego kolegi, zmar³a 2
sierpnia. Pisa³a wiersze i piosenki, np.
„Hej, ch³opcy, bagnet na broñ”.

Wystawa „Krahelska – kresowa Syrenka”
- Maria Marzena Grochowska
jest otwarta do 5 listopada, od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. 8-16

Instytut Kresowy na Pl. Hallera, ul. Jagielloñska 56 lok. 2a, Warszawa 03-468,
tel. 22 818 42 56, tel.kom. 516 096 082, e-mail: instytutkresowy@wp.pl, www.kresowy.pl
!!!!!!!!!!! Zapraszamy do wspó³pracy warszawskich przewodników miejskich !!!!!!!!!!!!!!!

DATA TEMAT MIEJSCE SPOTKANIA – PROWADZ¥CY

9.10. WTOREK
godz. 10.00

MADONNY KRESOWE
Cz. III – NATOLIN

Metro Centrum, kierunek Kabaty
Krzysztof Przygoda – WSTÊP WOLNY

18.10. CZWARTEK
godz. 10.00

KRESOWE POW¥ZKI
STARE

Cmentarz na Pow¹zkach, przy bramie nr 2
Marian Kamiñski – WSTÊP WOLNY

27.10 SOBOTA
godz. 10.00

S£UGA BO¯A
CELINA BORZÊCKA

Klasztor Zmartwychwstanek, róg ul. Krasiñskiego i Popie³uszki
Krzysztof Przygoda - WSTÊP WOLNY

30.10. WTOREK
godz. 10.00

 KRESOWE POW¥ZKI
WOJSKOWE

Cmentarz Wojskowy, przy bramie g³ównej
Marian Kamiñski - WSTÊP WOLNY

Kresy



18
15 października 2007 * Kurier Galicyjski

EWA WINNICKA,
CEZARY £AZAREWICZ,
fotografie ARKADIUSZ DZICZEK

Brygida Bocian, Mazurka,
ur. w 1949 r. w Szczytnie,

gdzie mieszka
Ciocia Elfryda, która jest w Hamburgu

dzia³aczk¹ Zwi¹zku Wypêdzonych,
pojecha³a kiedyœ do rodzinnego gospo-
darstwa w Burdongu i ³aman¹ polszczyzn¹
napotkanemu przypadkowo cz³owiekowi
zabroni³a przestawiaæ p³oty. No i bardzo
siê zdziwi³a, ¿e odpowiedzia³ cioci: Spier...
Przecie¿ to moje, oburza³a siê ciotka.

I wtedy jej wygarnê³am: To nie jest
twoje. Uciek³aœ st¹d, bo ba³aœ siê, ¿e ciê

wysz³o, ¿e jestem wysiedlona. Dali mi
niemieckie dokumenty, ufundowali sty-
pendium i wys³ali na roczny kurs jêzykowy.

Pochodzenie niemieckie mam po
czterech dziadkach, równie¿ po tym, który
myœla³, ¿e jest Polakiem, a którego
fotografowa³ Wañkowicz.

Wróci³am po 13 latach. Wziê³am syna,
bo chcia³am, by siê nauczy³ polskiego.
Wróci³am, bo tu stoi mój dom i ogród, a

NIEWYPĘDZENI
Syn Brygidy Bocian ze Szczytna ju¿ nie chcia³by decydowaæ, czy jest Mazurem, Polakiem czy
Niemcem. Wola³by byæ Europejczykiem. A Ewa Gadowska z Barcic Kolonii nie zorientowa³a siê
nigdy, ¿e by³a dla w³adzy ludowej elementem niepewnym. To ze wzglêdu na nawa³ prac polowych.

wi³am, wyjecha³a do Niemiec. Krowy i
konie te¿ posz³y. Wytrzymaliœmy dwa
tygodnie, potem ukrywaliœmy siê w
domach w s¹siednich wsiach. Jak Rusek
przyszed³, to bra³ wszystko, co siê b³ysz-
cza³o: zegarek, widelec, wszystko jedno
mu by³o. Zwyk³ego s³oika pod gumk¹, co
na zimê robiliœmy przetwory, nie potrafi³
otworzyæ, seri¹ z karabinu wieko musia³
odr¹baæ, i tak jad³. My byœmy otworzyli,
jakbyœmy wiedzieli, ¿e nie potrafi. Wi-
dzieliœmy, jak œrutê jad³, tak jak nasze
krowy. I pijany by³ strasznie. Najpierw
zabili Polaka, co u nas pracowa³, potem
kazali, ¿eby moje siostry posz³y do nich,
ale najstarsza Margarette nie chcia³a.
Pochowaliœmy j¹ u gospodarza w ogródku,
ale nastêpnego dnia siostra le¿y na œniegu
wykopana, mo¿e czegoœ b³yszcz¹cego
szukali, a mo¿e pies jaki j¹ wygrzeba³?
To my j¹ znów w przeœcierad³o owinêli,
ale krzy¿a ju¿ nie stawialiœmy.

Druga siostra ju¿ póŸniej ca³e ¿ycie
mówi³a, ¿e j¹ Ruskie napadn¹. Kazali jej
pójœæ do zak³adu dla umys³owo chorych
w Barczewie, gdzie umar³a. Mieliœmy
s¹siadkê. Jak jej m¹¿ wróci³ z wojny i
zobaczy³, ¿e jest w ci¹¿y, odszed³ od razu,
nie chcia³ ruskiego dziecka chowaæ. No
to ona siê powiesi³a, a starsze dzieci jakaœ
ciotka przygarnê³a.

Wróciliœmy do domu. Ja nie mia³am
szko³y ani zawodu. Ojciec powiedzia³:
„To jest nasze miejsce, gdzie bêdziemy
szli”. Drugiego takiego domu to by w
Niemczech nie znalaz³. 50 ha zaraz za

Tamci robi¹ politykê, wiêc nie umiej¹ siê
z Polakami dogadaæ. Ludzie by siê
dogadali.

Hubert Pacierzyñski, Warmiak,
ur. w 1926 r. w Werandach,

mieszka w Purdzie
Polakiem zosta³em niespodziewanie

pod koniec maja 1945 r., by³o to w
Czechach. Ruski ¿o³nierz wycelowa³

osobiste i tak zmienili mi nazwisko, ¿e
z trudnoœci¹ mog³em je wymówiæ.

Trzy razy stara³em siê o wyjazd do
Niemiec, bo jednak s¹siedzi po kolei
wyje¿d¿ali. W Niemczech wszystko
mia³o byæ lepiej. Nie ¿a³ujê, ¿e mnie wtedy
nie puœcili, bo lubiê p³ywaæ ³ódk¹ po
jeziorku, a na Majorce bym tego nie mia³,
tylko t³ok i upa³.

Zapisa³em siê do mniejszoœci nie-
mieckiej, bo co roku wyp³acaj¹ 50 euro.
Mo¿na pojechaæ na wycieczkê do Niemiec.
Choæ muszê podkreœliæ, ¿e dziœ nie wiem
sam, kim jestem. Niemcem by³em 20 lat,
ale Polakiem a¿ 60.

Erna Zentarra, z domu Wettklo,
Mazurka, ur. w 1925 r.

w Leleszkach, gdzie mieszka
Wypêdzali tylko tych, którzy mieli

wielkie maj¹tki. Reszta mog³a zostaæ. W
Leleszkach nikogo nie wypêdzali, a wielu
wyjecha³o jesieni¹ 1945 r. Polacy zawieŸli
ich furmankami do Olsztyna. Ruscy brali
od nich konie, a do pustych domów
wchodzili Polacy.

Nas z mam¹ nikt nie wygania³, choæ
nie byliœmy Polakami. Starosta w
Szczytnie powiedzia³: „Do cholery. Macie
Polskie nazwiska. Zostañcie. Pomo¿ecie
nam”.

Brygida Bocian ze Szczytna

czuje potrzeby przynale¿noœci. On jest
Europejczykiem.

Ewa Gadomska, ur. w 1932 r.
w Miêtkich, gdzie mieszka

By³oby ³atwiej, gdybym siê lepiej
nauczy³a po polsku pisaæ. Ale macie te
es-zety, wszystko inne. No, ale nie by³o
siê gdzie nauczyæ, bo przed wojn¹ szko³a
by³a po niemiecku, a jak Rusek przyszed³,
koniec ze szko³¹. Potem ojciec nie wie-
dzia³, co siê bêdzie dzia³o. I ju¿ by³o dla
mnie na naukê za póŸno. W 1954 r. bra³am
œlub w tym domu. Ca³e ¿ycie tu mieszkam.
Mój dziadek i ojciec byli tutaj, teraz my z
mê¿em, syn (jego ¿ona to Polka) i wnuk.
Mam 650 z³ emerytury, jak ca³a rodzina
razem mieszka, to jest taniej.

Czekam na operacjê kolana, w szpi-
talu termin wyznaczyli za rok. ¯ebym
tylko do¿y³a. Moja siostra powtarza: „W
Niemczech nie ma kolejek w szpitalu”.
Ale siostra pojecha³a do Niemiec jeszcze
przed frontem, zosta³a przedszkolank¹ i
nie chcia³a wracaæ. Mówi³a: „Prusy
Wschodnie to prowincja”.

Gdy nadchodzi³ front, mia³am 13 lat.
W styczniu poszliœmy w sto osób do lasu,
sankami. Rodzice, siostry, bo bracia na
froncie, jedna siostra wczeœniej, jak mó-

zabij¹, jak siê dowiedz¹. Bo ciocia na
ochotnika zg³osi³a siê do wojska, da³a siê
wysterylizowaæ i przez ca³¹ wojnê s³u¿y³a
w oddzia³ach, które pociesza³y niemiec-
kich lotników. Mówi³am dalej: „Ju¿
dosta³aœ za twój dom odszkodowanie w
Niemczech!” To by³ koniec znajomoœci.

Po wojnie nie mo¿na by³o byæ Mazu-
rem. My byliœmy Polakami, a s¹siedzi
nazywali nas Szwabami. ¯adne dziecko
z tej rodziny nie studiowa³o, nie mogliœmy
awansowaæ w pracy ani dostaæ paszportu.
To nic, ¿e mój dziadek by³ gromadkarzem
i by³ pewien, ¿e Mazurzy s¹ Polakami.
Krzewi³ polskoœæ, czytaj¹c swoj¹ mazursk¹
bibliê po wsiach podczas zebrañ, czyli
gromadek. W latach 30. zdjêcie dziadkowi
zrobi³ Melchior Wañkowicz i umieœci³ w
swojej ksi¹¿ce „Na tropach smêtka”, w
której opisa³ przeœladowania Mazurów
przez Niemców.

Gdy mój ojciec mia³ 19 lat, dziadek
wys³a³ go do Cieszyna, by siê uczy³ pol-
skiego, potem do Banku S³owiañskiego
do Berlina.

Gdy wybuch³a wojna, rodzina siê
podzieli³a. Brat ojca wst¹pi³ do SS, a ojciec
odmówi³ s³u¿by nawet w Wehrmachcie.
Trafi³ za to do obozu koncentracyjnego.
Mojej mamie Grecie nie przysz³o nigdy
do g³owy zastanawiaæ siê, czy jest Niemk¹,
czy Polk¹. Tylko babcia Augusta przez
ca³e ¿ycie wierzy³a, ¿e Niemcy tu wróc¹.
Dla niej tu by³y Niemcy. A¿ do œmierci,
gdy jecha³a do Wielbarku, to mówi³a, ¿e
do Polski jedzie.

Moim marzeniem by³o dorównaæ
polskim dzieciom, które przyjecha³y do
Szczytna po wojnie. Zazdroœci³am im
uroczystej komunii, bo my chodziliœmy
do koœcio³a ewangelickiego, skromnego
i surowszego. I nie chcia³am siê uczyæ
niemieckiego, by mnie od Szwabów nie
wyzywali.

Nie sposób by³o wszystkiego zatuszo-
waæ. Byliœmy inni. Inaczej siê ubieraliœmy:
jedne buty do koœcio³a, inne na co dzieñ.
Nikt nie chodzi³ w walonkach. Herbatê
piliœmy w porcelanie, a nie w szklankach.
Zupê mama stawia³a na stole w wazie,
nigdy w garnku. Nie pi³o siê u nas wódki
z musztardówek.

Z Polski wyjecha³am w 1980 r. Naj-
pierw – do cioci w Hagen. Kilka miesiêcy
jeŸdzi³am po Niemczech, bo rodzina by³a
wszêdzie. W urzêdzie wysiedlonych

stodo³ami. Drzwi otworzysz i krowy ju¿
na polu. Wieczorem byd³o czuje œrutê i
kiszonkê, wiêc samo wraca, nie trzeba
gnaæ.

Przyjechali te¿ ludzie z Wo³ynia,
biedne jak myszy, zagubione. Pokazaliœmy
im, jak gospodarowaæ i zgodnie tu ¿yliœ-
my. Niektórzy, co nie pilnowali ksiêgi
wieczystej albo pogubili dokumenty, teraz
siê boj¹, ¿e przyjedzie stary w³aœciciel i
zabierze. Jak mo¿na zabieraæ po tylu
latach? Straszny ba³agan i komedia.

Siostra przyjecha³a do nas w 1970 r.
w odwiedziny. Mówi³a: „Co wy tu jeszcze
robicie?” Wszystkie jej dzieci maj¹ domy,
samochody, wakacje i sylwestry w Hisz-
panii. Teraz te¿ nie narzeka, mieszka w
piêknym domu opieki. Ka¿dy ma swój
pokój, w sto³ówce mo¿na jeœæ, co siê chce,
jest nawet ma³a kawiarenka.

Po 1990 r. Niemcy chcieli daæ paszport,
ale pytam: „Po co mi paszport?” Piêæ razy
by³am na spotkaniu mieszkañców Prus
Wschodnich. Raz do roku, we wrzeœniu,
organizuje je w Lipsku nasz Zwi¹zek
Pruski. P³aci za przejazd, mieszkanie,
ka¿dy dostaje 50 euro na wydatki. Jest
uroczystoœæ, œpiewanie, ka¿dy siê cieszy,
¿e spotyka znajomych albo rodzinê. Nasz
zwi¹zek to nie Powiernictwo Pruskie.

Ewa Gadomska

nie dlatego, ¿e to Polska. To nie Polska
mnie ci¹gnie. I jeszcze nie wiem, czy tutaj
zostanê. Syn, który urodzi³ siê w Niem-
czech, nie chce tam wracaæ. Nie dlatego,
¿e poczu³ siê Polakiem. On w ogóle nie

karabin i zapyta³: „Polak?” Odpowie-
dzia³em ³aman¹ polszczyzn¹, ¿e wracam
do domu.

8 maja nasz komendant zrobi³ odpra-
wê w jednostce i powiedzia³: „Dla was
wojna siê ju¿ skoñczy³a. WeŸcie broñ i
idŸcie walczyæ do partyzantki”. Ukrywa-
liœmy siê w górach przez szeœæ tygodni,
zanim nas Ruscy z³apali. Gdy pêdzili nas
do obozu, pod Lagen uciek³em do zagaj-
nika. W pierwszym napotkanym domu
poprosi³em o cywilne ubranie i wyrzuci³em
mundur SS. I od tamtej pory jestem
Polakiem.

W Poznaniu znalaz³em dokumenty
Józefa Szczeœniaka i na nich dojecha³em
wêglark¹ do Allenstein, które teraz
nazywa³o siê Olsztyn. Torami doszed³em
do Trenkaus Klain, czyli Trenkusek, a
stamt¹d – do mamy w Werandach. (Ojciec
do 1947 r. by³ w ³agrze we Francji).

Zanim sta³em siê Polakiem, tak jak
wszyscy Niemcy wierzy³em, ¿e idzie na
lepsze. Od 9 roku ¿ycia by³em wiêc w
Deutche Jugend, od 14 – w Hitlerjugend,
od 18 – w NSDAP. Do 9  dywizji pan-
cernej SS Hoenstauefen skierowano
mnie w 1943 r. Walczy³em we Francji
i  w  Czechach.

Bycie Polakiem tylko pocz¹tkowo
by³o trudne, bo ba³em siê, ¿e mnie zaraz
odkryj¹. Gdy w Werandach nazwano
mnie hitlerowcem, to 20 dni ukrywa³em
siê w lesie. Potem do jesieni pracowa³em
w ruskiej komendanturze w Klonkendorf,
obecnie Klewki, gdzie wystawili mi
dokumenty, z którymi mog³em siê ju¿
legalnie zameldowaæ.

Z zawodu jestem brukarzem, wiêc
pojecha³em do Olsztyna. Zosta³em bryga-
dzist¹. Cechowa³o mnie oddanie robocie,
wiêc mianowano mnie przodownikiem
pracy. By³ ze mn¹ wtedy taki jeden z
Purdy. I on doniós³ Polakom, ¿e by³em w
SS, choæ ja ju¿ wtedy czu³em siê Polakiem.
Mia³em odznaczenia, manifestowa³em 1
maja i 22 lipca, jak inni. Kazali mi siê co
tydzieñ meldowaæ na milicji. Ale by³em
tylko dwa razy. Nazywa³em siê wtedy
jeszcze Penzersinski.

Bêd¹c Polakiem, nigdy z tego po-
wodu nie narzeka³em. Jedyn¹ trudnoœæ
mia³em w 1950 r., gdy wymieniali dowody

Hubert Pacierzyñski

Zaraz po wkroczeniu Ruscy wywieŸli
mnie na trzy miesi¹ce a¿ za Bartoszyce.
Tam zachorowa³am na tyfus i chcia³am
wróciæ do mamy. Rusek powiedzia³, ¿e
tam jest teraz Polska. Jak chcesz tam
wróciæ, to znaczy, ¿e jesteœ Polk¹. A ja
siê w ogóle nie czu³am Polk¹. Ale lepiej z
Polakami, ni¿ z Ruskimi. Wiêc zostaliœmy
w Leleszkach. Mama mówi³a, ¿e jak
wszyscy wyjedziemy, to ojciec nas nigdy
nie znajdzie. Bo ojca wywieŸli zaraz po
wkroczeniu i nikt nie wiedzia³, gdzie jest.
Mieliœmy wyjechaæ dopiero, kiedy ojciec
wróci.

W 1946 r. kazali nam podpisaæ
volkslistê, ¿e jesteœmy Polakami. Kto siê
szybko zdecydowa³, dosta³ myd³o i cukier.
My byliœmy oporni, bo mama nie chcia³a
byæ Polk¹. Nie wiedzia³a, ¿e ojciec ju¿
umar³ w niewoli w Miñsku. Ba³a siê, ¿e
jak bêdzie Polk¹, to j¹ nigdy z ojcem do
ojczyzny nie wypuszcz¹.

Trzymali wiêc nas w piwnicy z zimn¹
wod¹ i co chwila dopytywali, czy ju¿
podpiszemy tê volkslistê. W koñcu siê z
mam¹ zdecydowa³yœmy, bo obiecywali,
¿e nic siê nie zmieni. I nic siê nie zmieni³o,
poza tym, ¿e do domów, gdzie ¿yli
Niemcy, wprowadzali siê teraz Polacy.
Obok nas wprowadzili siê Genowefa
Banachowa z mê¿em. Gdy dziecko im
zachorowa³o, to przybiegli do mamy, by
pomog³a leczyæ. I mama im bardzo wtedy
pomog³a. Przez lata tak siê zaprzyjaŸni³y,
¿e by³y jak siostry.

Gdy m¹¿ Joachim, który te¿ by³
Mazurem, zmar³ w 1977 r., brat Ernest
napisa³, ¿ebym przyjecha³a odpocz¹æ do
Bremen. Namawiali mnie tam, bym
zosta³a. Wróci³am, bo nie chcia³am starej
matki zostawiaæ samej w domu. Moje
dzieci nie maj¹ takich w¹tpliwoœci. I choæ
wszystkie zapisa³y siê do mniejszoœci
niemieckiej, to czuj¹ siê Polakami.
Wszystkie wysz³y za m¹¿ za Polaków. I
¿adne nie mówi ani s³owa po niemiecku.

Erna Zentarra

Ziemia, skąd nasz ród
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Po niemiecku rozmawia siê dziœ tylko
w niedzielê przed ewangelickim koœ-
cio³em w Pasymiu, gdy spotykaj¹ siê
bardzo starzy znajomi.

Warmia i Mazury
„Tam, gdzie zaczynaj¹ siê Mazury,

koñczy siê kultura”, powtarzali dziesi¹tki
lat Niemcy z g³êbi Rzeszy. Pogardzali
ch³opskimi mieszkañcami Prus Wschod-
nich: Mazurami, protestanckimi potomkami
ch³opskich osadników z Mazowsza, ale
te¿ Warmiakami, katolikami z pó³nocy
(którzy wroœli w ziemie, nale¿¹ce niegdyœ
do ludów ba³tyckich, podbite i skolonizo-
wane przez zakony rycerskie, po sekulary-
zacji bêd¹ce lennem polskim, a potem,
jako czêœæ Prus, tworz¹ce cesarstwo i
rzeszê niemieck¹).

Od lat 30. XX w. pogarda dla Prus
Wschodnich walczy³a z sentymentem dla
niezepsutej przyrody i prostoty ¿ycia
wiejskiego. Narodzi³ siê mit Warmii i
Mazur. Ernst Wiechert, pisarz, klasyk
regionu, snu³ opowieœci o najczystszym
miejscu ucieczki przed cywilizacj¹. Idylla
zosta³a przerwana brutalnie przez wojnê i
przesiedlenia.

nacjonalistów. Zw³aszcza ¿e w szeregach
ziomkostw dzia³ali tak¿e aktywiœci partii
nazistowskiej. Pierwszy prezydent
Zwi¹zku Wypêdzonych zosta³ zmuszony
do odejœcia, gdy na jaw wysz³o, ¿e by³
nazistowskim kierownikiem S¹du Powia-
towego w Chojnicach.

Po 1990 r. wiêkszoœæ wysiedlonych
uzna³a granice powojenne i zrzek³a siê
odszkodowañ. Przedmiotem kontrowersji
pozostaje wizja historii, któr¹ przedstawia
obecna przewodnicz¹ca Zwi¹zku Wypê-
dzonych Erika Steinbach. Jej krytycy
uwa¿aj¹, ¿e chce ona zrównaæ los wypê-
dzonych Niemców, wobec których nigdy
nie istnia³y plany narodowego ludobójstwa,
z losem ofiar nazistowskiego re¿imu.
Martyrologii i mitologii wypêdzonych
poœwiêcony by³ m.in., pokazywany
niedawno w telewizji niemieckiej, g³oœny
film „Ucieczka”.

Wszyscy bohaterowie naszego repor-
ta¿u uwa¿aj¹, ¿e polskie media zbyt
wielk¹ wagê przywi¹zuj¹ do osoby i
dzia³alnoœci pani Steinbach, a tak¿e do
„Ucieczki”. Ich zdaniem, nie jest on repre-
zentatywny dla atmosfery w Niemczech,
a nawet dla ich znajomych wypêdzonych.

Erich i Urszula Wernter z G¹siorowa

Szacuje siê, ¿e w wyniku uk³adu pocz-
damskiego, do 1948 r. z dawnych terenów
niemieckich wyemigrowa³o prawie 8 mln
osób; po kolei: uciekinierzy wojenni,
usuwani si³¹ cywile i niepogodzeni z
nowymi granicami Niemcy. Zosta³
nieca³y milion. W³adze PRL nie ufa³y
autochtonom. Traktowa³y ich, jak element
niepewny, wiêc nawet czêœciowo
zgermanizowane polskie grupy etniczne,
które na tej ziemi przetrwa³y wieki, falami
emigrowa³y do Niemiec.

Opustosza³e tereny sta³y siê prze-
strzeni¹ do ¿ycia dla nowych osadników,
g³ównie polskich wypêdzonych. Na
Warmiê i Mazury przyjechali oni z trzech
kierunków: z Polski centralnej, z Wileñ-
szczyzny, a po 1947 r. przybyli tu Ukraiñ-
cy i £emkowie, przymusowo wysiedlani
z Podkarpacia w ramach akcji Wis³a.

Gdy odtworzono pañstwo niemieckie,
osoby pochodz¹ce z Prus zaczê³y zbieraæ
siê w organizacjach, które reprezentowa³y
ich interesy. Bardziej radykalni kwestio-
nowali uk³ad poczdamski, granice z
Polsk¹ oraz ¿¹dali odszkodowañ.
Wiêkszoœæ chcia³a po prostu pamiêtaæ o
ma³ej ojczyŸnie. W PRL nieodmiennie
przedstawiano ich jako rewizjonistów i

Ostatnio jednak Lidzbark Warmiñski
poruszony jest procesem, jaki od grudnia
2006 r. toczy siê przed Europejskim
Trybuna³em Praw Cz³owieka w Stras-
burgu. 76-letni Felix Hoppe z Niemiec
chce odzyskaæ dzia³ki pod szeœcioma
ulicami w tym mieœcie oraz domy przy
nich stoj¹ce. Obecnie mieszka tam kilka
tysiêcy osób. Pozew w imieniu pana
Hoppe z³o¿y³o Powiernictwo Pruskie. W
imieniu piêciu innych w³aœcicieli walczy
ono o odzyskanie nieruchomoœci w
Olecku, E³ku i T³okowie.

Od redakcji:

Tekst pani redaktor Ewy Winnickiej
dotyka tylko z pozoru tematu dla nas
odleg³ego. Jest to bowiem, odbicie
problemu, który powsta³ w tym samym
czasie i tu na Kresach, i tam na Mazurach.

Z ca³a pewnoœci¹, mo¿na by zebraæ
podobne relacje i tutaj. Takie same, ale...
zupe³nie inne.

Je¿eli ktoœ z naszych Czytelników
chcia³by siê podzieliæ z nami swoimi
refleksjami na ten temat, zapraszamy do
dyskusji!

List do redakcji
Dzieñ dobry!

Mieliœmy przyjemnoœæ spotkaæ siê w
Ko³omyi dn. 19.08.2007 r. w szkole pol-
skiej, po Mszy Œwiêtej. W nawi¹zaniu do
naszych rozmów, pozwalamy sobie na
przes³anie kilku zdañ, dotycz¹cych naszego
wyjazdu patriotycznego do ziemi naszych
przodków - Bohorodyczyna.

Z wizyt¹ na ziemiach przodków
W dniach 16-23.08.2007 r. grupa

mieszkañców Gminy Kroœnice na czele z
wójtem p. Miros³awem Drobin¹ uda³a siê
na Kresy do miejscowoœci Bohorodyczyn.

W wyjeŸdzie uczestniczy³o 19 osób,
g³ównie z Wierzchowic, Kroœnic, a tak¿e
z Pierstnicy i Czatkowic.

By³a to kolejna podró¿ na ziemie
przodków. Tym razem g³ównym celem
by³o porz¹dkowanie polsko-ukraiñskiego
cmentarza, jednego z nielicznych œladów
polskoœci na tej ziemi. Po³o¿ony tu¿ za wsi¹,
stwarza³ wra¿enie opuszczonego, a gêste
krzaki, drzewa i tzw. drapaki odstrasza³y
sw¹ dzikoœci¹. Ten smutny i przyt³acza-
j¹cy widok spowodowa³, ¿e podjêta
zosta³a inicjatywa ratowania resztek z tego,
co zosta³o po dawniej okaza³ym cmentarzu.

Fundusze na ten cel zbierane by³y
g³ównie podczas podjêtej w SP w Kroœ-
nicach akcji charytatywnej, w której
uczestniczy³y dzieci z klas m³odszych.
(By³y tak¿e, choæ nieliczne, datki z
zewn¹trz).

„Tam, gdzie s¹ polskie groby – tam
jest te¿ skrawek ojczyzny”. „Ojczyzna -
to ludzie, ziemia i groby” - jak wiêc d³ugo
trwa pamiêæ o grobach, tak d³ugo te¿ trwa
si³a zwi¹zku z ojczyzn¹” - takie has³a
towarzyszy³y uczestnikom akcji, wielu z
których poprzez swoich dziadków mia³o
korzenie w Bohorodyczynie.

Bohorodyczyn, wieœ, nale¿¹ca do
powiatu T³umacz, le¿y nad potokiem
Dywocza, w woj. stanis³awowskim. Ju¿
w 1440 r.- wg danych z archiwów stanis³a-
wowskich - znana by³a pod nazw¹ Boro-
dyczyn, a w 1857 pojawi³a siê obecna
nazwa - Bohorodyczyn.

Po³o¿ona malowniczo wœród pagórków
i torfowiska o tajemniczej nazwie Malha-
wa, by³a jedn¹ z najzamo¿niejszych wsi
w tym rejonie. Razem mieszkali tu Polacy,
Ukraiñcy, ̄ ydzi – w zgodzie, wzajemnym
zrozumieniu i poszanowaniu odrêbnych
tradycji. Wspólnie obchodzono tu œwiêta
i inne uroczystoœci. Wg informacji za-
mieszka³ych tam kiedyœ ludzi, by³a to
najbardziej polska wieœ w tym okrêgu. We
wsi by³ koœció³ katolicki, cerkiew, szko³a,
sklep, mleczarnia, stra¿nica, ch³odnia.
Liczy³a 700 domów, 4/5 ludnoœci stano-
wili Polacy.

Los sprawi³, ze i tej wsi nie ominê³y
tragiczne wydarzenia, które dotknê³y
wielu kresowych miejscowoœci. Dobitnym
tego wyrazem by³ dzieñ 19.03.1944r.,
kiedy to podczas pierwszego napadu
banderowców na wioskê zabito 32 osoby

(50 – podczas wojny), a wiele domów
sp³onê³o. W ró¿ny sposób ginê³y ofiary
tamtych dni. Chowane bez ksiêdza (uciek³,
ostrze¿ony wczeœniej przez ukraiñskiego
s¹siada o planowanym na niego ataku)
spoczê³y na wspólnej mogile: 31 Polaków,
1 Ukrainiec.

Dopiero w 2006 r., w miejscu ich po-
chówku stan¹³ poœwiêcony i przywieziony
z Polski krzy¿. W tym roku umieszczono
na nim tablicê, upamiêtniaj¹c¹ te smutne
wydarzenia, z napisem: „Na wieczn¹
pami¹tkê Polakom - mieszkañcom Bo-
horodyczyna, tragicznie zmar³ym 19
marca 1944r. – Rodacy”. Pod krzy¿em
znalaz³a siê tablica z nazwiskami osób,
które zginê³y w tym dniu. Na wiadomoœæ
o tym, ¿e Polacy chc¹ w czasie wakacji
uporz¹dkowaæ stary cmentarz, proboszcz
parafii, -  greckokatolicki ksi¹dz Wasyl
Tomin przez tydzieñ pracowa³ z para-
fianami, wycinaj¹c drzewa, krzewy, pal¹c
zbêdne ga³êzie.

„Na pocz¹tku przychodzi³o po 40
osób, póŸniej, jak to zwykle bywa, entu-
zjazm trochê opad³” - opowiada³ Polakom
zaprzyjaŸniony ksi¹dz. 19 III.2007 r.,
kiedy w koœciele parafialnym w Wierz-
chowicach odbywa³a siê Msza œw. za
wszystkie ofiary tamtych dni, równie¿ i
w Bohorodyczynie - po raz pierwszy
ksi¹dz z grup¹ parafian, na piêknie oczy-
szczonym cmentarzu, odprawi³ pierwsze
po wojnie nabo¿eñstwo.

Pod koniec kwietnia Pan Janusz Dzie-
kan, Pan Stanis³aw Bieñ oraz Pani Renata
Hajduk udali siê do Bohorodyczyna, by
zobaczyæ, jaki jest stan faktyczny cmen-
tarza i co w przysz³oœci trzeba bêdzie
jeszcze zrobiæ. Podziêkowano wtedy tak¿e
za wielki wk³ad pracy, w³o¿ony w porz¹d-
kowanie cmentarza, a zapowiedziano
przyjazd grupy Polaków  w czasie wakacji
i dokoñczenie pracy.

Tak te¿ siê sta³o. Porz¹dkowanie
rozpoczêto nazajutrz po przyjeŸdzie.
Pracowa³a wiêkszoœæ przyjezdnych, na
czele z wójtem gminy i kierowc¹. Wyci-
nano drobne krzewy i odrosty z drzew,
koszono i spryskiwano chwasty, malowano
krzy¿e, oczyszczano i odnawiano
pomniki, stare, drewniane, w dobrym
stanie krzy¿e umieszczano na specjalnych
podporach. Ale nie tylko praca towarzy-
szy³a uczestnikom wyjazdu. Rozlokowani
u miejscowych gospodarzy, wolny czas
spêdzali na rozmowach, wizytach, wêd-
rówkach po rozleg³ej wsi. Co dzieñ we
wspólnych rozmowach, posi³kach i w
ka¿dej wolnej chwili towarzyszy³ przy-
jezdnym ksi¹dz, mieszkaj¹cy na co dzieñ
w Bortnikach, ok. 4 km od Bohorodyczyna.

Szczególne wzruszenie ogarnê³o
przyby³ych do wsi Polaków, gdy w nie-
dzielê po wspólnej Mszy Œw. miejscowa
m³odzie¿, ubrana w stroje regionalne,
pe³nymi ciep³a s³owami przywita³a
przyjezdnych i zaprosi³a do czêstych
odwiedzin swojej dawnej miejscowoœci.

Na rêce pana wójta zosta³ z³o¿ony ko³acz,
a wszyscy Polacy otrzymali koszyczki z
p³odami ziemi oraz piêkn¹ ksiêgê o
przyrodzie, krajobrazie, zabytkach Karpat
Wschodnich. Polacy natomiast ofiarowali
mieszkañcom rêcznie malo-wany obraz
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, który
bêdzie wisia³ w nowobudowanej cerkwi.
Tam te¿ jeden z o³tarzy bêdzie ofiarowany
Polakom.

Po uroczystoœci w Bohorodyczynie
przybysze z Polski udali siê do Ko³omyi
na polsk¹ Mszê œw. do koœcio³a kato-
lickiego. Potem by³o spotkanie i krótki
wystêp artystyczny miejscowej m³odzie¿y
polskiej. W tych dniach miasto prze¿ywa³o
swoje œwiêto, tzw. dni Ko³omyi. Wiele
delegacji, ubranych w stroje ludowe,
przemaszerowa³o barwnym korowodem
przy wtórze orkiestry pod scenê na rynek
miasta. Nie zabrak³o tam równie¿ i
Polaków. Obecnoœæ polskiej delegacji
zauwa¿ono podczas oficjalnych powitañ
– miêdzy innymi zaproszono pana wójta
z Kroœnic na scenê, gdzie zaj¹³ miejsce
wœród gospodarzy miasta i innych goœci.

W poniedzia³ek delegacja z gminy
uda³a siê ponownie do Ko³omyi na roz-
mowy z merem miasta nt. wspó³pracy
regionalnej w zakresie kultury oraz
wymiany m³odzie¿y podczas wakacji.
Odwiedzono tak¿e wójta pobliskiego
¯ukocina, gdzie rozmowy dotyczy³y tak¿e
w/w tematów. W tym samym czasie czêœæ
osób odwiedzi³o swoje rodziny, a naj-
bardziej wytrwali koñczyli pracê na
cmentarzu.

Na uwagê zas³uguje równie¿ wspania³e
ognisko z mieszkañcami Bohorodyczyna,
na które przygotowa³y siê obie strony.
By³y kie³baski, go³¹bki, pierogi, babki
przywiezione z Polski, ciasta ukraiñskie,
szasz³yki, sa³atki, s³odycze, hamburgery,
napoje s³odkie i inne. Oczywiœcie, nie za-
brak³o piêknych œpiewów mieszkañców
Bohorodyczyna, wykonywanych na prze-
mian z grup¹ z Polski. W kolejnym dniu
podziwialiœmy piêkne krajobrazy Karpat
Wschodnich, udaj¹c siê do Jaremczy i
innych pobliskich miejscowoœci.

Pobyt w goœcinnym Bohorodyczynie
zakoñczony zosta³ przejazdem po wsi
wozami zaprzê¿onymi w konie i odwie-
dzinami wiêkszej czêœci bardzo du¿ej, bo
licz¹cej kiedyœ 700 domów, miejscowoœci.
Wycieczkê po wsi zakoñczy³a wspólna
modlitwa za zmar³ych na starym cmen-
tarzu, odmówion¹ w dwóch jêzykach. Po
po³udniu, po po¿egnaniu z mieszkañcami
i po b³ogos³awieñstwie ksiêdza udaliœmy
siê do kraju.

A co przed nami? Dalsza zbiórka
pieniêdzy na ogrodzenie cmentarza, na
kamienne p³yty: przy koœciele i na
cmentarzu, a mo¿e pomoc finansowa przy
budowie cerkwi? Przecie¿ bêdziemy mieli
tam swój polski o³tarz. Zobaczymy!

Uczestniczka wyjazdu Renata Hajduk
Ps. Serdecznie pozdrawiamy ca³¹

redakcjê! Czekamy na odpowiedŸ.
Renata Hajduk, Janusz Dziekan,

Stanis³aw Bieñ

Jako ciekawostkê podajê, ¿e tylko we
Lwowie panowa³ zwyczaj, jak tylko
siêgnê pamiêci¹, pozdrawiania co sza-
cowniejszych osób, zw³aszcza pañ,
s³owami: „ca³ujê r¹czki”. Do ostatniej
klasy szko³y powszechnej (podstawowej)
pamiêtam, ca³e grono pedagogiczne,
witane by³o przez uczniów obojga p³ci
s³owami „ca³ujê r¹czki”, co w obiegowym
skrócie brzmia³o mniej wiêcej jak „caje-
r¹czki” lub „cajr¹czki”.

Dopiero od 1936 r., kiedy zacz¹³em
uczêszczaæ do gimnazjum, wprowadzono
w szko³ach œrednich s³owo „czeœæ”, jako
powitanie tak zwanego cia³a pedagogicz-
nego. Ale „ca³ujê r¹czki” by³o nadal

Całuję rączki!
powszechnie przyjête i u¿ywane przez
lwowiaków.

Cofnijmy siê teraz o ponad 300 lat,
kiedy w nagrodê za odwagê i bohaterstwo
mieszkañców Lwowa - rzemieœlników,
kupców, staj¹cych wobec wroga jak
rycerstwo z broni¹ w rêku, podniós³ król
Jan Kazimierz mieszczañstwo lwowskie
do stanu szlacheckiego, co by³o najwy¿-
szym uznaniem, na jakie staæ by³o Ojczyz-
nê i króla. W roku 1658 nast¹pi³a nobilitacja
Lwowa, co oznacza³o, ¿e wszyscy
mieszczanie wyznania rzymskokatolickiego
otrzymywali  przywileje  stanu  szlacheckiego.

Król Jan Kazimierz, nadaj¹c szla-
chectwo mieszkañcom Lwowa, nadawa³

im tym samym przywilej ca³owania r¹k
królewskich. ¯adne inne miasto nie uzys-
ka³o takiego przywileju.

Podczas mojej ostatniej bytnoœci we
Lwowie, nasza nieoceniona przewodniczka
wyt³umaczy³a nam, sk¹d pochodzi
zwyczaj witania znajomych tym, jak siê
okazuje starym, bo trzysta lat licz¹cym,
powitaniem „ca³ujê r¹czki”: mianowicie
od przywileju zezwalaj¹cego na ca³owanie
r¹k królewskich. Dlatego te¿ w ¿adnym
innym mieœcie nie „ca³owano r¹czek”.

Do dziœ jeszcze starsi wiekiem lwo-
wianie, k³aniaj¹c siê paniom, niekoniecznie
starszym, mówi¹ z lwowsk¹ kurtuazj¹ i
elegancj¹ „ca³ujê r¹czki”.

Autorem wspomnieñ jest ksi¹dz,
by³y lwowiak (nazwiska

niestety nie znamy)
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Kaplica Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu
– symbolem chwały oręża polskiego

W rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej

(dokoñczenie z numerów poprzednich)

JURIJ SMIRNOW

Wniosek dr H. Polaczkówny brzmi
nastêpuj¹co: „…wolno nam wyraziæ ¿al
o naszych reprezentacjach zagranicznych,
i¿ w tych rzeczach, które maj¹ nas
przedstawiaæ wobec cudzoziemców,
zachowuj¹ siê biernie, puszczaj¹c bez
kontroli nasze rozmaite niedojrza³e ekspe-
rymenty na forum zagraniczne… Jest
rzecz¹ konieczn¹, aby wszelkie poczynania
artystyczne i naukowe, maj¹ce uzasadniæ
nasze stanowisko kulturalne w œwiecie
miêdzynarodowym, opiera³y siê o fachowe
zdanie kwalifikowanych znawców w
kraju. Heraldyce polskiej nie brak wybit-
nych kó³ erudycyjnych… i one to by³y w
pierwszym rzêdzie powo³ane do wydania
fachowej opinii o dekoracji heraldycznej
kaplicy na Kahlenbergu. Dziœ jest ju¿ za
póŸno – a szkoda!”

Ciê¿ka i wytê¿ona praca
Przy ozdobieniu kaplicy na Kahlen-

bergu, Rosen swoim zwyczajem nada³
postaciom œwiêtych rysy twarzy wspó³-
czesnych jemu osób. Œw. Jan Kapistran
ma twarz K. Smuczaka, pomocnika
Rosena. Równie¿ „Ksi¹¿ê Bawarski w
czarnej peruce,” – wspomina³ K. Smuczak
– „ma moj¹, postarzon¹ przez Rosena
twarz, a ksiêciu Lotaryñskiemu swojej
twarzy u¿yczy³ ówczesny szef policji na
Kahlenbergu.” Ten¿e K. Smuczak œwiad-
czy³, ¿e „Rosen nigdy na pamiêæ nic nie
robi³, zawsze ktoœ mu portretowa³.”
Ówczesnych odwiedzaj¹cych kaplicê, jak
równie¿ fachowców, dziwi³ zdumiewaj¹cy
koloryt malowide³ Rosena. Minê³o ponad
70 lat, lecz freski nie straci³y œwie¿oœci
barw. Kazimierz Smuczak uwa¿a³, ¿e „…
tajemnic¹ tego jest wyprawa œcian, do
której profesor Rosen kaza³ u¿ywaæ piasek
z marmuru karraryjskiego, zamiast piasku
rzecznego. Ca³oœæ polichromii wykonana
w technice temperowej (jajko – olej –
woda) na gruntach z bieli cynkowej.
Profesor malowa³ farbami temperowymi,
lecz by³y one wykonane przez malarza
technologa ze Szwajcarii. Farby rozpusz-
cza³y siê wod¹ i malowa³y siê jak akwarel¹.
Wszystkie obrazy by³y wykonane na
gruntach tynkowych, podobnie jak moja
polichromia herbowa…”

Obaj artyœci musieli ciê¿ko pracowaæ,
skoro tak du¿e, skomplikowane i drobiaz-
gowe dzie³a wykonali w ci¹gu piêciu
miesiêcy. K. Smuczak wspomina³, ¿e
zaczyna³ pracê o godzinie ósmej rano i
pracowa³ do czwartej po po³udniu. Po
po³udniu zwiedzali Wiedeñ, równie¿ w
towarzystwie artystki austriackiej, która
zaprojektowa³a miedziane ramy do obra-
zów Rosena. „Mistrz pracowa³ dwa dni
w tygodniu” – opowiada³ Smuczak –
„pozosta³y czas spêdzaj¹c w eleganckim
towarzystwie dyplomatycznym Wiednia,
choæ bywa³o, ¿e wespó³ z pomocnikiem
udawa³ siê do opery lub na dalekobie¿ne
spacery.”

Wspania³a pami¹tka
„cudu nad Dunajem”

Uroczystoœci poœwiêcenia odnowionej
kaplicy zaplanowano na wiosnê 1931 roku.
Ojcowie Zmartwychwstañcy ca³¹ zimê
czynili odpowiednie przygotowania,
uporz¹dkowali przyleg³e do kaplicy
pomieszczenia, tzn. dawn¹ zakrystiê ka-
medulsk¹, przedsionek koœcio³a, korytarze,
odrestaurowali dom klasztorny. W tych
pomieszczeniach wystawiono liczne
pami¹tki odsieczy wiedeñskiej, portrety
uczestników bitwy i inne wartoœciowe
eksponaty. Wszystko razem stanowi³o
prawdziwe muzeum. W przedsionku
umieszczono stare druki i plany bitewne,
równie¿ kopie obrazu Jana Matejki „So-
bieski pod Wiedniem”. W zakrystii

kamedulskiej ustawiono szafê rêcznej
roboty mnichów kahlenberskich o wielkiej
wartoœci artystycznej. W szafie za szk³em
figura œw. Romualda za³o¿yciela OO.
Kamedu³ów. Obok znajduje siê statua
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem Jezus,
ustawiona w roku 1679 z wdziêcznoœci
za ocalenie ojców kamedu³ów przed
œmierci¹ podczas wielkiej epidemii d¿umy.

Obok szabla króla Jana III, broñ turecka i
oryginalna zbroja husarska. Na œcianach
– portrety hetmanów Jana Zamoyskiego i
Stefana Czarnieckiego. Po drugiej stronie
zakrystii znajduje siê kopia cudownego
obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej z
napisem: „Regina Poloniae ora pro nobis.

Jesus. Maria.” i portret króla Jana III. W
gablocie umieszczono kopiê pamiêtnika
królewicza Jakuba Sobieskiego, w któ-
rym16-letni syn królewski dok³adnie
opisa³ wszystkie wydarzenia wyprawy
wiedeñskiej.

Nad wejœciem do kaplicy Ojcowie
Zmartwychwstañcy umieœcili odlan¹ z
br¹zu tablicê z napisem ³aciñskim: „Tê
kaplicê, w której Marco d’Aviano, legat
papie¿a Innocentego XI, dnia 12 wrzeœnia
1683 r. o œwicie odprawi³ Mszê œw., do
której s³u¿y³ król polski Jan III Sobieski i
w czasie, której przyj¹³ Komuniê œw.,
Zgromadzenie Zmartwychwstania P.N. J.
Chrystusa, w roku Pañskim1930 odnowi³o

i piêknie przyozdobi³o dziêki funduszom
w³asnym i dobrodziejów, szczególnie
dziêki ofiarom cz³onków rodów polskich,
których przodkowie wraz z innymi woj-
skami chrzeœcijañskimi walczyli tego dnia
pod Wiedniem za wiarê, pod dowództwem
króla Jana III odnieœli z pomoc¹ Bo¿¹
œwietne, nigdy niezapomniane zwyciêstwo
nad srogim nieprzyjacielem.”

Ks. J. Kukliñski w wydanym w 1931
roku okolicznoœciowym przewodniku po
Kahlenbergu  pisa³: „Kaplica na Kahlen-
bergu sta³a siê ozdob¹ Wiednia i chlub¹
narodu polskiego, swoj¹ cenn¹ wartoœci¹
artystyczn¹. W ten sposób stworzy³o siê
dokument historyczny, chlubny pomnik

dla króla bohatera i polskich rycerzy,
drogocenn¹ pami¹tkê dla ich potomków
i ca³ego narodu polskiego.”

Reporta¿ z uroczystoœci
poœwiêcenia kaplicy

28 maja 1931 roku Nuncjusz Apos-
tolski w Wiedniu, arcybiskup Sibillia w
obecnoœci licznych dostojnych goœci po-
œwiêci³ kaplicê pami¹tkow¹. Lwowska
„Gazeta koœcielna” umieœci³a reporta¿ z
tego podnios³ego wydarzenia, w którym
czytamy: „Ze sk³adek i funduszów Zgrom.
OO. C.R. odnowiono przy wydatnej po-
mocy placówek pañstwowych polskich
koœció³ek i wykoñczono kaplicê, której

poœwiêcenia dokona³ 28 maja o 10-tej rano
Nuncjusz Apostolski abp. Sibillia, który
przyjecha³ z pra³atem Cericano. W pe³nym
ornacie czeka³ nañ w progu rektor Niemier
i obaj tym celu z Polski przybyli dawni
rektorowi koœcio³a OO. Kukliñski i Skie-
rawski. Wita³ Goœci dostojnych przed
koœcio³em prezes JE. Twardowski z ma³-
¿onk¹. Przyjechali: P. Naczelnik republiki
rakuskiej Miklas z dyr. gab. bar. Löwent-
halem, wicekanclerz dr Schober z gen.
sekretarzem Peterem, b. kanclerz pra³at
dr Seipel i wielu innych, a tak¿e profesor
lwowskiej politechniki Jan Henryk Rosen,
znany dekorator katedry ormiañskiej we
Lwowie i twórca fresków w odnowionej
kapliczce Jana III na Kahlenbergu.

Na uroczystoœci przyby³o sporo goœci
z Polski i Polaków zamieszka³ych w
Wiedniu, mianowicie, K. hr. Lanckoroñski,
prezes polskiego zgromadzenia rycerzy
maltañskich B. hr. Hutten-Czapski, am-
basador RP  w  Wiedniu Bader,  o. Constantin
Hohenlohe, ambasador hr. von der Straten,
by³y cesarski premier i minister oœwiaty i
wyznañ religijnych baron M. Hussarek,
austriacki konserwator zabytków prezy-

dent dr Schubert. Abp. Sibillia wyg³osi³
po ³acinie przemówienie oznaczeniu
historycznym odsieczy wiedeñskiej. Ks.
dr Seipel przemawia³ w jêzyku niemiec-
kim, minister J. Twardowski – w jêzyku
polskim. Na uroczystoœæ depesze z powin-
szowankami nades³ali: Ojciec Œwiêty
Pius XI, prezydent RP J. Moœcicki, minist-
rowie Zaleski i Beck, potomkowie wodzów
niemieckich, którzy walczyli razem z
królem Janem III, arcyksi¹¿ê Franciszek
Salwator, Ksi¹¿e Ruprecht Bawarski,
margrabia badeñski ks. Waldeck. By³y
minister Austro-Wêgier bar. Hussarek „w
serdecznej mowie s³awi³ du¿e zas³ugi œp.
Piusa Twardowskiego oko³o utrwalenia
pamiêci wiedeñskiej odsieczy  i  niestrudzo-
n¹ dzia³alnoœæ Zgromadzenia Zmart-
wychwstania Pañskiego… Minister Julian
Twardowski prosi³ pamiêtaæ o „wszystkich
epigonach Kahlenbrskich. Obecni pod-
kreœlili wielkie zas³ugi prof. J.H. Rosena
w ozdobieniu kaplicy i wysoko ocenili
poziom jego dzie³a. Ogl¹daj¹c freski
prezydent Austrii dr Miklas powiedzia³:
„O, ci ludzie ¿yj¹! To samo podkreœli³a
„Gazeta Koœcielna”: „Wszystkie postacie
tu pe³ne barw i ¿ycia. Ale i szare t³o ¿yje:
Ludwik IX Œwiêty i huf rycerzy krzy¿o-
wych.” Wiedeñski konserwator zabytków
dr  Schubert w swym  przemówieniu  odzna-
czy³ wysoki poziom artystyczny dekoracji

kaplicy i „…wyrazi³ wysokie uznanie obec-
nemu twórcy fresków, prof. Rosenowi…”

Wszyscy zgodnie przyznawali, ¿e
J.H. Rosen stworzy³ nie tylko dzie³o sztuki,
lecz dokument historyczny. Odnowiony
staraniem OO. Zmartwychwstañców
koœció³ œw. Józefa z kaplic¹ króla Sobies-
kiego sta³y siê „obok tumu œw. Stefana…
drugim god³em – „Wahrzeichen” –
Wiednia.”

St. Wasylewski jeden z pierwszych
nazwa³ odsiecz wiedeñsk¹ „cudem nad
Dunajem” wyraŸnie nawi¹zuj¹c do
znanego okreœlenia bitwy warszawskiej
1920 roku, jako „cudu nad Wis³¹”.
Polski publicysta nie wiedzia³ wtedy, ¿e
nastêpnym wielkim dzie³em Rosena
bêdzie w³aœnie „cud nad Wis³¹” w kaplicy
papieskiej w Castel Gandolfo. St. Wa-
sylewski w „Kurierze Poznañskim”
pisa³: „Kahlenberg po Wiedniem musi
dziœ zaj¹æ miejsce wielkiej placówki
propagandowej, opowiadaj¹cej g³oœno
o czasach Wiktorii pod Wiedniem, o
splendorze starej Polski, tej pod-
golonej w kontuszu, z³otej ³usce i
altembasie.”

Atak na prawdê
historyczn¹

Tymczasem zbli¿a³
siê jubileuszowy 1933
rok, rok 250. rocznicy
wielkiej bitwy. W pra-
cach naukowych history-
ków niemieckich i austri-
ackich nasila³y siê ten-
dencje zdecydowanie
niechêtne Polsce, umniej-
szaj¹ce wysi³ek militarny
Rzeczypospolitej, kwes-
tionuj¹ce prawdziw¹
rolê króla Jana III So-
bieskiego w dowództwie
armi¹ sprzymierzonych.
Zdenerwowany odno-
wieniem koœcio³a œw.
Józefa i ozdobieniem
kaplicy króla Jana III,
Austriak dr Winzenz
Ludwik twierdzi³, ¿e
Mszê œw. przed bitw¹
odprawiono nie na Kah-
lenbergu, lecz na znajdu-
j¹cym siê obok wzgórzu
wiedeñskim pod nazw¹
Leopoldsberg. Inny
historyk austriacki Rein-

hold Lorenz, znany póŸniej ze swych
prohitlerowskich sympatii, stara³ siê
udowodniæ, ¿e król polski przyprowadzi³
pod Wiedeñ 13.000-14.000 ¿o³nierzy i by³
tylko formalnym dowódc¹ wojsk chrze-
œcijañskich, a rolê faktycznego wodza
pe³ni³ Ksi¹¿e Karol Lotaryñski. W prasie
austriackiej i niemieckiej mno¿y³y siê
artyku³y antypolskie, szowinistyczne. J. St.
Czarnecki w 1934 roku w „Przegl¹dzie
katolickim” wyst¹pi³ przeciw tym oszcze-
rstwom. Polski publicysta pisa³: „Atak na
prawdê historyczn¹ nast¹pi³ akurat w
chwili 250 rocznicy odsieczy wiedeñskiej.
Do podnios³ego nastroju rozpamiêtywania
i œwiêcenia wielkiej tej daty wdar³ siê obcy
akcent, obni¿aj¹cy imiê Polski, polsk¹
zas³ugê i w tym celu ironizuj¹cy i naci¹-
gaj¹cy fakty. Artyku³ prof. Johanna
Hollsteinera z Wiednia dyskwalifikuje
ca³kowicie czyn Sobieskiego, jako przy-
padkowy, niepewny, spowodowany przez
wygórowan¹ ambicjê przy braku kwalifi-
kacji, no i przez przys³owiowy ³ut szczêœcia,
na co z³o¿yæ siê mia³ przede wszystkim
pomoc bezinteresowna wojsk niemieckich…”

Wed³ug austriackiego profesora król
Jan III zgodzi³ siê na pakt antyturecki z
Habsburgami „…jedynie  dziêki  brzêcz¹cym
argumentom papieskiej szkatu³y… Król
przyby³ pod Wiedeñ z znacznie mniejszymi
posi³kami, niedotrzymawszy zobowi¹zañ.
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Za to mia³ ambicjê otrzymania bu³awy
g³ównodowodz¹cego, u³o¿enia planu
bitwy i omal tej bitwy nie przegra³. Do-
piero Karol Lotaryñski uratowa³ sytuacjê.
A król Polski, kiedy ju¿ zwyciê¿y³,
pomyœla³ przede wszystkim o wygodnym
wypoczynku w luksusowym namiocie
Kara Mustafy, miast œcigaæ rozproszonego
wroga. Kiedy zaœ odsapn¹³, zaaran¿owa³
triumfalny wjazd do Wiednia, spychaj¹ca
na szary koniec prawdziwych jego zbawców.
Intrygant by³ przy tym tak przebieg³y i
pod³y…” Nie trzeba dziwiæ siê takim

wypowiedziom szowinistów niemieckich,
skoro jak pisze wspó³czesny polski historyk
Zbigniew Wójcik „…wiadomo, ¿e Hab-
sburgowie i liczni inni przeciwnicy czynili
wszystko, by rolê Jana III i jego ¿o³nierzy
pod Wiedniem zmniejszyæ.

Zaczê³o siê to dos³ownie nazajutrz po
wielkiej bitwie, i trwa³o przez nastêpne
wieki, trwa równie¿ do dzisiaj, mimo ¿e
Habsburgowie zeszli ju¿ dawno z widowni
dziejowej.”

W odpowiedzi na atak
Polska nauka historyczna i publi-

cystyka nie zostawi³y bez uwagi szowinis-
tycznego ataku historyków niemieckich.
W latach 30. opublikowano liczne materia³y,
które udowodni³y bezpodstawnoœæ nie-
mieckich twierdzeñ, podkreœla³y rolê
rycerstwa polskiego i osobiœcie króla Jana
III Sobieskiego w „cudzie nad Dunajem”.
Jednymi z najbardziej wartoœciowych by³y
publikacje genera³a Mariana Kukiela,
znawcy historii wojskowoœci, ciesz¹cego
siê wielkim autorytetem. Równie¿ polski
koœció³ katolicki zaj¹³ w tej sprawie pozy-
cjê patriotyczn¹, dowodem czego by³a
choæby dzia³alnoœæ Ojców Zmartwych-

wstañców na Kahlenbergu. Stolica
Apostolska traktowa³a wydarzenia odsie-
czy wiedeñskiej bardziej obiektywnie. W
1934 roku ks. A. Syski pisa³, ¿e „dopiero
g³os Ojca Œwiêtego Piusa XI i jego legata
na uroczystoœciach wiedeñskich odda³
sprawiedliwoœæ prawdzie historycznej.
Papie¿ z si³¹ podkreœli³ s³owa Sobieskiego
po  zwyciêstwie: „Veni, Vidi, et Deus vicit.”

Europejski debiut Rosena
Spór o przebieg bitwy wiedeñskiej i

jej znaczenie dla losów Europy i chrzeœ-

cijañstwa trwa we wspó³czesnej nauce
historycznej. Wed³ug naszego zdania
obiektywny jest pogl¹d dra Zbigniewa
Wójcika, który w monografii „Jan So-
bieski 1629-1696” napisa³: „W naszej
œwiadomoœci historycznej istnieje niew¹t-
pliwie nieco wypaczony obraz roli Polaków
i ich króla w odsiecz Wiednia. To wypa-
czenie polega… na tym, ¿e zwyciêstwo
uwa¿a siê niemal wy³¹cznie za polski
triumf. Trzeba, wiêc podkreœliæ, ¿e wielka
Wiktora odniesiona 12 wrzeœnia 1683 ro-
ku by³a wspólnym sukcesem wszystkich
wojsk sprzymierzonych, dowodzonych
przez Jana III. S¹dziæ nale¿y, ¿e ¿aden z
cz³onków koalicji chrzeœcijañskiej nie
zdo³a³by stawiæ czo³a potêdze najezdni-
czych armii Kara Mustafy i dopiero
zjednoczywszy wszystkie swe si³y,
sprzymierzeni mogli siê im skutecznie
przeciwstawiæ”.

W szeregu patriotów polskich,
walcz¹cym o dobre imiê króla Jana III So-
bieskiego i rycerstwa polskiego, o
sprawiedliwoœæ historyczn¹, by³ równie¿
artysta-malarz, lwowski profesor Jan
Henryk Rosen. Jego dzie³o w kaplicy
na Kahlenbergu mia³o wa¿ne znaczenie
historyczne i propagandowe. O wyso-
kich walorach artystycznych malowide³
pisa³a prasa tak polska, jak i europejska:
wiedeñska, w³oska, angielska. Kahlenberg
by³ europejskim debiutem Rosena. Imiê
artysty sta³o siê szeroko znane nie tylko
w Polsce, lecz w Europie. Artysta otrzyma³
zaproszenie  do  udzia³u w  presti¿owych
wystawach zagranicznych, jak to: II
Miêdzynarodowa Wystawa Sztuki Koœ-
cielnej w Rzymie (1934 r.) i Œwiatowa
Wystawa Prasy Katolickiej w Waty-
kanie (1936 r.). W 1933 roku Ojciec
Œwiêty Pius XI zaprosi³ Rosena do
Watykanu i powierzy³ jemu dekoracjê
artystyczn¹ prywatnej papieskiej kaplicy
w Castel Gandolfo.

Wystawa i konferencja naukowa

JURIJ SMIRNOW
Tekst i zdjêcia

W ramach obchodów roku 2007, jako
roku Jana Jerzego Pinsla, Lwowska
Galeria Sztuki oraz Muzeum RzeŸby
Sakralnej i twórczoœci Jana Jerzego
Pinsla zorganizowa³y nie tylko wystawê,
na której zaprezentowano wszystkie
znane na Ukrainie rzeŸby Jana Jerzego
Pinsla z muzeów Lwowa, Stanis³awowa
i Tarnopola, ale tak¿e konferencjê
naukow¹, która odby³a siê w dniach
13-14 wrzeœnia br. Mia³a ona nazwê
„Twórczoœæ Pinsla i sztuka baroku na
ziemiach Ukrainy Zachodniej.”

nieznane dot¹d nazwiska, jakby wyci¹ga-
j¹c je na œwiat³o dzienne z materia³ów
archiwalnych.

Wira Steæko, historyk sztuki z
Tarnopola, odnalaz³a autoportret Jana
Jerzego Pinsla, co samo w sobie jest
sensacj¹, gdy chodzi o studia nad jego
twórczoœci¹ i zagadkowym ¿yciem. Ten
autoportret widnieje na jednej z rzeŸb
Pinsla, znajduj¹cej siê w muzeum w
Tarnopolu, a wczeœniej – w cerkwi Po-
krowy (Opieki) NMP w Buczaczu. RzeŸba
ta by³a prezentowana na wspomnianej
wystawie.

Interesuj¹ce by³y referaty Borysa
Szengery z Oleska oraz Igora Siomoczkina
ze Lwowa. Pan Siomoczkin zwróci³

sztuki prowadzona jest g³ównie miêdzy
Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu
Jagielloñskiego oraz Zamkiem Królew-
skim na Wawelu pod kierownictwem
prof. Jana Ostrowskiego a Lwowsk¹ Ga-
leri¹ Sztuki i panem Borysem WoŸnickim.
Wymiana myœli, koncepcji jest bardzo
owocna. To jest rzecz wielka, ¿eby
w³aœnie mo¿na siê by³o kontaktowaæ

miêdzy dwoma  oœrod-
kami. Odnoœnie tego,
czy nie chcielibyœmy
tej wystawy  przewieŸæ
do  Polski... To jest
bardzo skompliko-
wane przedsiêwziê-
cie logistyczne, po-
niewa¿ przewóz dzie³
sztuki za  granicê –
zw³aszcza w takiej

iloœci i tej klasy – wymaga olbrzymich
funduszy. Wydaje mi siê, ¿e tutaj podsta-
wow¹ p³aszczyzn¹ by³aby wymiana
miêdzy muzeami, Wiêkszoœæ rzeŸb Jana
Jerzego Pinsla, pokazanych tutaj, by³a ju¿
eksponowana w Polsce.”

Rozmawialiœmy tak¿e z organizato-
rem wystawy, zastêpc¹ dyrektora
Lwowskiej Galerii Sztuki, Wo³odymyrem
Pszykiem: „W ramach obchodów Roku
Jana Jerzego Pinsla odby³o siê wiele
spotkañ. Ca³e te obchody s¹ zwi¹zane z
trzema obwodami na Ukrainie Zachod-
niej, które umówi³y siê, co do wspólnych
dzia³añ. Chodzi o obwody lwowski,
iwano-frankowski i tarnopolski. RzeŸby
zosta³y przewiezione z obwodowego
muzeum artystycznego w Stanis³awowie,
s¹ dzie³a z muzeum krajoznawczego w
Tarnopolu, z Muzeum Artystycznego.
Ogó³em jest 11 rzeŸb, wszystkie one
uzupe³niaj¹ wystawê sta³¹, któr¹ mamy
tutaj. Po zakoñczeniu konferencji
pojedziemy do miejsc, zwi¹zanych z
¿yciem i twórczoœci¹ Pinsla. W drugiej
po³owie wrzeœnia wybierzemy kilkanaœcie
rzeŸb i powieziemy je do Narodowego
Muzeum Artystycznego w Kijowie. Tam
wystawa bêdzie otwarta przez miesi¹c,
potem pojedzie do Tarnopola, bêdzie
wystawiana w Muzeum Krajoznawczym
w Tarnopolu. Ostatnim miejscem ekspono-
wania wystawy bêdzie  muzeum  artystyczne
w Stanis³awowie. Tam bêdzie czynna do
koñca listopada-pocz¹tku grudnia. Tak
zakoñczymy obchody Roku Pinsla.

Rok Pinsla zosta³ zorganizowany
wspólnie przez Lwowsk¹ Obwodow¹
Administracjê Pañstwow¹, Borysa WoŸ-
nickiego, dyrektora Lwowskiej Galerii
Sztuki oraz redakcjê pisma „Ji.” Trzeba
zaznaczyæ, ¿e pan Borys WoŸnicki bardzo
ceni twórczoœæ Jana Jerzego Pinsla.  Jego
te¿ ide¹ by³o zorganizowanie wystawy z
trzech muzeów, aby, po pokazaniu jej w
trzech miastach obwodowych, zawieŸæ do
Kijowa. Wydano tak¿e dwa albumy,
poœwiêcone twórczoœci artysty. Jeden –
w Kijowie, drugi – w Polsce. Wiem, ¿e
pisarze ze Stanis³awowa i Kijowa napisali
powieœci o Pinslu – to jest nawet coœ w
rodzaju krymina³u...

Album, wydany w Warszawie, mo¿na
nabyæ we Lwowskiej Galerii Sztuki przy
ul. Stefanyka, 3. Nied³ugo otrzymamy
album, wydany w Kijowie.

W organizacji wystawy, poœwiêconej
twórczoœci Pinsla, uczestniczyli Wira
Steæko z Muzeum Krajoznawczego z Tar-
nopola, Muzeum Artystyczne, kierowane
przez Igora Dudê, w Stanis³awowie
patronowa³ temu dyrektor muzeum
Mychaj³o Dejnega. Osobiœcie wykony-
wa³em wszystkie dzia³ania, zwi¹zane z
dokumentacj¹. Przekonywa³em te¿
dyrekcje muzeów, by siê zgodzi³y prze-
kazaæ dzie³a Pinsla na nasz¹ wystawê.”

W muzeum Pinsla

Mia³y miejsce bardzo ciekawe
referaty wybitnych historyków sztuki ze
Lwowa, Tarnopola oraz z Polski. Zarówno
wystawa, jak i konferencja mia³y charakter
miêdzynarodowy. Wœród goœci z Polski
by³ prof. Andrzej Betlej z Krakowa. Wy-
g³osi³ on referat: „Epitafia w koœciele
jezuitów we Lwowie.” By³ tak¿e konser-
wator, historyk sztuki Bart³omiej Kubiak,
który konserwowa³ rzeŸby Pinsla. Byli te¿
referenci ze Lwowa i Tarnopola oraz
historycy sztuki z muzeum w Olesku.

Referat wstêpny wyg³osi³ Borys
WoŸnicki, Bohater Ukrainy, dyrektor
Lwowskiej Galerii Sztuki. Bardzo ciekawy
by³ referat profesora Wo³odymyra
Owsijczuka, który jeszcze w latach 50.
wspólnie z Borysem WoŸnickim zbiera³
rzeŸby Pinsla, a obecnie je bada. Interesuj¹
go tak¿e rzeŸba barokowa z drugiej
po³owy XVIII w. w Czechach i na Mora-
wach, na Œl¹sku, w Bawarii. Pan Owsijczuk
porówna³ tak¿e rzeŸby w³oskie z tego
okresu i wyci¹gn¹³ wnioski, ¿e rokokowa
rzeŸba w³oska mia³a najwiêkszy wp³yw
na kszta³towanie twórczoœci Pinsla.

Interesuj¹cy by³ referat prof. Wo³ody-
myra A³eksandrowicza. Obecnie wyk³ada
on zarówno na Uniwersytecie Lwowskim
im. Iwana Franki, jak te¿ na Uniwersytecie
Warszawskim. W prelekcji prezentowa³
zupe³nie nowe fakty, dotycz¹ce œrodowiska
rzeŸbiarzy lwowskich pierwszej po³owy
wieku XVIII, tj. pokolenia tych, którzy
pracowali na naszych ziemiach jeszcze
przed Pinslem. Nale¿y powiedzieæ, ¿e
prof. W. A³eksandrowicz wprowadzi³ do
obiegu naukowego zupe³nie nowe,

uwagê na lwowsk¹ architekturê neobaro-
kow¹ z koñca XIX-pierwszej po³owy XX
wieku. Pan Szengera przedstawi³ nowe
pogl¹dy, dotycz¹ce rzeŸb Pinla, które
zdobi¹ katedrê œw. Jura we Lwowie.

Hanna Kos z Politechniki Lwowskiej
opowiada³a o rzemios³ach drewnianych
Lwowa w XVI-XVIII wieku. Wystawa
powêdruje do Stanis³awowa, Tarnopola i
Kijowa.

O tym, jakie s¹ opinie o konferencji,
jak ogólnie wygl¹da sprawa studiów nad
twórczoœci¹ Jana Jerzego Pinsla, rozma-
wialiœmy z profesorem Andrzejem Betle-
jem z Krakowa: „Wspó³praca miêdzy
krakowskimi a lwowskimi historykami

Jan Jerzy Pinsel

ZNALEZIONO
AUTOPORTET PINSLA
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Reklama komercyjna Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie

ВНУТРІШНІ СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

ВНУТРІШНІ СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

OСTAHHЯ  СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

1 см2................ 8,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

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

повноколірний
pełny kolor

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

чорно�білі
czarno�białe

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

повноколірний
pełny kolor

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

* Tylko desperat chce znaæ wszystkie
myœli ¿ony.
* ¯ona o tyle nie docenia mê¿a, o ile
przecenia siebie.
* Twoja ¿ona jest interesuj¹c¹ kobiet¹.
Dla innych.
* M¹dra ¿ona gra na uczuciach mê¿a,
g³upia zaœ na jego nerwach.
* Tylko przy goœciach ¿ona œmieje siê
z dowcipów mê¿a.
* ¯onie najmilej rozmawia siê z mê¿em,
gdy on milczy.
* Wœród kobiet samotnych znaczny
odsetek stanowi¹ ¿ony.
* Niejeden m¹¿ pyta siê ¿ony, czego
on chce.
* Gdy siê dowiesz, ¿e ¿ona ciê zdradzi³a,
nie pytaj, który raz, bo to dopiero mo¿e
ciê zaskoczyæ.
* Kobieta, zostaj¹c ¿on¹, poœpiesznie
zrzuca skórê kochanki.
* Niewierna ¿ona bywa wiern¹
kochank¹.
* Kowalska mówi bez przerwy, ¿eby
nikt nie pomyœla³, ¿e ona nie ma nic do
powiedzenia.
* Kowalska zaczyna myœleæ, kiedy
ju¿ mocno bol¹ j¹ nogi.
* Kowalska warta jest grzechu, a nie
warta pokuty.
* Filozofom siê nie œni³o, co œni siê
Kowalskiej.
* O kobiecie powiedziano ju¿ wszystko,
ale to do koñca nie okreœla Kowalskiej.
* Najwiêkszym zmartwieniem
Kowalskiej jest uroda Malinowskiej.
* Kowalska do ka¿dej potrzeby ma
innego przyjaciela.

AFORYZMY
Zezem
o kobietach
JÓZEF BU£ATOWICZ

Ja w tym wierszu wypowiadam ca³ego siebie
dla was i o wa, nauczyciele;

fizycy i matematycy
poloniœci i biologowie pochwa³ê waszej pracy

œpiewam w gor¹cym s³owie.
Bezmierny mój d³ug wdziêcznoœci,

wiêc strof mi potrzeba jak w s³oñcu graj¹ca kapela,
¿eby po ca³ym kraju rozs³awi³ siê, rozg³osi³

wysi³ek nauczyciela.
Konstanty Ildefons Ga³czyñski

„Wiersz o wielkiej wdziêcznoœci”

Wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom m³odzie¿y polskiej na Ukrainie oraz
w Polsce z okazji Ich œwiêta – Dnia Nauczyciela – sk³adamy moc najserdeczniejszych
¿yczeñ zdrowia, szczêœcia, sukcesów pedagogicznych i wychowawczych oraz wielu si³

do pracy na niwie krzewienia polskoœci i patriotyzmu. Sto lat!
Redakcja „Kuriera Galicyjskiego”, uczniowie oraz ich rodzice

SIERGIEJ TARCHANOW
Korespondencja specjalna z Odessy

Pod tym has³em w dniach 7-9 wrzeœ-
nia br. odbywa³y siê spotkania m³odzie¿y
diecezji odesko-symferopolskiej. W
katedrze pw. Wniebowziêcia NMP
zgromadzi³o siê ponad 200 m³odych ludzi
z po³udnia Ukrainy: Miko³ajowa, Cher-
sonia, Symferopola, Ja³ty, Sewastopola i
Odessy. Przyjechali te¿ goœcie z Polski.

Pierwszego dnia powo³ano wspól-
notê, zosta³a odprawiona Msza œw., by³y
ró¿ne nabo¿eñstwa, odmawiano modlitwy
wspólnoty Taize.

W drugim dniu by³a praca w grupach
oraz odby³ siê koncert zespo³u „Kana”.

W trzecim, ostatnim dniu, na trasie
od koœcio³a œw. Piotra i do Katedry prze-
sz³a Droga Krzy¿owa. Odby³a siê te¿
Msza œw., której przewodniczy³ ks. bp
Bronis³aw Bernacki. Wyg³osi³ specjalne
orêdzie do m³odzie¿y i wiernych.

W Diecezjalnych Dniach M³odzie¿y
uczestniczyli nie tylko ludzie m³odzi, ale
tak¿e liczni wierni oraz goœcie Odessy.
Diecezjalne Dni M³odzie¿y maj¹ zazwy-
czaj specjalne logo, w jakiœ sposób
powi¹zane z miejscem spotkañ oraz ich
tematem. Logo tegorocznego spotkania
zawiera³o literê M, wypisan¹ na pierw-
szym planie, bêd¹c¹ symbolem Naj-

œwiêtszej Bogarodzicy, Patronki Dni
M³odzie¿y. Zielone ko³o, znajduj¹ce siê
na drugim planie, mo¿na interpretowaæ
jak œwiat, oczekuj¹cy Dobrej Nowiny.
Kolor zielony – to kolor m³odoœci i
odrodzenia, a udzie-laj¹cy ich Duch
Œwiêty otacza wszystko Sw¹ mi³oœci¹.
Nad tym wszystkim góruje krzy¿ –
symbol zbawienia, które da³ nam
Chrystus. Krzy¿ znajduje siê jakby w
centrum œwiata, ¿eby zaj¹æ najwa¿niejsze
miejsce w ka¿dym sercu.

III Diecezjalne Dni Młodzieży w Odessie

Miłujcie się wzajemnie

Przysłowia
na październik

W nastêpnym numerze
 ci¹g dalszy

„Opowieœci o Stanis³awowie”
Tadeusza Olszañskiego

www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.prw.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy.webpark.pl
www.kresy-krakow.com.pl
www.kresy-wschodnie.webpak.pl
www.kresy.co.uk/stanislawow.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika.pl

CIEKAWE
STRONY
INTERNETOWE
O KRESACH

HUMOR ŻYDÓW GALICYJSKICH

Okolica Truskawca. Œcie¿k¹ poln¹ przechadza siê rabbi w towarzystwie
szamesa.

Nagle z ch³opskiej zagrody wybiega du¿y pies i zaczyna straszliwie ujadaæ.
Cadyk podwija po³y cha³ata i pêdzi co si³ w nogach w stronê uzdrowiska.
-Rabbi – stara siê go uspokoiæ szames – i po co my w³aœciwie uciekamy? Przecie¿
Talmud powiada, ¿e pies nie dotknie zêbami uczonego cz³owieka.
- To prawda – odpowiada cadyk nie zwalniaj¹c biegu. – Ale czy pies czyta Talmud?

HORACY SAFRIN

Do œwiêtej Jadwigi (16 paŸdziernika) pozbieraj jab³ka, orzechy i figi.
Zwykle oko³o dnia œwiêtej Jadwigi babie lato leci na wyœcigi.
Kiedy w œwiêty Gawe³ (16 paŸdziernika) s³ota, bêdzie w lecie du¿o b³ota.
Gerard (16 paŸdziernika) czasem wró¿y na to, ze z nim przyjdzie drugie
lato.
Na œwiêty £ukasz (18 paŸdziernika) pró¿no grzybów szukasz; lecz rydz
jeszcze siê zawadzi, jeœli mróz go nie zdradzi.
Po œwiêtej Urszuli (21 paŸdziernika) trudno wyjœæ w samej koszuli.
Na œwiêtego Szymona (28 paŸdziernika) babskie lato kona.
Na œwiêtego Szymona i Judy spodziewaj siê œniegu lub grudy.
Gdy ju¿ paŸdziernik ze œniegiem przy-bie¿y, na wiosnê d³ugo œnieg na
polach le¿y.

www.wspolnota-polska.org.pl
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Lwowska Fala
i Radio Lwów
Co tydzieñ, w ka¿d¹ niedzielê o godzinie 10:10 (czasu
polskiego) na antenie Polskiego Radia w Katowicach
goœci Lwowska Fala, prowadzona przez pani¹ Danutê
Skalsk¹.
Poni¿ej lista nadajników i czêstotliwoœci Polskiego Radia
w Katowicach:
Bielsko-Bia³a – 103 FM
Czêstochowa – 98.4 FM
Katowice – 102.2 FM
Rybnik – 97 FM
Poza tym, mo¿liwy jest odbiór audycji poprzez Internet,
bezpoœrednio ze strony internetowej PR w Katowicach.
Adres strony: http://www.prk.pl
Audycje archiwalne
Na naszej stronie www.kresowianie.arx.pl zamieszczamy
audycje archiwalne, zapisane w stereofonicznych plikach
dŸwiêkowych w formacie Ogg Vorbis.
Do ods³uchu audycji w Systemach MS Windows bêdzie
potrzebny dodatkowy program, który potrafi obs³u¿yæ
format ogg. Takim programem jest np. Winamp, darmowy
program do ods³uchu plików muzycznych. Audycje
zosta³y zsamplowane w systemie Linux Fedora 5 przy
u¿yciu oprogramowania typu Open Source opartego na
licencjach GNU/GPL.
Ka¿da audycja jest skatalogowana i opisna. Pos³uguj¹c
siê oknem “Szukaj” (u góry po lewej stronie) mo¿na
odnaleŸæ frazy, wystêpuj¹ce w opisach audycji.
Polskie Radio Lwów
Zachêcamy te¿ wszystkich do s³uchania Polskiego Radia
Lwów (ze Lwowa) w ka¿d¹ sobotê od godz. 8.00 do
godz. 12.00 (czasu polskiego) oraz w niedzielê od godz.
18.15 do 20.15 na fali: http://www.radio-n.com/eng/
OnAir/onair.htm. W eterze program jest nadawany na
fali 106,7 FM (Radio „Neza³e¿nist”) i jest dobrze
s³yszalny
w promieniu 100 km od Lwowa.

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki z nr 4 (46)

POZIOMO: 1- czasopismo, ukazuj¹ce
siê co trzy miesi¹ce, 6 - szajka bandy-
tów, 10 - fotel na dr¹gach, 11 - równoleg³e
szeregi drzew tworz¹ce alejê, 12 -  potêg¹
jest i basta!, 13 - tekst s³owny opery,
16- ko³atanie serca, 17 - suknia Indone-
zyjki lub Hinduski, 19 - ³ó¿ko marynarza,
21 - wywo³uje stan podobny do snu, 24
- s³odkie nieróbstwo, 25 -  nasz herbowy
ptak, 28 - bardzo modna piosenka, 29

POZIOMO: czarnowidz, ¿bik, salmiak, Oniegin, scena, kontener, skarabeusz, Laos, mech, katastrofa, cmentarz, cnota,
nonsens, kurdesz, alka, galanteria.
PIONOWO: Cisa, ablucja, naiwniak, wikt, drogowskaz, begonia, kongresman, pieta, Usumacinta, dekabrysta, stangret,
ciernik, oktaedr, stres, ikra, uzda.

- stroma œciana skalna, 30 - tam jest TadŸ
Mahal, 31 - miasto w pó³nocnych W³o-
szech znane ze znakomitego sera.

PIONOWO: 1 - spódniczka szkockiego
górala, 2  - zgubi³ niejednego cz³owieka,
3 - stolica Libii, 4 - mityczny król Bryta-
nii, 5 - pracownik teatru, zajmuje siê
organizacyjn¹ stron¹ spektaklu, 7  -
nadzwyczaj silna kobieta, 8 - mieszkanie

kawalerskie, 9 - warto go uprawiaæ, dla
zdrowia, 14 - czêœæ Nowego Testamentu
z przepowiedni¹ koñca œwiata, 15 -  roz-
poczyna chóralne œpiewy, 18  -   wytrawna
gatunkowa wódka, 20 - ¿o³nierz dawnej
doborowej piechoty tureckiej, 22 -  przy-
dro¿ny chwast, 23 - jednostka ludzka,
26 - ch³opiec okrêtowy, 27 - naczelnik
dawnego pañstwa weneckiego.

Odziedziczy³
- S³ysza³em, ¿e ci ojciec umar³. Odzie-
dziczy³eœ co po nim?
- O tak… odziedziczy³em po nim do-
œmiertn¹ astmê.
***

Szo pany to pany
Wieœniak, jad¹c tramwajem elektrycznym,
mówi do siebie:
Psiakrow, tym panam nawit i w trambali
fajno sia powodyt. Na peredi dzynkajut
im na moŸdziri, a z zadu znowu hrajut im
na trubi… Szo pany, to pany!
***

Wystarczaj¹ca pokuta
Pewien m³ody cz³owiek przed œlubem
poszed³ do spowiedzi. Wracaj¹c, przy-
pomnia³ sobie, i¿ ksi¹dz nie naznaczy³ mu
pokuty, wróci³, wiêc do niego.

- A có¿ panu po pokucie – odpowiedzia³
ksi¹dz – kiedy siê ¿enisz?

Z wystawy
Malarza Pêdzlikowskiego pytaj¹ prze-
chodnie, widz¹c namalowanych dwóch
ludzi, jednego nago, a drugiego we futrze,
kogo przedstawiaj¹, malarz odpowiada:
- Nagi przedstawia nauczyciela ludowego,
zaœ drugi we futrze – woŸnego banku
austro-wêgierskiego.
***

Zrozumia³a
Doktor po zapisaniu choremu pijawek,
przychodzi po jakimœ czasie i zapytuje
¿onê:
- Jak¿e pijawki pomog³y mê¿owi?
- E! Ledwie dwie surowe móg³ zjeœæ, a
resztê musia³am mu upiec!
***

W szkole
Nauczyciel: Co znaczy – nie od razu
Kraków zbudowano?
Janek: To znaczy, proszê pana profesora,
¿e wtedy murarze strajkowali!

W podejrzeniu
Dentysta: Trzy zêby muszê panu sta-
nowczo wyj¹æ!
Pacjent: Co pan mówisz? Pewnie pan
jeszcze czynszu nie p³aci³?
***

Szczyt wstydliwoœci
- Dlaczego Helenko, nie przychodzisz na
œlizgawkê?
- Bo siê wstydzê.
- A to czego?
- Ryb, które p³ywaj¹ pod lodem.

Pociêgiel, Lwów 13 lutego 1913

Szanowni Czytelnicy!
Strona internetowa naszego pisma

jest w przygotowaniu,  jednak już teraz
można się zapoznać z zawartością pisma,

wchodząc na stronę:
 www.lwow.eu/kurier�galicyjski/gazeta.html
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Kantorowe kursy
walut na Ukrainie

28.09.2007, Lwów

     KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
     5,03 1USD     5,06
     7,17 1EUR     7,20
     1,90 1PLN     1,92
     10,15 1GBP     10,25
     0,200 1RUR     0,202
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ZESPÓŁ „SZEŚĆ ZŁOTYCH” ZE LWOWA
składający się ze studentów Akademii Muzycznej we Lwowie
przyjmie zaproszenia na koncerty. Mamy przygotowane programy
„Lwowski” i „Kolędy Polskie”
Informacja o zespole na stronie: www.lwow.net
Kontakt: szesczlotych@interia.pl lub marek2003@mail.ru

ORGANISTA Z 11 LETNIM STAŻEM
(3 lata w Polsce, student Akademii Muzycznej we Lwowie)
udziela lekcji gry na organach koscielnych, przygotowuje oprawę
muzyczną uroczystości kościelnych. Kontakt: +380973323001

USŁUGI TURYSTYCZNE
Fachowe oprowadzanie po Lwowie

Pilotowanie grup turystycznych po Kresach
Tel: 0�0380679447843

W uroczyskach leśnych

 MUFLONY

Muflon

KUCHNIA KRESOWA
Tort serowo�śliwkowy

Sk³adniki: 50 dkg œliwek.
Ciasto: 20 dkg m¹ki 12,5 dkg mas³a lub
margaryny, 1 jajko,10 dkg, cukru,
szczypta proszku do pieczenia.
Wszystkie sk³adniki wyrobiæ i do lodówki.
50 dkg twarogu utrzeæ z 2 ¿ó³tkami,
dodaæ skórkê pomarañczow¹, dos³odziæ
do smaku, dodaæ na koñcu pianê ubit¹
z 2 bia³ek. Roz³o¿yæ ciasto w nat³uszczonej
tortownicy. Wsypaæ na nie 50 dkg wy-
pestkowanych œliwek, 3 ³y¿ki cukru, a
nastêpnie na to wy³o¿yæ masê serow¹.
Wstawiæ do piekarnika na 60 - 70 minut.
Smacznego!!!

KURIER GALICYJSKI
można kupić

we  Lwowie w kioskach: „Wysoki Zamek”, „Interpres”, „Torhpresa”
oraz w hotelach
– w tym w hotelu „GEORG’EA”
– w  Katedrze Lwowskiej (w dni powszednie – w godz. od 12.00
   do 17.00 czasu ukraińskiego, w niedzielę – w czasie
   między nabożeństwami)
– w kościele św. Antoniego
– w kościele św. Marii Magdaleny
– u gazeciarzy
– W województwie stanisławowskim od Stanisławowa
po Jaremcze i Worochtę można go kupić w kioskach „Ukrpoczty”

Można zaprenumerować
na poczcie na czwarty kwartał!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  98780

KURIERKURIERKURIERKURIERKURIER galicyjski

NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW
NA UKRAINIE

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

Będzie lepiej…
Drodzy czytelnicy! Od początku myślimy nad sposobami obniżenia
ceny naszej gazety. Już dziś możemy Państwa zawiadomić, że
prenumerata indywidualna na rok 2008 (trzeba ją załatwić na
poczcie) będzie tańsza i wyniesie tylko 2 hrywny za jeden egzem�
plarz. Organizacje i towarzystwa, zamawiające jednorazowo
więcej � minimum 10 egzemplarzy naszej gazety, na okres przynajmniej
6 miesięcy mogą liczyć na cenę 1,5 hrywny. W tym wypadku
zamówienia należy zgłosić bezpośrednio do redakcji naszej gazety.

HALINA P£UGATOR
Foto z archiwum Myko³y Horiszniego

Do uroczyska ¯arnówka w powiecie
Rohatyñ na Ziemi Stanis³awowskiej
zosta³y niedawno przywiezione kau-
kaskie barany górskie. Nie s¹ to
zwierzêta charakterystyczne dla przy-
rody karpackiej. Najpierw by³o ich
niewiele, ale dziœ na terenie leœnictwa
rohatyñskiego przebywa 30 osobni-
ków, dla których urz¹dzono wolierê
o powierzchni 60 hektarów. Stwarza
to niemal naturalne warunki. Codzien-
nie przebywa tu wiele osób, pragn¹cych
na w³asne oczy zobaczyæ dziwne
rogate stworzenia. Do ¯arnówki
przyjecha³a tak¿e wasza reporterka.

…Szumi¹ce morze zieleni graniczy
z ci¹gn¹cymi siê, roz³ogimi polami, na
których uginaj¹ siê k³osy pszenicy,
dojrzewaj¹ ziemniaki i buraki. Do uro-
zyska idziemy ze wsi Koniuszki, a
towarzyszy nam powiatowy znawca
myœlistwa, Myko³a Horiszni - ten który
przywióz³ muflony do powiatu Roha-
tyn. Droga prowadzi przez tereny
gospodarstwa leœnego w Bukaczow-
cach, gdzie miêdzy wsiami Wiszniów i
¯urawenko ukry³a siê woliera.
„Widzi pani, nasze baranki maj¹ tu
spokój, bo droga daleka, ludzi niewie-
le, a ci, którzy chc¹ zobaczyæ te zwie-
rzêta, musz¹ siê zg³aszaæ do nas,
poniewa¿ nie jest ³atwo trafiæ do

¯arnówki”, - uœmiecha siê pod w¹sem
pan Myko³a.

Jeszcze kilka kroków – i oto przed
nami du¿a dwumetrowa metalowa
siatka, rozci¹gaj¹ca siê miêdzy drze-
wami. Tak od razu nawet trudno j¹
zauwa¿yæ. Tu w³aœnie mieszkaj¹ muf-
lony oraz... 70 dzików. W œrodowisku
naturalnym takie s¹siedztwo nie

zawsze jest bezpieczne, szczególnie
dla m³odych zwierz¹t. Jednak w
¯arnówce zwierzêta wspó³istniej¹ w
sposób pokojowy. Pan Horiszni
mówi, ¿e nie zdarzy³o siê jeszcze, by
dziki napada³y kozy górskie.

„Muflony trafiaj¹ w Karpaty prze-
wa¿nie z rezerwatu „Askania Nowa”, -
opowiada znawca myœliwstwa z

Rohatynia. - Wœród stepu maj¹ du¿o
swobody. Suchy i upalny klimat sprzyja
ich dobremu utrzymaniu i szybkiemu
rozmna¿aniu siê. Ale, jeœli chodzi o
powietrze górskie Karpat, to nie jest
ono zbyt dobre i zwierzêtom potrzeb-
ny jest czas na aklimatyzacjê. Na
samym pocz¹tku, gdy tylko przywieŸ-
liœmy te rogacze do naszej górskiej
krainy, martwiliœmy siê bez koñca.”

Jednak muflony, niby odczuwaj¹c
szczególn¹ mi³oœæ i troskê miejscowych
leœników, szybko siê przyzwyczai³y.
Samice wyda³y potomstwo, sprowadza-
j¹c na  œwiat po jednym-dwoje m³odych.
Jednak p³ochliwoœæ, zakodowana przez
naturê, nie zniknê³a. Muflony nie
zbli¿aj¹ siê do ludzi bli¿ej, ni¿ na sto
metrów. Nawet to nie stanê³o na prze-
szkodzie ludziom, którzy jednak czêsto
je¿d¿¹ do ¯arnówki, aby chocia¿ z
daleka popatrzeæ na du¿e zakrêcone
rogi. Szczególn¹ frajdê maj¹ dzieci,
które potem opowiadaj¹, ¿e widzia³y
„kozy baœniowe”.

¯eby muflony „trzyma³y fason”,
leœnicy urz¹dzili dla nich trzy kamie-
niste placyki. Barany ocieraj¹ kopyta
o  te kamienie, aby kopyta nie wyros³y
nadto d³ugie oraz by siê nie rozmna-
¿a³y w nich szkodniki i paso¿yty, bo
to bêdzie przyczyn¹ gnojenia siê
koñczyn.

W ¯arnówce jest te¿ kilka szero-
kich drewnianych altan, do których
zwierzêta uciekaj¹ przed deszczem,
wiatrem i œniegiem. „Wówczas muf-
lony mo¿na obejrzeæ porz¹dnie, -
mówi pan Horiszni, - poniewa¿ stoj¹

spokojnie i tylko smutno patrz¹ w las,
czekaj¹c kiedy minie z³a pogoda.”

„Liczne niegdyœ na Ukrainie po-
g³owie muflonów siê zmniejsza, -
wzdycha pan Horiszni, - poniewa¿
zwierzêta te s¹ cenn¹ zdobycz¹ dla
myœliwych. Poluje siê przewa¿nie na
samce. Spraw¹ honoru ³owcy dzikich
zwierz¹t jest posiadanie wœród trofeów
wielkich zakrêconych  rogów  barana
kaukaskiego. To jednak jest wielk¹
szkod¹ dla natury. Bywaj¹ te¿ amato-
rzy jedzenia miêsa z muflona, które
smakuje, jak miêso jelenia.”

Jest te¿ w ¿o³¹dku muflona tzw.
kamieñ bezoarowy – niebieskoszary
minera³ pochodzenia organicznego.
Zwierzê przez przypadek po³yka ró¿ne
kamyki oraz inne przedmioty, które nie
s¹ trawione przez ¿o³¹dek. Przedmioty
te pokrywaj¹ siê cholesterolem, kwa-
sem foliowym, kwaœnymi odczynami
fosforu i przetwarzaj¹ siê w kamieñ,
typowy dla kamicy ¿ó³ciowej. W daw-
nych czasach bezoar uwa¿ano za
potê¿ny œrodek przeciwko otruciom i
zatruciom, z powodu jednego kamienia
niszczono ca³e stada zwierz¹t. Obecnie
tak¿e zabobonni ludzie, pragn¹c siê
wzbogaciæ, z powodu malutkiego
kamyczka, zabijaj¹ niejednego muf-
lona. Tylko nie w ¯arnówce.

Tutejsi leœniczy pilnie strzeg¹, by
do rogaczy nikt siê nie czepia³. S¹ one
przecie¿ czêœci¹ przysz³oœci turystycz-
nej regionu. Mówi siê, ¿e, jeœli goœcie
byli w okolicach Rohatynia, a nie
widzieli rogaczy z ¯arnówki, ca³a ich
podró¿ posz³a na marne.


