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Na tym cmentarzu znaleŸli wieczny
spoczynek dawni mieszkañcy naszego
miasta. W kwaterach, które powsta³y w
koñcu XVIII, na pocz¹tku XIX wieku –
widzimy obok siebie bardzo du¿o mogi³
austriackich i polskich. W koñcu XIX
wieku przewa¿aj¹ groby polskie, obok –
ukraiñskie, ormiañskie. W latach 20-30
XX wieku zosta³o tu pogrzebanych wielu
znanych, zas³u¿onych mieszkañców
Lwowa. W latach powojennych pochowa-
no na tym cmentarzu równie¿ wielu
Rosjan, a tak¿e osoby innych narodowoœci,
które przyjecha³y do Lwowa. To w pewien
sposób ukazuje, jakim by³ Lwów w koñcu
XVIII wieku, w XIX wieku, w pierwszej
po³owie XX wieku. Mogi³y, pomniki,
napisy mówi¹ same o sobie.

Bardzo cieszy to, ¿e w dniu 24 paŸ-
dziernika, na tydzieñ przed Dniem
Wszystkich Œwiêtych, przysz³o na Cmen-
tarz £yczakowski oko³o czterdziestu osób,
aby wspólnie uporz¹dkowaæ mogi³y na
tym cmentarzu. Oczywiœcie, osoby te nie
mog¹ sprz¹tn¹æ wszystkich grobów. Na
apel lwowskiej historyczno-spo³ecznej
organizacji „Sumienie” odpowiedzieli
wierni Apostolskiego Koœcio³a Ormiañ-
skiego we Lwowie.

Administracja Cmentarza £yczakow-
skiego umo¿liwi³a realizacjê prac porz¹d-
kowych, pomaga sprzêtem i rad¹. Nie
sposób te¿ nie zauwa¿yæ prac, które
zosta³y wykonane w ci¹gu ostatniego roku
przy odnawianiu tej nekropolii. Dla przy-
k³adu, wœród grobów ormiañskich, odno-
wiono kaplicê sióstr benedyktynek, która
przez wiele dziesiêcioleci by³a prawdziw¹
ruin¹ – mia³a ca³kowicie zniszczony dach.
Zosta³ odnowiony nagrobek arcybiskupa
Szymonowicza. W latach siedemdziesi¹-
tych wandale roztrzaskali g³owê postaci,
przedstawiaj¹cej arcybiskupa.

W roku ubieg³ym, w Dniu Wszyst-
kich Œwiêtych Konsulat Rzeczypospolitej
Polskiej we Lwowie zorganizowa³ wspa-
nia³¹ akcjê na Cmentarzu £yczakowskim
– dostarczy³ oko³o 30 tys. zniczy, które
zap³onê³y na wszystkich grobach, nawet
w najdalszych zak¹tkach cmentarza. Po
raz pierwszy w calym okresie powojennym,
na tym cmentarzu panowa³a niezwyk³a
atmosfera, taka, jaka powinna mieæ
miejsce na cmentarzach katolickich.
Równie¿ w tym roku Konsulat stara siê o
znicze na Cmentarz £yczakowski.

By³oby dobrze, gdyby w takie akcje,
które zorganizowa³a organizacja „Su-
mienie” i Koœció³ Ormiañski zaanga¿owa³y
siê równie¿ organizacje polskie Lwowa.
Pocz¹tki by³y dobre, przedstawiciele

Modlitwa ekumeniczna i wspólne
sprzątanie na Cmentarzu Łyczakowskim

OCALMY PRZESZŁOŚĆ,
ZACHOWAJMY PRZYSZŁOŚĆ

W dniu 1 listopada czcimy Wszystkich Œwiêtych, odwiedzamy groby naszych zmar³ych,
przynosimy kwiaty, zapalamy znicze, polecamy naszych bliskich Mi³osierdziu Bo¿emu.
Przedtem porz¹dkujemy groby, równie¿ te nieodwiedzane przez nikogo. Takich grobów
na Cmentarzu £yczakowskim s¹ tysi¹ce, a nawet dziesi¹tki tysiêcy. Cmentarz ten, który zosta³
za³o¿ony w 1786 roku, który obejmuje teren ponad 40 hektarów, na którym pogrzebano setki
tysiêcy osób, poniek¹d reprezentuje dawny Lwów, którego dzisiaj ju¿ nie ma.

Modlitwa ekumeniczna przy grobie dr Józefa Torosiewicza i ks. Kajetana Kajetanowicza

Polskiego Towarzystwa Opieki nad Gro-
bami Wojskowymi przed kilkoma laty
aktywnie w³¹czali siê w porz¹dkowanie
Cmentarza £yczakowskiego. Zachêcamy
Czytelników naszej gazety, aby w³¹czyli
siê w prace porz¹dkowe na tym cmentarzu.

Przy grobie dr Józefa Torosiewicza i
ks. Kajetana Kajetanowicza na wspólnej
modlitwie ekumenicznej zgromadzili siê
kap³ani i wierni Koœcio³a ormiañskiego,
greckokatolickiego, prawos³awnego oraz
pastor koœcio³a ewangelickiego. Pro-
boszcz koœcio³a ormiañskiego ks. Tadeos
Geworgian, przed rozpoczêciem modlitwy
ekumenicznej oznajmi³: „Jesteœmy bardzo
wdziêczni naszym przodkom za ich wielki
wk³ad w ¿ycie spo³eczne, w kulturê, w
gospodarkê, w politykê tego kraju, tego
miasta. Wyrazem naszej wdziêcznoœci
niech bêdzie opiek¹ nad ich mogi³ami oraz
modlitwa za nich”. Ks. Tadeos rozpocz¹³
modlitwê w jêzyku ormiañskim.

Inna Ba³ajan, prezes ormiañskiej m³odzie¿owej organizacji „Ajkazunk” i Marian
Wachu³a, prezes organizacji „Sumienie”
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Kap³ani Koœcio³a greckokatolickiego i pra-
wos³awnego modlili siê w jêzyku ukra-
iñskim.

Ks. Tadeos Geworgian, który jest
jednym z organizatorów obecnej akcji,
zapytany o sposób zorganizowania tego
przedsiêwziêcia, odpowiedzia³: „To nie
by³a nasza idea, chocia¿ kiedyœ mieliœmy
taki zamiar. Urzeczywistniæ ten zamiar
uda³o siê dopiero wówczas, gdy
po³¹czyliœmy nasz wysi³ek z organizacj¹
„Sumienie”. Zadecydowaliœmy, ¿e po-
winniœmy zacz¹æ. Wspólnie opracowaliœmy
zasady dzia³ania i nasze spotkania zaowo-
cowa³y. Myœlê, ¿e do nas przy³¹cza siê
równie¿ inne osoby, które s¹ zainteresowane
ocaleniem pami¹tek architektonicznych
Lwowa i bêdziemy razem odnawiali to
piêkne miasto”.

Niko³aj Koczarian, wiceprezes Sto-
warzyszenia Ormian Ukrainy powiedzia³:

Ocalmy przeszłość,
zachowajmy przyszłość

(cd. ze s. 1)

Oczyszczenie pomników i nagrobków

„Chcemy siê przyczyniæ do ukazania
wk³adu Ormian w budowanie naszego
miasta, w budownictwo, handel, politykê,
sztukê”.

Inna Ba³ajan, prezes ormiañskiej m³o-
dzie¿owej organizacji „Ajkazunk” zazna-
czy³a, i¿ „jest to pierwsza wspólna akcja
m³odzie¿y ormiañskiej i ukraiñskiej, ale
nie ostatnia”.

Marian Wachu³a, prezes organizacji
„Sumienie” powiedzia³: „Rozpoczynamy
wszechstronn¹ akcjê, która nosi nazwê
Ocalmy przesz³oœæ, zachowajmy przy-
sz³oœæ. I w³aœnie dzisiaj rozpoczyna siê
pierwszy etap tego przedsiêwziêcia.
Najwa¿niejsze jest to, ¿e mamy mo¿liwoœæ
pokazania spo³ecznoœci naszego miasta i
nie tylko naszego miasta – jak ze wzglêdu
na wspólny cel, mog¹ po³¹czyæ siê ró¿ni
ludzie, ró¿ne organizacje, ró¿ne wyznania”.

nie posiadamy, ale, wed³ug œwiadczeñ
mieszkañców, byli to u³ani,
podporz¹dkowani bezpoœrednio genera³owi
Sosnkowskiemu. To miejsce znajduje siê
w  lesie Brzuchowickim (niedaleko Lwowa)”.
Jednak formalnoœci, zwi¹zane z t¹ kwesti¹
jeszcze s¹ w toku za³atwiania. „Zosta³y
wys³ane listy do Konsulatu Generalnego
RP we Lwowie, do Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie” – zaznaczy³ nasz
rozmówca. „Na wiosnê zamierzamy
rozpocz¹æ poszukiwania dokumentacji,
dotycz¹cej miejsca mo¿liwego cmentarza
w Brzuchowicach” – doda³.

Obecny na wspólnej modlitwie do-
radca mera Lwowa pan Igor O¿yjiwskyj
powiedzia³: „W imieniu mera miasta
Lwowa, dziêkujê wspólnocie Koœcio³a
ormiañskiego, m³odzie¿y, wszystkim
tym, którzy siê tu zgromadzili, aby uczciæ
pogrzebanych tu przedstawicieli narodu
ormiañskiego”. Przedmówca wspomnia³
tak¿e o przedstawicielach innych narodo-
woœci, którzy spoczywaj¹ na tym cmenta-
rzu. Do akcji do³¹czy³ siê równie¿ doradca

Kaplica sióstr benedyktynek Koœció³a Ormiañskiego

„Zachowuj¹c nasze
dziedzictwo duchowe,
mo¿emy przyczyniæ siê
do tego, aby w warunkach
totalnej globalizacji spo-
³eczeñstwa, ludzie, naród
nie straci³ tego, co w ci¹gu
wieków ³¹czy³o ich z
przodkami i czyni³o ich
ludŸmi z wielkiej litery”
– podkreœli³ prezes orga-
nizacji „Sumienie”. Na-
stêpnie Marian Wachu³a
powiedzia³ o swoim prag-
nieniu uporz¹dkowania
miejsca walk Wojska Pol-
skiego we wrzeœniu 1939
roku z okupantami nie-
mieckimi i sowieckimi:
„¯adnych dokumentów

mera Lwowa pan Andrij Saluk. Jako
zawodowy konserwator  zabytków,
pokaza³ pracuj¹cym fachowe sposoby
oczyszczenia i sprz¹tania kamiennych
pomników i nagrobków.

W pierwszym dniu akcji „Ocalmy
przesz³oœæ, zachowajmy przysz³oœæ”
uporz¹dkowano oko³o czterdziestu
mogi³ ormiañskich. Z pewnoœci¹, wiele
osób we w³asnym zakresie uporz¹dko-
wa³o groby swoich bliskich, aby w Dniu
Wszystkich Œwiêtych zapaliæ znicze,
przynieœæ kwiaty, pomodliæ siê. Miga-
j¹ce œwiate³ka, szeleszcz¹ce pod
nogami liœcie sk³aniaj¹ do refleksji i
zadumy nad przemijaniem. Niech ten
czas bêdzie dla nas zachêt¹, aby „œpie-
szyæ siê kochaæ ludzi, bo tak szybko
odchodz¹”.

Uczestnicy akcji „Ocalmy przesz³oœæ, zachowajmy przysz³oœæ”

Nagrobek arcybiskupa Szymonowicza

DR OLGA CIWKACZ

W latach dawnych  w Stanis³awowie
zawsze bardzo uroczyœcie obchodzono
Zaduszki. Gazety „Kurier Stanis³a-
wowski” i „Ziemia Stanis³awowska”
publikowa³y okolicznoœciowe
wiersze i artyku³y publicystyczne.
Tak w roku 1926 w „Kurierze
Stanis³awowskim” wydrukowano
felieton dr Stefanii Skwarczyñskiej
pt. „W Dzieñ Zaduszny”:

„Dzieñ poœwiêcony wspominkom
tych, którzy umarli. Dzieñ poœwiêcony
rozpamiêtowaniu tej jednolitej, pe³nej
ca³oœci, jak¹ jest przesz³oœæ i teraŸniej-
szoœæ – pozornie tylko przedzielone
œmierci¹.

A nie mam tu tylko na myœli tego
ogromnego – z nauki Koœcio³a – œwiêtych
obcowania, tego wieczniego duchowego
kontaktu, tej wiecznej wymiany mod³ów,
dla której nie istniej¹ kategorie czasu -
mam tak¿e na myœli rzecz inn¹.

Cz³owiek nie ca³y umiera; pozostaj¹
po nim tu na ziemi jego uczynki dobre i
jego uczynki z³e – jedni i drugie ¿yj¹,
kielkuj¹, rozradzaj¹ siê, skutkami wrastaj¹
w przysz³oœæ. Przysz³oœæ zbiera z nich
nasiona – i siej dalej. Tem lepiej, jeœli to
nie chwasty i burzan; tem lepiej jeœli ta
mno¿¹ca siê stokrotnie siejba s³u¿y wiel-
kiej idei – a celem ka¿dej wielkiej idei
jest przybli¿enie Królestwa Bo¿ego.

I na tem polega pochód Ludzkoœci –
jednolity, nieprzerwany, choæ pokolenia
umieraj¹, choæ rodz¹ siê nowe; jedne
drugim podaj¹ sumê swoich wysi³ków –
a z nich sk³ada siê wewnêtrzne ¿ycie
ludzkoœci, jej dorobek moralny. Ka¿dy
cz³owiek potêpiaj¹c wszelki ruch wstecz-
ny, potêpi tych, którzy wsieli lub wsiewaj¹
k¹kol; ka¿dy natomiast otoczy kultem
dobrych siewców, których siejba daje lub
da plon. Kult ten bêdzie tem wiêkszy, im
wiêksza, im szerzej otwieraj¹ca ramiona
przysz³oœci  jest idea  i im wiêksza ofiara,
któr¹ j¹ kupili.

St¹d myœl ka¿dego z nas klêczy z tak¹
pokor¹, z tak¹ wdziêcznoœci¹ u nóg
mêczenników, którzy s³u¿bê idei przypie-
czêtowali krwi¹; dwie s¹ idee, oplataj¹ce
siê zreszt¹ wzajemnie, z których zw³asz-
cza druga jeœli nie wroœnie w pierwsz¹
staje siê karykatur¹ samej siebie. Idea
religijna i idea narodowa.

Nigdzie tak, jak w Polsce nie przenika³y
siê te dwie idee; nigdzie najœciœlejsze
interesy Koœcio³a i narodu nie by³y tak ze
sob¹ z³¹czone. Ma³e nawet dziecko wie
czem dla katolickiego œwiata by³a Polska
jako przedmurze Chrzeœciañstwa, i jak
promieniowa³a od Polski nauka Koœcio³a;
nie mieczem, ale ofiar¹. Nigdzie te¿ nie
by³o tylu, ile w Polsce mêczenników dla
wiary i polskoœci. Litania d³uga, bardzo
d³uga. Od pierwszego Aposto³a,
Wojciecha, poprzez Stanis³awa biskupa,
W³adys³awa Warneñczyka, Andrzeja
Bobolê – do ofiar Sybiru; historia katoli-
cyzmu na Podlasiu i historia powstañ
przeciw bezprawiu wska¿e palcem tragiczne
i mêczeñskie postacie Traugutów.

Zdawa³o by siê jednak, ¿e litania siê
zamknie z chwil¹ wskrzeszenia Polski.
Zdawa³oby siê, ¿e w katolickiej Polsce
idea religijna i narodowa nie musz¹ wo³aæ
o propagandê krwi? Có¿? Dopiero parê
lat wolnoœci, a przychodz¹ ju¿ dwie
postacie na o³tarze „narodowego pami¹tek
koœcio³a”. Ksi¹dz Skorupka z krzy¿em
prowadz¹cy oddzia³ w bitwie przeciw
bolszewikom i – zdradziecko zamordowany
kurator Sobiñski za to, ¿e stoi na stra¿y
praw narodowych, opieraj¹c je na funda-
mencie wiary katolickiej.

Norwid powiedzia³, ¿e celem œwiata
jest, aby mêczeñstwo uniepotrzebnia³o siê
na ziemi. W tych s³owach tkwi wielka

prawda, Mêczeñstwo, bêd¹c z jednej
strony wskazówk¹, ¿e idea jest w stadium
wojowania, zwraca uwagê szerszego
ogó³u na jej istotn¹, rzeczywist¹ wartoœæ,
której jest podporz¹dkowane nawet
ludzkie ¿ycie, z drugiej samym p³omien-
nym faktem swego zaistnienia przelatuje
przed szar¹ mas¹, porywaj¹c za sob¹.
Przyspiesza proces rozszerzenia idei –
budz¹c ociê¿a³ych i obojêtnych.

Uniepotrzebni siê mêczeñstwo na
ziemi, gdy nie bêdzie takiego, któryby
zaprzeczy³ prawom rozwoju idei, gdy nie
bêdzie takiego, któryby z niewiedzy, ospa-
³oœci, lub lenistwa nie zechcia³ siê wpl¹taæ
w pêd jej pochodu.

Kiedyœ siê to stanie? Nie wiadomo –
ale wiadomo, ¿e najwy¿szy czas rozpo-
cz¹æ pracê nad sob¹ i nad tymi, z którymi
nas zbli¿a ¿ycie.

Wtedy i nasza modlitwa w dniu za-
dusznym dostanie skrzyde³, które tylko
daæ mo¿e spe³niony jako d³ug wobec
przesz³oœci i siew na przysz³oœæ – czyn”.

A w 1928 roku w „Ziemi Stanis³a-
wowskiej” m³ody poeta i wspó³pracownik
tej gazety Jerzy Zarzycki opublikowa³
wiersz pt. „Anio³ na Cmentarzu”, w któ-
rym opisuje swoje wra¿enia z obchodów
Dni Zadusznych:
Poza murem cmentarnym kipi ¿ycie
miasta,
Beztroskie, rozpêtane w swym
zawrotnym szale…
A tam… cisza z pomiêdzy grobowców
wyrasta,
Wieczorem siê na niebie ³una œwiec
rozpali…
I wtedy to zejdziemy siê wœród
grobów wszyscy,
Tak sobie obcy ca³kiem, a jednak
tak bliœcy…
Ktoœ ³ka cicho…, rozpacz¹
przywalone g³owy,
Œwiat³a, wieñce, ³z¹ myte, ziemi
wieczna skarga
I ten szloch, który krzyczy
blu¿nierczemi s³owy,
Œlepy bunt, który serca przera¿one targa,
A na usta nam ciska wyrzuty
najkrawsze
Za tych, którzy ju¿ poszli…, odeszli
na zawsze!
Tylko  wci¹¿ dzwon z kaplicy
w nieustannej trwodze
Pada przed stopy Stwórcy w bolesnej
podziêce…
Tylko ten anio³ blady na grobie przy
drodze
Nad naszemi g³owami rozpoœciera rêce
I dwe kamienne d³onie z dobroci¹
rozplata,
Jakby chcia³ w piersiach stopiæ ciê¿ar
grzechów œwiata…
Wracamy… W duszach naszych
znów nic siê nie zmieni,
Ten dzieñ, który nas z³¹czy³,
nigdy ju¿ nie wróci…
Bêdziem podobni drzewom
bezlistnym w jesieni,
Bêdziem wrogami dalej, choæ nicoœci¹
skuci,
Pogasn¹ w dzieñ zaduszny zapalone
œwiece…
I staniemy siê obcy sobie i dalecy.
Czyjeœ palce obróc¹ klucz
w cmentarnej bramie.
W nocy wicher siê zerwie i burzê
napêdzie.
Niejeden d¹b potê¿ny nagle siê po³amie.
Z lêkiem okna po domach zamykaæ
siê bêdzie
I nawet ludzkie serce w ten czas siê
zatrwo¿y.
...Tylko anió³ samotny zostanie
na dworze…

Tradycj¹ stanis³awowsk¹ by³a do-
roczna pielgrzymka po grobach zmar³ych.

DNI ZADUSZNE
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Przegląd wydarzeń
W roku 1893 przy piêknej pogodzie 1
listopada na cmentarz stanis³awowski
wyruszy³y niezliczone t³umy publicznoœci.
Ka¿dy bowiem spieszy³ pomodliæ siê na
grobie swych najbli¿szych. Dla uczczenia
Œwiêta  Zmar³ych na cmentarzu zosta³
postawiony Krzy¿ pami¹tkowy, na którym
widnia³  napis: „Bo¿e, zbaw Polskê”, oraz
wa¿niejsze daty, wziête z porozbiorowej
karty dziejów narodu polskiego.

Ze zmierzchem zajaœnia³ cmentarz
tysi¹cem œwiate³ i œwiate³ek. Wiele
grobów  by³o oœwietlonych efektownie.
M³odzie¿ polska, uczniowie gimnazjum
i szkó³ zawodowych nie zapomnie³i o
zmar³ych zas³u¿onych godnie spo³eczeñ-
stwu polskiemu. Oni przystroili mogi³y
bojowników za sprawê narodow¹ piêk-
nymi transporantami. Na grobie œ.p. Ma-
urycego Gos³awskiego, wœród zieleni,
widnia³ piêkny transparent, kredkowej
roboty, przedstawiaj¹cy „KuŸniê” Grottgera.
Znakomite reprodukcje „Wojny” i „Po-
¿egnania”, zdobi³y piêkny grób Agatona
Gillera. Grób œp. Ejtminowicza zdobi³a
„Obrona sztandaru”; grób Karola Œwi-
dziñskiego” – „Œwiêtokradstwo”, Wasi-
lewskiego – „Polonia” (wszystkie kopiê
obrazów  z tek Grottgera).

Nie zapomniano tak¿e i o mogile po-
³o¿onej w koñcu cmentarza stanis³awow-
skiego, mogile, która mieœci³a w sobie
zw³oki œp. Smag³owskiego. Rêce szlachetnej
m³odzie¿y przystroi³y tem grób „Po¿og¹”
Grottgera i piêknym wierszem:
O czem wy tam w trumnach œnicie?
Mówcie... czy z krwawego dzie³a
Bêdzie co? Ha, wy mówicie
Przez swe rany... „Nie zginê³a!”

W Polsce Niepodleg³ej m³odzie¿
inicjowa³a akcjê, która miala na celu
uczcienie pamiêci bohaterów narodowych
w dzieñ  Œwiêta Zmar³ych. Zosta³ stwo-
rzony Komitet, w sk³ad którego weszli
przedstawicieli towarzystw „M³odzie¿
Polska”, Sokó³, Zwi¹zek Strzelecki, Zwi¹-
zek Harcerstwa polskiego, Towarzystwo
m³odzie¿y rzemieœniczej „Jednoœæ”,
Zwi¹zek Legionistów, Ko³o M³odzie¿y
¯eñskiej T.S.L, P.O.W., Towarzystwo
opieki nad grobami. Celem uzyskanie
funduszów, potrzebnych na konserwacjê,
dekoracjê i iluminacjê grobów, wyda³
wspomniany Komitet nak³ad kartek, które
rozsprzedawa³  wœród miejscowego spo³e-
czeñstwa. Z kartek tych zosta³y nastêpnie
sporz¹dzone wieñce kartkowe, któremi
by³y ozdobione  groby bohaterów.

Program uroczystoœci zaduszkowych
by³ ustalony:

Dnia  1 listopada formacje wojskowe,
spoleczeñstwa, m³odzie¿y i towarzystw
zbiera³y siê o godzinie 13.30, a o godzinie
14.00 zaczyna³ siê wymarsz pochodu
¿a³obnego na cmentarz wojskowy, a na-
stêpnie na cmentarz miejski, gdzie
odbywa³y siê uroczystoœci ko³o pomnika
legionistów, w dzielnicy powstañców
1831 i 1863 roku oraz u grobu 7 pomor-
dowanych Peowiaków, U³anów krecho-
wieckich zmar³ych tragicznie w obronie
Stanis³awowa w r. 1917. Chór odœpiewa³
przy wszystkich mogi³ach pieœni  narodo-
we. Strzelce i harcerze trzymali stra¿
honorow¹ przy mogi³ach. A w roku 1924
„bardzo sympatycznym objawem by³
cichy i samorzutny wspó³udzia³ 11 pu³ku
artylerji pólowej przez udekorowanie
grobów Legionistów i P.O.W. cierniowymi
wieñcami, wykonanymi przez ¿o³nierzy
z drutu ko³czastego i puszek z konserw.
Jedynie szarfy z napisem zdradza³y
ofiarodawców”. W kolegiacie ³aciñskiej
odbywa³o siê uroczyste nabo¿eñstwo za
spokój dusz bohaterów narodowych.

Do  tradycji stanis³awowskiej mo¿na
zaliczyæ i wystawienie rokrocznie w pierw-
szych dniach listopada „Dziadów”
Mickiewicza tak przez polski teater
amatorski im. A. Fredry, jak póŸniej si³ami
polskiego zawodowego teatru Pokucko–
Podolskiego im. St. Moniuszki pod dyrekcj¹

Zuzanny £oziñskiej. „Nieœmiertelne dzie-
³o Wieszcza zawsze by³o wystawione z
prawdziwym pietyzmem i pracowit¹
starannoœci¹” jak o tym pisano w „Kurie-
rze Stanis³awowskim”.

I jeszcze jeden wiersz okolicznoœcio-
wy z roku 1930, równie¿ stanis³awowskiego
poety i wspó³pracownika „Kuriera Stanis-
³awowskiego” Edwarda Józefa Teichmana
pt. Na Dzieñ Zaduszny. List do mej Matki.
Nie przyjdê do Ciebie cichaczem,
Nie powiem nic, nie przytulê;
Zamknê siê z swoim p³aczem,
Skryjê siê z swoim bólem.
Bo nie wiem, czy mnie us³uszysz,
Czy szept mój Ciebie doleci,
Wœród p³aczy innych dzieci,
Co klêkn¹ grobu bli¿ej.
Daremny smutek i troska
Powróciæ nie mam sposobu
Liœciem mnie uniós³ rozkaz
Zdaleka od Twego grobu.
Nie wiem, czy by³bym mi³y,
Bo p³akaæ nigdy nie umiem,
Nawet u Twej mogi³y,
Nawet przy Twojej trumnie.
Mam mêsk¹, g³upi¹ dumê,
Która na twarzy pisze:
(Nawet, gdy ból ¿re dusze)
Ch³ód, obojêtnoœæ, ciszê.
Nieraz ta mina Ciê zwiod³a,
A¿ mia³aœ w oczach ³zy,
¯e dusza we mnie ch³odna,
¯e jestem z³y.
A mo¿e nawet z ¿alem
Myœla³aœ o mnie mr¹c,
¯em z ludŸmi nie wszed³ wcale,
Gdy Ciê namaszcza³ ksi¹dz.
Lecz, gdym Ciê niós³, by miêkko
Na trumny z³o¿yæ dnie,
Skostnia³¹ matko rêk¹
Objê³aœ jeszcze mnie
***

Nie przyjdzie do Ciebie cichaczem,
Jak w inne niedzielne dnie.
Nie zbudzê Ciebie p³aczem,
Nie zbudzê Ciebie, nie.
Jedynie coraz czêœciej
Czuje wœród ludu rzezy,
¯e nikt siê mojem szczêœciem,
Jak ty, nie bêdzie cieszyæ;
¯e nikt siê moj¹ dol¹
Nie przejmie, nie zasmuci;
Nawet najbli¿szych mi ludzi
Me rany nie zabol¹.
A gdy pewnego ranku,
Powrócê do dom w goœci,
Nie ujrzê Ciê na ganku
Poblad³¹ a¿ z radoœci.
Ju¿ z nikim, jak z Tob¹,
Tak szczerze nie podzielê:
Niedol¹ i ¿a³ob¹,
Tryumfem i weselem.
I dziwiê siê ukradkiem,
¯e mog³a tyle, tyle,
W swej sile i bezsile,
S³oneczna mi³oœæ matki.
***

Ej, ciszej serca swary!
Cichajcie ¿ale,  proszê.
Ju¿ jestem prawie stary,
Karabin przecie noszê.
Na Dzieñ zaduszny wcale
Nie przyjdê – o tem wiedz –
Nie przyjdê, nim zapalê
Na grobie twoim œwiec.
I tylko tak, jak stale,
Gdy wspomnê Ciê umar³¹,
Coœ chwyci mnie za gard³o,
Zatarga w piersiach ¿alem.
Odwrócê wzrok na stronê,
By szereg nie zobaczy³,
¯e oczy mam zroszone,
¯e warg œciœnieniem p³aczê.
I k³amiê, gdy w koszarach,
Ktoœ z smutku mego drwi,
¯e muszka  –  jak Ty szara –
Do oka wpad³a mi.

(22.X.1930 w szkole podchor¹¿ych
pod Warszaw¹)

Program
„Tygodnia Kresowego”

– listopad 2007 r.
w Instytucie Kresowym

na Pl. Hallera
w Warszawie

3. 11. 2007
Wycieczka „Kresowy Marsza³ek w Sule-
jówku” – Marian Kamiñski
Dworzec Warszawa Œródmieœcie o godz. 9.00,
odjazd poci¹giem SKM o godz. 9.07,
wstêp wolny
Bêdziemy zwiedzaæ m.in. „Willê Milusin”,
„Willê Otradno”, Dworek „Siedziba”,
Pomnik Wspó³twórców Polski Niepod-
leg³ej, Koœció³ par. p.w. Najœwiêtszej
Marii Panny Matki Koœcio³a, w którego
kruchcie s¹ tablice, poœwiêcone Józefowi
Pi³sudskiemu i innym twórcom II Rzeczy-
pospolitej.

9. 11. 2007
Wystawa „Las Ponarski”
Instytut Kresowy (ul. Jagielloñska 56 lok.
2A, wejœcie od placu Hallera), godz. 17.30
W ramach otwarcia wystawy: pokaz
filmu „Ponary” oraz odczyt „Ponary jak
Katyñ” – p. Helena Pasierbska, autorka
ksi¹¿ki „Ponary wileñska Golgota”

10.11.2007
Wycieczka „Kresowe Pow¹zki, cz. I”
– Marian Kamiñski
Cmentarz na Pow¹zkach, przy bramie nr
2, godz. 10.00
Nawiedzimy wspólnie groby znanych
Kresowiaków, pochowanych na Pow¹zkach.
Znani Kresowiacy to: Stanis³aw Moniuszko,
ur. 1819 r.  w Ubielu k. Miñska, Bia³oruœ,
Czes³aw Juliusz Niemen, ur. 1939 r. w
Starych Wasiliszkach k. Grodna, Bia³oruœ,
Tadeusz Do³êga-Mostowicz, ur. 1898 w
Okuniewie (witebskie), Ukraina, Fran-
ciszek ¯wirko, ur. 1895 r. w Œwiêcianach
(Wileñszczyzna), Litwa, Jan Parandowski,
ur. 1895 r. we Lwowie, Ukraina, Jan
Bu³hak, ur. 1876 r. w Ostaszynie (nowo-
gródzkie), Bia³oruœ, Leopold Staff,
ur. 1878 r. we Lwowie, Ukraina

14.11.2007
Wyk³ad „Sport na Kresach II Rzeczpospo-
litej” – dr Robert Gawkowski
Instytut Kresowy (ul. Jagielloñska 56 lok.
2A, wejœcie od placu Hallera) godz. 17.30
Wyk³ad dotyczyæ bêdzie roli klubów i
towarzystw sportowych z Wilna, Lwowa,
Stanis³awowa, Brzeœcia, Grodna i innych
oœrodków II RP. Wœród zaproszonych
goœci bêd¹ znani historycy sportu: dr Jerzy
Che³mecki (AWF Warszawa), dr Ja-
ros³aw Rokicki (UW) i dr Stanis³aw Za-
bornia (URz).

15.11.2007
„Spotkanie z dziedzictwem kulinarnym
Kresów” – Lidia Lorek-Guranowska
Instytut Kresowy (ul. Jagielloñska 56 lok.
2A, wejœcie od placu Hallera), 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

Smutny park
w Stanis³awowie
Przyszed³ rozkaz, by cmentarz
w park miejski zamieniæ,
zniszczyæ groby, a spokój zapewniæ zieleni.
To siê dzia³o w tym czasie, gdy naród
znad Wis³y
na swobodê w ojczyŸnie w czyn
wciela³ pomys³y.

Buldo¿ery na miejsce czci godne wjecha³y
i bezdusznie zniszczy³y prapolski œlad
chwa³y.
Bardzo smutne melodie dziœ szumi¹ tu
drzewa.
W ich konarach ptak ¿aden radoœnie
nie œpiewa.

Ja nie jestem zbyt sk³onny mówiæ
o odwecie.
Z okrucieñstwem siê wszêdzie
kojarzy na œwiecie
i niedobrze rokuje, lecz coœ jest na rzeczy...

Mam nadziejê, ¿e kiedyœ czas rany wyleczy.
Proszê drzewa, a¿eby œwiêtej ciszy strzeg³y
i wpisa³y to miejsce w epos Niepodleg³ej.

Józef Bu³atowicz
2005

IRENA MASALSKA
Wykorzystano materia³y Zachodniej Korporacji Informacyjnej

Rady miejskie Lwowa i Rzeszowa
realizują wspólny projekt
Chodzi o „Rzeszowsko-lwowski most wspó³pracy”. W ramach projektu w Rzeszowie
odbywa³y siê Dni Lwowa. Lwów reprezentowa³y zespó³ muzyki dawnej „Lwowscy
minestrele”, wzorcowy zespó³ tañca ludowego „Kwiaty Ukrainy”, ludowy zespó³
taneczny „Marzenie”, œpiewaczka Oksana Mucha oraz zespól rockowy  „Green Silence”.
Realizacja wspomnianego projektu umo¿liwi umocnienie wspó³pracy miast partnerskich
w dziedzinie nauki, edukacji, kultury, turystyki i gospodarki. W tym celu w Rzeszowie
zostanie powo³ane Biuro Lwowsko-Rzeszowskie. Dla przedstawicieli obu rad miasta
zorganizowano szkolenia, dotycz¹ce promocji turystycznej, kulturalnej i biznesowej
za granic¹, a tak¿e dostosowania infrastruktury miast do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
***

We Lwowie już na pewno będzie
stadion EURO 2012!
76 radnych Lwowskiej Rady Miejskiej zag³osowa³o wreszcie za uchwa³¹ „O zatwier-
dzeniu projektu na temat udostêpnienia dzia³ki przy ul. Stryjskiej – ul. Kilcewij we
Lwowie”. Zgodnie z uchwa³¹, pod budowê nowego stadionu we Lwowie wydzielono
24,3 ha ziemi. W terminie póŸniejszym do uchwa³y zostan¹ wniesione jeszcze dwa
punkty – na temat uregulowania stosunków z „Ze³enbud” S.A. (organizacja ta posiada
pewne prawa do wydzielonej parceli) oraz inwestorami.
***

Opera Lwowska i Warszawska
wymienią się ...popiersiami
Kierownictwo Opery Lwowskiej zaproponowa³o swym kolegom z Warszawy, by w gmachu
Opery Warszawskiej umieœcili popiersie Salomei Kruszelnickiej, która by³a gwiazd¹
tego teatru w latach 1898-1902. Natomiast w Operze Lwowskiej zosta³oby umieszczone
popiersie pierwszego dyrektora i dyrygenta lwowskiego teatru, Tadeusza
Pawlikowskiego, które ma byæ przywiezione z Warszawy. Dyrektor Opery Lwowskiej,
Tadeusz Eder, uwa¿a, ¿e ta koncepcja na poziomie idei mo¿e byæ szybko zrealizowana.
***

Mieszkaniec Drohobycza
zatroskany o pojednanie
chrześcijan
José Turczyk zaproponowa³, aby przedstawiciele wszystkich wyznañ chrzeœcijañskich,
mieszkaj¹cy w tym mieœcie wspólnie wybudowali kapliczkê. Sw¹ ideê og³osi³ w miej-
scowych mediach i nawet znalaz³ dla kapliczki miejsce – w centrum miasta, przy ul. £esi
Ukrainki. W taki sposób drohobyczanin usi³uje rozwi¹zaæ konflikt, który powsta³ w œro-
dowisku miejscowej wspólnoty prawos³awnej. Kapliczka mia³aby s³u¿yæ wiernym
wszystkich wyznañ oraz ich pojednaniu.
***

Wymiana doświadczeń w Jaremczy
W dniach 25-27 listopada odbywa³o siê tam seminarium polsko-ukraiñskie „Rola
organów samorz¹dowych w wykonaniu zadañ, skierowanych na rozwój wspólnoty
lokalnej.” Seminarium odbywa³o siê w ramach projektu „Integracja – kierunkiem euro-
pejskim rozwoju Ukrainy.” Jego celem jest przekazywanie ukraiñskim przedstawicielom
organów samorz¹dów lokalnych polskiego doœwiadczenia, dotycz¹cego szczegó³ów i zasad
funkcjonowania organów samorz¹dowych w krajach cz³onkowskich UE, zw³aszcza
w Polsce. W ramach projektu ma siê odbyæ kolejne seminarium oraz wyjazd merów
miast i kierowników rad powiatowych obwodu iwano-frankowskiego do Krakowa.
***

W Iwano�Frankowsku powstanie
Centrum ukraińsko�rumuńskie
d.s. zasobów turystycznych
Przewiduje to projekt wspó³pracy miêdzy obwodem iwano-frankowskim a powiatem
Maramuresz w Rumunii. Celem projektu jest nawi¹zanie wspó³pracy transgranicznej,
utworzenie systemu promocji turystycznej terenów przygranicznych Ukrainy i Rumunii.
Maj¹ byæ prowadzone badania marketingowe oraz odpowiednie akcje promocyjne.
***

W Muzeum Artystycznym
Tarnopola jest prezentowana
sztuka ...totalitarna
25 paŸdziernika otwarto tam wystawê „Sztuka totalitaryzmu – realizm socjalistyczny.”
Zaprezentowano prace z lat 1950-1980, czyli malarstwo, grafikê i rzeŸbê. S¹ tu zw³aszcza
portrety sekretarzy generalnych partii, lekarzy i nauczycieli.
***

Podkarpacie – na „Turbiznes�2007”
W dniach 4-11 listopada Ziemia Stanis³awowska bêdzie reprezentowa³a swe walory
na XIV Miêdzynarodowych Targach Turystycznych, które bêd¹ siê odbywa³y w Miñsku.
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BOGDAN ST. KASPROWICZ
Lwów sentymentalny, Bezdro¿a 2005
MARIA BASZA zdjêcia

W listopadzie 1918 r. w czasie walk
polsko-ukraiñskich o Lwów obydwa miej-
skie cmentarze (£yczakowski i Janowski)
by³y zajête przez Ukraiñców. St¹d poleg-
³ych i zmar³ych z ran po polskiej stronie
frontu grzebano b¹dŸ na samym miejscu
œmierci, b¹dŸ na prowizorycznych cmen-
tarzykach (podobnie jak j æwieræ wieku
póŸniej w powstaniu warszawskim).

Ju¿ w grudniu 1918 r. w³adze miasta,
nawi¹zuj¹c do uœwiêconej w tradycji
lwowskiej szczególnej pamiêci wobec
grobów uczestników walk o wolnoœæ
Polski, zajê³y siê ide¹ urz¹dzenia osob-
nego cmentarza dla poleg³ych w bojach o
miasto. W tym celu zarz¹d miasta wykupi³
od sióstr benedyktynek ormiañskich czêœæ
gruntów le¿¹cych na przed³u¿eniu Cmen-
tarza £yczakowskiego, na pochy³ym
wzgórzu schodz¹cym uskokami w kie-
runku Pohulanki.

Na wytyczonym cmentarzu ju¿ w
pierwszych miesi¹cach 1919 r. grzebano
obroñców, którzy zmarli w wyniku
odniesionych ran. W marcu tego¿ roku
wzniesiono drewnian¹ kaplicê, a w kwiet-
niu odby³o siê przeniesienie zw³ok z tym-
czasowego cmentarzyka w ogrodzie
Politechniki. W 1921 r. Towarzystwo
Stra¿ Mogi³ Polskich Bohaterów rozpisa³o
konkurs na ogóln¹ koncepcjê urz¹dzenia
cmentarza. Wygra³ student Politechniki
Lwowskiej, Rudolf Indruch. Jego projekt
wykorzystywa³ umiejscowienie za³o¿enia
na wzgórzu, buduj¹c oryginalny uk³ad
cmentarza na tarasach.

W ci¹gu kilkunastu lat budowy wznie-
siono kaplicê Orl¹t w kszta³cie rotundy
katakumby, kolumnadê z ³ukiem triumfal-

CMENTARZ OBROŃCÓW LWOWA
Jak ka¿da polska wycieczka, zwiedzanie Cmentarza £yczakowskiego koñczymy przejœciem na jego najwa¿niejsz¹ po 1921 r.
czêœæ – Cmentarz Orl¹t, by jak ka¿da polska wycieczka po 1989 r. – maj¹c œwie¿o w pamiêci kwiaty z³o¿one na grobie
Konopnickiej – przed p³yt¹ Grobu Nieznanego ¯o³nierza zaœpiewaæ Rotê. Nieprzewidywalnym pok³osiem I wojny œwiatowej,
zwi¹zanym z hekatomb¹ ofiar, nieznan¹ w dotychczasowych dziejach ludzkoœci, sta³y siê wielkie cmentarze wojskowe
urz¹dzane jako odrêbne za³o¿enia w miejscach znaczniejszych bitew Pierwszym polskim wojskowym Campo Santo sta³ siê
Cmentarz Obroñców Lwowa. Jest to, co prawda czêœæ Cmentarza £yczakowskiego, jednak¿e zarówno historia powstania,
usytuowanie, nazewnictwo, jak i utrwalona w narodowej tradycji specyfika pozwalaj¹, a w³aœciwie nakazuj¹ odrêbne traktowanie
tej nekropolii jako samoistnego cmentarza, a nie jedynie wydzielonej kwatery wojennej.

Lwowskie Campo Santo

nekropolii wyró¿nia³ siê on indywiduali-
zacj¹ mogi³ i nagrobków.

Na Cmentarzu Orl¹t ró¿norodnoœæ
krzy¿y nagrobków i budowli sepulkralnych
pozwala uciec od monotonii, jakby do-
datkowo podkreœlaj¹c, ¿e wiêkszoœæ
poleg³ych to ochotnicy a nie ¿o³nierze
poborowi.

Zarówno czyn obroñców Lwowa, jak
i miejsce ich spoczynku otoczone by³y w
Polsce miêdzywojennej szczególn¹ admi-
racj¹ i pamiêci¹. Wiele by³o tego stanu
rzeczy przyczyn, a wœród nich nie naj-

Grób Nieznanego ¯o³nierza

Widok na kaplicê

nym. Pomniki lotników amerykañskich i
¿o³nierzy francuskich. Nad g³ównym
³ukiem kolumnady umieszczono napis:
Mortui sunt ut liberi vivamus - „Umarli,
abyœmy ¿yli wolni”.

Wejœcia na cmentarz strzeg³y dwa
kamienne lwy, trzymaj¹ce w ³apach tarcze
herbowe – „Tobie Polsko”.

Ogromnym wysi³kiem spo³ecznoœci
lwowskiej, ale nie tylko, gdy¿ ofiary p³y-
nê³y z ca³ego kraju – zbudowano niew¹t-
pliwie najpiêkniejszy cmentarz wojskowy
w Polsce. Spoœród innych wojskowych

Tu by³o g³ówne wejœcie na Cmentarz Orl¹t

mniejsz¹ fakt, ¿e po raz pierwszy w
polskich dziejach wojennych tak znaczn¹
daninê krwi z³o¿y³y walcz¹ce dzieci, w³aœnie
owe opiewane w poezji i pieœni „Orlêta”.

Inn¹ przyczyn¹ specjalnej czci ca³ej
Polski by³ fakt, ¿e na cmentarzu tym zna-
laz³o miejsce ostatniego spoczynku wielu
¿o³nierzy z ochotniczego zaci¹gu „odsieczy
Lwowa” oraz wielu ¿o³nierzy z kampanii
1919 i 1920 r. Nie tylko, bowiem sam
broni³ siê Lwów Z pomoc¹ i na odsiecz
pospieszyli Wielkopolanie i Œl¹zacy,
ochotnicy z Warszawy, P³ocka, Kielc,

Krakowa, z ca³ej Polski – przekreœlaj¹c
granice rozbiorów. Ofiara garstki obroñców,
walcz¹ce kobiety i dzieci – odbi³o siê to
g³oœnym echem i poza granicami Polski,
powoduj¹c, ¿e na pomoc przybyli ochot-
nicy amerykañscy (piloci eskadry Koœ-
ciuszki) i francuscy, z których A. Kelly
E. Graves, M. McCallun i Jean Laguet

zginêli i spoczêli na Cmentarzu Obroñców
Lwowa, a miasto w podziêce wystawi³o
im piêkne pomniki.

Cmentarz ten to obiekt, któremu
szczególn¹ pamiêæ winna ca³a Polska, a
niech temu zaœwiadcz¹ nazwiska poleg³ych
w obronie Lwowa ochotników. To tylko
jedna litera alfabetu i tylko kilka nazwisk:
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Józef Brzezoñ, œlusarz z Bêdzina; Irena
Bentsch, niemiecka sanitariuszka z
Poznania; Józef B¹k, lat 22, rolnik z okolic
¯ywca; Jan Bauman z M³awy; Feliks

Nad g³ównym ³ukiem kolumnady umieszczono napis: Mortui sunt ut liberi vivamus - „Umarli, abyœmy ¿yli wolni”

Berger z Sieradza; Bronis³aw Barycki,
zegarmistrz z Kielc; W³adys³aw Bary³a z
Warszawy; Albin Bazan, cieœla ze
Skierniewic; Jan Bielecki, lat 20, szewc z

Piñczowa; Abraham Blejwas, lat 20,
kupiec z Czêstochowy.

St¹d, kiedy w 1925 r. œlepy los wskaza³
lwowskie pole bitewne jako miejsce, z

Pomnik piechurów francuskich

którego nale¿y ekshumowaæ zw³oki nie-
znanego ¿o³nierza i przenieœæ je do Grobu
Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie, nie
podniós³ siê w ca³ej Polsce ani jeden g³os
sprzeciwu. Do dzisiaj na placu Saskim w
Warszawie sk³adamy ho³d obroñcy Lwowa.
Mia³ ten fakt szczególny symboliczny
wymiar  wobec  barbarzyñskiego zniszczenia
lwowskiego cmentarza po 1945 r., kiedy
to nowi w³aœciciele Lwowa, bez ¿adnego
szacunku dla zmar³ych, wbrew podpisanym
miêdzynarodowym konwencjom o ochro-
nie cmentarzy wojennych – za pomoc¹
czo³gów, materia³ów wybuchowych,
wreszcie przez zamykanie oczu na zdzi-
cza³e wybryki chuligañskich band –
zdewastowali miejsce ostatniego spoczynku
2859 ¿o³nierzy, z których blisko jedn¹
czwart¹ stanowi³y dzieci do lat 17, jak
Antoœ Petrykiewicz, lat 12, czy Jurek
Bitschan, lat 14.

Pod koniec lat 80. XX w, wysi³kiem
Polaków pozosta³ych po wojnie we
Lwowie oraz wspania³ych patriotów z
krakowskiej firmy „Energopol” wykonu-
j¹cej w³aœnie prace budowlane we Lwowie,
podjêto dzie³o renowacji cmentarza. Nie
by³o to zadanie ³atwe, nawet po upadku
ZSRR. Jednak ka¿dy rok posuwa³ naprzód
nie tylko odnowê cmentarza, ale i odnowê
dusz.

l listopada 1991 r. grupa Ukraiñców
z³o¿y³a na Cmentarzu Obroñców Lwowa
wieniec z napisem: „Braciom Polakom
w dniu pojednania”.

23 maja 2005 r. oficjalne delegacje, z
prezydentami Polski i Ukrainy, wziê³y
udzia³ w uroczystym otwarciu Cmentarza
Orl¹t po renowacji.

Jest to oczywiœcie zupe³nie inny
cmentarz ni¿ ten zaprojektowany przez
Indrucha i ukochany przez przedwojenny

Pomnik lotników ameryñkaskich, którzy walczyli w obronie Lwowa i spoczêli
na Cmentarzu Orl¹t

Lwów, ale tak jak i tamten jest symbolem
polskoœci, wielkiej patriotycznej ofiary
m³odzie¿y, lekcj¹ historii. Lekcj¹, po któr¹
coraz liczniejsze siêgaj¹ wycieczki z
Warszawy, Poznania, Krakowa...
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„Nakładem naszego wydawnictwa
się ukazują różne książki i z każdej się
cieszymy. Jednak dziś spotykamy się z
Państwem z powodu ukazania się, jak
uważam, książki szczególnej – powie�
dział na wstępie Bogdan Trojanowski,
dyrektor wydawnictwa. – Dlaczego
uważaliśmy, że dobrze jest wydać na
Ukrainie właśnie to dzieło? Redaktor
naszego wydawnictwa, Maria Czajka,
wymieniła kilka powodów, dla których
należało to zrobić. Po pierwsze, dlatego,
że jest to dzieło, należące do klasyki
literatury powszechnej. Dla nas jest
bardzo ważne, by kanon literatury
powszechnej był dostępny w języku
ukraińskim. Po drugie, dlatego, że jest to
arcydzieło twórczości Sienkiewicza, za
które otrzymał on Nagrodę Nobla. Po
trzecie, dlatego, że jest to literatura
naszych najbliższych sąsiadów. Obecnie
zmieniliśmy opcję konfrontacji na opcję
pojednania. Bardzo się cieszymy, że takie
utwory mogą być elementem wzajemnego
zbliżenia.

Jest też powód, jak uważam, szcze�
gólny. Wydarzenia, opisywane przez
Sienkiewicza w jego powieści, dotyczą
czasu prześladowania chrześcijan. To był
czas, kiedy tworzył się Kościół, powsta�
wały nowe wartości. Wiele osób starszych
pamięta prześladowania Kościoła, czasy
Kościoła katakumbowego. Prześladowania,
które były naszym udziałem, były w jakiś
sposób podobne do tych, które przeżywali
pierwsi chrześcijanie. Życzyłbym sobie i
Państwu, żeby z naszego grona wycho�
dzili pisarze takiej rangi, jak Henryk
Sienkiewicz, a spod ich pióra wychodziły
takie dzieła, jak „Quo vadis?”

O zabranie głosu został poproszony
ks. bp Igor Wozniak z Ukraińskiego
Kościoła Greckokatolickiego: „Tekst
przekładu czyta się łatwo. Podoba mi się.
Samo tłumaczenie jest płynne, język
bogaty, kwiecisty. Chciałbym podzięko�
wać panu Olegowi Buriaczkiwskiemu za
jego pracę, a bankowi ВАТ  КРЕДОБАНК
– za wsparcie tej inicjatywy. Wiadomo,
że dotychczas książka ta została prze�
tłumaczona na 50 języków. Nie można
powiedzieć, że to większość języków
świata, ale to, że przedstawiciele co
najmniej 50 narodów mogą ją przeczytać
swobodnie, jest wielkim bogactwem.
Teraz nasz czytelnik weźmie do ręki dobry
ukraiński przekład dzieła, napisanego na
tak wysokim poziomie.”

Głos zabrał także ks. kanonik Jan
Bojarski z Archikatedry Lwowskiej: „Za
tę książkę Sienkiewicz otrzymał Nagrodę
Nobla w 1905 roku. Jest to dzieło ważne,
wysokiej rangi. Dla mnie, jako kapłana,
osoby, która wierzy w Boga i dla której
słowo „religia” znaczy wiele, ta książkę
ma wartość, ponieważ jest w niej mocny
akcent religijny. Powstała ona w wyniku
zderzenia kultury antycznej i wczesno�
chrześcijańskiej. Jan Paweł II tak mówił
do twórców polskich: „Raduję się, że
intelektualiści, artyści, ludzie kultury
właśnie w Kościele znajdują przestrzeń
wolności. Wszelkim twórcom, szczególnie
mistrzom pióra, wypada życzyć, by
poszerzali i pogłębiali w sobie wciąż na
nowo tę przestrzeń.” Dla mnie jest wiel�
kim wydarzeniem, że promocja ulubionej
przeze mnie książki dokonuje się w takich
czasach i w takim środowisku. Doskonale

Przekład dzieła noblisty

„Quo vadis?” po ukraińsku
19 października na dużej sali Pałacu Potockich przy ul. Kopernika we Lwowie odbyła się prezentacja przekładu na język
ukraiński utworu Henryka Sienkiewicza „Quo vadis?”. Tłumaczenie wykonał pan Oleg Buriaczkiwski z Kijowa. Książka
ukazała się nakładem lwowskiego wydawnictwa „Swiczado”. Przy przedsięwzięciu tym współpracował z wydawnictwem
Konsulat Generalny RP we Lwowie, a pomocy finansowej udzielił ВАТ КРЕДОБАНК (grupa PKO BP).

Przemawia bp Igor Wozniak

Uczestnicy prezentacji

pamiętam te czasy, kiedy o religii i Bogu
nie wolno było nawet mówić. Dobrze, że
dziś my – księża i wierni – możemy się
spotkać we wspólnym gronie z racji
promocji przekładu książki. To jest coś
wspaniałego. Nie warto szukać różnic i
tego, co dzieli. Niech promocja tej pięknej
książki stanie się mocnym zaczynem
symbiozy.”

Do zebranych zwrócił się także
przedstawiciel Konsulatu Generalnego
RP we Lwowie, konsul Marcin
Zieniewicz: „Bardzo serdecznie dziękuję
za pracę oraz jej owoc w postaci
wartościowego przekładu książki
Henryka Sienkiewicza „Quo vadis?” Jest
to naprawdę wielkie wydarzenie. Ma ono
ogromne znaczenie nie tylko dla

literatury, ale i dla naszych relacji. Mimo
że akcja dzieła rozgrywa się w czasach
starożytnych, w czasach Nerona, autor
zawarł w nim wątki, pokazujące duszę
polską, słowiańską. Dlatego dzieło to jest
bardzo ważne dla czytelników ukraińskich,
aby również w ten sposób zapoznali się z
polską duszą, naszymi cechami. W 1905
roku Sienkiewicz nie był znany na świe�
cie. Mieszkał w Warszawie, w zaborze
rosyjskim i mówiono o nim, że jest pisa�
rzem z Rosji. Nagle ten nieznany pisarz
zapalił swą powieścią cały świat. Ta
książka bardzo szybko została przełożona
na kilkanaście, potem – kilkadziesiąt
języków, wydawana była w wielkich
nakładach. Myślę, że to wydarzenie
można porównać do wyboru Polaka na
Stolicę Piotrową. Życzę czytelnikom
ukraińskim, żeby dali się ponieść książce
i przenieśli się w czasy cesarza Nerona.”

Kilka słów powiedział też tłumacz,
Ołeg Buriaczkiwski: „Quo vadis?” – to
i nazwa, i ostatnie słowa powieści.
Przenikają one cały utwór, tworzą jakoby
jego kanwę. Pytanie „Quo vadis?”
Apostoł Piotr skierował do Chrystusa,
ratując się ucieczką po Via Appia przed
neronowymi prześladowaniami chrześcijan
w Rzymie. Usłyszawszy odpowiedź: „Do
Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz
wtóry”, Piotr skierowuje pytanie „Quo
vadis?” – „Dokąd idziesz?” – do samego
siebie i powraca do Rzymu. Myślę, że ten
bardzo psychologiczny moment był
początkiem zamysłu powieści autora.
Bardzo interesujące jest przemyślenie
słów „Quo vadis?”, nadanie im nowej
treści. Pytanie, skierowane do Chrystusa,
Sienkiewicz zadaje swym postaciom. W
zależności od tego, jaka będzie odpowiedź,
bohaterowie powieści stają po tej lub innej
stronie, jakby lokują się w różnych
obozach duchowych. Ktoś, jak Petro�
niusz, macha przy tym ręką. Ktoś taki,

jak Neron, w ogóle go nie słyszy. Ktoś
jednak, usłyszawszy te słowa, zaczyna
kroczyć inną drogą, drogą swej odnowy
duchowej. Mowa tu o takich bohaterach
powieści, jak Winicjusz i Hilon. Można,
więc twierdzić, że powieść „Quo vadis?”
należy do początków prozy egzystencjal�
nej, która wyznaczyła kształty prozy
wieku XX. Jest ona jednym z ogniw
łańcucha, który ciągnie się od Księgi
Hioba i Eklezjasty, od stoików rzymskich
poprzez „Wyznania” św. Augustyna,
poprzez Pascala, Tołstoja i Dostojew�
skiego do Sartrea, Kafki i Hessego, do
Waleriana Pidmohylnego i Walerego
Szewczuka, do Witolda Gombrowicza. Z
tego kontekstu można wyciągnąć wnioski,
jak wielkie jest znaczenie tej powieści dla
prozy XX w. i jak znaczące jest jej miejsce
w kanonie literatury powszechnej oraz
przyszłości literatury.”

Łucja, Zaleska, która jest dyrektorem
departamentu ВАТ КРЕДОБАНК

(grupa PKO BP), powiedziała, że jest
dumna, iż bank, w którym pracuje,
wspomógł kosztami wydanie tej książki.
Uważa ona, że wielu zebranych na sali
poznało twórczość Henryka Sienkiewicza
jeszcze w czasach sowieckich. Mimo że
we Lwowie istniały, tak jak teraz, szkoły z
polskim językiem nauczania, utwór „Quo
vadis?” był jedynie wspominany, a nie
polecany do lektury. Łucja Zaleska uważa
jednak, że w większości rodzin polskich
czy mieszanych jest on dobrze znany, a
nawet jest w biblioteczce domowej. „W
XXI wieku, kiedy ponad miliard miesz�
kańców Ziemi – to chrześcijanie – taka
książka jest bardzo ważna. Nie prześladuje
nas już Neron, ale prześladują nas różne
nowe religie i sekty. Dobrze, że Ukraińcy,
którzy w słabym stopniu znają język
polski, mogą przeczytać tę książkę”, �
dodała pani Łucja.

Wasyl Kosiw, zastępca mera Lwowa,
powiedział: „Gdy otrzymałem zaprosze�
nie na prezentacją, nasunęły mi się trzy
myśli. Pierwsza – nam bardzo brakuje
dobrej książki dla młodzieży w wieku od
lat 12 do 16. To samo ze sztuką teatralną.
Myślę, że ten utwór bardzo się przyda tej
młodzieży. Druga – dzięki tej promocji
wydawnictwo „Swiczado” potwierdza
renomę Lwowa, jako miasta, w którym
jest szanowana dobra książka. Trzecia,
bardzo osobista. Ta książka pomagała mi
poznać język polski. Było trudno, ale siła
utworu i jego fabuły była ponad trudnoś�
ciami językowymi. Myślę, że ten prze�
kład jest ważny dla mieszkańców
Ukrainy Wschodniej, którzy, być może,
nie będą mogli poznać polszczyzny tak

dobrze, by przeczytać utwór w ory�
ginale.”

Obecny na prezentacji książki aktor
Teatru im. Marii Zańkowieckiej, Jurij
Barnicki, zaznaczył, że czytał książkę
trzykrotnie. Podobał mu się fragment, w
którym Ursus ratuje Ligię i sam próbował
walczyć z... kozami. Czytając tę książkę
w języku ukraińskim, pan Jurij zrozumiał,
że Sienkiewicz jest wspaniałym stylistą,
wybitnym pisarzem, godnym Nagrody
Nobla. Przeczytał zebranym fragment
końcowy powieści, który był kanwą
całego spotkania.

„Quo vadis?” – to nazwa książki,
którą dziś prezentujemy, ale to, sądzę,
także pytanie kluczowe, które sobie
stawia każdy z nas”,� mówił na zakoń�
czenie spotkania pan dyrektor Bogdan
Trojanowski. Dokąd idziemy my, jako
ludzie, jako mieszkańcy miasta, jako
wierni poszczególnych Kościołów?
Dokąd idę ja i każdy z nas? Jakie wartości
są zawarte w naszych wyborach życio�
wych? Chciałbym życzyć państwu i sobie,
aby to pytanie było wiodące w naszym
życiu. Dziękuję osobom, które pracowały
przy tej książce. Dziękuję czytelnikom,
państwu, którzy wezmą tę książkę do ręki,
być może będą ją przekazywali przyjaciołom
i znajomym. Życzę miłej i owocnej lektury.”

Myślę, że każdy wyszedł z tego spot�
kania bardziej uduchowiony i zadał
samemu sobie to pytanie: „Quo vadis?”
Myślę też, że skłoniło ono nie tylko do
rozmyślań nad samym sobą, ale także do
lektury książki – w oryginale bądź w
języku ukraińskim. Poznać ten utwór
warto, naprawdę...

Przemawia ks. kanonik Jan Bojarski
z Archikatedry Lwowskiej

Ołeg Buriaczkiwski �  tłumacz „Quo vadis?”
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W trakcie prezentacji przekładu dzieła
Henryka Sienkiewicza obszerny
referat, dotyczący okoliczności
powstania książki, wygłosiła Beata
Kost, redaktor „Radia Lwów”.
Warto go tu przytoczyć oddzielnie.

W momencie, kiedy na łamach „Ga�
zety Polskiej” w Warszawie w roku 1895
zaczyna się ukazywać „Quo vadis?”
Henryka Sienkiewicza, jest on, rzec
można, żyjącym klasykiem. Ma za sobą
„Trylogię”, „Rodzinę Połanieckich”, „Bez
dogmatu”. Są to ważne osiągnięcia epic�
kie. W tym samym czasie powieść jest
publikowana na łamach „Gazety Kra�
kowskiej” i „Gazety Poznańskiej”, czyli
jednocześnie na terenie trzech zaborów.

W powieści autor łączy fakty histo�
ryczne i fikcję. Na to, co autor wykorzysta
w swojej książce, wpływają okoliczności,
w których ona powstaje. Warto zacząć od
pomysłu, skąd się wziął. Profesor Julian
Krzyżanowski, znawca twórczości Hen�
ryka Sienkiewicza, pisze, że pomysł
utworu zrodził się dość przypadkowo. Do
Sienkiewicza przybyła delegacja górali z
Zakopanego, którzy prosili go o to, by wy�
głosił odczyt okolicznościowy. W Zakopa�
nem miał być postawiony nowy kościół i
tym odczytem Sienkiewicz miał zapo�
czątkować zbiórkę pieniędzy na budowę
nowego kościoła. Sienkiewicz opowiedział
historię pewnego włoskiego kościoła i
legendę, którą usłyszał podczas swego
pobytu we Włoszech od Henryka Siemi�
radzkiego. Jego to można uznać za
winowajcę powstania powieści. Warto też
wspomnieć, że Sienkiewicz interesował
się kulturą antyczną. Bardzo wielu twór�
ców uważa, że właśnie ten obraz był
inspiracją do „Quo vadis?”

Wiadomo, że między Siemiradz�
kim a Sienkiewiczem były relacje
przyjaźni, wzajemnie ciepło wypowia�

Dlaczego „Quo vadis?”
Okoliczności powstania powieści

Beata Kost � redaktor „Radia Lwów”

dali się o swych pracach. Sienkiewicz
zwłaszcza ciepło wypowiadał się o obra�
zie Henryka Siemiradzkiego „Pochod�
nie Nerona”. Prawdopodobnie właśnie
on był inspiracją do powstania „Quo
vadis?”

Sienkiewicz odbył kilka podróży
do Włoch, najczęściej zatrzymywał
się w domu Henryka Siemiradz�
kiego. Był w 1886, kiedy zwiedzał
Rzym tylko pobieżnie. Następne
podróże odbył w latach 1890 i 1893.

Legenda głosi, że w momencie
ucieczki św. Piotra z Rzymu, Chrystus
ukazał się św. Piotrowi na drodze i na
pytanie: „Quo vadis, Domine?” –
„Dokąd idziesz, Panie?” Chrystus miał
odpowiedzieć: „Wracam do Rymu, aby
tam powtórnie mnie ukrzyżowano.” W
tym miejscu, na tej drodze jest niewielki
kościół, wybudowany w XVII w. na
polecenie papieża Klemensa VIII. Źródła
mówią, że kaplica była tam już w IX w. i
potocznie była nazywana „Gdzie Pan

objawił się”. W czasie swych wędrówek
do Rzymu Henryk Sienkiewicz oglądał
to miejsce.

Kiedy powieść się już ukazywała,
Sienkiewicz był w stałym kontakcie z
profesorem Kazimierzem Morawskim,
który zajmował się historią sztuki
antycznej. Prawdopodobnie miał on dość
sporo krytycznych uwag do tego, co się
ukazywało na łamach gazety. Wśród prac
profesora Kazimierza Morawskiego była
jedna, która szczególnie zachwycała
Henryka Sienkiewicza: „Petroniusz
arbiter”. Jest to, jak wiadomo, postać z
powieści, ale też autentyczna. Wielu
badaczy twierdzi, że postać Petroniusza
była najbliższa duchowo samemu
pisarzowi.

Jeśli chodzi o źródła, z których ko�
rzystał pisarz, to, przede wszystkim, były
to „Roczniki” Tacyta. Sienkiewicz jest w
zasadzie „topografem” starożytnego
Rzymu, tę powieść można czytać z mapą
w ręku. Pożar Rzymu, opisany w dziele
Sienkiewicza, jest ściśle zbieżny z opisem
starożytnym. Bardzo dokładnie i szcze�
gółowo Sienkiewicz studiował źródła
chrześcijańskie. Pisał, że chce napisać
powieść i może ten zamiar urzeczywistnić,
dzięki temu, że zna historię początków
Kościoła, Bardzo ważną rolę pełniły
pisma kanoniczne Kościoła – Dzieje
Apostolskie i Listy Apostolskie. Ostrożnie
natomiast korzystał z apokryfów i mate�
riałów wspomagających.

W jednym ze swoich listów Sienkiewicz
pisał: „Oczywiście, prześladowania, które
Polacy cierpią pod jarzmem Prus, a szcze�
gólnie – pod jarzmem Rosji miały wielki
wpływ na moje zamiary”. W innym liście
pisze: „Miło mi myśleć, iż Ligia była
Polką.” W powieści występuje plemię
ligów � w wyobrażeniu pisarza jest to ple�
mię, żyjące między Odrą a Wisłą, a Ligia,
jedna z głównych bohaterek powieści,
mogła być taką „starożytną” Polką.
Polacy, którzy czytali tę powieść na
początku minionego wieku, mogli się

utożsamiać z gnębionymi chrześcijanami.
Jest to jeden z zamierzonych zabiegów,
które Sienkiewicz zastosował, pisząc
powieść.

Akcja powieści (mimo, że nie padają
żadne daty) rozgrywa się w latach 63�66
po Chr., epilog powieści przypada na rok
68 po Chr. Poza postaciami fikcyjnymi,
które zazwyczaj występują w takich
powieściach, są też postacie autentyczne
– cesarz Neron, Petroniusz, Apostołowie
Piotr i Paweł, Cezar, jego bratanek Lukan,
żona Cezara Poppea.

Sienkiewicz kończy pisanie „Quo
vadis?” 18 lutego 1896 roku. „Gazeta
Polska” zakończyła druk 29 lutego tegoż
roku. Oczywiście, niedługo powieść
ukazuje się w formie książkowej. W kilka
miesięcy później o „Quo vadis?” entuzja�
stycznie pisze prasa światowa. W 1898 r.
„Quo vadis?” staje się najpopularniejszą
książką w Stanach Zjednoczonych. Książka
stała się też bardzo popularna we
Włoszech. Wiadomo, że powieść od razu
zaczęto tłumaczyć na różne języki, w tym
� na język łaciński, a przekład ten
ofiarowano papieżowi Leonowi XIII.
Powieść „Quo vadis?” jest też rówieśnicą
kina, twórcy filmowi bardzo często
zwracali się do niej. Na początku były to
nieme obrazki, ale powstały też – już w
XX wieku – cztery filmy pełnometrażowe,
w tym – jeden serial. Wątki „Quo vadis?”
bardzo często wykorzystywano w utwo�
rach muzycznych.

Henryk Sienkiewicz bardzo nie
lubił...tłumaczeń. Był wówczas obywate�
lem rosyjskim, a Rosja nie podpisała
konwencji o ochronie praw autorskich. W
związku z tym, nie miał żadnych zysków
z tytułu tłumaczeń, a tłumacze zarabiali
krocie. Była to książka bardzo popularna,
wydawano ją w wielu tysiącach egzem�
plarzy. Amerykański tłumacz, za honora�
rium uzyskane za przekład „Quo vadis?”
odbył podróż dookoła świata.

Cóż, mamy nadzieję, że z obecnego
przekładu swej powieści Sienkiewicz
byłyby zadowolony...

Eucharystii w Katedrze przewod�
niczył kard. Marian Jaworski. W
liturgii uczestniczyli biskupi łacińscy
z Ukrainy i Polski oraz hierarchowie
grekokatoliccy. Wśród ponad 2 tys.
wiernych było wielu kapłanów i sióstr
zakonnych.

W swojej homilii Metropolita
Lwowski zawarł najpierw posługę ks.
Mieczysława, począwszy od Luba�
czowa, gdzie był wikariuszem,
sekretarzem u ks. kardynała, wtedy
jeszcze biskupa w Lubaczowie, później
jego studia w Rzymie, pracę w
kongregacji, a później pracę jako
sekretarz Papieży Jana Pawła II i
Benedykta XVI. Ukazywał to dzie�
dzictwo, które zdobył ksiądz arcy�
biskup�koadiutor. Przypomniał także
historię archidiecezji.

Archidiecezja Lwowska
uroczyście powitała
abp�koadiutora
Mieczysława
Mokrzyckiego

Po Mszy św. było przywitanie i
składanie życzeń ks. abp Mieczysła�
wowi przez przedstawicieli dzieci,
młodzieży, rodzin, ruchów katolickich,
sióstr zakonnych, także władze
miejskie i obwodowe. Ksiądz arcybis�
kup po wszystkim podziękował
obecnym, wyszczególniając konkretne
osoby, za te łaski, które od nich
otrzymał. Powierzył się modlitwom i
opiece ludzi, a także Matki Bożej
Łaskawej.

Abp Mieczysław Mokrzycki
przyjął sakrę 29 września w Waty�
kanie, z rąk Benedykta XVI.

ks. Marek Niedźwiecki, Lwów
źródło: http://

www.oecumene.radiovaticana.org/
POL

1 XI Wszystkich Świętych
1 XI 1918 Oddziały ukraińskie
podjęły próbę zbrojnego opanowa�
nia Lwowa. Regularnym formacjom
wojskowym Polacy mogli przeciw�
stawić jedynie nieliczne grupy
Polskiej Organizacji Wojskowej i
ochotników w tym „lwowskie orlęta”.
2 XI Dzień Zaduszny � Wspom�
nienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych
2 XI 1848 Wiosna Ludów: wojska
austriackie zbombardowały Lwów,
miasto skapitulowało.
2 XI 1925 W Warszawie odbyła się
uroczystość odsłonięcia Grobu
Nieznanego Żołnierza. W grobowcu
pochowano uroczyście prochy bezi�
miennego obrońcy Lwowa.
4 XI 1915 Rozpoczęły się trzy�
dniowe, krwawe walki II Brygady
Legionów pod Kostiuchnówką.
5 XI 1612 Kapitulacja polskiej
załogi Kremla, obsadzonego w
1610.
5 XI 1916 W Warszawie i Lublinie
ogłoszono akt Wilhelma II i Fran�

ciszka Józefa proklamujący powsta�
nie z ziem „panowaniu rosyjskiemu
wydartych... państwo samodzielne
z dziedziczną monarchią i samo�
dzielnym ustrojem”.
6 XI 1918 W Lublinie powstał Tym�
czasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej z Ignacym Daszyńskim
jako premierem. Rząd powołały
lewicowe ugrupowania niepodle�
głościowe PPS, PPSD, PSL. So�
cjaldemokracja Królestwa Polskiego
i Litwy opowiedziała się przeciwko
niepodległości i wezwała do powo�
ływania rad delegatów na wzór
sowiecki.
7 XI 1867 Urodziła się Maria Curie�
Skłodowska, fizyk i chemik, laure�
atka nagrody Nobla.
8 XI 1412 Zygmunt Luksemburski,
król węgierski oddał Władysławowi
Jagielle, pod zastaw pożyczki, szes�
naście spiskich miast; pożyczka
nigdy nie została zwrócona.
10 XI 1912 W Wiedniu powstała
Komisja Tymczasowa Skonfedero�
wanych Stronnictw Niepodległoś�

ciowych. Jej celem było koordy�
nowanie działań organizacji
niepodległościowych i przygotowa�
nie, na wypadek wybuchu wojny,
powstania antyrosyjskiego w
Królestwie.
11 XI Narodowe Święto
Niepodległości
11 XI 1918 Rada Regencyjna
przekazała na ręce Józefa
Piłsudskiego dowództwo powstają�
cej armii polskiej.
12 XI 1982 Lecha Wałęsę zwol�
niono z internowania w Arłamowie.
13 XI 1939 Rozkazem gen. Wła�
dysława. Sikorskiego w miejsce
organizacji Służba Zwycięstwu
Polski powołany został Związek
Walki Zbrojnej. Komendantem
Głównym został gen. Kazimierz
Sosnkowski.
15 XI 1907 Zmarł Józef Kalinowski
św. “Ojciec Rafał”. Urodzony 1835.

źródło: http://www.wspolnota�
polska.org.pl

ROCZNICE
W LISTOPADZIE
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JURIJ SMIRNOW tekst
MARIA BASZA zdjêcia

18 paŸdziernika – by³ to tzw. „Dzieñ
biznesu turystycznego”, podczas którego
m.in. zosta³ zaprezentowany program
multimedialny „Bia³e dnie i noce w Sankt-
Petersburgu”, seminarium-prezentacja
studiów w Instytucie Hotelarskim w
Szwajcarii, seminarium o wspó³pracy w
dziedzinie studiów turystycznych, a tak¿e
– prezentacja programów naukowych za
granic¹.

Bardzo interesuj¹cy program zosta³
przedstawiony w pi¹tek, 19 paŸdziernika:
pokaz filmów turystycznych, mia³a
miejsce gie³da kontaktów biznesowych,
odby³y siê miêdzynarodowe konferencje
naukowo-dydaktyczne p.t. „Postawy
goœcinnoœci Ukrainy i Polski”, „Wspólnie
przygotowujemy siê do Euro-20012”.
Polscy goœcie zaprezentowali szerokie
spektrum wspó³pracy w przygotowaniach
do rozgrywek miêdzynarodowych. Zosta³
przedstawiony program multimedialny

 Forum „Tur�Expo�2007”
Rozwój współpracy polsko�ukraińskiej
– zadanie priorytetowe

VIII Miêdzynarodowe Forum „Tur-Expo-2007”, w ramach którego zosta³ zaprezentowany równie¿ biznes
hotelowy i restauracyjny, odbywa³a siê w dniach 17-20 paŸdziernika w Pa³acu Sztuki, przy ul. Kopernika 17
we Lwowie. Organizatorzy przedstawili bardzo bogaty oraz interesuj¹cy program, zorganizowano seminaria
specjalistyczne. W forum uczestniczy³y ró¿ne firmy: polskie, ukraiñskie, rosyjskie. Byli obecni tak¿e
przedstawiciele ministerialni z Ukrainy i z Polski.

wiedzia³: „Zrzeszamy jedenaœcie izb
regionalnych, które skupiaj¹ oko³o tysi¹ca
podmiotów gospodarki turystycznej. Z
wielk¹ satysfakcj¹ po raz drugi uczest-
niczê w tym forum i myœlê, ¿e nie po raz
ostatni. Mam nadziejê, ¿e forum stanie
siê tak¹ platform¹ wymiany doœwiadczeñ.
Tegoroczne forum wykazuje szeroki
zakres informacji gospodarczej i turys-
tycznej. Jesteœmy przekonani, ¿e mo¿emy
s³u¿yæ za ambasadora Ukrainy na zew-
n¹trz, tym bardziej, ¿e bêdziemy wspólnie
organizowaæ Euro-2012. Ta wspó³praca
musi byæ otwarta, szczera, ale i przede
wszystkim – rzeczowa. W³aœnie 11 paŸ-
dziernika podpisaliœmy porozumienie z
Ukraiñskim Zwi¹zkiem Biur Podró¿y w

przewodnicy, tak, jak i w ka¿dym histo-
rycznym mieœcie, a takim jest Lwów,
powinni byæ przewodnicy, którzy maj¹
uprawnienia. Uwa¿am, ¿e nale¿y tych
wszystkich, którzy nie maj¹ uprawnieñ, a
prowadz¹ grupy, upominaæ, nie bêdê
mówi³, ¿e trzeba karaæ.

- Dziêkujê bardzo! Bardzo mi³o, ¿e
Pan ju¿ czyta najnowszy numer naszej
gazety.

- Nie wypada na konferencji zajmo-
waæ siê czytaniem gazety, ale mnie tak
skusi³o, ¿e przegl¹dn¹³em ca³¹. Bardzo
ciekawa gazeta.

Galicja
– to region gościnny

Bogdan Fotiuk, wicedyrektor Wy-
dzia³u T³umaczeñ w Izbie Handlowo-
Przemys³owej we Lwowie, t³umacz, jak
równie¿ pilot grup turystycznych: „Wysta-
wa turystyczna, jak równie¿ II Forum
turystyczne we Lwowie, które jeszcze trwa,
w zasadzie odbywa siê w nurcie przygo-
towañ Ukrainy i Polski do Euro – 2012.
Oczywiœcie, przed naszymi krajami jest
jeszcze du¿y zasiêg pracy, du¿o wezwañ
na nas czeka. Wszystko bêdzie zale¿a³o
od regionów, od miast, które s¹ bezpoœred-
nio organizatorami mistrzostw, a wiadomo,
w tym – Lwów i rzecz jasna, ¿e dziedzina
turystyczna bêdzie mia³a bardzo wa¿ne
znaczenie podczas  mistrzostw  europej-
skich. Bêdzie wa¿ne, na ile dziedzina
turystyki sprosta wymogom goœci, przy-
je¿d¿aj¹cych do Lwowa, na ile hotele bêd¹
o ró¿nych klasach. Co zauwa¿y³em tutaj,
jak na razie s¹ przedstawiciele hoteli
piêcio, czterogwiazdkowych  przedstawi-
ciele Asocjacji Hotelarskiej Ukrainy. Ale,
jak oni sami mówi¹, ludzie oczekuj¹, ¿eby
by³y hotele mo¿e mniejszej rangi, lecz,
a¿eby odpowiada³y wymogom zwyk³ych
podró¿uj¹cych – kibiców i nie tylko

kibiców. Wiadomo, mistrzostwa kiedyœ
siê skoñcz¹, a to wszystko pozostanie
w naszym mieœcie, w naszych krajach.

- Jak obecnie Pan widzi rozwój wspó³-
pracy polsko-ukraiñskiej, s¹siednich
regionów – lwowskiego i najbli¿szych do
nas? Tutaj s¹ przedstawiciele z Rzeszowa
i z Przemyœla. To znaczy, ¿e ich w sposób
szczególny interesuje nasz region? Jaki
jest ruch turystyczny od nas do Polski?

- Wczoraj zosta³y zaprezentowane
tutaj z oœciennych regionów, przede
wszystkim z województwa podkarpac-
kiego i ma³opolskiego, firmy i organizacje
turystyczne ró¿nych szczebli, ró¿nych
kierunków, pocz¹wszy od hoteli, poprzez
schroniska m³odzie¿owe, poprzez jakieœ
oœrodki uzdrowiskowe i koñcz¹c na orga-
nizacjach turystycznych. S¹ oni zaintere-
sowani wspó³prac¹ w ramach Galicji, bo
Galicja zaczyna siê od Wis³y i koñczy siê
tu, na Dniestrze. Wczoraj zosta³o zapre-

zentowanych zarówno du¿o firm turys-
tycznych ze wschodniej Polski, jak równie¿
z zachodu Ukrainy. Ten region ma du¿o
zasobów do rozwoju. To by³o widoczne
w zaprezentowanych projektach. Co
ciekawe by³o podczas konferencji, ¿e
w³aœciwe s³u¿by bra³y udzia³ w omawianiu
zagadnieñ, zwi¹zanych z ruchem turys-
tycznym. Wiadomo, ¿e ruch turystyczny
kojarzy siê z granic¹. Bardzo mi³o, ¿e do
wziêcia udzia³u w tej konferencji zg³osili
siê przedstawiciele zachodniego urzêdu
CEWDO. Mo¿na im by³o zadawaæ pyta-
nia na temat, jak oni powinni siê
sprawowaæ, a¿eby po prostu turyœci nie
stali na granicy, ¿eby byli traktowani
lepiej, ¿eby nie by³o kolejek. Zadeklaro-
wano, ¿e na istniej¹cych obecnie trzech
przejœciach granicznych i na nastêpnych
czterech, albo piêciu, które powstan¹ do
Euro-2012, bêd¹ wyodrêbnione pasy
ruchu turystycznego. Wczoraj pad³a taka
informacja, ¿e, w oparciu o dane polskiej
stra¿y granicznej, w ci¹gu ubieg³ego roku
przekroczy³o granicê polsko-ukraiñsk¹
szeœæ i pó³ miliona turystów z Ukrainy.
Nie ma, co ukrywaæ, ¿e po³owa osób, to
mieszkañcy terenów przygranicznych,
którzy zarabiaj¹ na granicy. Ale mówimy
o turystach prawdziwych, którzy korzy-
staj¹ z us³ug hotelarskich i turystycznych
w Polsce. Widzimy wzrost liczby osób,
wyje¿d¿aj¹cych na wczasy lub w góry,
czydo uzdrowisk. Wszystko zmierza do
tego, ¿e bêdzie to prawdziwa turystyka.

Stoisko kopalni soli z Wieliczki

p.t. „Turystyka i ubezpieczenie programo-
we”, wynajem samochodów.

Odby³y siê seminaria: „Kampania
reklamowa w Internecie”, „Jak przypro-
wadziæ turystê do biura?”, „Marketing w
biznesie hotelarskim”, „Biznes restaura-
cyjny nowego tysi¹clecia”, w których przy
okr¹g³ym stole uczestniczyli przedstawi-
ciele biznesu.

W ramach forum 18 paŸdziernika o
godz. 20 zorganizowano wycieczkê-feerjê
„Lwów mistyczny”.

20 paŸdziernika, w sobotê odbywa³
siê „Dzieñ turysty”. Zosta³y zaprezento-
wane unikatowe uzdrowiska Ziemi
Lwowskiej – Truskawiec i Schodnica jako
„Nowoœci-2007”. Na dziedziñcu Pa³acu
Sztuki, przy ul. Kopernika 17 zaprezento-
wano niektóre wyczyny turystyki ekstre-
malnej.

Wiêkszoœæ goœci forum i lwowskich
firm w nim uczestnicz¹cych by³o nasta-
wionych na rozwój kontaktów polsko-
ukraiñskich. W³aœnie w tej dziedzinie
widzieli swoje zadanie priorytetowe na
tym forum. Zadanie to widzieli nie tylko
w œwietle przygotowañ do Euro-2012, ale
te¿ w poszukiwaniach konkretnych
kontaktów ju¿ dzisiaj. W³aœnie o tych
perspektywach i dniu dzisiejszym rozma-
wialiœmy z goœæmi i gospodarzami forum.

Współpraca regionalna
i wymiana doświadczeń

Aleksander Giertler – przewodnicz¹cy
Rady Krajowej Turystyki w Polsce po-

Kijowie. W imiê tej wspó³pracy nast¹pi
szeroka wymiana doœwiadczeñ, praktyk,
konferencji, po prostu bêdziemy próbo-
wali zadoœæuczyniæ tym wymogom, które
stawiane s¹ tej wielkiej imprezie, jak¹ jest
Euro-2012”.

- Jak Pan widzi wspó³pracê regionaln¹
ze Lwowem, z regionem lwowskim? Na
jakim poziomie znajduje siê obecnie ta
wspó³praca?

- Generalnie, mo¿na powiedzieæ, wspó³-
praca jest, ale nie taka, na jak¹ byœmy
oczekiwali. Myœlê, ¿e trzeba prze³amaæ
te wszystkie bariery. Przede wszystkim,
jest granica i to utrudnia tak¹ szersz¹
wymianê. Musimy uczyniæ wszystko, aby
uk³ady Szengen nie utrudnia³y wymiany
turystycznej. St¹d, trzeba dokonaæ wielu
usprawnieñ, przede wszystkim pozwoliæ
na to, aby turystyka mog³a zbli¿aæ ludzi,
aby powodowa³a rozwój danego regionu.
Na wspó³pracê z regionem lwowskim
liczymy. Od ubieg³ego roku wymiana
znacznie siê posunê³a. W nowos¹deckim
zawsze w styczniu miasto mówi jêzykiem
ukraiñskim albo rosyjskim. To jest dowodem
na to, ¿e naprawdê ta wspó³praca jest”.

- Niejedna firma turystyczna z najbli¿-
szych miast, z Przemyœla, Sanoka czy
Lublina uprawia pirackie dzia³ania. Polscy
piloci wycieczek, którzy nie maj¹ ¿adnych
uprawnieñ, umiej¹, nie umiej¹ – oprowa-
dzaj¹ polskie grupy po Lwowie. Jak Pan
na to patrzy?

- Uwa¿am, ¿e to powinno byæ zabro-
nione. Tak, jak w Krakowie s¹ uprawnieni

Oksana Pohori³ko, kierownik Wydzia³u Turystyki i Rekreacji Rady Miejskiej Lwowa

Nie ma tu wa¿niejszych lub mniej wa¿nych
osób w procesie przygotowawczym do
Euro-2012, czy w innych sprawach,
zwi¹zanych z rozwojem turystyki. Po
prostu, ka¿dy powinien robiæ to, co do
niego nale¿y i robiæ to dobrze. Wtedy
Ukraina bêdzie postrzegana, tak, jak i inne
kraje, jako ciekawy, ponêtny kraj turys-
tyczny, który jest goœcinny. A goœcinni
jesteœmy.

Pozytywne emocje
W³adze miasta Lwowa bardzo aktyw-

nie popieraj¹ rozwój turystyki w naszym
mieœcie. Przy stoisku spotkaliœmy pani¹
Oksanê Pohori³ko, kierownik Wydzia³u
Turystyki i Rekreacji Rady Miejskiej
Lwowa: „Doœwiadczy³am wielu pozy-
tywnych emocji, zwi¹zanych z Targami
Turystycznymi, jest bardzo du¿o zwiedza-
j¹cych. Myœlê, ¿e organizatorzy Forum
Turystycznego po³¹czyli swoje si³y, aby

Wystawa firmy „Ha³sad”
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zorganizowaæ du¿¹, imponuj¹c¹ imprezê
turystyczn¹ we Lwowie.  Jeœli porówna-
my tegoroczne targi z ubieg³orocznymi,
to zwiedzaj¹cych jest chyba dziesiêæ lub
dwadzieœcia razy wiêcej. Jest to widocz-
ne po iloœci folderów, których ju¿ mi
uby³o. Tak¿e stoisko ci¹gle jest otoczone
przez zwiedzaj¹cych. Jestem bardzo
zadowolona”.

„Wœród obcokrajowców przewa¿aj¹
przedstawiciele zarówno firm turystycz-
nych z Polski, jak i osoby z wielu innych
organizacji polskich. Wspó³praca z Polsk¹
jest bardzo aktywna. Chcê zaznaczyæ, ¿e

odnoœnie ma³o Ukraiñców jeŸdzi do
Polski w celach turystycznych, jednak, z
ka¿dym rokiem liczba ta siê powiêksza.”

Przy stoisku województwa podkar-
packiego spotkaliœmy pana Tomis³awa
Bruzdê, kierownika Wyci¹gu Narciar-
skiego w Pu³awach, ko³o Rymanowa:
„Przyjecha³em tutaj zarówno ze swoj¹
reklam¹, a tak naprawdê jestem z urzêdem
marsza³kowskim z województwa podkar-
packiego. Staramy siê reklamowaæ ca³e
nasze województwo turystycznie, mamy
w swojej ofercie szlaki turystyczne, hotele,
oœrodki narciarskie i wiele innych rzeczy
ciekawych. Myœlê, ¿e jesteœmy jak najbar-
dziej konkurencyjni, równie¿ dla turystów
z Ukrainy, aczkolwiek Polska – to jest inny
kraj. Ceny ró¿ne, s¹ zale¿nie od standardu,
jednak ju¿ za 150 z³ mo¿na u nas pojeŸdziæ
na nartach, zjeœæ i wyspaæ siê”.

Niespodziank¹ dla wielu i dla nas by³a
wystawa firmy „Ha³sad”. Pani Oksana
O³ejniuk-Puchniak, architekt przestrzeni
powiedzia³a: „Proponujemy ró¿ne pro-
jekty architektury przestrzeni, proponuje-
my du¿¹ paletê roœlin, oferujemy wyko-

nanie prac budowlanych w projektach
architektury przestrzeni. Oferujemy tak¿e
przyozdabianie sal, dekorowanie pomiesz-
czeñ dla ró¿nych spotkañ okolicznoœ-
ciowych. Swoj¹ ofertê kierujemy zarówno
do hoteli, jak i do organizatorów ró¿no-
rakich biesiad, do oœrodków rekreacyjnych.
Naszymi klientami s¹ podmioty sektora
zarówno prywatnego, jak i pañstwowego”.

„Posiadamy bardzo wiele ró¿nych
roœlin, obecnie prezentujemy sosny,
szmaragdowe tuje, azalie, pomarañcze,
fio³ki, ró¿e, orchidee, mamy równie¿ ró¿ê
japoñsk¹, fikus Beniamina, cyprys kulo-

kszta³tny, na sali obok – prezentujemy
roœliny pokojowe”.

Bardzo ciekawie prezentowa³ siê na
Forum Turystycznym hotel „Szwajcarski”,
który mieœci siê przy ul. Kniazia Romana,
20 we Lwowie. Pryedstawicielka hotelu
powiedzia³a: „Nasz hotel zosta³ otwarty
19 czerwca 2007 roku. Posiada 17 pokoi
hotelowych, w cenie od 420 do 2 520 gry-
wien. Ka¿dy pokój ma swoisty wystrój,
ka¿dy pokój posiada wszystkie potrzebne
rzeczy codziennego u¿ytku: telewizor,
Internet, mini bar, klimatyzacjê, przybory
toaletowe. Cena œniadania jest wliczana
w op³atê zakwaterowania”.

Anela Ratyñska, reprezentuj¹ca fir-
mê turystyczn¹  Kijev-Avia-West oœwiad-
czy³a: „Rozdajê nasze ulotki i programy,
które realizujemy. Bardzo dobrze uk³ada
nam siê wspó³praca polsko-ukraiñska,
zarówno strona polska, jak i nasza strona
jest zainteresowana tak¹ wspó³prac¹.
Jest jak najbardziej dobrze. Wspó³praca
z Polsk¹ jest dla nas jednym z czo³owych
priorytetów”.

Stoiski hotelu „Szwajcarski”, który mieœci siê przy ul. Kniazia Romana, 20
we Lwowie

MARIA BASZA
tekst i zdjêcia
zarys historyczny zosta³ przygotowany
na podstawie Wikipedii

Kierownik katedry filologii polskiej
powita³a przyby³ych goœci, pracowników
uczelni i studentów. Pani docent odwo³a³a
siê do czasu powstania katedry filologii
polskiej na Lwowskim Pañstwowym
Uniwersytecie im. Iwana Franki (1 kwiet-
nia 2004 r.). W dniu 5 paŸdziernika
katedra otrzyma³a w³asne pomieszczenie,
wyposa¿one w nowoczesny sprzêt. Do-
tychczas katedra funkcjonowa³a wspólnie
z katedr¹ filologii s³owiañskiej.

„4 listopada bêdziemy œwiêtowali
190. rocznicê podpisania przez imperatora
austriackiego zarz¹dzenia o powstaniu na
Uniwersytecie Lwowskim katedry historii
jêzyka polskiego i literatury polskiej
(1817 r.). Lecz faktycznie katedra zaczê³a
funkcjonowaæ od 1826 roku” – powie-
dzia³a A³³a Krawczuk. „Obecnie nasze
katedra pe³ni nieco inn¹ funkcjê – powin-
niœmy promowaæ jêzyk polski i kulturê

fundacyjny dla œwieckiego uniwersytetu
we Lwowie,  zwanego józefiñskim.

Podstawowym jêzykiem nauczania
by³a ³acina, pomocniczymi: jêzyk polski
i niemiecki. Uniwersytet mia³ cztery
wydzia³y: teologiczny, filozoficzny,
prawny i medyczny. Uniwersytet ten
funkcjonowa³ przez 21 lat. W 1805 r., z
uwagi na w³¹czenie do zaboru austriac-
kiego tzw. Galicji Zachodniej z Krako-
wem, zarz¹dzono po³¹czenie uniwersytetu
lwowskiego i krakowskiego.

W 1882 r. Uniwersytet zosta³ czêœcio-
wo spolonizowany. Wtedy to rozpocz¹³
siê okres œwietnoœci uniwersytetu, który
na prze³omie XIX i XX wieku by³ naj-
wiêksz¹ uczelni¹ Galicji i drug¹ w Austrii
(w 1913  r. mia³ blisko 5 tysiêcy studentów,
w tym kobiety, które dopuszczono na
medycynê i filozofiê w 1897 roku). Wiêk-
szoœæ wyk³adów prowadzono w jêzyku
polskim, ale by³y tak¿e wyk³ady po
ukraiñsku i ³acinie.

22 listopada 1919 r. uchwa³¹ Rz¹du
RP Uniwersytetowi nadano imiê za³o¿y-
ciela – króla Jana Kazimierza. By³a to
jedna z najwiêkszych i najbardziej zas³u-
¿onych placówek naukowych odrodzonej
Polski, gdzie wyk³adali s³ynni, œwiatowej
s³awy naukowcy, gdzie powstawa³y i
dzia³a³y s³ynne œrodowiska lwowskich
naukowców, takie jak: lwowska szko³a
matematyczna, lwowsko-warszawska
szko³a filozoficzna, lwowska szko³a
antropologiczna, lwowska szko³a zoolo-
giczna, lwowska szko³a geograficzna i
in., gdzie dokonywano wa¿nych odkryæ
naukowych i publikowano prace naukowe
na œwiatowym poziomie.

26 lutego 1920 r. Uniwersytetowi
Jana Kazimierza przekazano nowe bu-
dynki, w tym – okaza³y gmach Sejmu
Krajowego Galicji przy ulicy Marsza³-
kowskiej 1, który sta³ siê gmachem g³ów-
nym uczelni. W 1939 r. po anektowaniu
Lwowa przez wojska sowieckie, uniwer-
sytet nadal funkcjonowa³. Zajêcia w
pierwszym trymestrze (X-XII 1939 r.)
odbywa³y siê wed³ug polskich przed-
wojennych programów. Stopniowo
nastêpowa³y zmiany. 8 stycznia 1940 r.
uniwersytetowi nadano nazwê „Lwowski
Pañstwowy Uniwersytet im. Iwana
Franki”.

Katedra reaktywowana
PROMOWANIE DOROBKU
OBOJGA NARODÓW

5 paŸdziernika na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym
im. Iwana Franki zosta³a reaktywowana katedra filologii
polskiej. W uroczystoœci uczestniczyli: konsul R P we Lwowie
Marcin Zieniewicz, prezes Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie Emilia Chmielowa, prezes Towarzystwa Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz. Katedr¹ filologii
polskiej kieruje dr nauk filologicznych, docent A³³a Krawczuk.
Studenci filologii polskiej przygotowali program artystyczny.

Dr nauk filologicznych, docent A³³a Krawczuk (pierwsza od prawej) oraz studenci
filologii polskiej

Uczestnicy uroczystoœci

polsk¹ na Ukrainie, natomiast jêzyk
ukraiñski i kulturê ukraiñsk¹ – w Polsce.
W miarê naszych mo¿liwoœci, bêdziemy
starali siê to czyniæ” – zaznaczy³a pani
kierownik. Nastêpnie, jak na otwarcie
nowej placówki przysta³o – przy burzli-
wych oklaskach zebranych, przed  drzwia-
mi pracowni zosta³a przeciêta czerwona
wst¹¿ka.

Do obecnych zwróci³ siê Konsul Rze-
czypospolitej Polskiej we Lwowie Marcin
Zieniewicz, który powiedzia³ m.in.: „Jest
nam wszystkim bardzo przyjemnie, ¿e ta
uroczystoœæ odbywa siê na Uniwersytecie
we Lwowie. Jest to znak czasu, znak
zmian, które nastêpuj¹ pomiêdzy naszymi
spo³eczeñstwami, naszymi narodami.
Dzisiejsza uroczystoœæ jest œwiadectwem
tego, ¿e nasze stosunki zmieniaj¹ siê w
dobrym kierunku.” „Chcia³bym podziêko-
waæ w³adzom Uniwersytetu za udostêp-
nienie pomieszczenia dla katedry jêzyka
polskiego. Z naszej strony deklarujemy
chêæ wspó³pracy, wspierania Pañstwa.
Otrzymaliœmy trochê literatury polskiej,
któr¹ chcemy przekazaæ. ¯yczê, ¿ebyœ-
cie jak najlepiej nawi¹zywali do tra-
dycji, ¿eby katedra jêzyka polskiego
by³a dum¹ ca³ej Ukrainy, dum¹ Pola-
ków, mieszkaj¹cych na Ukrainie. ¯yczê
wszystkiego najlepszego Pañstwu –
wyk³adowcom, profesorom, studentom.
Niech katedra siê rozwija. Mo¿e z cza-
sem doczekamy siê wydzia³u filologii
polskiej” – w tych ¿yczliwych s³owach
zakoñczy³ swoje przemówienie Konsul
Zieniewicz.

Wyk³adowcy Uniwersytetu, którzy
tak licznie przybyli na tê uroczystoœæ,
¿yczyli pani kierownik katedry filologii
polskiej, pracownikom i studentom sukce-
sów w pracy naukowej oraz w ¿yciu
osobistym. Studenci wyst¹pili z solidnie
przygotowanym programem artystycznym,
w którym nie mog³o zabrakn¹æ znanej
wszystkim, pieœni polskiej – „ Soko³y”.

Zarys historyczny
Uniwersytet Lwowski – to jedna z

najstarszych uczelni wy¿szych Europy
Œrodkowo-Wschodniej. 20 stycznia 1661 r.
król polski Jan Kazimierz og³osi³: „Zgo-
dziliœmy siê ³atwo i chêtnie, a¿eby kolegium
ojców jezuitów we Lwowie godnoœæ
akademii i tytu³ uniwersytetu zosta³ nadany.
I pozwalamy, aby w tym¿e kolegium
generalne studium w ka¿dym dozwolonym
fakultecie ustanowione by³o, tj. teologii
scholastycznej i moralnej, filozofii,
matematyki, obojga praw, medycyny,
sztuk wyzwolonych i nauk zgo³a wszyst-
kich, wed³ug przyjêtego akademii i
uniwersytetu zwyczaju i praktyki”.

W roku 1773, po pierwszym rozbio-
rze Polski, w³adze austriackie rozwi¹za³y
zakon jezuitów, prowadz¹cy Akademiê
Lwowsk¹. Akademia zosta³a przekszta³-
cona w szko³ê œredni¹ (kszta³c¹c¹ w
zakresie filozofii i prawa). Oprócz niej,
na bazie Akademii powsta³y: Kolegium
Medyczne i Kolegium Teologii Katolickiej
(tzw. Akademia Stanowa) dla m³odzie¿y
szlacheckiej. 21 paŸdziernika 1784 r.
cesarz austriacki Józef II podpisa³ dyplom

Apel w sprawie
starego, zniszczonego
cmentarza
stanisławowskiego
Zwracamy się do wszystkich, kto może być w posia�
daniu fotografii � pomników, nagrobków i grobowców
ze zniszczonego cmentarza w Stanisławowie – o ich
przekazanie, wypożyczenie, skserowanie lub zeska�
nowanie 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.
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WALDEMAR SMASZCZ
Bia³ystok

Mo¿na kochaæ i chodziæ samemu
po ciemku z przyjaŸni¹ jest inaczej – ta
zawsze wzajemna ks. Jan Twardowski

PóŸna jesieñ to zdecydowanie z³a pora
dla starych, schorowanych ludzi. Ale ks.
Jan Twardowski mia³ za sob¹ ju¿ tyle
jesieni, tak¿e w chorobie, która od kilku
lat przyku³a go do ³ó¿ka. Nie znaczy to,
¿e przez ca³y czas chorowa³, jednak
wiêkszoœæ dni spêdza³ le¿¹c b¹dŸ w sy-
pialni, na zgrzebnym, drewnianym ³ó¿ku
z baldachimem, b¹dŸ w pokoiku goœcin-
nym na s³ynnej le¿ance pacho³ka króla
Jana Kazimierza. Porusza³ siê niewiele,
korzystaj¹c z tzw. balkoniku lub pomocy
opiekuj¹cych siê nim osób. Jedynie panu
fizykoterapeucie udawa³o siê namówiæ
Ksiêdza na kilka kroków po pokoju, a w
lecie, przy sprzyjaj¹cej pogodzie, nawet
po przyklasztornym ogródku.

Kolejne lata, odmierzane, jak zawsze
w przypadku Ksiêdza, wakacjami („waka-
cje to najpiêkniejsza pora - powtarza³ nie-
zmiennie - podarowana nam przez Pana
Boga”), ujawnia³y nieub³agan¹ prawdê,
¿e Jego czas siê dope³nia. Ale jeszcze w
2004 roku, gdy zacz¹³ dziewiêædziesi¹ty
rok ¿ycia, podjêliœmy ogromn¹ pracê nad
antologi¹ poezji polskiej od Bogurodzicy
po twórczoœæ Jego kolegów, „m³odych,
dwudziestoletnich”, poleg³ych w Pow-
staniu Warszawskim.

Ksi¹dz ju¿ po raz trzeci spêdza³ wa-
kacyjny miesi¹c w Aninie, u pani doktor
Aldony Kraus, tak¿e poetki, ale przede
wszystkim osoby nim zafascynowanej i
bezgranicznie mu oddanej.

W roku 2003 czêsto odwiedza³em go
w Aninie w zwi¹zku ze gromadzeniem
fotografii i dokumentów do planowanej
opowieœci biograficznej. Raz nawet uda³o
siê namówiæ ksiêdza Jana na wyjazd do
¯bikowa, Jego pierwszej parafii. Minê³a
w³aœnie piêædziesi¹ta pi¹ta rocznica
œwiêceñ kap³añskich i podjêcia pracy
duszpasterskiej w tej podwarszawskiej
miejscowoœci. Ks. Twardowski bardzo
emocjonalnie prze¿ywa³ to wszystko,
podkreœlaj¹c, ¿e dwa najwa¿niejsze sakra-
menty: chrzest i kap³añstwo, przyj¹³ w tym
samym dniu - 4 lipca. W znanym wierszu
pisa³:
W³asnego kap³añstwa siê bojê,
w³asnego kap³añstwa siê lêkam

i przed kap³añstwem w proch padam
i przed kap³añstwem klêkam

W lipcowy poranek mych œwiêceñ
dla innych szary zapewne –
jakaœ moc przeogromna
z nag³a poczê³a siê we mnie

Jadê z innym tramwajem
biegnê z inn¹ ulic¹

nadziwiæ siê nie mogê
swej duszy tajemnic¹

By³o ju¿ po po³udniu i przy koœciele
w ¯bikowie nie by³o nikogo. Ksi¹dz
zgodzi³ siê wyjœæ z samochodu i na chwilê
stan¹³ w bocznej bramce, na wielkim,
p³askim kamieniu, jak przed ponad pó³
wiekiem, gdy po raz pierwszy udawa³ siê
do œwi¹tyni, by odprawiæ Mszê œw. Mia-
³em, na szczêœcie, aparat fotograficzny i
utrwal i³em tê chwilê. Ogl¹daliœmy te¿
odnowion¹ „wikariatkê na niewielkim
piêtrze”, gdzie powstawa³y pierwsze
kazania, jak¿e inne od tych, rozbrzmiewa-
j¹cych wówczas w naszych koœcio³ach
(„na rekolekcjach nie strasz œmierci¹ /bo
po co/ Za oknami bór pachnie ¿ywic¹...”
czy bardziej radykalne: „O jak¿e ju¿ nie
znoszê wszystkich œwiêtych kazañ, /m¹d-
rych, dobrych, podnios³ych, pobo¿nych i
s³abych // Kiedy g³oszê je, czasem je
urwa³bym w pó³ zdania/ i brewiarz mówi³
w sadzie, gdzie jab³ek powaby...”)

Potem udaliœmy siê do szko³y spe-
cjalnej, w której pod koniec czterdziestych,
jako pocz¹tkuj¹cy kap³an, uczy³ religii, co
z kolei upamiêtni³ w jednym z najbardziej
poruszaj¹cych wierszy Do moich uczniów.
Przywo³awszy – jak pamiêtamy – z imie-

...Że można się tak widzieć już ostatni raz
Wspomnienia o ks.  Janie T.

nia i nazwiska swoich wychowanków,
napisa³ w puencie:
Czekam na was, najdro¿si,
z ka¿d¹ pierwsz¹ gwiazdk¹ –
z niebem betlejemskim,
co w pude³kach œwieci –
z barankiem wielkanocnym - bez was
œwieczki gasn¹ –
i nie ma ¿yæ dla kogo

Ten od g³upich dzieci
By³ to mój przedostatni wyjazd z ks.

Twardowskim. Potem, tylko raz jeszcze,
w czasie tych samych wakacji, udaliœmy
siê na zaproszenie pañstwa Formanowi-
czów do Ostrowi Mazowieckiej. Od kilku
miesiêcy pani Anna ponawia³a zaprosze-
nie, g³ównie z myœl¹ o du¿ej grupie
stypendystów jej Fundacji, wœród których
by³a niezmiennie bliska  ks. Twardowskiemu
m³odzie¿ specjalnej troski. W sierpniu,
gdy Ksi¹dz raz jeszcze przebywa³ w Ani-
nie, wybraliœmy siê pod opiek¹ dr Kraus
i jej syna Sergiusza do Ostrowi. By³
piêkny, s³oneczny dzieñ, jakie czêsto
zdarzaj¹ siê u nas na po¿egnanie lata.

Najpierw przyjêli nas gospodarze w
swoim goœcinnym domu, co zosta³o
upamiêtnione na fotografiach, z których
przynajmniej kilka, zw³aszcza te na
tarasie, z refleksami s³oñca, przypomina³y
Ksiêdzu jeszcze przedwojenne wakacje w
mazowieckim dworku wuja Konderskiego.
Nastêpnie udaliœmy siê na zaplanowane
spotkanie z m³odzie¿¹ i mieszkañcami
Ostrowi w koœciele. Œwi¹tynia by³a wy-
pe³niona po brzegi, m³odzie¿ z ogromnym
przejêciem mówi³a wybrane przez siebie
wiersze przed dostojnym Autorem, tak¿e
ta niepe³nosprawna. Dalej by³a zaplano-
wana prelekcja o poezji ks. Twardowskiego
i wiêkszy blok wierszy w wykonaniu
Krzysztofa Kolbergera, ju¿ bez udzia³u
kap³ana-poety, który jednak nie tylko
pozosta³ do koñca, ale - jak zawsze to
czyni³ w podobnych okolicznoœciach -
d³ugo jeszcze podpisywa³ ksi¹¿ki, zamie-
niaj¹c choæby kilka s³ów z ka¿dym, kto
tego potrzebowa³.

***
Obserwuj¹c ca³e zdarzenie czu³em,

jakby czas siê cofn¹³. Myœla³em o licznych
spotkaniach w dziesiêcioleciu 1992-2002,
gdy po ukazaniu siê zbiorowego wydania
Wierszy w bia³ostockiej oficynie „£uk”,
przejechaliœmy razem niema³¹ czeœæ
kraju, od Lublina i Krakowa po Bydgoszcz
i Suwalki. Wyros³y z tego nawet dwie
ksi¹¿eczki: Ksi¹dz Jan Twardowski w
Bia³ymstoku i Ksi¹dz Jan w P³ocku. I
wreszcie spotkanie na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelski w czerwcu 2002 roku,
trwaj¹ce bodaj dwie godziny. Ponad
oœmiuset studentów w wielkiej auli  i  Ksi¹dz,
odpowiadaj¹cy na lawinê pytañ, zawsze
z humorem, dowcipnie, jakby uk³ada³
nowy zeszyt Niecodziennika.

Jeszcze w tym samym miesi¹cu by³
w Czêstochowie... A potem, w ci¹gu pó³
roku trzy zapalenia p³uc, po których tak
naprawdê ju¿ siê nie podŸwign¹³. Znosi³
tê sytuacjê bez s³owa skargi, a nawet stara³
siê dostrzegaæ jej dobre strony. Gdy pod-
czas odwiedzin pyta³em, kiedy mam znowu
przyjechaæ (a spotykaliœmy siê przynaj-
mniej raz w tygodniu), odpowiada³:  „Kiedy
tylko chcesz, przecie¿ zawsze tu jestem...”
A w rozmowie dodawa³: „Popatrz, nigdy
bym siê nie dowiedzia³, ¿e mam tak wiele
¿yczliwych mi osób, gdyby nie choroba”.
Bodaj raz tylko, po kolejnym pobycie w
szpitalu w zwi¹zku z nawracaj¹cym
zapaleniem p³uc, powiedzia³: „Widzisz,
jak czêsto chorujê...” Gdy odpowiedzia³em,
¿e nie ka¿dy by tyle przetrzyma³, uœmiech-
n¹³ siê i za¿artowa³: „No, taki dobry,
jeszcze przedwojenny materia³”.

Czeka³ na kolejne wakacje, by wyje-
chaæ w ukochane mazowieckie lasy...

***
Ksi¹dz znakomicie czu³ siê w Aninie.

Dom pani Aldony znajduje siê po prostu
w lesie, a ga³êzie sosen siêgaj¹ tarasu. O
lesie przypomina³y owoce, które przyjê³a
z prawdziwym entuzjazmem. Mia³em ju¿
wczeœniej, z ubieg³ego roku, sta³e za-
proszenie, postanowi³em, ¿e bêdziemy
spotykaæ siê z Ksiêdzem dwa razy w
tygodniu. Zadzwoni³em przed pierwszym

„roboczym” przyjazdem, ale wieœci nie
by³y zachêcaj¹ce. Us³ysza³em, ¿e Ksi¹dz
od dwóch dni nie wstaje, a namawiany,
by opuœci³ ³ó¿ko, odpowiada³, ¿e jak ktoœ
ma dziewiêædziesi¹t lat (a w³aœnie roz-
pocz¹³ - jak ju¿ wspomina³em - dziewiêæ-
dziesi¹ty rok ¿ycia), to mo¿e nie wstawaæ
nawet, gdy jest proszony o wstanie. Mimo
to wybra³em siê do Anina. I jakie¿ by³o
moje zdziwienie, gdy po przyjeŸdzie
zasta³em Ksiêdza w fotelu, przygotowanego
do pracy. Zapyta³em pani¹ Aldonê, co siê
sta³o. Odpowiedzia³a, ¿e Ksi¹dz ju¿
wczesnym rankiem zbudzi³ siê ze s³owami,
¿e musi siê przygotowaæ na przyjazd
Waldka.

O pracy nad antologi¹ móg³bym na-
pisaæ osobn¹ ksi¹¿eczkê. Wci¹¿ prosi³ o
kolejne wiersze swoich ulubionych poetów.
Robi³em odbitki kserograficzne i przy-
wozi³em do Anina. Czyta³em je Ksiêdzu,
a On wybiera³. Kaza³ te¿ wpisywaæ sobie
do notesu ciekawsze metafory, puenty,
aforyzmy, niekiedy ca³e frazy... ¯a³ujê,
ze nie zrobi³em kopii tych wypisów, które
ujawnia³y wyj¹tkowy s³uch poetycki i
niezwyk³¹ wra¿liwoœæ liryczn¹ poety.

Po zakoñczonym „seansie” otrzymy-
wa³em kolejne polecenia, zawsze z
przestrog¹, ¿e muszê to znaleŸæ, poniewa¿
w przeciwnym razie antologii „nie bê-
dzie”. Ale chcia³bym te¿ podkreœliæ, ¿e z
prawdziw¹ radoœci¹ przyjmowa³ moje
propozycje, pe³en gotowoœci, by ¿aden,
zw³aszcza pojedynczy wiersz, który zas³u-
giwa³ na zamieszczenie w antologii, nie
zosta³ pominiêty. W koñcu antologia
nosi³a tytu³ Bóg czyta wiersze i by³ to
cytat, który w pe³nej wersji brzmi: Bóg
czyta wiersze na œmieræ zapomniane...”
Podsuwaj¹c Ksiêdzu jakiœ zapomniany,
a znakomity utwór, nieodmiennie s³ysza-
³em: „No widzisz, bez tego wiersza anto-
logia by³aby do niczego”.

***
To by³y ostatnie takie pracowite wa-

kacje. W roku 2005 Ksi¹dz wprawdzie
tak¿e przebywa³ w Aninie, ale by³ ju¿ o
wiele s³abszy. W lutym przeszed³ kolejny
zawa³ serca i kolejne zapalenie p³uc. Do-
piero teraz, porównuj¹c fotografie ze
stycznia i lipca, widzê jak bardzo Ksi¹dz
zmieni³ siê fizycznie po tych przejœciach.
Bardzo jednak interesowa³ siê antologi¹,

która ci¹gle nie mog³a siê ukazaæ, z wielu
powodów, a przynajmniej o niektórych
nie chcia³bym w tym miejscu pisaæ. Po
powrocie do Warszawy omawialiœmy
sprawê komentarzy do antologii, bo
ponownie pojawi³a siê nadzieja, ¿e ksi¹¿ka
jednak uka¿e siê jeszcze w tym roku.

Na pocz¹tku listopada otrzyma³em
bardzo niepokoj¹cy telefon z Warszawy.
Dzwoni³ pan prof. Tadeusz Olszewski,
organista w koœciele Sióstr Wizytek; wraz
z bratem Czes³awem to najstarsi przyja-
ciele ks. Twardowskiego. Ksi¹dz w bardzo
ciê¿kim stanie trafi³ do szpitala. Po dwóch
tygodniach wszak¿e powróci³ w zupe³nie
dobrym zdrowiu. Na tyle dobrym, ¿e
...snu³ plany na temat kolejnych wakacji
w Aninie.

Odwiedzi³em Go i wyrazi³em swoj¹
radoœæ, ze nie ulega „jêdzy-chorobie”.
Podpisa³ mi kilkanaœcie tomów piêknego
wydania Jego poezji Wiersze najwiêkszej
nadziei, które od roku 2003 znajdowa³o
siê w ci¹g³ej sprzeda¿y. Uwa¿a³ tê edycjê
za najpiêkniejsz¹ ze swoich ksi¹¿ek, a
nawet ¿artowa³, ¿e chyba, dlatego tak
d³ugo ¿yje, aby doczekaæ siê takiego oka-
za³ego wydania. Tom du¿ego formatu
przypomina³ mu ksi¹¿ki z pocz¹tku wieku
z domowej biblioteki. Powróciliœmy,
oczywiœcie, do sprawy antologii, ja tym
chêtniej, ¿e pan Krzysztof Tur koñczy³
w³aœnie opracowanie graficzne, bodaj
jeszcze bardziej okaza³e ni¿ Wiersze
najwiêkszej nadziei. Powiedzia³em o tym
Ksiêdzu. WyraŸnie siê o¿ywi³ i dopytywa³,
kiedy ksi¹¿ka uka¿e siê drukiem. Z
przykroœci¹ musia³em powiedzieæ, ¿e nie
bêdzie to przed œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia, jak wczeœniej by³o planowane.

Po tygodniu, 30 listopada, znowu
wybra³em siê do Ksiêdza. Z dworca
Warszawa Centralna jecha³em autobusem
„160”. Kiedy skrêca³ w Krakowskie
Przedmieœcie, z klasztoru Sióstr Wizytek
wyjecha³a na sygnale „erka”. Wiedzia-
³em... Poszed³em do zakrystii i od siostry
Nepomuceny us³ysza³em potwierdzenie:
„Ojca znowu zabrano do szpitala”. Tym
razem jednak nic nie zapowiada³o
najgorszego. Ksi¹dz nie trafi³ na reani-
macjê, lecz na ogóln¹ salê. Zamiast jednak
poprawy, przychodzi³y bardzo minorowe
informacje o Jego zdrowiu.

***
16 stycznia zadzwoni³ pan Tadeusz

Olszewski z wiadomoœci¹, ¿e Ksi¹dz mnie
prosi do siebie. Pojecha³em od razu. Jakie¿
by³o moje zdumienie! Ksiêdza zasta³em
wprawdzie z kroplówk¹ w lewej rêce i
pod³¹czonym przewodem tlenowym, ale
nie le¿a³, tylko siedzia³, oparty o poduszki,
swobodnie siê porusza³, wyci¹gn¹³ do
mnie obie rêce.

Rozmawialiœmy jak za najlepszych
czasów. Wyj¹³em wydruki z antologii,
która nazajutrz mia³a siê ukazaæ. ¯a³o-
wa³em, ¿e nie mam choæby sygnalnych
egzemplarzy, tak bardzo Ksi¹dz dopytywa³
siê o jej kszta³t edytorski. Powtarza³em,
¿e jest niemal bliŸniaczym powtórzeniem
Wierszy najwiêkszej nadziei, tylko tamta
ma na ok³adce ptaszki, a ta bêdzie mia³a
kwiaty. Wystarczy, wiêc przy³o¿yæ wydruk
ok³adki, by zobaczyæ now¹ ksi¹¿kê. Poeta,
wyraŸnie ucieszony, podniós³ tom wierszy
z przy³o¿onym projektem ok³adki
antologii i wygl¹da³o jakby trzyma³ w
d³oni oczekiwan¹ edycjê.

Podpisa³ mi wydruk strony tytu³owej,
wyraŸnie zaznaczaj¹c: „W szpitalu 17
stycznia 2006 r.” W dedykacji zaœ Krzy-
sztofowi Turowi napisa³ m.in.: „Widzia³em
projekty naszej wspólnej ksi¹¿ki. Jestem
zachwycony...” Nie wiem, ilu ludzi w ten
sposób ¿egna³o siê ze œwiatem - wyznaj¹c
zachwyt dla piêkna.

Rozmawialiœmy bodaj dwie godziny,
Ksi¹dz jak zwykle pogodnie, a nawet z
humorem. W pewnym momencie jakby
sam uzna³, ¿e atmosfera jest zbyt lekka i
powiedzia³: „Tak naprawdê jestem bardzo
chory. Serce s³abe, nerki do niczego...”,
ale zaraz powróci³ do literatury. Pyta³, co
ciekawego ukaza³o siê, co czytam, o czym
piszê. Potem jeszcze zapyta³ o moje
dzieci, wszystkim napisa³ dedykacje.
Uœmiecha³ siê, gdy powiedzia³em, ¿e
Dominisia, o której napisa³ uroczy wier-
szyk jako „³adnym Smaszcz¹tku”, za dwa
miesi¹ce skoñczy osiemnaœcie lat. Ksi¹dz
zachowa³ jednak tê formê imienia,
dodaj¹c: „Wierszyk o Tobie jest stale
¿ywy”. W ten sposób usprawiedliwi³ nie-
jako zdrobnienie.

Odchodzi³em ze szpitalnej sali w
pogodnym usposobieniu, przekonany, ¿e
nie jest tak Ÿle i jak we wszystkich wczeœ-
niejszych przypadkach, poeta powróci do
domu, a ja Go bêdê nadal odwiedza³.
Najpierw bêdziemy cieszyæ siê antologi¹,
póŸniej piêkn¹ ksi¹¿k¹ dla najm³odszych
Wierzê jak dziecko, która tak¿e mia³a
ukazaæ siê niebawem, a mo¿e uda siê
poszerzyæ tom rozmów Ludzie, których
spotka³em o nowe rozdzia³y...

Ju¿ nastêpnego dnia wszystko to
musia³o ust¹piæ przed pora¿aj¹c¹ prawd¹
kolejnego telefonu od panów Olszewskich:
„Ksi¹dz znajduje siê w agonii...” Nie
wiem, dlaczego przypomnia³em sobie,
kiedy po raz pierwszy zetkn¹³em siê z tym
s³owem - podczas odchodzenia Jana
XXIII. Z radia watykañskiego us³ysza³em,
¿e papie¿ jest w agonii, a tata mi powie-
dzia³, ¿e to oznacza umieranie. Przez ca³y
dzieñ miêdzy kolejnymi telefonami do
Warszawy powraca³em do spotkania
sprzed zaledwie kilkunastu godzin, które
w niczym nie zapowiada³o tego, co siê
dzia³o w szpitalu na Banacha.

„Pos³uszna pamiêæ” podsunê³a mi
wiersz ze zbiorku Tyle jeszcze nadziei,
jedynego autorskiego tomiku ks. Twar-
dowskiego, jaki przygotowa³em do druku
w 1993 roku:
By³aœ taka zwyczajna
rozbawione w³osy
w ogrodzie nad porzeczk¹
z jednym listkiem twarz
nic o tym nie wiedzia³aœ i ja nie
wiedzia³em
¿e mo¿na tak siê widzieæ ju¿ ostatni raz

Leciutki wiersz a pomieœci³ rozstanie
jak kosteczki œmierci. Zw³aszcza ów
wers:, „¿e mo¿na siê tak widzieæ ju¿
ostatni raz” powraca³ nieustannie. „Tak”
siê widzieliœmy, bez smutku, bez ¿alu, bez
cierpienia, bez po¿egnania wreszcie, jakby
to by³ jeszcze jeden dar, zwieñczenie
niemal dwudziestu trzech lat bycia blisko
siebie.
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Inauguracja roku akademickiego
na Uniwersytecie III Wieku we Lwowie

STANISŁAW DURYS tekst
IRENA MASALSKA opracowanie

Kolejny rok akademicki LUTW
rozpoczęto w niedzielę, 14 października,
w szkole nr 10. Kierownikiem uniwersy�
tetu jest pani Zofia Kosydor. Inaugurując
posiedzenie słuchaczy UTW, przedstawiła
gości – Polski Zespół Pieśni i Tańca
„Lwowiacy” przy Lwowskiej Miejskiej
Dziecięco�Młodzieżowej Społecznej
Organizacji pod kierunkiem Stanisława
Durysa i kapelę „Sześć złotych” pod
kierunkiem Marka Gierczaka.

Zespół „Lwowiacy” prezentował
polskie tańce narodowe, a kapela „Sześć
złotych” – piosenki lwowskiej ulicy i
melodie regionalne. Pan Marek Gierczak,
student III roku Akademii Muzycznej we
Lwowie, oczarował słuchaczy UTW
swym mocnym głosem, zaś Zofia Bożena
Sokołowska rozweselała publiczność swą
konferansjerką.

Aby Państwu nieco przybliżyć histo�
rię zespołów, uczynimy to niejako w
skrócie telegraficznym.

PZPiT „Lwowiacy” został założony
przez Stanisława Durysa, kierownika
artystycznego i choreografa, w 1989 roku.
Od razu, w tym samym roku, zespół wziął
udział w XX, Jubileuszowym Festiwalu
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
w Rzeszowie. Zespół i jego kierownictwo
ciężką pracą przebijały się wśród różnych
trudności, aby móc przekazać i pokazać
swój dorobek artystyczny na różnych festi�
walach w Polsce i na Ukrainie. Jednym z
takich kulminacyjnych punktów działal�
ności zespołu było przygotowanie tańców
lwowskiej ulicy z lat przedwojennych.
Odtworzył je kierownik artystyczny
Stanisław Durys. Poszło na to ponad 10
lat pracy, gromadzenia informacji,
zbieranej od starszych lwowian. Trzeba
było się dowiedzieć, jak te tańce wyglą�
dały, jak je w tamtym czasie tańczono.
Uwieńczeniem tej pracy była prezentacja
tańców lwowskich w 1999 roku w
Rzeszowie, na Festiwalu Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych. Tańce
lwowskie – z identycznymi melodiami,
ale inną choreografią – prezentował
wówczas także zespół z Anglii. Stanisław
Durys mógł się przekonać, że się nie
pomylił.

Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lwowiacy”

Kapela „Sześć złotych”

W roku 2000 tańce lwowskiej ulicy
zespół prezentował na Festiwalu Kultury
Kresowej w Mrągowie i za pielęgnowanie
schedy folkloru miejskiego kierownik
„Lwowiaków” otrzymał puchar. „Lwo�
wiacy” otrzymali także Puchar Przewod�
niczącego Ogólnopolskiego Stowarzy�
szenia Ratowania Folkloru Miejskiego
Jana Nowakowskiego w roku 2001 w
Elblągu, gdzie zespół zajął IV miejsce na
Festiwalu Polskich Tańców Narodowych.
W roku następnym zespół zajął na tym
samym Festiwalu III miejsce. Pary ta�
neczne zespołu „Lwowiacy” otrzymały
wiele dyplomów i wyróżnień podczas
udziału w Turniejach Tańców Polskich w
formie towarzyskiej.

Kapela „Sześć złotych” jest młoda,
ale już w tym roku pięknie się zapre�
zentowała na XIII Festiwalu Kultury
Kresowej w Mrągowie. Byli też na VI
Festiwalu Folkloru w Tomaszowie
Lubelskim. Zespół koncertował w gmi�
nach Lubycza Królewska, Horyniec
Zdrój, Medyka, Przemyśl, Stubno. Z
programem kolęd koncertował w Strzał�
kowicach, Truskawcu, Tarkach, Lesznie,
Nakle, Kalnikowie, Husku, Jaksmani�
cach oraz innych miejscowościach..
Przygotowali już nowy program kolęd, z
którym mogą wystąpić na zaproszenie.
Kapela pięknie prezentuje melodie
kresowe, a kierownik Marek Gierczak
swym silnym melodyjnym głosem specy�
ficznie prezentuje pieśń kresową. Całkiem
możliwe, że kiedyś osiągnie apogeum
chwały śpiewaczej, ponieważ ma dobrą
szkołę.

Przed taką kapelą będą się otwierały
drzwi na różnych konkursach i turniejach.
Może ona uświetniać różne imprezy
artystyczne i biesiadne.

Kapela „Sześć złotych” nagrała już
swą pierwszą płytę kompaktową, na
której prezentuje swój dorobek artys�
tyczny.

Można ją nabyć u kierownika kapeli,
dzwoniąc pod tel.: +380973323001.
Kapela ta jest godna uwagi i zainwesto�
wania w nią, ponieważ trzeba docenić to,
co jest dobre, ma swoją przyszłość, nie
uprawia plagiatu i podróbek, a ma swoją
twarz, renomę i werwę.

TADEUSZ OLSZAŃSKI

Uważana za stolicę Huculszczyzny
– Kołomyja znajduje się nie tylko hen
na Podkarpaciu, ale również bliżej niż
blisko. Bo w Konstancinie o krok od
Warszawy.

Do naszej „Kołomyi” dociera się
bez obmywania kół w wartkich nurtach
Czeremoszu lub Prutu, przez które
należało przejechać furką na słynny
huculski jarmark, dzięki czemu to
miasto setki lat temu zyskało swą
nazwę. Jadąc dziś do podwarszawskiej
„Kołomyi” kół samochodu nie umyjesz
nawet w rzeczce zwanej Jeziorką, bo
wiodą przez nią ładne mostki i już
jesteśmy w uroczej, urządzonej po
huculsku gospodzie. Wnętrze i rekwi�
zyty stoją na znacznie wyższym pozio�
mie niż kuchnia, w której wprawdzie nie
brakuje smacznych dań, ale nie ma
większego wyboru klasycznych galicyj�
skich potraw z podstawowym huculskim
jadłem, czyli mamałygą. Od Kołomyi
przez Jaremcze, Worochtę, Żabie aż po

Jak nas widzą, tak nas piszą

KOŁOMYJA BLISKO
Rachów tamtejsza ludność jada,
bowiem kukurydzianą kaszkę zwaną z
rusińska mamałygą. I to na różne spo�
soby. Ze skwarkami, z grzybami w
śmietanie, a zapiekanka z mamałygi
przekładanej warstwami bryndzy i
smażonego boczku to istny przysmak.

Wiem dobrze, bo z tamtych pocho�
dzę stron, konkretnie ze Stanisła�
wowa, wojewódzkiej siedziby Pokucia,
a więc i Huculszczyzny. Z reguły ciągnie
mnie też w tamte strony i właśnie powró�
ciłem z regionów, „gdzie szum Prutu,
Czeremoszu Hucułom przegrywa!”
Do niedawna te regiony Ukrainy były
jeszcze gastronomiczną pustynią, ale w
ostatnim czasie wiele się tam na korzyść
zmieniło. Jest to niejako następstwem
pojawienia się już niemal na każdym
kroku sieci banków z niemieckim Reiffe�
isenem na czele, świadczące o nieod�
wracalności kapitalizmu. A gdzie jedno,

tam i drugie, czyli odpowiednia gastro�
nomia.

W eleganckim hotelu „Nadija” w
Iwano�Frankiwsku, jak teraz nazywa się
Stanisławów, wliczone w cenę noclegu
śniadanie, bije swoim szwedzkim stołem
– i  to  zdecydowanie – znane nam euro�
pejskie oferty. Nie tylko rewelacyjnym
smakiem przetworów mlecznych, ale i
świeżością codziennie serwowanych
blinów czy też placuszków ziemniacza�
nych. Oderwać się od nich nie można.
Kelnerzy w pełni profesjonalni  i  serdeczni,
stałe menu bogate, choć akurat, jeśli o
mnie idzie, to od rana do wieczora
wystarczyłyby  mi  rewelacyjne na Ukra�
inie pierogi.

Restauracji jednak w sumie ciągle
nie wiele i wiąże się z nimi pewien
mentalny, a zapewne i materialny pro�
blem. Albo są puste, albo pełny komplet!
Rzecz w tym, że radzieckim raczej

zwyczajem zajmowane bywają na
zbiorowe bankiety. W „Nadiji” odbywały
się one – służbowe względnie prywatne
– non stop i wtedy hulaj dusza, bo z
orkiestrą i tańcami.

W najlepszej restauracji Stanisła�
wowa „Slovanie”, przy dawnej ulicy
Trzeciego Maja, a  dziś  Szaszkewicza,
na stolikach raczej tylko kawa, napoje,
piwo, podobnie jak i w „Nadiji” za�
pewne ze względu na ceny. Miejscowej
ludności, a zwłaszcza młodzieży, z
małymi wyjątkami nie stać jeszcze na
znakomite pięknie udekorowane naleś�
niki faszerowane grzybami czy też
artystyczne szaszłyki, szefa kuchni
„Slovana”. Absolutnie bez zarzutu!
Niemniej młodzież znajduje dla siebie
rozwiązanie. Bardzo mi się podobał
rozkoszny taras z parasolami przed
hotelem „Nadija”. Przychodzi się tu na
świetne piwo „Lwiwskie” lub „Obołon”,

a do tego z miejscowych delikatesów
bierze się kurczaka z grilla, kiełbaski,
świetne pieczywo, a także wódeczkę.
Jest miło, tanio i zawsze pełno.

Na przedmieściach miast świetnie
egzystują urządzone w ludowym stylu
gospody. Najlepszym przykładem
„Koliba” w Markowcach o 10 km od
Stanisławowa. Jest tam i grill i miejscowe
specjalności – barszcz  ukraiński, pierogi,
placki ziemniaczane, mamałyga. Swo�
bodnie, w altankach, pod drzewami.
Ceny oczywiście niższe niż w mieście.

Zachodnia Ukraina z pomnikami
polskości oraz turystycznymi walorami
Huculszczyzny znajduje się bliżej nas
blisko i ze względu na stosunkowo niskie
ceny na pewno będzie dla nas coraz
bardziej atrakcyjna. Również i tamtejsza
ludność będzie coraz zasobniejsza, więc
w gastronomii zrobi się tam ciasno. To
jest region, gdzie warto zainwestować
w gastronomię. Nasi biznesmeni, zresztą
są coraz bardziej obecni w tamtych
stronach, czego dowodem na każdym
kroku widoczna ceramika Opoczna,
sanitariaty Koła oraz eleganckie salony
z garniturami Vistuli. Kto będzie następny?
I czy nasi restauratorzy zdążą tam przed
ofensywą amerykańskich fastfudów?
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TADEUSZ OLSZAÑSKI tekst
MARCIN ROMER zdjêcia

Losy pomnika
Adama Mickiewicza

w Stanisławowie
Kiedy za Niemców codziennie têdy

przechodzi³em, nie by³ to ju¿ ten sam plac,
co przed wybuchem wojny. Na wysokim
cokole nie by³o ju¿ piêknego pomnika
Adama Mickiewicza. Sowieci nie zrobili
mu wprawdzie krzywdy i nasz wieszcz
spokojnie przetrzyma³ czas radzieckiej
w³adzy, ale, kiedy latem 1941 roku miasto
z r¹k Wêgrów przejêli Niemcy i pojawi³o
siê gestapo, odlana w br¹zie postaæ naszego
poety tajemniczo zniknê³a. I, na szczêœcie,
nie zniszczyli jej okupanci, lecz ukryli
Polacy. W ci¹gu jednej nocy pomnik
zdemontowano, zdjêto z coko³u, wywie-
ziono za miasto i zakopano w ziemi! Po
latach dopiero okaza³o siê, ¿e pomnik
uratowa³ pan Kazimierz Tatar. Do dziœ
nie mam pojêcia, jak tego dokona³, bo
odlany z br¹zu pos¹g mia³ prawie 3 metry
wysokoœci i wa¿y³ dobre kilka ton. Po woj-
nie odkopano pomnik, postawiono nieco
bli¿ej teatru, aczkolwiek na ni¿szym
postumencie i plac nadal nosi nazwê Mic-
kiewicza, za co Ukraiñcom chwa³a. Ale
wtedy, w wojennych latach, nie tylko
pusty cokó³, ale równie¿ zdemolowana
przez Niemców synagoga, z powybija-
nymi i zabitymi deskami oknami oraz
wejœciem tylko straszy³y przechodniów.

Ilekroæ przechodzi³em przez plac,
przypomina³em sobie jedn¹ z ostatnich
lekcji polskiego w mojej szkole æwiczeñ.
W piêkny wiosenny dzieñ 1939 roku
profesor Szafrañski wraz ze swoimi
asystentami z liceum pedagogicznego
zabra³ nasz¹ klasê pod pomnik Mickiewi-
cza i tam opowiedzia³, jaki to wielki i
wa¿ny dla Polski by³ poeta. Siedzieliœmy
na stopniach coko³u i wys³uchaliœmy
wyrecytowanej przez licealistów „Ody do
m³odoœci”, a potem pan profesor opo-
wiedzia³ nam historiê pomnika. Gdzieœ w
1890 roku mieszkañcy Stanis³awowa
zaczêli zbieraæ pieni¹dze na ten pomnik i

Było, minęło, zostało w pamięci...

PLAC MICKIEWICZA
Za czasów niemieckiej okupacji, kiedy mieszkaliœmy na rogu Zarzewia i Trzeciego Maja,
codziennie przechodzi³em przez plac Mickiewicza. Têdy wiod³a najkrótsza droga do szko³y,
znajduj¹cej siê na placu Paderewskiego, miêdzy prawos³awn¹ cerkwi¹ i naszym koœcio³em
farnym. To by³ – i jest nadal – piêkny plac, w zasadzie ma³y park, z trawnikiem przeciêtym
szerok¹ alej¹, klombami i ³awkami, obroœniêty wokó³ drzewami i ogrodzony solidn¹, nisk¹,
¿eliwn¹ barier¹, nad którym królowa³ postawiony na wysokim cokole pomnik Adama Mickiewicza.
Z ksiêg¹ w lewej, opuszczonej rêce, z praw¹ d³oni¹ na sercu, z dumnie uniesion¹ g³ow¹, jakby
w natchnieniu recytowa³ jeden ze swoich poematów. Nasz wieszcz patrzy³ prosto na pó³okr¹g³y,
g³adki fronton Teatru Moniuszki, ulokowany na rogu ulicy Bieliñskiego, prowadz¹cej od Trze-
ciego Maja na plac Mickiewicza, ale te¿ dostrzega³ znajduj¹c¹ siê z lekka po prawej cudown¹
synagogê z czterema wie¿ami, ozdobionymi cebulkowatymi kopu³ami na wylocie Berka Joselewicza.
Klasyczn¹ architektonicznie ¿ydowsk¹ bo¿nicê, w której zapewne chêtnie modli³by siê jego
Jankiel z „Pana Tadeusza”.

symbolem polskoœci miasta. Kararyjski
marmur okaza³ siê jednak odporny na
m³oty i siekiery i zdo³ano tylko uszkodziæ
pomnik oraz cokó³. St³uczenia by³y na tyle
powa¿ne, ¿e nie sposób by³o ju¿ marmu-
rowego pomnika odrestaurowaæ, wiêc
w³adze miasta postanowi³y skopiowaæ
figurê i odlaæ j¹ w br¹zie. I taki pomnik
na znacznie wy¿szym postumencie posta-
wiono w 1930 roku. Ale jest równie¿
identyczny, marmurowy Mickiewicz,
który bez uszkodzeñ przetrwa³ zreszt¹ do

Plac Mickiewicza, widok obecny

Plac Mickiewicza, widok na synagogê

dziœ, tyle ¿e w Wieliczce. Bo powszechne
zachwyty dla stanis³awowskiego pomnika
sprawi³y, i¿ mistrz B³otnicki w 1903 roku
wykona³ identyczn¹ kopiê na zamówienie
rajców tego miasta.

Dramatyczna akcja w teatrze
Wspomnienie tej cudownej lekcji pod

pomnikiem z wczesnego dzieciñstwa, bo
mia³em wtedy tylko 10 lat, zosta³o w czte-
ry lata póŸniej przyæmione jednym z
najstraszniejszych moich prze¿yæ. W dniu

17 listopada 1943 roku z coko³u pomnika
ogl¹da³em, bowiem dokonan¹ przez
Niemców publiczn¹ egzekucjê na Ukraiñ-
cach. Dwa lata wczeœniej, kiedy Sowieci
w pop³ochu uciekali ze Stanis³awowa,
widzia³em zw³oki okrutnie pomordowa-
nych przez NKWD. Teraz zobaczy³em,
jak zabijano. Zapamiêta³em to na ca³e
¿ycie.

W któryœ z listopadowych wieczo-
rów w teatrze, przeznaczonym tylko dla
Ukraiñców i Niemców mia³a siê odbyæ
premiera ukraiñskiej sztuki dla dzieci.
Z zazdroœci¹ obserwowa³em wystrojone
ukraiñskie rodziny, jak ulic¹ Trzeciego
Maja udawa³y siê do teatru. Nam, Pola-
kom, do teatru wstêp by³ wzbroniony.
Nie dla nas by³o te¿ wtedy kino. Dwie
godziny póŸniej na ulicy przed naszym
domem nagle znów zrobi³o siê t³oczno.
Pod teatr niespodziewanie zaje¿d¿a³y
niemieckie ciê¿arówki z gestapo i woj-

skiem. Zamkniêto wlot ulicy Be³owskie-
go, otoczono teatr.

By³o bardzo póŸno, kiedy do naszych
drzwi zapuka³a roztrzêsiona Bronia
Atamaniuk. Bronia by³a pielêgniark¹,
pracowa³a z moim Ojcem w Kasie Chorych
i by³a jego pupilk¹. Bronia by³a Polk¹, ale
wysz³a za m¹¿ za Ukraiñca – Atamaniuka,
przed czym zreszt¹ przestrzega³ j¹ mój
Ojciec, gdy¿ jej narzeczony by³ zajad³ym
ukraiñskim nacjonalist¹. Mi³oœæ jednak
nie wybiera, a w dodatku Atamaniuk by³
przystojnym i obrotnym mê¿czyzn¹. W
czasie okupacji zacz¹³ robiæ z Niemcami
ró¿ne interesy i Bronia przesta³a pracowaæ
jako pielêgniarka. Atamaniukowie byli na
premierze. Bronia przybieg³a prosto z
teatru i opowiedzia³a, ¿e po drugim akcie
na salê teatraln¹ wtargnê³o gestapo.
Obstawiono wszystkie wejœcia na parterze
i balkonie. Zastêpca szefa stanis³awow-
skiego gestapo Brandt wyszed³ na scenê i
zagrozi³, ¿e, kto siê ruszy, dostanie kulê
w ³eb. Naprzód zrewidowano, a potem
wypuszczono z teatru matki z dzieæmi. A
potem rewidowano na scenie wszystkich
po kolei. Na sali, pod krzes³ami, znale-
ziono du¿o broni i granaty. Dwóch mê¿-
czyzn  okrutnie  zmasakrowano. Aresztowano
ju¿ i wyprowadzono skutych ze stu mê¿-
czyzn. Ukraiñcy szykowali chyba jakieœ
powstanie, bo niby, po co przychodziliby
uzbrojeni do teatru? Broniê wypuszczono,
ale jej m¹¿ jeszcze zosta³ w teatrze.
Rewidowanie trwa³o. Nazajutrz okaza³o
siê, ¿e Atamaniukowi nie sta³a siê ¿adna
krzywda. Mia³ zbyt dobre, a mo¿e nawet
wiêcej, ni¿ dobre, powi¹zania z Niem-
cami. Pod koniec wojny uciek³, bowiem
z Niemcami, zostawi³ Broniê z dzieckiem
i ju¿ nigdy siê nie pojawi³.

Widok z cokołu
pomnika Wieszcza

Nie wiem, jak znalaz³em siê na
cokole. By³em na placu Mickiewicza, bo
w ca³ym mieœcie rozklejono plakaty o
publicznym s¹dzie nad ukraiñskimi
bandytami, który odbêdzie siê w teatrze.
Dzieñ wczeœniej po ulicach jeŸdzi³a szcze-
kaczka i nadawa³a o tym komunikaty.
Przed obstawionym przez SS-manów oraz
ukraiñsk¹ policjê teatrem zgromadzi³y siê
t³umy. Mnóstwo ludzi ulokowa³o siê na
dachach okolicznych domów. W równej

zamówili go u lwowskiego rzeŸbiarza
Tadeusza B³otnickiego, który specjalnie
wyjecha³ do Florencji, aby przypatrzeæ siê
w³oskim pomnikom i na ich wzór wyrze-
Ÿbiæ w marmurze postaæ Mickiewicza. A¿
osiem lat trwa³y starania, uwieñczone
wreszcie powodzeniem. Niestety, w 20
lat póŸniej, w czasie wojny polsko – ukra-
iñskiej, kiedy w 1919 roku Stanis³awów
na krótko zosta³ stolic¹ Zachodniej Ukra-
iny, ukraiñscy ¿o³dacy próbowali zwaliæ
figurê Mickiewicza, bo dla nich by³ on

Plac Mickiewicza, widok na synagogê

mierze byli to Polacy i Ukraiñcy. W sumie
kilka tysiêcy. Z domu na plac mia³em
dos³ownie kilka kroków, wiêc ciekawoœæ
przemog³a rodzicielski zakaz. Do pierw-
szych  rzêdów nie  sposób by³o  siê  przepchaæ,
a poza tym po prostu siê ba³em. Nigdy
przedtem nie by³em w takim t³umie.
Ustawi³em siê nieco z dala, na stopniach
coko³u pomnika. Siedzia³o ju¿ na nim
kilka dzieciaków. Jeden z nich poda³ mi
rêkê, ale nie wdrapa³bym siê na cokó³,
gdyby ktoœ inny nie podepchn¹³ mnie do
góry. Potem ja wci¹gn¹³em tego, który
mnie pomóg³ i na cokole by³ ju¿ komplet.
By³a piêkna, s³oneczna pogoda, doskona³a
widocznoœæ. Z góry zobaczy³em, ¿e
kordonem niemieckich ¿o³nierzy otoczona
jest równie¿ synagoga i pod jej œcian¹
wkopanych jest dziesiêæ pali. A w odle-
g³oœci kilku metrów stoi czwórkami ca³a
kompania, z bagnetami na karabinach.
Wœród t³umu, na samym przedzie, by³o
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te¿ sporo wêgierskich ¿o³nierzy. Ich bru-
natne mundury wyraŸnie odcina³y siê od
oliwkowej zieleni Niemców. Madziarzy,
wœród których by³o kilku oficerów, nie

plac przez kilka g³oœników. Zaczê³a siê
bodaj w po³udnie i nie mia³a nic wspól-
nego z s¹dem. Odczytywano nazwisko,
datê urodzenia oraz adres s¹dzonego i

W miejscu egzekucji stoi pomnik Napis poœwiêcony rozstrzelanym

pytano o przynale¿noœæ, sympatiê czy te¿
pomoc udzielan¹ OUN. S¹dzeni odpowia-
dali „tak” lub „nie”. I to wszystko! A potem
natychmiast zapada³ wyrok. Dla wszyst-
kich, którzy powiedzieli „tak” – kara
œmierci przez rozstrzelanie! Tylko jeden

z s¹dzonych odpowiedzia³ „nie”. S³ucha-
liœmy tego w œmiertelnym milczeniu.
By³em oszo³omiony. Dziœ wiem, ¿e to by³
szok. Zapamiêta³em, ¿e wœród skazanych
na œmieræ by³y trzy kobiety, kilku ojców
z synami oraz ca³a rodzina Gontaruków –
ojciec, matka, syn i córka. I tylko jedno
dziecko z tej rodziny uniewinniono – Annê,
bo mia³a zaledwie 11 lat. Nazwisko tej
rodziny oraz imiê dziewczynki, jako jedy-
ne w³aœnie z tego wzglêdu zapamiêta³em.
Skazani na œmieræ w wiêkszoœci pocho-
dzili, z  Nadwórnej i Mikuliczyna.

Zaraz te¿ zaczêto pojedynczo wypro-
wadzaæ skazanych z teatru pod synagogê
i tam przywi¹zywaæ do s³upów. Byli
hardzi, z uniesionymi g³owami, przewa¿nie
w bia³ych, ukraiñskich koszulach,
wyrzucanych na spodnie. Kiedy ju¿ ca³¹
pierwsz¹ dziesi¹tkê przywi¹zano do
s³upów, uformowa³ siê przed nimi w
dwóch rzêdach pluton egzekucyjny.
Pierwszy rz¹d klêkn¹³, drugi sta³ nad nimi.
Na donoœny rozkaz Niemcy zarepetowali

mieli jednak broni. Chyba tylko oficerowie
mieli przy pasach kabury z pistoletami.

Egzekucja na działaczach OUN
Prowadzona w teatrze w jêzyku ukra-

iñskim rozprawa by³a transmitowana na

broñ i wtedy skazani zaczêli krzyczeæ:
„S³awa Ukrainie! Haj ¿ywe Ukraina!
Ginem za Ukrainu!” Pad³a salwa, koszule
zaczerwieni³y siê, wszyscy zwiotczeli, ale
dowodz¹cy plutonem gestapowiec pod-
chodzi³ kolejno do rozstrzelanych i dobi-

ja³, przyk³adaj¹c pistolet do skroni. Zrobi³o
mi siê s³abo, ale nie spad³em z coko³u,
tak jak dwóch ch³opców ko³o mnie, którzy
zaczêli wymiotowaæ. Dok³adnie widzia-
³em, jak jeden z junaków z w charakterys-
tycznym, granatowym kombinezonie
ekipy Baudienstu (byli to z regu³y Polacy),
która odwi¹zywa³a ofiary od s³upów, te¿
dosta³ torsji i wtedy dowódca gestapowiec
z rozmachem uderzy³ go w twarz, a gdy
upad³ – zacz¹³ gwa³townie kopaæ. Nastêp-
n¹ dziesi¹tkê wyprowadzono na rozstrze-
lanie ju¿ z zaklejonymi ustami. A potem
– jeszcze tylko pi¹tkê. Wœród rozstrzeli-
wanych nie by³o ani jednej skazanej
podczas rozprawy kobiety.

Pomoc pokaleczonym
Po trzeciej salwie dosz³o nagle do

zamieszania. Gestapowcy otoczyli
wêgierskiego oficera, który fotografowa³
egzekucjê i chcieli mu zabraæ aparat. Do-
sz³o do szarpaniny, bo pozostali Madziarzy
natychmiast stanêli w jego obronie. Wtedy

pad³a komenda, pluton egzekucyjny od-
wróci³ siê frontem do t³umu i zarepetowa³
broñ. Ludzie, ci z przodu, zaczêli panicz-
nie uciekaæ, wywracaæ siê na otaczaj¹cej
trawnik ¿elaznej barierce, deptaæ po sobie.
Gdybym by³ w t³umie, zosta³bym chyba

stratowany. Zszed³em z coko³u dopiero,
gdy wiêkszoœæ siê rozproszy³a i zaczêto
udzielaæ pomocy le¿¹cym na trawniku.
Pobieg³em do domu, a tam, na ganku
domu i w poczekalni gabinetu lekarskiego
mojego Ojca by³o pe³no pokaleczonych.
Ojciec krzykn¹³ na mnie, abym natych-
miast zacz¹³ mu pomagaæ. Oblewa³ rany
wod¹ utlenion¹, dezynfekowa³ jodyn¹,
k³ad³ gazê i watê, zaczyna³ owijaæ banda-
¿em, a ja koñczy³em i zawi¹zywa³em.
Tego popo³udnia Ojciec mia³ mnóstwo
pracy i chyba dziêki temu upiek³o mi siê
niepos³uszeñstwo. I tylko nie mog³em
spojrzeæ w oczy Katince, która patrzy³a
na mnie tak, jakby jej serce pêk³o...

Rozpacz, a nie satysfakcja
Nie tylko okrutna egzekucja, ale i

bohaterska, godna podziwu postawa
rozstrzeliwanych Ukraiñców, latami nie
dawa³y mi spokoju. Przecie¿ byli to ci
sami Ukraiñcy z OUN, którzy, zaraz po
wkroczeniu Niemców, opowiedzieli siê
po ich stronie, wspólnie z nimi mordowali
Polaków i ¯ydów we Lwowie oraz w
Stanis³awowie, utworzyli wiern¹ okupantom
milicjê, poparli i wst¹pili do utworzonej
przez Hitlera dywizji SS Galizien, wresz-
cie na w³asn¹ rêkê ju¿ w 1942 roku zaczêli
organizowaæ pogromy polskiej ludnoœci.
Teraz na nich przysz³a kolej. Oprócz 27
rozstrzelanych w publicznej egzekucji pod
synagog¹ Niemcy zamordowali w ramach
tej akcji ponad 200 Ukraiñców, w tym –
sporo kobiet i nastoletnich ch³opców. Ani
ja, ani koledzy ze szko³y, ani ca³e nasze
polskie œrodowisko, nie czu³o z tego
powodu jakiejœ satysfakcji, zadowolenia,
¿e Ukraiñcom przysz³o zap³aciæ rachunek
za wyrz¹dzane nam, Polakom krzywdy.
By³a tylko rozpacz, ¿e po dramatycznej,
pe³nej wzajemnych udrêk przesz³oœci, w
tej krwawej wojnie byliœmy przeciw sobie,
choæ przecie¿ naszymi najwiêkszymi,
morduj¹cymi nas bez skrupu³ów,
wrogami byli Niemcy i Sowieci.

Œródtytu³y
pochodz¹ od redakcji

Lwowianie w Warszawie

Chór seniorów lwowskich w Warszawie
STEFANIA £ABAZIEWICZ

Chór „Lutnia” dzia³a przy Lwow-
skim UTW. Œpiewamy piosenki
religijne, patriotyczne i rozrywkowe.
W Warszawie goœciliœmy cztery dni.
Po przybyciu do Warszawy wziêliœmy
udzia³ we Mszy œw., w Koœciele Œro-
dowisk Twórczych p.w. œw. Brata
Alberta i Andrzeja Aposto³a. Podczas
Mszy œw. wykonaliœmy nastêpuj¹ce
pieœni: Hymn do Boga, Modlitwa
Kap³ana (Verdi, opera „Nabucco”),
£yczakowska Madonna, Do Ciebie,
odwieczny Panie, Com przyrzek³ Bo-
gu przy chrzcie raz, Pieœñ do Matki
Boskiej, Z dawna Polski Tyœ Królo-
wa, Barka. Bardzo ¿yczliwie i ciep³o
przyjê³a nas publicznoœæ i ksi¹dz
Wies³aw Niewêg³owski, rektor tej
parafii.

W drugim dniu zwiedziliœmy Za-
mek Królewski. Z wielkim zaintereso-
waniem po raz kolejny wys³uchaliœmy
historii Pañstwa Polskiego za czasów
panowania króla Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego, któr¹ nam przybli¿y³
pracownik Zamku Królewskiego mgr
S³awomir Szczocki.

Trzeciego dnia odbyliœmy piêkn¹
wycieczkê do Olsztyna. Po drodze
zwiedziliœmy zamek w Ciechanowie
nad £adyni¹ – ruiny gotyckiego zam-
ku ksi¹¿¹t Mazowieckich w XV –
XVII w. Jest tu koœció³ gotycki. Gród

Przyjêliœmy zaproszenie dyrektora Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie pani dr Zofii Iwanickiej
z wielk¹ radoœci¹ i satysfakcj¹. Z wielk¹ nostalgi¹ i senrtymentem odbieramy ka¿dorazowe spotkanie z Polsk¹, a szczególnie
z Warszaw¹ – sercem naszej Ojczyzny.

ten od XIII w. by³ siedzib¹ ksi¹¿¹t
Mazowieckich.

W Niedzicy zobaczyliœmy pokrzy-
¿acki zamek gotycki z XIV-XV i pocz.
XVI w. o charakterze rezydencyjno-
obronnym, z póŸno gotyck¹ polichro-
mi¹, siedzibê wójtów i komturów. W

Sali Rycerskiej odbywaj¹ siê biesiady,
pokazy walk na miecze, kusze i topory.

W Olsztynie obej¿eliœmy zamek,
niegdyœ siedzibê administratora dóbr
Kapitu³y Warmiñskiej. Tu w latach
1516-1521 Miko³aj Kopernik prowa-
dzi³ prace naukowe. S¹ tu: zbiór naj-

cenniejszych eksponatów i tablica do
badania rzeczywistej d³ugoœci roku.

Katedra p.w. œw. Jakuba Starszego
– to jeden z najcenniejszych koœcio³ów
na Warmii. Jest to potê¿na gotycka
budowla. Drzwi spi¿owe, umieszczone
w g³ównym portalu koœcio³a, s¹

pomnikiem pontyfikatu Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II oraz pami¹tk¹ jego
pobytu w Olsztynie. Jest tu równie¿
o³tarz Matki Boskiej Ostrobramskiej,
namalowany w 1947 roku przez Ludo-
mira Œlendzickiego. Srebrna suknia
zosta³a wykonana przez firmê war-
szawsk¹ pana Gontarczyka. Sam obraz
oprawiony jest w gotyckie obramowa-
nie dawnego obrazu œw. Katarzyny,
bêd¹cego fundacj¹ biskupa Warmiñ-
skiego £ukasza Watzenrodego, wuja
Miko³aja Kopernika.

Artyku³ ten pragnê zakoñczyæ
wierszem lwowskiej poetki Stanis-
³awy Nowosad, który ona napisa³a w
czasie naszego pobytu w Warszawie:
Piêkna Stolico! Tob¹ siê upajam,
Ojczyzno Niedosiê¿na!
Imieniem Twoim, wdziêcznym
Warszawo!
Warszawo i Polsko Œwiêta!
Tak! Tyœ  œwiêtoœci¹ pierwsza po Bogu
Dla nas, wygnañców z s¹siedztwa,
W ci¹g³ej têsknocie ojczystych
progów
Tulim siê do Polski serca!
We œnie, na jawie, w natchnieniu
powtarzam
S³owa, od których drga serce -
Warszawo! Polsko! Polsko! Warszawo!
W radoœci, w bólu, w rozterce.
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Rozmawia³a i spisa³a MARIA BASZA
zdjêcia autorka
oraz archiwum prywatne
Bogus³awy Czernej

- Pani Bogus³awo, proszê przyj¹æ jak
najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji
piêknego Jubileuszu, który szanowna Pani
niedawno obchodzi³a. W imieniu w³asnym
oraz ca³ej naszej redakcji, ¿yczê Pani
czerstwego zdrowia i jeszcze wielu piêknych
jubileuszy. Radoœci i pogody ducha Pani
nie potrzeba ¿yczyæ, bo Pani jest osob¹
pogodn¹ i radosn¹. Poza tym, Pani ci¹gle
dzia³a w œrodowiskach polskich. Gratulujê
tego hartu ducha! Tak trzymaæ!

Proszê siê podzieliæ swoimi wspom-
nieniami z czytelnikami naszej gazety. Z
pewnoœci¹, ¿yciorys Pani jest bogaty i
niezwyk³y.

- Urodzi³am siê we Lwowie 22 wrzeœ-
nia 1922 roku. Ojciec mój zaledwie wróci³
z niewoli rosyjskiej. S³u¿y³ on w armii
austriackiej i podczas I wojny œwiatowej
dosta³ siê do niewoli, w której by³ do 1922
roku. Mieszkaliœmy u dziadków: ojciec,
matka, moja starsza siostra, ja, dziadek,
babcia i ciocia Wanda – siostra mojej
babci, któr¹ ja najlepiej ze wszystkich
pamiêtam, poniewa¿ ona uczy³a mnie
czytaæ, pisaæ i modliæ siê. Moja mama
czêsto chorowa³a. Mn¹ opiekowa³a siê
w³aœnie ciocia Wanda, która by³a emery-
towan¹ nauczycielk¹. Ciocia Wanda nie
mia³a w³asnych dzieci, nie by³a nigdy
zamê¿na. Bardzo kocha³a mego ojca i
mnie te¿, by³a moj¹ matk¹ chrzestn¹.

- Do jakiej szko³y Pani chodzi³a?
- Najpierw posz³am do szko³y pry-

watnej, ale w pierwszej klasie by³am tylko
trzy dni. To dlatego, ¿e umia³am ju¿ i
czytaæ, i pisaæ, i liczyæ. Nic ciekawego dla
mnie tam nie by³o. Nauczycielka powie-
dzia³a do mojej cioci – Wandziu, zabierz
j¹, bo ona mi przeszkadza. Nie mog³am
spokojnie usiedzieæ na miejscu, lubi³am
siê pochwaliæ, mówi³am – a ja to ju¿
umiem, a ja to ju¿ znam… I od razu
posz³am do drugiej klasy.

- By³a Pani genialnym dzieckiem…
- Chodzi³am do szko³y im. Stanis³awa

Konarskiego, która mieœci³a siê na rogu
ul. Kêtrzyñskiego, (obecnie ul. Fedkowy-
cza). Po ukoñczeniu szóstej klasy wst¹pi-
³am do gimnazjum im. Królowej Jadwigi,
które mieœci³o siê przy ul. Potockiego
(obecnie ul. Czuprynki). To by³o nowo
wybudowane lokum. Gimnazjum by³o
bardzo ³adne, zamiast zwyk³ych ³awek
szkolnych, siedzia³o siê przy stolikach na
wygodnych, nowych krzese³kach. Mieliœ-
my piêkn¹ salê gimnastyczn¹, nauczyciele
byli bardzo dobrzy. Pamiêtam do dziœ
niektórych nauczycieli… By³a taka pani
Jarosiewicz, która uczy³a nas geografii,
pani Majerska, która by³a nasz¹ kierow-
niczk¹ klasow¹ i uczy³a nas niemieckiego.
Niestety, moje studia, moje uniwersytety
zakoñczy³y siê na czwartej klasie gimna-
zjalnej. Poniewa¿ by³ to rok 1939, ukoñ-
czy³am czwart¹ klasê. Zawsze marzy³am
o zostaniu dziennikark¹… Lubi³am pisaæ,
wierszy, co prawda nie pisa³am.

- I to pozosta³o do dziœ…
- To pozosta³o. Niestety, odezwa³o siê

to w starszym wieku. Z zawodu jestem
pielêgniark¹. Wrócê do 1939 roku. W³aœnie,
22 wrzeœnia, w dniu moich urodzin, do
Lwowa wesz³y wojska sowieckie. To by³y
najsmutniejsze urodziny z mego dotych-
czasowego, siedemnastoletniego ¿ycia.
Potem zabrali ojca. Ojciec od 1922 roku
pracowa³ w Magistracie, pocz¹tkowo –
jako asystent, póŸniej – rewident Miejskiej
Izby Obrachunkowej. W roku 1936 zosta³
przeniesiony na stanowisko rachmistrza
do RzeŸni Miejskiej, przy której otrzy-

Rozmowa z lwowianką Bogusławą Czerną

PANI, KTÓRA JEST OPTYMISTKĄ

Pani Bogus³awa Czerna w swoim  mieszkaniu

maliœmy mieszkanie s³u¿bowe – trzy
pokoje z kuchni¹. Ojciec mój by³ z wy-
kszta³cenia muzykiem, ukoñczy³ Konser-
watorium. Kierowa³ Orkiestr¹ Dêt¹
Miasta Lwowa, prowadzi³ chórek, w
domu udziela³ lekcji gry na fortepianie i
na skrzypcach, kierowa³ drug¹ fili¹ szko³y
muzycznej im. Sabiny Kasperkowej. To
by³o jego drugie miejsce pracy.

- Czy Pani gra na jakimœ instrumencie
muzycznym?

- Niestety, nie, gra moja starsza
siostra, która mieszka obecnie w Bremie.
Siostra ma ju¿ 88 lat, jest starsza ode mnie

Bogus³awa w dniu Pierwszej
Komunii œw.

Rodzice Pani Bogus³awy

o trzy lata, ale jeszcze od czasu do czasu
mi pomaga.

- Wróæmy do czasu wkroczenia wojsk
sowieckich do Lwowa.

- Ojca mego zabrano w styczniu 1940
roku, a trzy miesi¹ce póŸniej – w nocy z
13 na 14 kwietnia 1940 roku, zabrali mnie
i moj¹ mamê i wywieŸli nas do Semipa-
³atyñskiej ob³asti. To jest wschodni
Kazachstan. Osiedlono nas we wsi Boro-
dulicha, bel-agaczskij rajon. By³yœmy obie
z mam¹ przeziêbione, bo klimat jest tam
bardzo surowy: latem bardzo gor¹co, zim¹
zaœ – bardzo zimno, do 40 stopni. Choro-

wa³am na malariê, póŸniej zachorowa³am
na gruŸlicê, której nie mog³am siê pozbyæ
przez d³ugie lata. Tam mieszka³yœmy
przez ca³¹ wojnê. W tej miejscowoœci by³o
bardzo du¿o zes³añców z ca³ego Zwi¹zku
Radzieckiego. Kiedy nas zabierano ze
Lwowa, przysz³o ich troje: jeden enkawu-
dysta, jeden w cywilu i jeden lwowski
milicjant. Milicjant po cichu powiedzia³
do mnie – zabierajcie wszystko, co mo-
¿ecie. Wy nie do wiêzienia jedziecie, a
na zes³anie, tam siê wam wszystko

przyda. Rzeczywiœcie, to wszystko siê
tam przyda³o. Sprzedawa³o siê te rzeczy
– to zegarek, to pierœcionek, to jakieœ futro
i z tego siê utrzymywa³yœmy.

- Gdzie pracowa³a Pani podczas
zes³ania?

-Wszystko robi³am. Najpierw my³am
pod³ogi we fryzjerni, latem zabierali nas
do pracy w ko³chozie. W krótkim czasie

nauczy³am siê jêzyka rosyjskiego, w ogóle
posiadam zdolnoœci do uczenia siê jêzy-
ków. Uczy³am siê czytaæ z ksi¹¿ek takich
pisarzy, jak To³stoj, Gonczarow, Turgie-
niew. Obok naszego mieszkania mieœci³a
siê biblioteka, tam wypo¿ycza³am ksi¹¿ki,
mama mi pokazywa³a litery. Nastêpnie
pracowa³am jako kelnerka w sto³ówce,
póŸniej – przyjêto mnie do pracy w
punkcie skupu mleka. Nie g³odowa-
³yœmy, bo mleko zawsze by³o… To mleko
musia³am sama woziæ do mleczarni.

Siostra Pani Bogus³awy

Zaœwiadczenie o przymusowym wysiedleniu Pani Bogus³awy i jej matki
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Musia³am zaprzêgaæ konia, którego siê na
pocz¹tku bardzo ba³am. W³aœciwie, to by³
nie koñ, a koby³a. To by³a taka spokojna
koby³a, która mo¿e siê równie¿ mnie ba³a,
a ja jej… Ksiêgowy, który pracowa³ w tej
mleczarni powiedzia³ do mnie – to nie
jest dla ciebie praca, dziecko, z tym ko-
niem, z tym wo¿eniem i z tym dŸwiga-
niem. Zatrudniono mnie w biurze, przy
tej mleczarni. Tam nauczy³am siê ksiê-

Czernihowie i w Kijowie czytaj¹ nasz¹
gazetê.

Przez 36 lat pracowa³am, najpierw
jako pielêgniarka w IV szpitalu we
Lwowie, póŸniej – jako starsza siostra
oddzia³owa w przychodni przy ul. Fred-
ry we Lwowie. Prowadzi³am zajêcia
dla pielêgniarek, dla salowych. Za
swoj¹ pracê otrzymywa³am du¿o
wdziêcznoœci. Nie chcê siê chwaliæ, ale

gowoœci. PóŸniej pracowa³am jako
sekretark¹ w szkole, nastêpnie by³am
ksiêgow¹.

Przez ca³y czas modli³yœmy siê z
mam¹, ¿eby Pan Bóg pozwoli³ nam
wróciæ do domu, modli³yœmy siê równie¿
o to, ¿eby ojciec by³ ¿ywy. Niestety, spe³-
ni³o siê tylko pierwsze nasze ¿yczenie. O
ojcu przez d³ugie lata nic nie wiedzia³am.
W numerze 10 „Gazety Lwowskiej”, pod

tak by³o. W 1990 roku odesz³am na
emeryturê.

- Jaki jest Pani Lwów?
-Mój Lwów jest przesz³oœci –

piêkne, czyste miasto, miasto weso³ych
ludzi. Tak, jak siê œpiewa w dawnych
piosenkach lwowskich – gdzie jest tak
dobrze, jak we Lwowie. W ka¿dym
domu by³ dozorca, bramê siê zamyka³o
na noc. We Lwowie zawsze by³o du¿o
zieleni, by³o du¿o kwiatów. Ten dawny
Lwów by³ mniejszy. Mo¿e, dlatego, ¿e
by³am m³oda, wszystko odbiera³am
bardziej radoœnie.

W domu u nas bywali znani ludzie.
Jesteœmy spokrewnieni z ró¿nymi, doœæ
znanymi rodzinami. Miêdzy innymi,
by³ taki Oswald Balcer – profesor,
historyk, który walczy³ o Morskie Oko,
pochowany jest na Cmentarzu £ycza-
kowskim. Pochodzi³ z rodziny mojego
dziadka. W rodzinie mojej babci by³
poeta – Tadeusz Holender. Znam
Szczepcia – Kazimierza Wajdê, mam
nawet jego fotografiê. On by³ urzêdni-
kiem gminy, pracowa³ razem z moim
ojcem.

- Jakie relacje mia³a i ma Pani z
osobami innych narodowoœci?

- Kiedy mieszkaliœmy w Ka-
zachstanie, to miejscowi mieszkañcy

Na „Liœcie Katyñskiej” pod nr 301 znajduje siê nazwisko ojca Pani Bogus³awy
- W³odzimierza Bry³y

Krzy¿ Zes³añców Sybiru, którym
zosta³a odznaczona Bogus³awa Czerna

dat¹ 31 maja, 1995 rok, przeczyta³am:
„Ci¹g dalszy Listy Katyñskiej”. Tu pod
nr 301 znajduje siê nazwisko mego ojca:
Bry³a W³odzimierz, syn Kazimierza,
urodzony w 1888 roku i jakieœ numerki –
55/3-90. W tej¿e gazecie podano równie¿
tak¹ informacjê, – jeœli ktoœ znajdzie
nazwisko swoich bliskich, niech zg³osi siê
do redakcji i niech napisze list do proku-
ratora Œnie¿ki w Warszawie, który
prowadzi te wszystkie sprawy. Napisa³am
list do „Gazety Lwowskiej”. Napisa³am
te¿ do pana prokuratora do Warszawy i
stamt¹d otrzyma³am odpowiedŸ, ¿e mój
ojciec figuruje jako porucznik i nie wia-
domo, gdzie zgin¹³. Mama moja wyjecha³a
do Polski, a ja zosta³am tutaj, poniewa¿
wysz³am za m¹¿.

- Gdzie Pani siê przygotowywa³a do
zawodu pielêgniarskiego?

-Kiedy wróci³am do Lwowa i nie
mia³am, gdzie mieszkaæ, pojecha³am do
Stanis³awowa, gdzie mieszka³a ciotka
mego ojca, ale ciotka ju¿ zmar³a. Rozpo-
czê³am tam pracê i jednoczeœnie uczy-
³am siê w szkole pielêgniarskiej. Sta-
nis³awów – to piêkne miasteczko.
Bardzo siê cieszê, ¿e gazeta nasza
ostatnio jest wydawana nie tylko dla
lwowian, ale dla wszystkich. Nawet w

traktowali nas doœæ dobrze. A co by³o
we Lwowie? Chodzi³am do gimnazjum
pañstwowego. W klasie by³y i ¯y-
dówki, i Ukrainki, by³y dwie Rosjanki,
jedna Niemka. Relacje by³y bardzo
dobre. Mój ojciec mówi³ zawsze, ¿e
ka¿dego trzeba przyjmowaæ jednako-
wo dobrze, jako cz³owieka, nie zwa¿a-
j¹c na to, jakiej jest narodowoœci. Mój
ojciec mia³ przyjació³ wœród ¯ydów i
Ukraiñców. I ja tego siê przez ca³e

¿ycie trzymam, mam du¿o przyjació³
wœród Rosjan.

-Wiem, ¿e Pani ma wyk³ady na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku we Lwowie.

-Nale¿ê do zarz¹du LUTW, do
sekcji historii. Mówiê nie tylko o histo-
rii, mówiê o wszystkim. Podam kilka-
naœcie tematów, które przygotowywa³am:
„Œluby Jana Kazimierza”, „Historia Ka-
tedry Lwowskiej”, „Pierwsze tramwaje
lwowskie”, „Œwiêci na ulicach Lwowa”,
„Koœcio³y Lwowskie”, „Rynek, ratusz
i otaczaj¹ce go kamienice” i wiele
innych tematów. Zawsze wybieram coœ
takiego, ¿eby by³o ciekawie.

- Ma Pani niezwyk³e poczucie hu-
moru. Tego mo¿e pozazdroœciæ Pani
niejedna osoba m³oda.

- Szkoda mi tych ludzi, którzy nie
maj¹ poczucia humoru. Gdybym nie
mia³a poczucia humoru, to bym

siedzia³a i p³aka³a, chocia¿ nieraz mia-
³am bardzo trudne chwile.

- Pani niedawno napisa³a artyku³ do
naszej gazety o polskich kombatantach
lwowskich.

- Nale¿ê do organizacji kombatan-
tów polskich. Pani prezes Stanis³awa
Kalenowa pomog³a mi wyrobiæ odpo-
wiednie dokumenty.

- Jak ocenia Pani, swoje ¿ycie z per-
spektywy lat minionych? Czy Pani by³a
szczêœliwa?

- Tak, by³am szczêœliwa. By³o nie-
szczêœciem to, ¿e zgin¹³ ojciec. To, ¿e
nas wywieŸli – to ju¿ mniejsze nie-
szczêœcie. Jednak szczêœliwe dni
przewa¿a³y w moim ¿yciu. Powodem
do radoœci jest to, ¿e jestem jeszcze
trochê potrzebna komuœ, ¿e mogê coœ
jeszcze powiedzieæ, coœ mogê zrobiæ,
¿e siê poruszam, ¿e mogê sama o siebie
zadbaæ. Poza tym, mia³am bardzo
dobrego mê¿a. Uwa¿am, ¿e mia³am
szczêœliwe ¿ycie. Nie jestem pesy-
mistk¹, mam kr¹g dobrych znajomych,
przyjació³. Przy moim zdrowiu, nigdy
nie myœla³am, ¿e do¿yjê 85 lat.

- Dziêkuje Pani bardzo za ciekaw¹
rozmowê. Gratulujê dzielnej, opty-
mistycznej postawy ¿yciowej! Czekamy
na kolejne artyku³y, które napisze Pani
do „Kuriera Galicyjskiego”.

Pod koniec wojny, 28 paŸdziernika
1918 r. powsta³a w Krakowie Polska Ko-
misja Likwidacyjna, która zamierza³a
porozumieæ siê z dzia³aczami ukraiñskimi.

W nocy z 31 paŸdziernika na 1 listo-
pada oddzia³y ukraiñskie (oko³o 4000
¿o³nierzy), sformowane na bazie stacjo-
nuj¹cych we Lwowie austro-wêgierskich
15, 19, 30 i 41 pu³ków piechoty, dokona³y
zamachu, opanowuj¹c g³ówne obiekty w
mieœcie: dworce, pocztê, ratusz. W³adzê

Kartka z kalendarza
1�22 LISTOPADA
1918 ROKU
� OBRONA LWOWA
Pod koniec I wojny œwiatowej borykaj¹ce siê z coraz
wiêkszymi problemami natury gospodarczej i militarnej
pañstwa centralne, Niemcy i Austro-Wêgry, 9 lutego 1918 r.
zawar³y uk³ad z Ukrain¹ Naddnieprzañsk¹. Austro-Wegry
m.in. zobowi¹za³y siê oddaæ Ukraiñcom Galicjê Wschodni¹
ze Lwowem. Informacja o tym wywo³a³a du¿e wzburzenie
w polskim spo³eczeñstwie.

ci¹gu nastêpnych dni Polacy zdobywali
kolejne kwarta³y miasta.

Z odsiecz¹ obroñcom 20 listo-
pada przyby³y oddzia³y polskie z Kra-
kowa, dowodzone przez pp³k Micha³a
Tokarzewskiego-Karaszewicza. W
nocy z 21 na 22 listopada ¿o³nierze
polscy przypuœcili decyduj¹cy atak
na ukraiñskie pozycje. Ostatecznie 22
listopada si³y przeciwnika opuœci³y
miasto.

przejê³a Ukraiñska Rada Ludowa. Akcja
ta spotka³a siê z wojskow¹ odpowiedzi¹
Polaków.

We Lwowie dzia³a³a tajna Polska
Organizacja Wojskowa, istnia³a ekspozy-
tura wojskowa, utworzona na polecenie
Komisji Wojskowej Polskiej Rady Regen-
cyjnej w  Warszawie. W  mieœcie przeby-
wa³o (czêœciowo konspiracyjnie) kilkuset
legionistów. Swoje struktury organizacyjne
mia³y tak¿e m.in. Polskie Kadry Wojsko-
we czy harcerstwo. Polacy zdawali sobie
sprawê z ukraiñskich przygotowañ do
opanowania Lwowa, jednak byli zbyt
s³abi, by móc przej¹æ inicjatywê.

1 listopada rozpoczê³y siê walki w
mieœcie. Pocz¹tkowo g³ównym oœrodkiem
polskiej obrony sta³a siê szko³a im.
Sienkiewicza, Dom Techników i remiza
tramwajowa. Pierwsze odparte natarcie
przeciwnika na szko³ê Sienkiewicza
umo¿liwi³o utworzenie dalszych gniazd
oporu. W pó³nocnej czêœci miasta pow-
sta³y trzy kolejne punkty oporu: na ul. Ko-
reckiego, Janowskiej i Leona Sapiehy.
Szczególne zas³ugi w tym okresie mieli
m.in. kpt. Zdzis³aw Trzeœniowski oraz kpt.
Mieczys³aw Boruta-Spiechowicz, który
by³ faktycznym zwierzchnikiem si³ pol-
skich. Ju¿ 2 listopada podjêto atak na
pozycje ukraiñskie w centrum miasta.

Jednoczeœnie przyst¹piono do formo-
wania nowych polskich oddzia³ów
wszystkich typów broni. Do szeregów
zg³asza³a siê niezwykle licznie lwowska
m³odzie¿ gimnazjalna. Z cz³onków prezy-
dium Rady Miasta utworzono Polski
Komitet Narodowy, który mianowa³ kpt.
Czes³awa M¹czyñskiego komendantem
obrony.

5 listopada zosta³a ona zreorga-
nizowana. Powo³ano dwie grupy
taktyczne, w sk³ad których wesz³o szeœæ
odcinków obrony oraz mniejsze podod-
dzia³y. Szczególnie krwawe walki
uliczne toczy³y siê w rejonie Politech-
niki, na ul. Bema, na Kleparowie,
Zamarstynowie i w okolicy Cytadeli. W

W listopadowej obronie Lwowa
wziê³o udzia³ 6022 obroñców. Poleg³o
b¹dŸ zmar³o w nastêpstwie ran 218.
Szczególn¹ rolê odegra³a m³odzie¿, na-
zwana Lwowskimi Orlêtami. Wœród
obroñców 1421 by³o w przedziale wieku
miêdzy 7 a 17 lat. Najm³odszy poleg³y
mia³ lat 9.

W obronie miasta wziê³o udzia³ liczne
grono póŸniejszych genera³ów Wojska
Polskiego. Wœród nich byli Roman Abra-
ham, Janusz de Beaurain, Mieczys³aw
Boruta-Spiechowicz, Bernard Mond,
Stanis³aw Kozicki i Bronis³aw Piracki.
Wœród ¿o³nierzy odsieczy byli m.in. Mie-
czys³aw Tokarzewski-Karaszewicz,
W³adys³aw Bortnowski, Jerzy Ferek-
B³eszyñski, Edmund Knoll-Kownacki czy
Henryk Paszowski.

Listopadowe walki, choæ przynios³y
oswobodzenie Lwowa z r¹k ukraiñskich,
nie zakoñczy³y dzia³añ w jego rejonie.
Oblê¿enie miasta trwa³o do koñca kwiet-
nia 1919 r., choæ z miesi¹ca na miesi¹c
sytuacja Polaków ulega³a poprawie.
Ostatecznie ofensywa oddzia³ów gen.
Józefa Hallera, przeprowadzona w drugiej
po³owie maja 1919 r., doprowadzi³a do
odepchniêcia wojsk ukraiñskich daleko w
kierunku wschodnim.

W uznaniu postawy mieszkañców 22
listopada 1920 r. marsz. Józef Pi³sudski
odznaczy³ Lwów orderem Virtuti Militari
Za zas³ugi po³o¿one dla polskoœci tego
grodu i jego przynale¿noœci do Polski.

Poleg³ych w obronie Lwowa w latach
1918-1920 pochowano na specjalnie
utworzonym Cmentarzu Orl¹t Lwowskich.
Zniszczony przez Sowietów, decyzj¹
w³adz Rzeczypospolitej i niepodleg³ej
Ukrainy zosta³ odbudowany.

Warto dodaæ, ¿e to z pobojowiska
lwowskiego zosta³ ekshumowany do
grobu Nieznanego ¯o³nierza w Warsza-
wie nieznany z nazwiska bohater walk o
niepodleg³oœæ Polski z lat 1918-1920.

Ÿród³o: www.wspolnota-
polska.org.pl

Cmentarz Orl¹t Lwowskich
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SZYMON KAZIMIERSKI

Podlasie to kraina wielkiej ciszy. Nie
ma tu fabryk, przemys³u, rozbudowanych
miast i zwi¹zanych z takimi miastami
t³umów rozwrzeszczanych pó³idio-
tów, którzy sami siebie uwa¿aj¹
za nowoczesne spo³eczeñstwo
wielkomiejskie, prê¿n¹ awangardê
postêpu i gwarancjê sukcesu Polski
na terenie Unii Europejskiej. Ktoœ nazwa³
ich aktywnoœæ wyœcigiem szczurów
do ogryzka na miejskim wysypisku
œmieci, a oni nawet nie zauwa¿aj¹ kpiny,
zawartej w tym okreœleniu. Dziwne
spo³eczeñstwo, które chyba zbyt chêtnie
godzi siê na porównanie ze szczurami.
Podobnie jak ich policjanci, którzy,
mówi¹c o sobie, lubi¹ nazywaæ siebie
psami. – Rêce opadaj¹!

Kraina puszcz i bezludzi
Pozostawiaj¹c samemu sobie to

„nowoczesne spo³eczeñstwo”, chcia³bym,
aby zwrócili Pañstwo uwagê na pewien
fakt. Prawie ka¿dy œwiêty, prawie ka¿dy
prorok, ma w swej biografii bardzo po-
dobny epizod. Jakiœ okres czasu spêdzony
na pustyni. „Na puszczy”, jak pisa³
nieod¿a³owanej pamiêci ksi¹dz Jakub
Wujek, pierwszy t³umacz Pisma Œwiêtego
na jêzyk polski.

W Ziemi Œwiêtej ³atwo o pustyniê,
jako ¿e kraj jest suchy i gor¹cy. U nas, co
prawda, pustyni nigdy nie by³o, ale my
za to mieliœmy mnóstwo innych pustkowi,
prawdziwych puszcz i bezludzi.

Niekoniecznie musia³y to byæ od razu
pustkowia na bagnach, w górach, czy leœ-
nych wertepach. Miejsce, nadaj¹ce siê na
pustelniê, mo¿na by³o znaleŸæ nawet doœæ
blisko ludzkich siedzib i w wielu przypad-
kach w³aœnie tam napotyka³o siê œwi¹-
tobliwego pustelnika, eremitê, czy tajem-

Część druga

ŚWIĘTY ILIA

Lata dwudzieste i trzydzieste minio-
nego wieku przynios³y ze sob¹ na Podlasiu
niezwyk³y urodzaj na ludzi dziwacznych.
Wêdruj¹cych cudotwórców, uzdrowicieli,
przepowiadaczy przysz³oœci, matek bos-
kich i Mesjaszy. Raz po raz sz³a przez
wsie Podlasia radosna wieœæ, ¿e pojawi³
siê cudem ocalony z bolszewickiej rzezi
– car Miko³aj! Nastêpny z niema³ej ju¿
kolekcji ocala³ych carów, ale tym razem
ju¿ autentyczny! Prawdziwy!

Prawos³awna bia³oruska ludnoœæ
Podlasia chyba najciê¿ej ze wszystkich
podlaskich spo³ecznoœci odczu³a zmiany,
jakie nast¹pi³y po pierwszej wojnie

Prorok Ilia podczas nauczania wiernych

Po modlitwie proroka, w g³êbi lasów, w ci¹gu jednej nocy powsta³a z ziemi cerkiew otoczona murowanym
ogrodzeniem

To jest nowa dolina Józafata, któr¹ wskaza³ œwiêty. Dusze bêd¹ sta³y tu¿
za ogrodzeniem cerkwi

niczego anachoretê. Pobo¿ne rozmyœlania
widocznie udaj¹ siê najlepiej tylko w
takich miejscach, gdzie ma siê gwarancjê
ciszy, spokoju i samotnoœci.

Pó³nocne Podlasie, ze swoim nie-
wielkim zaludnieniem, zawsze idealnie
nadawa³o siê na krainê dla ludzi, chc¹-
cych coœ w sobie przetrawiæ, przemyœleæ,
uporaæ siê z jakimœ g³osem wewnêtrznym,
mo¿e tylko wymyœlonym przez siebie
samego, a mo¿e w³aœnie prawdziwym,
Boskim, powo³uj¹cym do czynu œwiêtego
i wznios³ego?

Bardzo trudno przychodzi rozpozna-
nie powo³ania prawdziwego, odró¿nienie
go od sztucznego, wywo³anego byæ mo¿e
tylko chwilow¹ chêtk¹, lub jakimœ zwa-
riowanym impulsem. Jak rozpoznaæ, co
jest ogniem œwiêtym, a co – ogniem
s³omianym, lub jeszcze gorzej – obja-
wem jakiejœ choroby? Trzeba, wiêc ciszy.
Trzeba spokoju, by rozmyœlaæ.

œwiatowej, rewolucji rosyjskiej i wojnie
polsko – bolszewickiej. Ca³y dotychczaso-
wy œwiat zawali³ im siê dos³ownie na
oczach. Nie by³o ju¿ Matki Rosji i cara
oswobodziciela. Cerkiew prawos³awna
ledwie trzyma³a siê na nogach, a nowe
w³adze, polskie i katolickie, wydawa³y im
siê wrogie i nieczu³e na ich problemy.
Dobrzy, proœci i przeraŸliwie biedni ludzie
czuli siê nieszczêœliwi i osamotnieni.
Rozpaczliwie szukali pomocy, wsparcia
i pociechy.

Prorok ze wsi Grzybowszczyzna
I wtedy przyszed³ prorok. Œwiêty Ilia.

Ch³op ze wsi Grzybowszczyzna. Wsi
po³o¿onej w lasach niedaleko Krynek.
Pocz¹tkowo, zanim zosta³ prorokiem,
nazywa³ siê zwyczajnie – Eliasz Klimowicz.

Prawie zawsze, przedstawia siê go
jako zdziwacza³ego i nie ca³kiem normal-
nego ch³opa-prostaka, niepiœmiennego,

ciemnego durnia, któremu „odbi³o”,
którego nieposkromiona ambicja i bez-
denna g³upota popchnê³y do dzia³ania nie
maj¹cego cienia szans na realizacjê.
Czasami przedstawia siê go jeszcze
gorzej. Jako oszusta, cwaniaka, drania,
obdzieraj¹cego biedaków ze wszyst-
kiego, co jeszcze im pozosta³o. Wydaje
mi siê, ¿e ¿adna z tych opinii nie jest
prawdziwa.

Przede wszystkim, nie jest prawd¹,
¿e Ilia by³ analfabet¹. Powiedzia³bym, ¿e
jak na ówczesnego ch³opa z Grzybow-
szczyzny, by³ ca³kiem nieŸle wykszta³cony.
Owszem. Nie umia³ pisaæ i czytaæ – ale
po polsku! Po polsku nie umia³, ale to nie
znaczy, ¿e by³ analfabet¹. Po rosyjsku
radzi³ sobie ca³kiem nieŸle. Ambicji te¿
nie mia³ zbyt wygórowanych. Chcia³
zbudowaæ w swojej wsi cerkiew.

Na zbudowanie cerkwi nie mia³ pie-
niêdzy. Postanowi³, wiêc udaæ siê do
Kronsztadtu (ko³o Petersburga!!), do
s³yn¹cego na ca³¹ Rosjê mistyka i cudo-
twórcy, œwiêtego Joana Kronsztadzkiego.
Œwiêty ³askawie udzieli³ mu pos³uchania,
pob³ogos³awi³ Iliê i da³ mu pieni¹dze na

rozpoczêcie budowy cerkwi w Grzybow-
szczyŸnie. Co do dalszych wydatków, Ilia
otrzyma³ od œwiêtego pozwolenie na
kwestê w cerkwiach ca³ej Rosji. Wszyst-
kie te wydarzenia mia³y miejsce jeszcze
przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹. Jad¹c do
Kronsztadtu, Ilia mia³ do za³atwienia
jeszcze jedn¹, wa¿n¹ dla Grzybowszczyzny
sprawê. W tamtym czasie mieszka³ w
GrzybowszczyŸnie groŸny bandyta o
nazwisku Pó³torak. Bi³  i  okrada³ wszystkich,
kogo tylko chcia³. Nie ba³ siê nawet
carskich ¿o³nierzy. Zuchwa³y ¿u³ by³
nieposkromiony. Ilia zapowiedzia³, ¿e
znajdzie sposób na tego gnoja, jak tylko
porozmawia na jego temat ze œwiêtym
Joanem i poprosi go o uwolnienie wsi od
Pó³toraka. Zaraz po tym jak Ilia wyjecha³
do Kronsztadtu, Pó³torak napad³ na
jakiegoœ ch³opa, któremu w czasie bójki
uda³o siê niezwyciê¿onego dotychczas
bandytê zabiæ. Wszyscy uznali to za cud!
Cud, sprawiony przez Iliê!  Nie lekcewa¿-
my tego odczucia, bo nied³ugo Ilia
powróci z dalekiej Rosji z b³ogos³awieñ-
stwem samego Joana i pieniêdzmi na
budowê cerkwi. Teraz cuda zwi¹zane z

Ili¹ Klimowiczem zaczn¹ siê pojawiaæ
jeden za drugim.

Cerkiew, co „wyrosła z ziemi”
Po powrocie z Rosji Ilia rozpocz¹³

budowê cerkwi na ma³ym pagórku, nieco
na pó³noc od wsi Stara Grzybowszczyz-
na. Budowy nie ukoñczy³. Wybuch³a
pierwsza wojna œwiatowa i ludnoœæ
Grzybowszczyzny zosta³a wysiedlona w
g³¹b Rosji. Po wojnie ludzie powrócili
na swoje Podlasie, ale teraz musieli pogo-
dziæ siê z faktem, ¿e znaleŸli siê nagle w
innym, obcym dla siebie kraju, o którym
przedtem nie s³yszeli. W Polsce.

Ilia chcia³ dokoñczyæ budowê cerkwi,
ale znowu wszystko musia³ zaczynaæ od
zera. Nie mia³ ani pozwolenia na budowê,
ani pieniêdzy na jej kontynuowanie.
Pocz¹tkowo w³adze nie chcia³y zgodziæ
siê na budowê cerkwi, ale Ilia tak d³ugo
ich przekonywa³, a¿ ich wreszcie przeko-
na³. Dosta³ pozwolenie na budowê i na
kwestowanie w prawos³awnych cerk-
wiach. Zgromadzi³ wokó³ siebie grupê
pomagaj¹cych mu aktywistów. Grupa
kwestowa³a, zachêcaj¹c ludzi do ofiarnoœci
opowieœciami o œwiêtobliwym Ilii i jego
chwalebnych czynach. Myœlê, ¿e dzia³ania
tej w³aœnie grupy stworzy³y wokó³ Eliasza
Klimowicza atmosferê œwiêtobliwoœci i
zachwytu, wypromowa³y go na proroka,
œwiêtego, a na koniec Mesjasza. ¯ywe
wcielenie Jezusa Chrystusa.

Czasami stworzy siê miêdzy ludŸmi,
nie wiadomo, z jakiego powodu, dziwny,

synchroniczny wzmacniacz myœli i idei,
samonapêdzaj¹ca siê spirala wzajemnych
zale¿noœci i oczekiwañ, które spe³nione,
stanowi¹ napêd do nastêpnych, wci¹¿ siê
potêguj¹cych wydarzeñ. Tak by³o i teraz.
Ilia, raz og³oszony prorokiem i œwiêtym,
potrafi³ sprostaæ ludzkim oczekiwaniom.
Uzdrawia³, b³ogos³awi³, naucza³ i odpusz-
cza³ grzechy. Uzdrowieni, uszczêœliwieni
b³ogos³awieñstwem œwiêtego rozchodzili
siê, wykrzykuj¹c g³oœno chwa³ê proroka.
Zewsz¹d, us³yszawszy o cudzie, nadci¹-
ga³y t³umy. Chc¹c odkupiæ swe przewinie-
nia, p¹tnicy zostawiali Ilii pieni¹dze.
Mnóstwo pieniêdzy. Podobno ca³e kosze
pieniêdzy. Cerkiew ros³a jak na dro¿d¿ach,
a¿ w koñcu zaczêto mówiæ, ¿e wyros³a z
ziemi sama. ¯e wezwana modlitw¹ œwiê-
tego Ilii, wyros³a z ziemi w ci¹gu jednej
tylko nocy.

Nastêpne t³umy przyje¿d¿a³y, by
zobaczyæ cud, a pokrzepieni dobrym s³owem,
wracali siê do swoich wsi, do swoich domów,
jakby nie ci sami. Pe³ni entuzjazmu, pe³ni
jakiejœ dziwnej si³y i optymizmu.

Gdy tak jak przedtem, ka¿dy z nich
obraca³ siê w swoim wioskowym maraz-
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mie jak mucha w smole, tak teraz ludzie
brali siê do roboty. Zaczêli dbaæ o swoje
otoczenie. Budowali nowe domy, popra-
wiali drogi, stawiali mosty. Prorok Ilia
aktywizowa³ dzia³anie lokalnych spo³ecz-
noœci wiejskich, nawet chyba nie zdaj¹c
sobie z tego sprawy. Z kasy œwiêtego
wyp³acane by³y niema³e pieni¹dze na
okoliczne szko³y, domy starców, ochronki
dla dzieci i szpitale. Takie dzia³anie nie
mog³o zostaæ niezauwa¿one przez pañ-

niebieskim, st¹d na zdjêciu jest widoczna
bardzo niewyraŸnie. WyraŸnie widaæ za
to profil Marsza³ka. Profil Marsza³ka
Pi³sudskiego, zawsze przez wszystkich
rozpoznawany, spowodowa³ zapewne
opowieœci o osobistym wrêczeniu proro-
kowi medalu przez Pi³sudskiego, co raczej
na pewno nie by³o prawd¹, a medal
wrêczy³ mu najpewniej miejscowy starosta.
Ale spójrzmy na zdjêcie jeszcze raz. Ilia
ma jeszcze jedno odznaczenie. To nie jest

byle co. Czy myœlicie Pañstwo, ¿e mo¿na
dostaæ Krzy¿ Walecznych, bêd¹c wiosko-
wym przyg³upem, ciemnym ch³opem,
œmiesznym pajacem, czy jak tam jeszcze
przezywa siê œwiêtego Iliê? Popatrzcie
dobrze na zdjêcie. Czy tak wygl¹da
wiejski mato³ek? Czy ktoœ potrafi powie-
dzieæ,  co  dzia³o siê z  Ili¹ w trakcie pierw-
szej wojny œwiatowej, rewolucji i wojny
bolszewickiej? Byæ mo¿e tu w³aœnie le¿y
klucz do dalszych losów jego ¿ycia?

Wizje nowej stolicy świata
Trudno powiedzieæ, czy Iliê zepsu³o

powodzenie i wci¹¿ rosn¹ce znaczenie i
bogactwo. A mo¿e chodzi³o o coœ, co doj-
rzewa³o w nim ju¿ od bardzo dawna, ale
dopiero teraz, wydawa³o mu siê, przyszed³
czas na realizacjê ambitnego pomys³u. Ilia
odwróci³ siê od cerkwi prawos³awnej.

Dom œwiêtego Ilii w Wierszalinie

stwowe w³adze Podlasia. Mówi siê, ¿e Ilia
zosta³ odznaczony medalem przez samego
Marsza³ka Pi³sudskiego, ¿e przez ca³y
czas nosi³ ten medal i nigdy go nie zdej-
mowa³.

Medal i Krzyż Walecznych
Na za³¹czonym zdjêciu mog¹

Pañstwo zauwa¿yæ, ¿e Prorok Ilia ma
przypiête do marynarki a¿ DWA OD-
ZNACZENIA! Jedno z nich to Medal
Dziesiêciolecia Odzyskania Niepodleg-
³oœci. Medal br¹zowy, z wyobra¿eniem
na awersie profilu Marsza³ka, co widaæ
doœæ wyraŸnie. Honorowano tym
odznaczeniem wojskowych, ale równie¿
cywilów za zas³ugi dla Pañstwa Polskiego
w czasie trwania pierwszego, najtrudniej-
szego dziesiêciolecia tego pañstwa.
Wst¹¿ka medalu by³a w kolorze jednolicie

medal. To jest KRZY¯! S¹dz¹c po
kolorach, dobrze widocznych na wst¹¿ce
odznaczenia, jest to Krzy¿ Walecznych!
Chapeau bas – panowie!

Krzy¿ Walecznych wprowadzi³a 11
sierpnia 1920 roku Rada Obrony Pañstwa
jako odznaczenie dla ¿o³nierzy,
dokonuj¹cych na polu walki jakiegoœ
czynu, który jest niezwyk³y, wymaga
bohaterstwa i nie byle jakiej odwagi, który
zadziwia. Na ca³y okres walk o
niepodleg³oœæ Polski, poprzez wszystkie
wojny, kampanie i powstania, do 29 maja
1923 roku, kiedy to zawieszono przyzna-
wania tego odznaczenia, wliczaj¹c w to
dekoracje cudzoziemców, nadania po-
œmiertne, nadania kilkakrotne i tak dalej,
wydano w ca³ym Wojsku Polskim nieca³e
60 tysiêcy takich odznaczeñ. Odznaczenia
takiego nie dostawa³o siê przed wojn¹ za

mia³ twarz Ilii Klimowicza, a do domu
Ilii sprowadzi³a siê kobieta uwa¿ana
powszechnie za matkê bosk¹. W poprzed-
nim wcieleniu by³a to „lekka holka” - jak
mówi¹ Czesi – z miasta Grodna.

Nauka, jak¹ obecnie wyk³ada³ prorok
Ilia, by³a prosta, ale dobrze trafiaj¹ca do
przekonania:

 - Id¹ bardzo ciê¿kie czasy. Idzie
koniec œwiata. Potêga diab³a ogarnie œwiat.
Dla ratowania siebie i swojej duszy
nieœmiertelnej nale¿y zbudowaæ now¹
stolicê œwiata. Nowe Jeruzalem. Najlepiej
niedaleko Grzybowszczyzny na pustych
polanach leœnych. Nowa stolica œwiata
zwaæ siê bêdzie – Wierszalin. Wierszalin,
bo ma to byæ rzecz najwy¿sza i najwa¿-
niejsza. Wierchowna taka. W nowym
Jeruzalem panowaæ bêdzie mi³oœæ Bo¿a,
spokój i sprawiedliwoœæ. Nikt nie bêdzie

szukaj¹cych pocieszenia i b³ogos³a-
wieñstwa. Miejsce to mia³o staæ siê
symbolem jednoœci przyrody i Boga,
miejscem idealnym, które nie narzuca na
ludzkie ramiona brzemienia cywilizacji”.

Specjalnie odpisa³em dla Pañstwa ten
cytat. Dlatego, bo wydawa³ mi siê naj-
lepszy. Idealnie oddaj¹cy zamys³ proroka.

Wkrótce zaczêto budowê Wiersza-
lina! Niewiele tym razem uda³o siê
zbudowaæ. Resztki rozpoczêtych prac w
postaci wykopów pod fundamenty i
samych fundamentów wielkiej cerkwi
mo¿na znaleŸæ jeszcze dziœ, gdy ktoœ
zdecyduje siê na penetracjê pustkowi za
wsi¹ Grzybowszczyzna. Wrzesieñ 1939
roku przerwa³ budowê wszystkich wier-
szalinów na ca³ym œwiecie.

Powojenne losy proroka Illi
Okolice Krynek przypad³y Zwi¹z-

kowi Radzieckiemu, któremu niemiecki
Wehrmacht ca³y ten teren uprzejmie
odst¹pi³. Podczas zawieruchy wojennej
zagin¹³ gdzieœ prorok Ilia i ludzie ró¿nie
sobie t³umaczyli jego znikniêcie. Niew¹t-
pliwie, z³apali go Ruscy. Mówi³o siê, ¿e
albo rozstrzelali go i pochowali gdzieœ w
lesie, albo wywieŸli na Syberiê. Niedawno
odkryto prawdê. Gdy po 17 wrzeœnia Ro-
sjanie zajêli tereny Grzybowszczyzny,
proroka zadenuncjowa³ do NKWD jego
najlepszy przyjaciel, „aposto³” i cz³owiek
wyznaczony przez Iliê na swojego nastêp-
cê. Proroka oskar¿ono, ¿e w dniu lipnego
referendum, maj¹cego przy³¹czyæ Podlasie
do Zwi¹zku Radzieckiego, …„uprawia³
w swoim domu dzia³alnoœæ antysowieck¹,
bo nie poszed³ na g³osowanie, tylko siê
modli³”… Iliê przewieziono do Grodna.
W tamtejszym NKWD zachowywa³ siê
godnie i honorowo. Przedstawia³ siê jako
cz³owiek g³êboko wierz¹cy. Pomimo
nacisków nie wypar³ siê wiary. Dosta³ za
to piêæ lat ³agru w Mariañsku pod Irkuckiem.
Na mocy amnestii, po umowie Sikorski-
Majski, zosta³ z ³agru zwolniony. Zaraz
po tym umar³. Powiadaj¹, ¿e sta³o siê to
w jakimœ by³ym klasztorze, przerobionym
na umieralniê dla starców.

Ulubiony przez proroka dom w Leszczanach

Swoj¹ cerkiewkê (która „sama wysz³a z
ziemi”) zbudowan¹ nak³adem tak ogrom-
nych wysi³ków, wynaj¹³ spo³eczeñstwu
katolickiemu, a sam zacz¹³, oczywiœcie
bez cienia jakichkolwiek pozwoleñ, odpra-
wiaæ nabo¿eñstwa w swym w³asnym
domu. Malarze w Krynkach rozpoczêli
malowanie ikon, na których Pan Jezus

tam g³odny, chory, czy zapomniany.
Kuchnie wydawaæ bêd¹ smaczne posi³ki,
chorzy leczyæ siê bêd¹ w najlepszym
szpitalu…

„…Wierszalin, mia³o to byæ miejsce,
które w przysz³oœci stanie siê piêknym i
potê¿nym miastem, a przychodziæ do
niego bêd¹ rzesze pielgrzymów i p¹tników,

IRENA MASALSKA tekst

Fot. archiwum

By³ œrodowy wieczór jesienny... 24 paŸ-
dziernika na Du¿ej Auli Akademii
Muzycznej we Lwowie odby³ siê
koncert m³odych polskich muzyków.
Organizatorem spotkania by³y Lwowska
Narodowa Akademia Muzyczna
im. Miko³aja £ysenki oraz Instytucja
promocji i upowszechniania muzyki
„Silesia” w Katowicach. Wspó³praca
miêdzy uczelni¹ a towarzystwem
„Silesia” trwa od kilku lat. Jest prowa-
dzona wymiana m³odych artystów –
laureatów konkursów miêdzynarodowych.
W tym roku do Lwowa przyjechali:
œpiewaczka Maria Zientek (sopran)
i pianista Franciszek Owsiak (od razu
zastrzegamy, ¿e z Jurkiem Owsiakiem
³¹czy go tylko przypadkowa zbie¿noœæ
nazwisk). Poza tym, ¿e wyst¹pi³ jako
solista, akompaniowa³ pani Marii.

Maria Zientek jest absolwentk¹ Wy-
dzia³u Wokalno-Aktorskiego Akademii
Muzycznej w Katowicach w klasie œpiewu
solowego prof. Stanis³awy Marciniak-
Gowarzewskiej (dyplom z wyró¿nieniem).

Jest laureatk¹ II Ogólnopolskiego
Konkursu Wokalistyki Operowej im.
Adama Didura w Bytomiu (II nagroda i
nagroda specjalna za interpretacjê arii
Halki z opery „Halka” Stanis³awa Mo-
niuszki). Na tym samym konkursie
przyznano jej równie¿ nagrodê za naj-
lepsze wykonanie arii Wolfganga Ama-
deusza Mozarta. W latach 1994-2005 by³a
solistk¹ Opery Œl¹skiej w Bytomiu, w
której zaœpiewa³a w operach „Halka”
Stanis³awa Moniuszki (Halka), „Gio-
conda” Amilcare Ponchielliego (Gioconda),
„Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego

Koncert młodych muzyków

TALENTY ZE ŚLĄSKA
(Tatiana), „Tannhäuser” Ryszarda
Wagnera (Venus – nominacja do na-
grody Andrzeja Hiolskiego). Na scenie
bytomskiej opery wyst¹pi³a w oratorium
„Quo vadis” Feliksa Nowowiejskiego
(Ligia – wersja sceniczna). W 1994 roku
otrzyma³a nagrodê Wojewody Kato-
wickiego dla „M³odych Twórców”.

Aktualnie Maria Zientek koncertuje,
prezentuje arcydzie³a muzyki oratoryjno-
kantatowej, operowo-operetkowej i lirykê
wokaln¹ w wielu miastach w Polsce i za
granic¹.

Dla nielicznej (a szkoda!) publicznoœci
lwowskiej wykona³a utwory Stanis³awa
Moniuszki „Znaszli ten kraj”, „Prz¹œ-
niczka” oraz ariê Halki z IV aktu opery
„Halka”. Zaprezentowa³a tak¿e ariê
Lauretty z opery „Gianni Schicchi” oraz
ariê Manon z opery „Manon Lescaux”.
W programie znalaz³a siê te¿ aria Aidy z
opery „Aida „ Giuseppe Verdiego.

Na „bis” artystka wykona³a utwór
„Gdybym ja by³a s³oneczkiem na
niebie”. Po wystêpie rozmawia³a z
kilkorgiem studentów lwowskiej Aka-
demii Muzycznej, pobieraj¹cymi nauki
w klasie œpiewu solowego. Mówi³a, ¿e
jest zadowolona, ¿e publicznoœæ by³a
wspania³a. Swoim kolegom po fachu
doradza³a, ¿eby byli odwa¿ni w doborze
repertuaru, nie zra¿ali siê niepowo-
dzeniami, ale ¿eby te¿ szanowali swój
g³os.

Franciszek Owsiak jest studentem
Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach, w klasie
fortepianu profesora Józefa Stompla.
Uczestniczy³ w kursach muzycznych,
doskonal¹c umiejêtnoœci pianistyczne u

Jerzego Sulikowskiego, Jerzego Sterczyñ-
skiego, Rudolfa Bernatika, Adama
Wodnickiego, Krystiana Zimermana.

Jest laureatem konkursów: im. I. J.
Paderewskiego w Kartuzach (wyró¿nie-
nie, 1997), w ¯aganiu (wyró¿nienie,
1998), I Konkursu Duetów Fortepianowych
w Katowicach (II nagroda, 2001), VI
Œl¹skiego Konkursu Pianistycznego w
Zabrzu (wyró¿nienie, 2003), I Miêdzy-
uczelnianego Konkursu Chopinowskiego
im. M. Magina w £odzi (III nagroda,
2004), Yamahy w Bydgoszczy (wyró¿-
nienie za wykonanie „Suity preludiów”
Kazimierza Serockiego, 2005), Estrady
M³odych XXXIX Festiwalu Pianistyki
Polskiej w S³upsku.

W roku 2006 zakwalifikowa³ siê i
wzi¹³ udzia³ w drugim etapie Miê-
dzynarodowego Konkursu Pianistycz-
nego im. Riny Sala Gallo w Monzy we
W³oszech.

Jak muzyka polska, to nie tylko Mo-
niuszko, to tak¿e Karol Szymanowski.
Pan Franciszek Owsiak wykona³ jego
„Wariacje b-moll op.3”. A jaki¿ koncert
polskiej muzyki fortepianowej mo¿e siê
obyæ bez utworów Fryderyka Chopina?
Us³yszeliœmy piêkne wykonanie Mazur-
ków op.30, Nokturnu Des-dur op. 27 i
Ballady F-dur op.38. Pan Franciszek
gra³, a przed oczyma by³y polskie
szerokie pola, zielone ³¹ki, jeziora na
Mazurach, burze, œnie¿yce w Tatrach...
Oczywiœcie, ka¿dy ma swoje skojarze-
nia z muzyk¹ Chopina, nam ona siê
kojarzy z piêknem przyrody polskiej i
dum¹ narodu...

Po koncercie pani Maria Zientek i
pan Franciszek Owsiak otrzymali
gromkie brawa oraz kwiaty. Dziêku-
jemy im za piêkny wieczór i spotkanie
z polsk¹ i œwiatow¹ klasyk¹ muzyczn¹.
Zapraszamy ponownie do Lwowa!

Franciszek Owsiak
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 „Ktokolwiek nie tkwi w pokoju
i jednoœci Koœcio³a,

równie¿ i Boga posiadaæ nie mo¿e”
Pelagiusz II, papie¿ (579-590)

Epist. ad Episcopos Istriae,
Acta Conc. Oecum., IV, II, 107

„Nie pomo¿e nic wiara, gdzie mi³oœci
nie masz
B³¹dzisz, choæ siê ni¹ chlubisz,
Pana Boga nie znasz
Do wiary prawos³awnej mi³oœci
potrzeba (...)
Bo ta jest w³asnym pi¹tnem owiec
Chrystusowych
Po którym poznawaj¹ parszywych
od zdrowych”
W³adyka Hipacy Pociej,
Parentica jednego do swej Rusi, 1605

Pierwsze działania
Po fiasku unii florenckiej Stolica Apo-

stolska, maj¹c na uwadze s³owa Zbawiciela
et fiet unum ovile et unus pastor, podej-
mowa³a wielorakie starania wzglêdem
od³¹czonych chrzeœcijan wschodnich,
zw³aszcza za pontyfikatu Grzegorza XIII
(1572-1585). On to w roku 1573 powo³a³
do ¿ycia osobn¹ Kongregacjê dla
Koœcio³ów wschodnich, dwa lata póŸniej
uposa¿y³ i otworzy³ w Rzymie Kolegium
Greckie, a na p³aszczyŸnie dogmatycznej
wytyczy³ drogê powrotu do katolickiej
jednoœci. W œcis³ej bowiem ³¹cznoœci z
orzeczeniami Florentinum wprowadzi³ w
1575 r. wyznanie wiary dla Rusinów ob-
rz¹dku greckiego, którzy chcieliby z³¹czyæ
siê z Koœcio³em katolickim. Obok kwestii
prymatu Biskupa Rzymskiego szczególn¹
uwagê poœwiêcono w dokumencie zagad-
nieniu pochodzenia Ducha Œw. od Ojca i
Syna (Filioque), bo tê prawdê – wbrew
•ród³om Objawienia – prawos³awie od-
rzuca. Ponadto na proœbê cara Iwana
GroŸnego Grzegorz XIII podj¹³ siê poko-
jowej mediacji miêdzy Wielkim Ksiêstwem
Moskiewskim a Rzecz¹pospolit¹. W tym
celu wys³a³ na Wschód zdolnego dyplo-
matê ks. Antoniego Possevino SI, z nadziej¹
ewentualnego pozyskania Rosji dla unii
koœcielnej. Problematyk¹ t¹ zaczêto siê
interesowaæ równie¿ w Koronie i na
Litwie, bowiem po podpisaniu unii lubel-
skiej w 1569 r. w granicach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów znalaz³y siê liczne
ziemie ruskie, w znakomitej wiêkszoœci
zamieszka³e przez ludnoœæ, wyznaj¹c¹
prawos³awie. W opiniotwórczych krêgach
Rzeczypospolitej pojawi³y siê wówczas
g³osy (m. in. A. F. Modrzewski, kard. St.
Hozjusz), postuluj¹ce silniejsze powi¹za-
nie Rusinów z polsko-litewskim pañstwem,
nie tylko pod wzglêdem politycznym, ale
i religijnym. Ideê tê ochoczo podchwycili
jezuici, od 1564 r. obecni równie¿ na
polskich ziemiach. To w³aœnie Towarzystwo
Jezusowe wyda³o najbardziej aktywnych
rzeczników doprowadzenia do unii
prawos³awia z Koœcio³em Rzymskim –
ks. Stanis³awa Warszewickiego, ks. Bene-
dykta Herbesta i, przede wszystkim,
najgorliwszego orêdownika unii, pierwszego
rektora Akademii Wileñskiej, ks. Piotra
Skargê. Na polecenie prowincja³a Sunyera
ks. Skarga wyda³ w 1577 r. obszern¹
rozprawê pt. „O Jednoœci Koœcio³a Bo-
¿ego pod jednym pasterzem i o greckim
od tej jednoœci odst¹pieniu”, która

O losach grekokatolików
RUTHENIS RECEPTIS,
CZYLI GENEZA I DZIEJE UNII BRZESKIEJ

Ziarno katolickiej jednoœci, które po zjednoczeniowym Soborze Florenckim (1438-1439) pad³o – za spraw¹ moskiewsko-
ruskiego metropolity Izydora (1380/90 - 1463) – na ziemie ruskie, obumar³o. Wyda³o jednak plon obfity pod koniec
nastêpnego stulecia. Wówczas to na synodzie w Brzeœciu nad Bugiem (1596) dokona³ siê powrót Rusinów do jednoœci z Koœcio³em
Katolickim. Na podjêcie myœli o unii Cerkwi prawos³awnej w Polsce z Koœcio³em katolickim z³o¿y³o siê kilka czynników.
By³y one dwojakiego rodzaju: religijne i polityczne. Te pierwsze funkcjonowaly w Rzymie, w Koœciele katolickim w Polsce
i w samej schizmatyckiej Cerkwi; te drugie - ¿ywotne by³y g³ównie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

adresowana by³a bezpoœrednio do schiz-
matyków i w niema³ym stopniu przyczyni³a
siê do przekonania niektórych prawos³aw-
nych biskupów do unii z Rzymem. Swe
dzie³o Skarga dedykowa³ jednemu z
najpotê¿niejszych magnatów ruskich tego
czasu, protektorowi prawos³awia w Rze-
czypospolitej, ksiêciu Konstantemu
Ostrogskiemu, o którym wiedzia³, ¿e
zabiega o zjednoczenie Cerkwi z Rzymem.
Dedykacja zosta³a przyjêta. Wyst¹pienie
ks. Skargi spotka³o siê z aprobat¹ legata
papieskiego, wspomnianego ju¿ ks.
Possevino, jak równie¿ profesora Aka-
demii Krakowskiej, pe³ni¹cego podówczas
funkcjê kaznodziei na dworze królewskim,
ks. Stanis³awa Soko³owskiego. Ten ostatni
da³ jej wyraz w dwóch pracach: Censura
Ecclesiae orientalis (1582) i De verae et
falsae discrimine (1585).

Działnia Rosji carskiej
oraz sytuacja duchowieństwa
Nie bez znaczenia dla realizacji unii

koœcielnej by³y równie¿ okolicznoœci
natury politycznej. Pod koniec XV wieku
wielki ksi¹¿ê moskiewski Iwan Srogi (zm.
1505) sformu³owa³ i rozpocz¹³ d³ugofalowy
program jednoczenia ziem ruskich pod
hegemoni¹ Moskwy. Rozwinêli go wydat-
nie jego nastêpcy: wielki ksi¹¿ê Wasyl III
(zm. 1533), który oderwa³ od Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego szereg ziem ruskich,
a tak¿e Iwan Gro¿ny (zm. 1584), który w
1574 r. przyj¹³ tytu³ cara ca³ej Rusi i kon-
tynuowa³ podboje ziem litewsko-ruskich.
Politykê moskiewskich carów energicznie
wspiera³a schizmatycka Cerkiew. Sytu-
acja sta³a siê powa¿na, kiedy w 1589 r.
patriarcha konstantynopolitañski Jere-
miasz II og³osi³ utworzenie patriarchatu
Moskwy i ca³ej Rusi, który w nied³ugi czas
potem wysun¹³ pretensje  do  zwierzchnictwa
koœcielnego nad prawos³awiem polsko-
litewskim. Zaistnia³a wiêc realna groŸba
wtr¹cania siê cara moskiewskiego w
wewnêtrzne sprawy Rzeczypospolitej.
Biskupi prawos³awni w Koronie i na
Litwie zaniepokoili siê tym i zareagowali
myœl¹ o unii z Rzymem.

By³ jeszcze jeden aspekt, który kaza³
w³adykom powa¿nie myœleæ o tym kroku,
mianowicie po¿a³owania godny stan
Cerkwi na Rusi: duchowieñstwo pod wie-
loma wzglêdami nie stoj¹ce na wysokoœci
swych zadañ, urzêdy koœcielne wysta-
wione na sprzeda¿, coraz powszechniejsza
– a maj¹ca swe Ÿród³o w niskim poziomie
wykszta³cenia – aprobata dla b³êdów Lutra
i Kalwina, nie tylko u œwieckich, ale rów-
nie¿ wœród kleru. Szczerze przygnêbiony
tym faktem ksi¹¿ê Ostrogski tak pisa³ w
jednym ze swych listów do w³adyki
Hipacego Pocieja (z dn. 21 VI 1533): „(...)
rozmno¿y³o siê miêdzy ludŸmi takie
lenistwo, ospalstwo, odst¹pienie, jako
najwiêcej dlatego, i¿ ustali nauczyciele,
ustali przepowiadacze S³owa Bo¿ego,
usta³y nauki, usta³y kazania, a zatem na-
st¹pi³o zniszczenie i umniejszenie chwa³y
Bo¿ej i Cerkwi Jego, nast¹pi³ g³ód s³u-
chania s³owa Bo¿ego, nast¹pi³o zatem
odst¹pienie od wiary i zakonu”.

Ks. Michał Rahoza
Pocz¹tkowo du¿e nadzieje na uzdro-

wienie sytuacji w Cerkwi ruskiej ksi¹¿ê
Ostrogski i w³adycy wi¹zali z patriarchatem

w Konstantynopolu, do którego zwrócono
siê o pomoc. W po³owie 1589 r., w drodze
powrotnej z Moskwy, zatrzyma³ siê w
Rzeczypospolitej patriarcha ekumeniczny
Jeremiasz II. Pozbawi³ on urzêdu dotych-
czasowego metropolitê kijowskiego
Onezyfora, który nie mia³ stosownego
wykszta³cenia i wbrew przepisom Koœcio³a
wschodniego by³ dwukrotnie ¿onaty. Na
jego miejsce, za zgod¹ Zygmunta III,
wyniesiony zosta³ ks. Micha³ Rahoza,
któremu patriarcha osobiœcie udzieli³
sakry biskupiej w Wilnie i dokona³ jego
intronizacji. Rzecz jasna, nowy dostojnik
musia³ swoje wyniesienie sowicie patriarsze
op³aciæ. Rahoza czêœæ sumy uiœci³, resztê
zaœ solennie obieca³ wyp³aciæ w póŸniej-
szym terminie. Gdy patriarcha za poœred-
nictwem arcybiskupa greckiego Dionizego
zacz¹³ natarczywie domagaæ siê uregu-
lowania d³ugu, rozgniewany metropolita
wprost odmówi³. Wówczas Jeremiasz
ob³o¿y³ Rahozê kl¹tw¹.Wieœæ o tym
odbi³a siê szerokim echem po ca³ej Rusi,
budz¹c wszêdzie zgorszenie i zrozumia³¹
niechêæ do patriarchy. Jego niegodne
postêpowanie by³o kropl¹, która przela³a
czarê goryczy. Nie mog¹c liczyæ na
pomoc Koœcio³a – Matki w uzdrowieniu
¿ycia koœcielnego w metropolii kijowskiej,
ruscy biskupi skierowali swe oczy na
Rzym.

Oświadczenie władyków
W 1590 r. czterej w³adycy: lwowski

– Gedeon Ba³aban, ³ucki – Cyryl Terlecki,
che³mski – Dionizy Zbirujski i piñski –
Leoncjusz Pe³czycki na spotkaniu w
Be³zie postanowili zerwaæ dotychczasow¹
zale¿noœæ od Konstantynopola i powróciæ
do jednoœci z Biskupem Rzymu pod
warunkiem zachowania obrz¹dku grec-
kiego. Nastêpnie odby³o siê jeszcze kilka
zjazdów o podobnym charakterze. Ich
zasadniczym celem by³o przekonanie po-
zosta³ych biskupów ruskich o koniecznoœci
zawarcia unii z Rzymem. Starania te
przynios³y dobre rezultaty, w du¿ym
stopniu dziêki trosce króla Zygmunta III,
w którego imieniu dzia³ali kanclerz koron-
ny – Jan Zamoyski i kanclerz litewski –
Lew Sapieha. Swój udzia³ w powodzeniu
rozmów mieli równie¿ biskupi ³aciñscy,
zw³aszcza Bernard Maciejowski z £ucka
i nuncjusz apostolski Germanik Mala-
spina. Ostatecznie na zjeŸdzie w Torczynie
pod £uckiem dnia 2 grudnia 1594 r.
nast¹pi³o porozumienie szeœciu biskupów,
z metropolit¹ Micha³em Rahoz¹ na czele,
w sprawie wspó³dzia³ania na rzecz
jednoœci, które znalaz³o swój wyraz w spe-
cjalnym oœwiadczeniu. „Do tej decyzji
doszliœmy – pisz¹ w³adycy w swej dekla-
racji - bior¹c z bólem serca pod uwagê
wielkie przeszkody, na jakie napotykaj¹
ludzie w d¹¿eniu do zbawienia na skutek
braku jednoœci Koœcio³ów Bo¿ych, w
której tkwili nasi przodkowie od czasu
Zbawiciela naszego Chrystusa i œwiê-
tych Jego aposto³ów, i którzy wyznawali
jednego tylko najwy¿szego Pasterza i
Biskupa w Koœciele Bo¿ym na tej ziemi
– jak to z ca³¹ oczywistoœci¹ wykazuj¹
uchwa³y Soborów - i za takiego uzna-
wali nie kogo innego, lecz Jego Œwi¹to-
bliwoœæ Papie¿a Rzymskiego, oraz
jemu okazywali pos³uszeñstwo we
wszystkim, i gdy ten stan rzeczy trwa³,

zawsze wzrasta³ w Koœciele Bo¿ym ³ad
i czeœæ Boga”.

Synod w Brześciu nad Bugiem
i pisma do papieża oraz króla
Warunki przyst¹pienia do unii biskupi

ostatecznie ustalili w czerwcu 1595 r. na
synodzie w Brzeœciu nad Bugiem. W
przyjêtym wówczas dokumencie „Artyku³y
do zjednoczenia z Koœcio³em rzymskim
nale¿¹ce” postulowano: zachowanie
wiary, ¿e „Duch Œwiêty (...) od Ojca
przez Syna pochodzi”, zachowania litur-
gii i jêzyka staros³owiañskiego, komunii
pod dwoma postaciami, dotychczasowych
obrzêdów chrztu œw., kalendarza i œwi¹t
w³aœciwych Koœcio³owi wschodniemu,
dotychczasowej dyscypliny  co  do  ma³¿eñstw
ksiê¿y, a tak¿e wyboru i uprawnieñ
metropolity oraz biskupów. Proszono te¿
o krzes³a senatorskie dla metropolity i
biskupów, „i¿by tym wiêksza authoritas
nasza by³a” i „z Grecyjej, aby nie dopu-
szczano nijakich (...) z listami ekskomu-
nikacyjej do pañstwa”, a tak¿e by nie
wolno by³o zmieniaæ obrz¹dku. W pozo-
sta³ych kwestiach spo³ecznych duchowieñ-
stwo ruskie mia³o byæ zrównane w
prawach z ³aciñskim.

Po ostatecznym porozumieniu siê z
królem, episkopat ruski przygotowa³
stosowne pismo do papie¿a Klemensa
VIII (1592-1605), wyra¿aj¹c w nim wolê
przyjêcia zwierzchnictwa Biskupa Rzym-
skiego, i wys³a³ do Stolicy Apostolskiej
delegacjê w osobach biskupów: Hipacego
Pocieja i Cyryla Terleckiego. Papie¿ Kle-
mens przyj¹³ pos³ów bardzo ¿yczliwie, w
pe³ni godz¹c siê na przed³o¿one warunki
jednoœci. W dniu 23 grudnia 1595 r. na
uroczystej audiencji, w obecnoœci grona
kardynalskiego delegaci z³o¿yli katolickie
wyznanie wiary i przyrzeczenie pos³u-
szeñstwa wzglêdem Nastêpcy œw. Piotra
Aposto³a w imieniu metropolity Micha³a,
ca³ego episkopatu, duchowieñstwa i ludu
ruskiego w Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Jeszcze tego samego dnia
Ojciec Œwiêty potwierdzi³ zawarcie unii
koœcielnej miêdzy prawos³awn¹ Cerkwi¹
w Polsce i na Litwie a Koœcio³em katolickim
oraz upamiêtni³ to wydarzenie bull¹
Magnus Dominus et laudabilis nimis.

O dokonanym szczêœliwie zjedno-
czeniu listem apostolskim Magnum
divitiae (30 XII 1595) papie¿ zawiadomi³
króla Zygmunta III, którego pieczy powie-
rzy³ œwie¿o odbudowan¹ jednoœæ. Osobny
list Benedictus sit Pastor (7 II 1596)
Klemens VIII wystosowa³ na rêce metro-
polity Rahozy, któremu zaleci³ zwo³anie
synodu prowincjonalnego celem ratyfikacji
unii. Niestety, ju¿ wkrótce okaza³o siê, ¿e
zgoda nie jest powszechna. Odsun¹³ siê
od dzie³a zjednoczenia ksi¹¿ê Ostrogski,
który - ura¿ony tym ¿e biskupi w roko-
waniach z papie¿em, pominêli jego osobê
- z orêdownika sta³ siê zawziêtym wro-
giem unii. To on obj¹³ przewodnictwo
wœród przeciwników jednoœci katolickiej,
a najbardziej aktywne w tym wzglêdzie
by³y bractwa cerkiewne, zw³aszcza
wileñskie.

Proklamowanie Unii
W celu proklamowania unii metro-

polita Micha³ Rahoza zwo³a³ synod do
Brzeœcia nad Bugiem na dzieñ 6 paŸ-

dziernika 1596 r. Oprócz metropolity
wziê³o w nim udzia³ piêciu biskupów
ruskich: Hipacy Pociej z W³odzimierza,
Cyryl Terlecki z £ucka, Dionizy Zbirujski
z Che³ma, Jonasz Hoho³ z Piñska i
Hermogen, arcybiskup Po³ocka. Obecnych
by³o równie¿ trzech archimandrytów
klasztorów bazyliañskich oraz pewna
liczba ni¿szego duchowieñstwa. Osobê
papie¿a na synodzie reprezentowali: Jan
Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski
(³aciñski), biskup ³ucki Bernard
Maciejowski i biskup che³mski Stanis³aw
Gomoliñski. W otoczeniu metropolity
zabrak³o dwóch biskupów: Gedeona
Ba³abana ze Lwowa i Micha³a Kopysteñ-
skiego z Przemyœla. Przybyli oni wprawdzie
do Brzeœcia, ale przeszli do obozu ksiêcia
Ostrogskiego, który stara³ siê za wszelk¹
cenê pokrzy¿owaæ zamiary synodu.
Podobno rozwa¿a³ nawet mo¿liwoœæ
rozpêdzenia ruskiego episkopatu przy
pomocy wojska, które sprowadzi³ do
miasta. Na szczêœcie do tego nie dosz³o.
Zapewne za spraw¹ przedstawicieli króla:
Micha³a Krzysztofa Radziwi³³a wojewody
trockiego, kanclerza litewskiego Lwa
Sapiehy i Demetriusza Chaleckiego,
starosty brzeskiego, którzy podjêli jeszcze
jedn¹ próbê porozumienia z przeciwnikami
unii. Pod ich wp³ywem Ostrogski,
któremu przypomniano jego niedawne
starania unijne, z³agodzi³ nieco swe
stanowisko. Przyst¹piono do rozmów, w
których ze strony przeciwników unii g³os
zabrali biskupi Ba³aban i Kopysteñski, a
ze strony katolickiej – jezuici – Piotr
Skarga i Justus Rabe. Zgody jednak nie
osi¹gniêto, wobec czego synod niezw³ocz-
nie przyst¹pi³ do zamierzonego dzie³a.
Dnia 9 paŸdziernika 1596 r. we wspom-
nianej cerkwi œw. Miko³aja arcybiskup
Hermogen odczyta³ dokument, og³aszaj¹cy
przyst¹pienie Rusinów do unii. Nastêpnie
biskupi ³aciñscy i ruscy wymienili poca-
³unek pokoju, po czym, intonuj¹c cerkiewn¹
pieœñ „Chwa³a Bogu w Trójcy Jedy-
nemu”, udali siê wszyscy w uroczystej
procesji do ³aciñskiego koœcio³a Najœwiêt-
szej Maryi Panny. Tam odœpiewano hymn
Te Deum, a na zakoñczenie niezmiernie
dla unii zas³u¿ony ks. Piotr Skarga
wyg³osi³ uroczyst¹ homiliê o jednoœci
Koœcio³a. Odpowiedzi¹ przeciwników
unii by³a kl¹twa, jak¹ Grek Nicefor oraz
biskupi Ba³aban i Kopysteñski – zgro-
madzeni wespó³ z luteranami i kalwinami
w zborze kalwiñskim (!) – rzucili na
metropolitê, biskupów i tych wszystkich,
którzy siê za uni¹ opowiedzieli. Metro-
polita nie pozosta³ d³u¿ny i wraz ze swoimi
sufraganami wykl¹³ dyzunitów. Tak do-
pe³ni³o siê zjednoczenie wiêkszoœci
Rusinów ze Stolic¹ Apostolsk¹, co król
Zygmunt III obwieœci³ uniwersa³em z 15
grudnia 1596 r.
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Historia twierdzy Przemyśl
Jednym z takich wzorców wspó³czes-

nego (dla drugiej po³owy wieku XIX)
wzorca myœli in¿ynieryjnej architektów
wojskowych jest niepowtarzalny zespó³
obwarowañ fortyfikacyjnych dooko³a
starodawnego Przemyœla, czêœæ z których
znajduje siê obecnie na terenie Ukrainy.

Decyzjê o zbudowaniu obwarowañ
dooko³a Przemyœla, wa¿nego wówczas
wêz³a kolejowego, w³adze austriackie
podjê³y w 1854 r., bior¹c pod uwagê
skomplikowane okolicznoœci podzia³u
Polski oraz niebezpieczne s¹siedztwo
Imperium Rosyjskiego. W³aœnie wówczas
rozpoczêto pierwsze roboty ziemne, które,

Reportaż z pogranicza

Wędrówka do twierdzy Przemyśl
W œwiadomoœci wiêkszoœci wspó³czesnych, prze³om XIX-XX w. kojarzy siê z romantycznym duchem starych miast,
elegancko ubranymi paniami i panami, duchem wielkoœci, która przeminê³a. Imperium Austro-Wêgierskie sta³o siê nie tylko
przedmurzem i reformatorem kultury i nauki europejskiej, ale tak¿e swego rodzaju symbolem „starych dobrych czasów”, które
jeszcze kilkadziesi¹t lat temu dobrze pamiêta³a znaczna iloœæ starszych lwowian. Nawet w warunkach „surowej rzeczywistoœci”
sowieckiego „dobrobytu” zachowali oni w pamiêci niepowtarzalny, malowniczy obraz dzieciñstwa i m³odoœci – „starej, dobrej
babci Austrii”. Jednak, Imperium Austro-Wêgierskie znane by³o nie tylko z idealnie uporz¹dkowanego sposobu ¿ycia cywilnego,
ale tak¿e z osi¹gniêæ w dziedzinie militarnej, w tym – fortyfikacji wojskowych.

opanowaæ pozycje, panuj¹ce nad okolic¹.
Jednak, artyleria austriacka nie dopuœci³a
do tego. Armaty austriackie M 94, strze-
laj¹ce zarówno loftkami, jak i szrapnelami,
sta³y siê oparciem w walce z Rosjanami,
siêgaj¹c wystrza³ami drogi Lwów-Przemyœl.

Poniewa¿ wymienione obiekty prze-
bywaj¹ w pasie przygranicznym Ukrainy,

– pocz¹wszy od dzieci, bawi¹cych siê na
podwórkach, jak te¿ babcie-starowinki
pilnie wpatruj¹ siê w numer rejestracyjny
samochodu. W ogródkach stoj¹ prywatne
(!!!) wie¿e stra¿nicze, za oknami raz po
raz widaæ czyjeœ twarze i s³uchawki
telefoniczne w rêku. Najbardziej zadziwia
to, ¿e namiary i skale na mapach nie
odpowiadaj¹ rzeczywistoœci... Miejscowi
uparcie nie wskazuj¹ nam w³aœciwego
kierunku, ¿arty nie s¹ traktowane w³aœci-
wie... Dobrze rozumiemy, ¿e dla obcego
tu „drogi nie ma”, wiêc mo¿na sobie
jedynie wyobraziæ, jaka by³a tu atmosfera
w czasach ZSRR.

Nie mija nawet 15 minut, a ju¿ nasza
„grupa dywersyjna” zosta³a otoczona
przez „pograniczników”. Przekonawszy
siê, ¿e jesteœmy „swoi” i sprawdziwszy
nasze dokumenty, wojskowi daj¹ nam
przewodników, udzielaj¹ œrodków tran-
sportu... Jesteœmy pierwszymi, ¿e tak
powiem „przedstawicielami spo³ecznoœci”,
którzy trafili do tej strefy bez przeszkód...

Przyjechaliœmy do niewielkiego lasku
samochodem, ³askawie udostêpnionym
nam na posterunku stra¿y granicznej.
Przeszliœmy przez specjalnie urz¹dzon¹
³¹kê (wczeœniej wyr¹bano tu drzewa) i
poroœniêt¹ czarnym bzem gêstwinê. Dalej
st¹pamy po starej usypanej drodze, która
istnieje tu od pocz¹tku XX w. Obok
widzimy niebywale piêkny, nigdzie dot¹d
nie widziany gatunek tarniny, posadzony
przez Austriaków w 1880 r. zamiast siatki
drutu kolczastego, stosowanego przeciwko
piechocie. Wszêdzie odczuwamy uro-
czysty i nadzwyczajny spokój. Zak³óca go
jedynie lekki szmer liœci i œpiew ptaków.
Praktycznie spod nóg wyskakuj¹ ma³e

lisy... I oto na niewielkiej ³¹ce przed nami
staje obiekt, którego od dawna poszuku-
jemy... Cz³onkowie grupy poszukiwaw-
czej, którzy ju¿ niejedno widzieli, odczuwaj¹,
¿e zapiera im dech w piersiach...

Stan współczesny fortu
Przed nami – ogromny fort piechoty.

Gruboœæ œcian oraz stropów przekraczaj¹...

codziennoœci i przygodach na granicy
badacze mog¹ lepiej poznaæ nie³atwe, a
jednak ciekawe ¿ycie tych, którzy strzeg¹
granicy. Niestety, nie uda³o nam siê nic
dowiedzieæ o mo¿liwym miejscu masowej
egzekucji – wszyscy weterani granicy
odeszli z tego miejsca jeszcze w latach
60. ubieg³ego wieku. Ludnoœæ miejscowa,
wychowana w duchu nieufnoœci i zastra-
szenia, niechêtnie rozmawia na ten temat.
Jednak, sprawa nie jest beznadziejna – od
starych mieszkañców, niegdyœ poddanych
represjom, dowiedzieliœmy siê, ¿e w
rejonie naszych poszukiwañ jest miejsce,
do którego w czasach sowieckich ludnoœæ
miejscowa by³a dopuszczana niechêtnie.
Zabraniano jej pozyskiwania stamt¹d
materia³ów budowlanych i nieszczególnie
zachêcano wojskowych do przebywania
tam. Z rozmowy dowiadujemy siê, ¿e jest
tam kilka sztolni... Otó¿, szykujemy siê
do kolejnej wyprawy i kontynuacji prac.

Perspektywy
i plany na przyszłość

Jednoczeœnie przez g³owê przechodzi
inna myœl. Same forty, bêd¹ce nieprzeciêt-
nym wzorcem myœli wojskowej i in¿y-
nierskiej z koñca XIX wieku, nie musz¹

popadaæ w ruinê. Nie musz¹ te¿
byæ obiektem pracy „czarnych
archeologów”, œlady, po których
wykryliœmy. Zamiast tego
mog³yby siê staæ piêknym
zespo³em muzealno-architek-
tonicznym, maj¹cym tak¿e odpo-
wiedni¹ strefê rekreacyjn¹.
Obiekt, nie maj¹cy sobie równych
na Ukrainie, móg³by siê z czasem
staæ wa¿n¹ czêœci¹ dziedzictwa
kulturalno-historycznego na-
szego pañstwa, wywo³uj¹c

zainteresowanie zarówno obcokrajowców,
jak i obywateli Ukrainy. Zreszt¹, niepowta-
rzalne walory geograficzne i przyrodnicze
jedynie sprzyjaj¹ rozwojowi swego
rodzaju strefy rekreacyjnej i rozwojowi
agroturystyki. O tym ostatnio nader czêsto
siê mówi i pisze, a tak¿e zaznacza w
odpowiednich aktach prawnych. I nie ma
co tu nawet mówiæ o wp³ywie powy¿-
szych czynników na pozytywny rozwój
gospodarczy regionu.

W tym wzglêdzie nale¿y braæ dobry
przyk³ad z zaprzyjaŸnionej Polski – tam
od kilku lat istniej¹ zespo³y muzealne
twierdzy Przemyœl: wystawy w Muzeum
Narodowym Ziemi Przemyskiej, Muzeum
Twierdzy Przemyœl, s¹ zbiory prywatne,
dostêpne do obejrzenia. Dzia³a program
ochrony pañstwowej i konserwacji tych
obiektów. Nie mo¿na tego powiedzieæ o
Ukrainie, gdzie nawet historia twierdzy
Przemyœl nie jest znana ogó³owi. Nikt z
historyków nie pracowa³ z dokumentacj¹
twierdzy, która jest przechowywana w
Królewskim Wêgierskim Archiwum
Wojskowym, nie ma nawet t³umaczenia
szeroko znanej rozprawy majora Franza
Stukheila o twierdzy przemyskiej. W³aœnie,
dlatego organizacja „Sumienie” dostrzega
koniecznoœæ zainicjowania rozmów o
utworzenie takiego zespo³u muzealnego
w powiecie Moœciska. Tym bardziej, ¿e
zgodzili siê nam udzieliæ wszelkiej pomocy
nasi koledzy z Polski. Na razie z niecier-
pliwoœci¹ oczekujemy kolejnej wyprawy!

P.S. Je¿eli ktoœ z Szanownych
Czytelników posiada informacjê

na omawiany temat i chcia³by siê ni¹
podzieliæ, proszê o kontakt:

+380972396521

z powodu kryzysu finansowego, zosta³y
odnowione dopiero w roku 1878. Skala
budownictwa zaskakuje nawet dziœ – w
ci¹gu trzech nastêpnych dziesiêcioleci
budowle twierdzy otoczy³y okolice Prze-
myœla pierœcieniem o d³ugoœci 45 kilo-
metrów.

W³aœnie tu po raz pierwszy zosta³a w
praktyce wcielona koncepcja nowych
artyleryjskich fortów piechoty, z ukrytymi
pod opancerzeniem armatami i swego
rodzaju „wie¿ami czo³gowymi”. Za³oga
mia³a ponad 1400 armat ró¿nych typów,
18 milionów amunicji.

Chrzest bojowy twierdza (jako zespó³
umocnieñ) przyjê³a w czasie I wojny
œwiatowej, kiedy od 26 wrzeœnia 1914
roku do 22 marca 1915 r. przewa¿aj¹ce
si³y armii rosyjskiej trzyma³y obroñców
twierdzy w oblê¿eniu. Batalie artyleryjskie
sta³y siê g³ównym tematem ca³ej prasy
zachodnioeuropejskiej. Jednak, mocne
mury twierdzy sprzyja³y minimalnym
stratom wœród jej obroñców: przez ca³y
okres oblê¿enia Austriacy mieli 313 zabi-
tych, 290 znik³o bez wieœci i 1282 obroñ-
ców zosta³o rannych. Nie stanowi³o to
nawet 1% liczebnoœci za³ogi.

Braki w wy¿ywieniu, szerzenie siê
chorób (czerwonki i cholery) oraz nie
maj¹ca perspektyw nadzieja na powrót
armii austriackiej spowodowa³y, ¿e ko-
mendant – Herman Kucmanek von Burg-
neuztadten – og³osi³ o kapitulacji twierdzy.
Do niewoli posz³o ponad 120 tys. ¿o³-
nierzy... Przed kapitulacj¹ za³oga twierdzy
wysadzi³a w powietrze ca³y zespó³ obronny.
Twierdza zaniepad³a.

Na terenie Ukrainy wspó³czesnej, w
kierunku zachodnim, w latach 1890-1900
zbudowano szeœæ artyleryjskich fortów
piechoty – tak zwan¹ grupê siedleck¹ (trzy
grupy bojowe). Ka¿dy z fortów przewi-
dywa³ przebywanie w nim stu osób – w
tym 90 ¿o³nierzy, 4 oficerów i komendanta
fortu. Stanowi³y one pierwsz¹ liniê obrony
VI odcinka obronnego twierdzy prze-
myskiej. Po³¹czone ze sob¹ dobrze
wymoszczonymi kamiennymi drogami,
z niezliczon¹ iloœci¹ zasieków i wykopów,
stanowi³y dobry zas³on dla obroñców.
W³aœnie forty przyjê³y na siebie zdecydo-
wane uderzenie przeciwnika, który chcia³

a wczeœniej by³y czêœciowo na terenie
ZSRR, na d³ugie szeœæ dziesiêcioleci o nich
zapomniano, aby nie zwracaæ uwagi na
liniê „¿elaznej kurtyny”. Z powodu swej
lokalizacji, tak¿e dziœ te obiekty s¹ ukryte
przed zwyk³ymi turystami.

Zagadkowa zbrodnia
Zupe³nie przez przypadek uda³o mi

siê nie tylko byæ w tej miejscowoœci, ale
tak¿e rozpocz¹æ prace naukowo-badawcze,
które jeszcze nie zosta³y zakoñczone. Jakiœ
czas temu, do autora tych s³ów, jako kie-
rownika organizacji spo³ecznej „Sumienie”
nadesz³a informacja, ¿e na terenie w³aœnie
tych umocnieñ w drugiej po³owie czerwca
1941 roku organa œcigania NKWD zamor-
dowa³y i ukry³y w kazamatach umocnieñ
obronnych blisko czterystu wiêŸniów,
pêdzonych etapami w g³¹b Ukrainy z
terenu Polski, prawdopodobnie z Przemyœla.
Bior¹c po uwagê to, ¿e w³aœnie tak sadyœci
z NKWD zachowali siê wobec wiêŸniów
w miejscowoœci Salina, po³o¿onej nieco
na po³udnie od wymienionych obiektów,
informacja wygl¹da na prawdopodobn¹.
Decydujemy siê na odnalezienie œladów
krwawego mordu, aby spo³eczeñstwo
mog³o godnie uszanowaæ osoby, zamor-
dowane w sposób bestialski.

Tylko dziêki zrozumieniu naszych
intencji otrzymaliœmy bezterminowe
zezwolenie na pobyt w pasie przygra-
nicznym (120 metrów od linii granicy
pañstwowej!). Dziêkujemy bardzo panu
genera³owi Wo³odymyrowi Karasiowi,
dowódcy Zachodniego resortu regionalnego
pañstwowej s³u¿by granicznej Ukrainy
oraz panu Jurijowi Wizniakowi, przewod-
nicz¹cemu administracji powiatu Moœciska.
Dowódcy i wojskowi, odbywaj¹cy s³u¿bê
w punktach granicznych „Szeginie” i
„Cyków”, równie¿ bardzo nam sprzyjaj¹.

Wyruszamy. Doœæ nie³atwa (nawet
dla Ukrainy) droga gruntowa z Szegiñ do
Cykowa ci¹gnie siê wœród malowniczych
³¹k, zaœ na horyzoncie w ³adn¹ pogodê
mo¿na ujrzeæ kszta³ty budowli niepowta-
rzalnego Przemyœla. Wszêdzie i zawsze
mo¿na odczuæ „czarownoœæ” regionu przy-
granicznego: nie ma tu kierunkowskazów
ani znaków drogowych, nazw miejsco-
woœci, przez które jedziemy. Miejscowi

Dawny fort równie¿ obecnie jest gotowy do spotkania z wrogiem

Cz³onkowie organizacji „Sumienie” oraz ich koledzy - pogranicznicy

Jedno z wejœc do twierdzy
5 metrów g³êbokoœci

nawet nie wiem, ile metrów. Zaskakuje
schemat budowy oraz rozwi¹zania archi-
tektoniczne niektórych szczegó³ów, dobre
po³¹czenie wykoñczeñ konstrukcyjnych,
architektonicznych oraz stylu wojskowego,
przewiduj¹cego przede wszystkim wygodê.
W obejrzeniu wszystkich tych okaza³oœci
nie przeszkadzaj¹ ani gêste krzaki, ani
wulgarne rysunki i napisy, pozostawione
przez miejscowych (z wioski przygranicz-
nej!) amatorów graffiti. D³ugie ciemne
korytarze maj¹ spor¹ iloœæ pokoi, obecnie
ju¿ o nieznanym przeznaczeniu. Widzimy
okaza³e pozosta³oœci po wie¿ach armat-
nich oraz klatkach schodowych, po
systemach wentylacyjnych. Jedynie dziêki
przewodnikom – ¿o³nierzom stra¿y gra-
nicznej – unikamy upadku do ukrytej w
ciemnoœciach studni o g³êbokoœci 50
metrów. W ci¹gu kilku ostatnich dziesiê-
cioleci, przez nieostro¿noœæ straci³o tu
¿ycie kilku miejscowych...

Wojskowi zapewniaj¹ nas, ¿e mikro-
klimat wewnêtrzny fortu jest niebywa³y
– w ci¹gu ca³ego roku temperatura w nim
siê nie zmienia...

Do dziœ niesamowite wra¿enie wy-
wieraj¹ skutki wybuchu, który mia³ tu
miejsce prawie sto lat temu – bry³y
kamienne, wa¿¹ce kilka ton, le¿¹ tu, jak
drobne kamyczki. Jednak równie¿ ludnoœæ
miejscowa do³¹czy³a rêkê do burzenia,
niszcz¹c pozosta³oœci po kablach sieci
elektrycznych (o gruboœci ponad 8 cm),
czy po prostu rozbijaj¹c stare ceg³y na
materia³y budowlane.

Nasze pierwsze spotkanie z obwaro-
waniami wojskowymi koñczymy przy
przyjacielskim obiedzie na posterunku
przygranicznym. W rozmowie o wojskowej
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Tragiczny stan
fortyfikacji Lwowa

Ubogie mieszczañstwo lwowskie
by³o bezsilne w sprawie organizacji ¿ycia
publicznego. Znaczn¹ czêœæ miasta
opanowali ̄ ydzi, którzy nie poczuwali siê
do obowi¹zku œwiadczeñ na sprawy
miejskie. Wiele kamienic w mieœcie i
dworów na przedmieœciach nale¿a³o do
szlachty i duchowieñstwa, którzy nie
p³acili podatków miejskich i „wraz z ¯y-
dami woleli ton¹æ w b³ocie, ani¿eli jakim-
kolwiek wydatkiem przyczyniæ siê do
naprawy bruków i fortyfikacji… Nie znaj-
dowa³ te¿ pospolity mieszczanin pomocy
u tych, którzy w pierwszym rzêdzie powin-
ni dbaæ o interes miasta, u panów rajców.
Siedz¹c na do¿ywotnich krzes³ach ra-
dzieckich, skarlali potomkowie s³awnych
ongiœ patrycjuszowskich rodów, obojêtnym
niemal wzrokiem patrzyli na w coraz
wiêksz¹ nêdzê pogr¹¿aj¹ce siê miasto.”

Magistrat zmuszony by³ zaci¹gaæ
corocznie nowe d³ugi na potrzeby miej-
skie, zaœ nie móg³ dostaæ od skarbu
pañstwa pieniêdzy, przeznaczonych w
uchwa³ach Sejmu na remont fortyfikacji.
A stan ich by³ po prostu tragiczny. Wysoki
Zamek sta³ opuszczony, fosy by³y zamu-
lone, od lat nie czyszczone i nie pog³êbiane,
mury w niektórych miejscach uszkodzone.
Na przyk³ad, w 1702 roku w czasie odna-
wiania cerkwi Wo³oskiej uszkodzony
zosta³ s¹siaduj¹cy z t¹ œwi¹tyni¹ wycinek
obwarowañ „…od furty bosackiej a¿ do
baszty murarskiej….” Stan innych wie¿
obronnych i murów równie¿ „…w doœæ
smutnym przedstawia³ siê œwietle. Forty-
fikacji nowszego systemu prawie nie by³o,
a co najgorsza, ¿e dawniejsze zostawa³y
w stanie nader zaniedbanym.” Wed³ug
relacji pu³kownika Kampenhausena, mury
w wielu miejscach mia³y wy³omy, wie¿e
prawie wszystkie pozbawione by³y dachów,
a w baszcie kramarskiej sklepienie zupe³-
nie zawali³o siê, ko³o murów brakowa³o
ganków, schodów i drabin, zwody u bram
równie¿ by³y po³amane.

Polska
– areną wojny domowej

Tymczasem ekonomiczna i politycz-
na sytuacja Rzeczypospolitej wygl¹da³a
nie mniej rozpaczliwie. Obrany w 1697
roku król August II Sas prowadzi³ poli-
tykê, dalek¹ od prawdziwych interesów
kraju, z usposobienia by³ awanturnikiem
i intrygantem. W roku 1700 wci¹gn¹³
Rzeczpospolit¹ w wojnê ze szwedzkim
królem Karolem XII. Wynikiem klêsk
wojennych by³a faktyczna okupacja przez
Szwedów znacznej czêœci kraju, zdobycie
Warszawy i Krakowa, detronizacja
Augusta II i wybory nowego króla – Sta-
nis³awa Leszczyñskiego, którego popiera³
Karol XII i konfederacja wielkopolska. Ku
obronie Augusta II zawi¹za³a siê w roku
1704 konfederacja sandomierska. Teren
ca³ego kraju sta³ siê aren¹ wojny domo-
wej. Król August II podpisa³ nowe tajne
umowy z Rosj¹ i car Piotr Wielki wys³a³
do Polski moskiewskie wojska posi³kowe.
Zaczê³y siê, zatem „…z wielkim utrapieniem
Rzeczypospolitej, marsze i kontrmarsze
wojsk szwedzkich, saskich i posi³kowych
moskiewskich, srogie kontrybucje, ³upienie
domów szlacheckich, porywanie i wiê-
zienie senatorów, straszliwa orgia wojenna,
oœwiecona ³unami po¿arów, zrumieniona
krwi¹ winnych i niewinnych.”

Przygotowania
do obrony Lwowa

Natychmiast po elekcji Leszczyñ-
skiego ruszy³ Karol XII na po³udnie kraju
i ju¿ w po³owie sierpnia, œcigaj¹c wojska
Augusta II, stan¹³ obozem pod Jaros³a-
wiem. August zaœ, cofn¹³ siê w stronê
Sokala, gdzie po³¹czy³ siê z posi³kami
moskiewskimi z dalszym zamiarem
marszu na Warszawê. W ten sposób
August lekkomyœlnie otworzy³ Szwedom

SZWEDZI WE LWOWIE
„Rok 1704 stworzy³ dla Lwowa wyj¹tkow¹ katastrofê” – zaznaczy³ badacz dziejów miasta dr Aleksander Czo³owski,

opisuj¹c zdobycie Lwowa i grabie¿ mienia mieszczan przez Szwedów. Katastrofa ta odzwierciedli³a op³akany stan gospodarki
miejskiej na prze³omie XVII i XVIII wieku, daleko posuniête zaniedbanie potrzeb obrony miasta, nieudolne funkcjonowanie
Magistratu, zubo¿enie mieszczañstwa lwowskiego. Koniec XVII wieku zaznaczy³ siê w dziejach Lwowa kolejnymi napadami
Tatarów w latach 1695 i 1699. W 1695 roku Tatarzy posunêli siê tak blisko pod mury miasta, ¿e hetman Stanis³aw Jab³onowski
stoczy³ bitwê z nimi na placu przed koœcio³em NMP Œnie¿nej, na wprost bramy Krakowskiej. Po tych najazdach bp Za³uski
pisa³: „Stan kraju ³atwiej by³o opisaæ ³zami ni¿ piórem.”

drogê na Lwów. Miasto by³o nie przygo-
towane do obrony, lecz król polski nawet
nie myœla³ o jakiejkolwiek pomocy. Ju¿
15 sierpnia szwedzki genera³ Steinbok
zdoby³ Jaros³aw, sk¹d wyda³ rozkaz do
Magistratu lwowskiego, wymagaj¹c „a¿eby
mu przez 10 tygodni dostarcza³ Lwów po
1.000 beczek piwa i 3.000 pó³miarków
m¹ki pszennej”. W roku 1702 miasto ju¿
zmuszone by³o dostarczaæ prowiant Szwe-
dom i zap³aciæ kontrybucjê. Lecz teraz
sprawa wygl¹da³a inaczej, mianowicie, na
pocz¹tku 1704 roku przyst¹pi³ Lwów do
konfederacji sandomierskiej i w mieœcie
umieszczono za³ogê królewsk¹ z komen-
dantem – wojewod¹ Galeckim na czele.
Komendant dysponowa³ tylko 300 ¿o³nie-
rzami najemnymi, lecz król August obieca³
uroczyœcie, ze wkrótce 6.000 wojska
regularnego powiêkszy za³ogê miejsk¹.
Zachêcony t¹ obietnic¹, Magistrat odmówi³
Szwedom stanowczo. Komendant Galecki
nawet pojecha³ do króla Augusta do
Sokala, lecz wróci³ tylko z nowymi obiet-
nicami. Mieszczañstwo lwowskie
rozpoczê³o dzielnie przygotowania do
obrony, uzbrojona milicja miejska i cechy
pe³ni³y wartê przy bramach i wie¿ach.
Le¿¹ce poza murami miasta obwarowane
koœcio³y i klasztory Klarysek, Karmelitów
bosych i trzewiczkowych obsadzono za-
³og¹ ¿o³nierzy najemnych w liczbie oko³o
200 ludzi. ̄ ydów u¿yto do obs³ugiwania
dzia³, których arsena³y miejski i królewski
posiada³y znaczn¹ iloœæ. Nie brakowa³o
równie¿ innej amunicji i prochu.

Przepowiednie i znaki
szczególne, zwiastujące klęskę

Panowa³o jednak w mieœcie usposo-
bienie dziwnie przygnêbione, pe³ne obaw
i  najgorszych przeczuæ. Od wieków wierzyli
we Lwowie w ró¿ne przepowiednie i znaki
szczególne. Na przyk³ad, z³amanie,
zniszczenie lub upadek „lewka” na iglicy
wie¿y ratuszowej uwa¿ano za bardzo z³y
znak. Otó¿, 10 grudnia 1703 roku straszny
wicher panowa³ we Lwowie, który ogrom-
ne zrz¹dzi³ spustoszenia i zupe³nie zgi¹³
krzy¿ na Katedrze £aciñskiej i uszkodzi³
znacznie „lewka” ratuszowego. By³a to
zapowiedŸ strasznych klêsk. Z koñcem
sierpnia 1704 roku, pisa³ w swojej kronice
kanonik ks. Jan Tomasz Józefowicz:

„…widzieli niektórzy ludzie jakoby niebo
nad samym ratuszem otwarte i jasnoœæ
wielka, tak dalece, ¿e ni¹ ca³e miasto i
kamienice oœwiecone by³y. W poœrodku
tej jasnoœci pokaza³ siê miecz go³y w
kszta³cie rzymskiej dziesi¹tki stoj¹cy, nad
którego krzy¿em wydawa³a siê miot³a na
bok… Trwa³o to widzenie wiêcej, ni¿
kwadrans. Pokazywa³ Pan Bóg zawczasu,
co ze lwowianami uczyniæ zamyœla³,
otwiera³ niebo wielom, do którego przez
miecz, powietrze i biczyk jakiœ dostaæ siê
wkrótce mieli”.

Sytuacja wygl¹da³a bardzo groŸnie
nawet i bez znaków szczególnych.
Karol XII cieszy³ siê s³aw¹ niezwyciê-
¿onego dowódcy, prawie geniusza sztuki
wojennej, mia³ 17.000 ¿o³nierzy,
dobornie uzbrojonych i wyæwiczonych,
a znanych z bezlitosnych grabie¿y i
okrucieñstwa. Jedyn¹ nadziejê mieli
mieszczanie na kilka chor¹gwi koron-
nych i litewskich, które 3 wrzeœnia pod
dowództwem referendarza Rzewuckiego
i ksiêcia Janusza Wiœniowieckiego
stanê³y na przedmieœciach lwowskich.
Dowódcy zjawili siê na ratusz i zmusili
burmistrza Dominika Wilczka i rajców
miejskich do zaniechania wszelkich
pertraktacji z królem szwedzkim.
Obiecali te¿ pomoc i posi³ki od króla
Augusta.

Obrona u bram Lwowa
Tymczasem Karol XII, zostawiwszy

w drodze piechotê i artyleriê na czele
jazdy, ruszy³ z Jaros³awia do Lwowa i
szybko zbli¿a³ siê do miasta. 5 wrzeœnia
w godzinê po wschodzie s³oñca oddzia³y
szwedzkie sta³y na przedmieœciach lwow-
skich. Wojska koronne Rzewuskiego i
Wiœniowieckiego po ma³ej z nimi potyczce
w poœpiechu wycofali siê w stronê Sokala
dla po³¹czenia z królem Augustem,
pozostawiwszy Lwów swojemu losowi.
Ks. J. T. Józefowicz w diariuszu swoim,
pod wymownym tytu³em: „Lwów utrapiony
in anno 1704” napisa³: „Ju¿ i za³oga, i
mieszczanie byli osiedli po wa³ach
naznaczone i rozdane od kilku dni sobie
kwatery, ju¿ w mieœcie alarmo, bêbny,
kot³y hucza³y, wystawione chor¹gwie po
wa³ach i z ratusza wielka wojenna chor¹giew
podczas oblê¿enia do pokazania nazna-
czona. Ludzie, domy opuœciwszy, brali siê
na wa³y, strzelby, prochy, kule znosili, ju¿
IMC Pan Wojewoda Galecki i Ich Moœæmi
kolegami na wale na kwaterze swoim
zostawa³ i cechy podzielone mieli i zast¹-
pili parkany”. Komendant Galecki wybra³
basztê prochow¹ na swoj¹ kwaterê
g³ówn¹. Na beluardzie wielkim dzia³a
koronne wystawiono. Obronê od beluardu
do bramy Krakowskiej trzymali mieszczanie
pod dowództwem pu³kownika Stanis³awa

Józefowicza, ³awnika miejskiego. Furty
Jezuickiej broni³ oddzia³ mieszczan pod
dowództwem pu³kownika Rafa³a Boima,
³awnika. Bramê Halick¹ z armatami bronili
puszkarze miejscy i oddzia³ pu³kownika Toma-
sza Budnego, równie¿ ³awnika miejskiego.
Od bramy Halickiej do beliuardu i furty
Bosackiej, wa³u i muru broni³ pu³k czwarty
mieszczan lwowskich „pod dyrekcj¹ pana
Karola Szmelinga, ³awnika i pu³kownika”.

Walki wśród ognia i dymu
Wojska szwedzkie dwoma kolumnami

podchodzi³y pod mury miejskie, jedna –
traktem Janowskim, druga zaœ - dzisiejsz¹
ulic¹ Kopernika i z ³atwoœci¹ z marszu
zajê³y przedmieœcia oraz nieobsadzony
za³og¹ Wysoki Zamek. Tylko, kiedy wróg
podszed³ pod mur i uderzy³ na  furtê  Bosack¹,
spotkano go ogniem z dzia³ i broni rêcznej.
Dragoni szweccy cofnêli siê i zajêli domy
na przedmieœciu. Wtedy rozkaza³ komen-
dant wojewoda Galecki „…zapaliæ przed-
mieœcia. Wszcz¹³ siê okropny po¿ar  drewnia-
nych budynków, tak czêœci krakowskiego
jako i halickiego przedmieœcia, w którym
i koœció³ek œw. Krzy¿a przy bramie halickiej
sta³ siê pastw¹ p³omieni. Pa³aj¹ce srogim
ogniem przedmieœcia wstrzyma³y natar-
czywy atak Szwedów…” Równie¿ miasto
za murem by³o zagro¿one po¿arem. Wœród
ognia i dymu wrza³a do samej nocy nieprze-
rwanie walka, nie ustaj¹c ani na chwilê.
Dzielnie spisali siê puszkarze miejscy. Ze
strony miasta naliczono 360 strza³ów
armatnich. Jedna kula spad³a obok samego
Karola XII, który z wzgórza obserwowa³
walkê i wyszukiwa³ odpowiedniego miejsca
dla generalnego szturmu miasta. Wed³ug
jego planu, atak mia³ nast¹piæ ju¿ najbli¿szej
nocy. Do szturmu wyznaczono trzy pu³ki
dragonów. Reszta wojska sta³a w obwodzie
miasta. Kwatera g³ówna króla znajdowa³a
siê obok koœcio³a œw. Wojciecha pod Wy-
sokim Zamkiem. O godzinie czwartej rano
wyda³ Karol XII rozkaz zdobycia klasztoru
i koœcio³a karmelitów bosych, który le¿a³
na wzgórzu naprzeciw arsena³u królew-
skiego i furty Bosackiej. Fortyfikacji klasz-
tornych broni³o 200 ludzi (inne kroniki
podaj¹ tylko 90 osób) na czele z poruczni-
kami Heningiem i W¹sowiczem. Król w
mundurze ¿o³nierskim osobiœcie sztur-
mem dowodzi³ i „w³asn¹ rêk¹ pierwszy
nañ rzuci³ granat, i równoczeœnie da³
rozkaz r¹baæ otaczaj¹ce go palisady…”

Komendant miasta Galecki tymcza-
sem, jak pisa³ kronikarz D. Zubrzycki,
„o kilkadziesi¹t s¹¿ni od tego klasztoru w
poœród murów miasta, w prochowni
s³odko zasypia³, przy pierwszych strza³ach
porwa³ siê ze snu, rozkaza³ braæ siê do
broni, a sam opuœciwszy swe stanowisko
umkn¹³ na drug¹ stronê miasta i schroni³
siê do kolegium jezuickiego.”

Nie maj¹c chwili do stracenia, rozka-
za³ król przypuœciæ szturm na mury miej-
skie, tym bardziej, ¿e mia³ obok siebie
Polaków, dobrze obeznanych z systemem
obronnym Lwowa, lecz furta Bosacka po
niedba³oœci komendanta nie by³a zam-
kniêta i za³og¹ nale¿yt¹ nie obsadzona.
Dragoni atakowali mur miejski, wchodz¹c
przez tê furtê, zaœ król „na czele innego
oddzia³u ruszy³ do szturmu na magazyn
prochowy i basztê, najbli¿ej klasztoru
karmelitañskiego po³o¿on¹, oœwiadczyw-
szy wprzód wojsku swemu, i¿, je¿eliby
zgin¹³ pod murami Lwowa, niech wytn¹,
co do nogi jego mieszkañców. Je¿eli zaœ
zdobêdzie miasto, to dozwoli im dwóch
godzin rabunku.”

Panorama Lwowa, XVII w. Widok od strony pó³nocnej

cdn.

Brama Krakowska i koœció³ oo. Trynitarzy
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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

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

Zatrudnię piekarzy legalnie,
w Polsce, w Częstochowie

Istnieje możliwość wynajęcia kwatery.
Jedyny warunek � to posiadanie

świadectwa informacyjnego,
że jest się piekarzem.

Bliższych informacji udzielam
pod nr tel. +48 601545895

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

ВНУТРІШНІ СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

ВНУТРІШНІ СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

OСTAHHЯ  СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

1 см2................ 8,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

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

повноколірний
pełny kolor

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

чорно�білі
czarno�białe

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

повноколірний
pełny kolor

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

AFORYZMY
Zezem o kobietach
JÓZEF BU£ATOWICZ

* Kowalska wtedy poczu³a siê samotna,
kiedy i echo przesta³o jej odpowiadaæ.
* Kowalska s¹dzi, ¿e inne kobiety w tym
wieku co ona, s¹ od niej znacznie starsze.
* Kowalska robi wra¿enie. To jej g³ówne
zajêcie.
* Kowalska b³yszczy w towarzystwie.
Najbardziej guzikami.
* Sekrety Kowalskiej poznasz z tablicy
og³oszeniowej.
* Kowalska kocha odkrycia. Czasem
nawet zakrywa coœ po to, ¿eby móc
póŸniej odkryæ.
* Kowalskiej ¿adn¹ sum¹ nie przestra-
szysz. Ka¿d¹ zdo³a wydaæ.
* Kowalska nie daje za wygran¹, nawet
wtedy, gdy jêzyk jej zdrêtwieje.

* Milczenie Kowalskiej wynika albo z tak-
tyki, albo z jej krañcowego wyczerpania.
* āden zaszczyt Kowalskiej nie zaskoczy.
* Pró¿noœæ Kowalskiej jest jak przestrzeñ
kosmiczna.
* Kowalska nie unika klêski, za któr¹
mo¿na dostaæ wysokie odszkodowanie.
* Kowalska d³ugo pamiêta to, czego jej
nie powiedziano.
* Kowalska wszystko potrafi sprowadziæ
do absurdu.
* Trudno liczyæ na dyskrecjê Kowalskiej
nawet wtedy, kiedy nic konkretnego nie wie.
* Kiedy Kowalska pojmie, ¿e pope³ni³a
b³¹d, przestaje go nazywaæ b³êdem.
* Kowalska ma pamiêæ wybiórcz¹.
Pamiêta to, co chce pamiêtaæ.
* Gdy Kowalska siê modli, to Pan Bóg
uszy zatyka.

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

Ciekawe
strony internetowe
o Kresach

Lwowska Miejska Dziecięco�Młodzieżowa
Społeczna Organizacja „Polski Zespół
Pieśni i Tańca „Lwowiacy”

Zapraszamy do Studium Tañców Polskich dzieci i m³odzie¿ od 6
roku ¿ycia i wzwy¿, a tak¿e osoby doros³e do nauki tañca polskiego
w formie towarzyskiej, a tak¿e zespo³owej. W przypadku spotkañ oraz
imprez ta forma tañca polskiego jest ju¿, niestety, zapomnian¹ tradycj¹.
Proponujemy tê tradycjê odnowiæ, by nie zgas³a pamiêæ narodowa.

Zajêcia s¹ prowadzone przez doœwiadczonych instruktorów, którzy
bior¹ udzia³ w turniejach tañca polskiego.

Udzia³ w naszej Organizacji i Zespole przyda siê ka¿demu na
przysz³oœæ. Nasi cz³onkowie, wyje¿d¿aj¹c do Polski na studia, repre-
zentuj¹ wysoki poziom i tañcz¹ w renomowanych polskich zespo³ach.
Dzia³alnoœæ w naszym zespole i organizacji bêdzie uwzglêdniana przy
opiniowaniu do otrzymania Karty Polaka. Udzia³ w innych organiza-
cjach bêdzie akceptowany i zaliczany do ogó³u lat pracy na rzecz
krzewienia kultury polskiej.

Próby zespo³u odbywaj¹ siê w szkole nr 10 we Lwowie w ka¿dy
wtorek i pi¹tek w godz. od 18.00 do 21.00.

Tel. kontaktowy prezesa LDMSO, kierownika artystycznego i
choreografa PZPiT „Lwowiacy”: +380677982315 – Stanis³aw Durys.

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

Ogłoszenie

Tradycyjnie ju¿ – od 1992 roku bytomski Oddzia³ Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów P³dn.-Wschodnich w dniu Wszystkich Œwiêtych kwestuje
nabytomskich cmentarzach. Ten nasz pomys³ by³ trafiony, skoro w nastêpnych latach
odwzorowa³y go oddzia³y Towarzystwa w innych miastach. Wychodziliœmy z za³o¿enia,
¿e skoro warszawscy artyœci z pe³nym poœwiêceniem kwestuj¹ co roku na rzecz
Pow¹zek – to, dlaczego my, lwowianie nie mielibyœmy pomyœleæ o odbudowie
Cmentarza Obroñców Lwowa? Po kilku latach na ten cel przekazaliœmy Radzie
Ochrony Pomników Walk i Mêczeñstwa ponad 72.000,- z³otych.

Od tamtego momentu naszym akcjom przyœwieca³a myœl:

O ZMAR£YCH – PAMIÊTAÆ, ¯YJ¥CYCH – WSPIERAÆ!
Pamiêæ zmar³ych uczcimy w dniu Wszystkich Œwiêtych uroczyst¹ odpraw¹ wart

przy symbolicznym grobie Obroñców Lwowa na cmentarzu przy ul. Powstañców
Œl¹skich w Bytomiu. (Pocz¹tek uroczystoœci: 7.30).

Wsparcie dla ¿yj¹cych – to wspomniana kwesta, której celem jest pomoc
najbiedniejszym polskim dzieciom z Kresów i ze Œl¹ska. Myœlimy o nich z równ¹
troska wychodz¹c z za³o¿enia, ze bieda wszêdzie jednakowo boli.

Ze œrodków zebranych w czasie kwesty, co roku organizujemy dla tych dzieci
integracyjne wakacje na harcerskich obozach w Polsce. (w sumie akcja objê³a ponad
300 osób). Rokrocznie wspiera nas w tym dziele Kancelaria Senatu - uznaj¹c to
przedsiêwziêcie za wyj¹tkowo wa¿ne dla wzajemnej integracji, nawi¹zania
interpersonalnych kontaktów, poznania jêzyka, polskiej tradycji i kultury.

Kwesta Towarzystwa Mi³oœników Lwowa na trwa³e wpisa³a siê w bytomskie
obchody Wszystkich Œwiêtych. Bior¹ w niej udzia³ razem z lwowiakami – ojcowie
miasta, radni, pos³owie, artyœci, osoby znane z radia i telewizji, uczniowie, harcerze.
W bie¿¹cym roku – tak, jak w latach ubieg³ych kwestowaæ bêdziemy na cmentarzach
przy ul. Kraszewskiego, Powstañców Œl¹skich, i na Cmentarzu Komunalnym.

Bli¿sze informacje:
Danuta Skalska
Prezes Towarzystwa Mi³oœników Lwowa
tel.: 032-281-28-07
0-507-169-825

XVI KWESTA
NA RZECZ POMOCY
NAJBIEDNIEJSZYM

POLSKIM DZIECIOM
Z KRESÓW I ZE ŚLĄSKA
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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 5 (47)

POZIOMO: 1– powszechnie uprawiana
roœlina warzywna, 6 – ceniony kamieñ
ozdobny, 10 – w³¹czenie si³¹ obcego
terytorium, 11 – w³adca piek³a, 12 – pó³-
wysep w Antarktydzie Wschodniej,
miejsce pierwszego l¹dowania (1895)
cz³owieka na sta³ym l¹dzie szóstego
kontynentu, 13 – z³oto Ba³tyku, 16 –
przyrz¹d do rejestracji drgañ gruntu
Ziemi, 17 – gatunek papugi, 19 – z niej
bêdzie chleb, 21 – Gdañsk + Sopot +

POZIOMO: kwartalnik, gang, lektyka, szpaler, ch³op, libretto, palpitacja, sari, koja, hipnotyzer, lenistwo, orze³, przebój,
urwisko, Agra, Gorgonzola.
PIONOWO: kilt, alkohol, Trypolis, Lear, inspicjent, atletka, garsoniera, sport, Apokalipsa, zapiewaj³o, starowin, janczar,
zielsko, osoba, jung, do¿a.

Gdynia, 24 – przestrzeganie praworz¹d-
noœci,  25 – niepokupny towar, zalega-
j¹cy pó³ki sklepowe, 28 – przyprawa
kuchenna, 29  – Herakles oczyœci³ jego
stajniê, 30  – miasto w Rumunii i Izra-
elu, 31 – pismo dyplomatyczne.

PIONOWO: 1 – moneta w Arabii Saudyj-
skiej, Iranie, Jemenie itd., 2 –  przedwczoraj,
3  – miasto nad Wo³g¹, z wieloma starymi
klasztorami i cerkwiami, 4 – czêœæ wy-

œcigu kolarskiego, 5 – obliczanie szans,
7 – w laboratoriach odmierza siê ni¹
krople, 8 – specjalista od chorób gard³a
i uszu, 9 – t³ok, ci¿ba, 14 – przyswojenie
sobie kultury innego narodu, 15 – oburze-
nie, 18 – publiczna forma kultu religij-
nego, 20 – larwa ¿aby, 22 – dba o pasa-
¿erów na statku lub w samolocie, 23  –
mo¿e byæ na honorze, 26 – lepsze od
wiosny, 27 – d³ugi szmer.

Konsultant: Proszê Pana nazwisko.
Klient: Moje czy ¿ony?
Konsultant: A czy maja Pañstwo ro¿ne
nazwiska?
Klient: Nie.
***
Konsultant: Powinien Pan wybieraæ nume-
ry bez zera.
Klient: Dok³adnie tak robiê!
Konsultant: Prószê podaæ mi wiec numer,
który Pan wybiera.
Klient: 072…
***
Klient: Jak wyjadê na Hawaje, ten telefon
bêdzie dzia³a³?

KLIENCI I BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Konsultant: Tak.
Klient: A ten z domu?
Konsultant: Przepraszam, czy Pan chce
zabraæ ze sob¹ telefon stacjonarny?
Klient: A który lepiej dzia³a?
Klient: Proszê pani, na wyœwietlaczu mi
siê pojawi³a koperta!
Konsultantka: Ma Pan wiadomoœæ na
poczcie.
Klient: A to dziêkuje, do widzenia.
Za oko³o 15 minut:
Klient: Proszê Pani, jaja se ze mnie ro-
bicie??? By³em na poczcie we wsi i tam
mi powiedzieli, ¿e ¿adnej poczty do mnie
nie ma!!!

Konsultantka: Ma Pan wiadomoœæ na
telefonie.
***
Klient: Prószê Pana ja siê za³o¿y³em z ko-
leg¹ i w³o¿y³em swojego Siemnesa M35
do szklanki z woda i teraz nie chc¹ mi go
naprawiæ w ramach gwarancji!!
***
Klient: Witam, dzwonie, bo w³aœnie jes-
tem poza zasiêgiem sieci i chcia³bym siê
dowiedzieæ czy pañstwo mog¹ mnie
pod³¹czyæ?

http://maxhumor.pl/

PRZYSŁOWIA NA LISTOPAD
Jaka pogoda listopadowa, taka i

marcowa.
Czasem czasy bywaj¹, ¿e ju¿ Wszys-

cy Œwiêci (1 listopada) w bieli przyje¿d¿aj¹.
Wszyscy Œwiêci gdy jasnoœci¹ nas

uracz¹, a Zaduszki nie pop³acz¹, Marcin
nam te¿ nie zsiwieje, wówczas, bracie, miej
nadziejê, ¿e w Ofiarowanie masz piêkne
zaranie, na Niepokalan¹ rzeki nam nie
stan¹, a tak do Wilii na to dotrwa babskie
lato.

Na Zaduszki (2 listopada) przychodz¹
z tamtego œwiata do koœcio³a duszki.

W Dzieñ Zaduszny pogoda, na Wiel-
kanoc wygoda.

Na Zaduszki s³ota, na Wielkanoc
psota.

Kiedy swego czasu go³y las nastaje,
œwiêty Hubert (3 listopada) z lasu ca³y
obiad daje.

Na œwiêt¹ El¿bietê (5 listopada) bywa
œnieg nad piêtê.

Na œwiêtego Teodora (9 listopada)
zape³niona komora.

Œwiêty Marcin (11 listopada) po lodzie,
Bo¿e Narodzenie po wodzie.

Na œwiêtego Marcina najlepsza gêsina.
Gêœ na Marcina po wodzie, wó³ na

Wielkanoc po lodzie.
Deszcz w po³owie listopada têgi mróz

w po³owie stycznia zapowiada.
www.wspolnota-polska.org.pl
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Kantorowe kursy
walut na Ukrainie
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     KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
     5,04 1USD     5,07
     7,25 1EUR     7,28
     1,97 1PLN     2,01
     10,27 1GBP     10,35
     0,200 1RUR     0,204
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R   E   K   L    A   M   A   K   O   M   E   R   C   Y   J   N   A

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

Można zaprenumerować
na poczcie na rok 2008!!!

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

Od Czarnego Lasu wieje zimnem, co
bardzo nam sprzyja. Myœliwi przygoto-
wuj¹ siê do podwywania. Czterech
mê¿czyzn rozesz³o siê po terenie bazy i
æwicz¹ umiejêtnoœci wokalistyki wilczej.
Mnie zaœ ciarki zaczynaj¹ przechodziæ.
„Co, boi siê pani? - uœmiecha siê Petro
Ziniak, znawca myœlistwa i przewodnicz¹-
cy rady wsi Miêdzygórze.- Proszê siê nie
baæ, a lepiej za³o¿yæ czysty kamufla¿, bo
przed pani ubraniem wszystkie wilki
uciekn¹.”

Pan Petro jest g³ównym wabi¹cym
(tym, który najlepiej imituje g³os wilka –
aut.). Mówi, ¿e na podwywanie nale¿y siê
udawaæ w ubraniu, które zosta³o wyprane
w wodzie rzecznej bez dodatku proszku.
Trzeba mieæ jedn¹ strzelbê na ca³¹ grupê
oraz iœæ od strony, od której nie wieje
wiatr. Szare wilki, nawet m³ode, maj¹
nadzwyczajny wêch, mog¹ wyczuæ obcy
zapach nawet z odleg³oœci kilkuset metrów.
Gorzej bêdzie, je¿eli zapach poczuje
wilczyca, która mo¿e zaprowadziæ m³ode
na dziesi¹tki kilometrów, byle dalej od
niebezpieczeñstwa.

Po przejechaniu siedmiu kilometrów
w g³¹b Czarnego Lasu, zatrzymujemy siê
przy starym z³amanym moœcie, przerzu-
conym przez rzekê £ukwê. Biegnie tu gra-
nica umowna gospodarstw „Kosmeczara”
oraz prywatnego gospodarstwa myœliw-
skiego „Uniwersal-kontrakt”. W dó³ z
pr¹dem rzeki bêdziemy szli piechot¹, ¿eby
wilki nie poczu³y zapachu benzyny.

„Rzeka albo potoczek – to charakte-
rystyczna oznaka tego, i¿ gdzieœ w
promieniu pó³ kilometra jest legowisko
wilka, - opowiada Igor Boczkur, in¿y-

Na Ukrainie rozpoczął się sezon liczenia młodych wilków

ZWOŁUJEMY SZARE
M³ode szare wilki s¹ liczone w bardzo oryginalny sposób. Aby siê dowiedzieæ, gdzie siê mieœci legowisko wilka oraz o tym,
ilu m³odych w tym roku siê urodzi³o, myœliwi wychodz¹ do lasu i... zaczynaj¹ wyæ, naœladuj¹c w ten sposób g³os starych
wilków, na który m³ode zawsze siê odezw¹. Obserwowa³am proces nawo³ywania poprzez wycie, przebywaj¹c w gospodarstwie
myœliwskim „Kosmeczara” w powiecie bohorodczañskim ko³o Stanis³awowa.

nier, znawca myœlistwa. – Wilki jedz¹
du¿o miêsa, dlatego powinny stale mieæ
dostêp do wody. Miejsce lokalizacji
szarych jest wyznaczane na podstawie
opisów ubieg³orocznych, poniewa¿
wilki rzadko zmieniaj¹ miejsce pobytu.
Wykorzystuj¹ tak¿e stare nory borsu-
ków i lisów. Otó¿, je¿eli leœniczy wie,
gdzie niegdyœ mieszka³y rude lisy lub
borsuki, jest bardzo prawdopodobne, ¿e
w³aœnie tam mo¿na odnaleŸæ wyl¹g ma-
³ych szarych wilków.

Jednak, nawet, gdy siê zna wszystkie
te zwyczaje, nie jest prosto znaleŸæ m³ode
wilki, poniewa¿ matka dobrze ukrywa je
w norach i leœnej gêstwinie. „Rodziny
wilków s¹ mocne i trwa³e, - mówi, id¹c
przez Czarny Las, Walery Kryndycz, dy-
rektor „Kosmeczary”. – Rodz¹c w kwiet-
niu od jednego do oœmiu m³odych,
wilczyca przez kilka miesiêcy karmi je
mlekiem. Potem dzieci zaczynaj¹ jeœæ to,
co upoluj¹ rodzice. Ledwie us³yszawszy
ich g³osy, wilczki zaczynaj¹ radoœnie

szczekaæ i, naœladuj¹c doros³ych, podwy-
waæ. I, jeœli leœniczy potrafi choæby w
po³owie odtworzyæ wycie wilka, m³ode
na pewno siê odezw¹.”

Wœród gêstego lasu smrekowego
leœniczy siê rozchodz¹ w ró¿ne strony. Ja
zostajê przy panu Ziniaku, który bêdzie
zwabia³ m³ode wilki. Jednak, ku memu
wielkiemu rozczarowaniu, przez dwie
godziny pan Petro milczy. „Najpierw
trzeba s³uchaæ wiatru, szumu lasu, trzas-
kania ga³êzi, - cicho mówi wójt z Miêdzy-
górza. Je¿eli zacz¹æ wyæ od razu, mog¹
siê odezwaæ przejarki (m³ode wilki, uro-
dzone w roku ubieg³ym - aut.). ̄ yj¹ opodal
legowiska rodziców. Gdy podroœnie lêg
tegoroczny, wilcza rodzina po³¹czy siê w
zgrajê i wszystkie zwierzêta bêd¹ siê
udawa³y na polowanie razem.”

Us³yszeliœmy lekki szum, ³owca z Bo-
horodczan ledwie siê uniós³ nad ziemi¹ i,
nakazawszy mi nawet siê nie ruszaæ, d³ugo
i przeci¹gle zawy³. W odpowiedzi us³ysze-
liœmy skowyt od strony po³udniowej. „Oto
i mamy nasze wilczki!”, - z radoœci¹ mówi
pan Petro i wyje ponownie, ¿eby siê
przekonaæ, ilu m³odych jest ogólnie.

...Wieczorem, siedz¹c w niewielkim
domku myœliwego przy œwietle lampy

naftowej, g³ówny wabi¹cy uczy leœniczych
wycia. Gdyby ktoœ przechodzi³ obok tego
niewielkiego budynku, pewnie by ucieka³
z tego „wilczego” miejsca, gdzie oczy
ponios¹. „Wszystko budujemy na dŸwiê-
ku „a”, który nale¿y przepuœciæ przez
gard³o i nos, - mówi powa¿nie pan Ziniak,
ale najwa¿niejsza jest umiejêtnoœæ s³u-
chania naturalnego wycia. Tak mo¿na
³atwiej zapamiêtaæ. Równie¿ nale¿y
odró¿niaæ wycie wilka i wilczycy. G³owa
rodziny wilczej wyje grubo, d³ugo i prze-
ci¹gle, wilczyca zaœ, zwiastuj¹c ma³ym o
swym przybyciu, na koñcu zrywa siê na
szczekanie. Dlatego lepiej jest imitowaæ
g³os samiczki.”

Nastêpnie leœniczy rysuj¹ na mapie
wektory kierunków, z których donosi³o
siê wycie. Potem wszystkie mapy zostaj¹
porównane ze sob¹ i zaznacza siê miej-
sce, gdzie wektory siê przecinaj¹, tam
szuka siê legowiska. Najlepiej robiæ to
ze specjalnie wyszkolonymi psami lub
koñmi. Konie, poczuwszy wilczy zapach,
zaczynaj¹ „strzyc” uszami. Leœniczy z
Kosmeczary bêd¹ mogli znaleŸæ nowy
wyl¹g nawet bez obcej pomocy, ponie-
wa¿ podwywanie siê uda³o.

KUCHNIA KRESOWA
1 kg cielêciny bez koœci, 20
migda³ów, 2 ³y¿ki sklarowanego
mas³a, 50 g miodu,
sok z 1 cytryny, sól, pieprz
Cielêcinê nacieramy sol¹ i pieprzem,
wstawiamy na godzinê do lodówki.

Pieczeń cielęca a‘ la Dzieduszycki
W miêsie robimy naciêcia, w które
wk³adamy obrane migda³y. Mas³o
podgrzewamy w rondelku. Cielêcinê
wk³adamy do brytfanny, polewamy
gor¹cym mas³em i wstawiamy do
piekarnika nagrzanego do 220°C.

Miód podgrzewamy z sokiem z cy-
tryny, podlewamy nim miêso pod-
czas pieczenia. Po 15 min obni¿amy
temperaturê do 180°C. Od tej chwili
miêso pieczemy 30 minut plus po
30 minut na ka¿de 500 g.

Na podstawie:
„Kuchnia Lwowska”,

Danuta i Henryk Dêbscy


