
KURIER
WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO�POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA

galicyjski

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK

NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE

7�23 kwietnia 2009
nr 7 (83)

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie

NASI PARTNERZY MEDIALNI

ALLELUJA!

BÓG
ZWYCIĘZCA!
Ju¿ od œwitu, od zarania
Dzwoni¹ dzwony
Zmartwychwstania,
G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ.

Œwiat siê zbudzi³ z Jutrzni¹
Now¹
Wzniesione na Krzy¿u S³owo
Zmartwychwsta³o!
Jemu czeœæ!

Rozdzwonione g³osz¹ serca:
Bóg Zwyciêzca,
Bóg Zwyciêzca!

Z zwyciêsk¹ chor¹gwi¹
W rêce
Pan króluje
W serc podziêce,
Która œpiewa z triumfem
Pieœñ

Alleluja! Hymn wspania³y
Alleluja! Pe³en chwa³y
Chrystus Pan
Zmartwychstan jest!

Rozdzwonione g³osz¹ serca:
Bóg Zwyciêzca!
Bóg Zwyciêzca!

STANIS£AWA NOWOSAD

ALLELUJA!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
życzy redakcja „Kuriera Galicyjskiego”

Szarogród –
miasto
trzech kultur
DMYTRO ANTONIUK

� s. 12

Generał Marko
Bezruczko
SZYMON KAZIMIERSKI
� s. 18

Cmentarz
Katyński
JADWIGA JAMRÓZ

� s.14

Szwejk
TADEUSZ ZUBIŃSKI
� s. 22
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

25 marca modlitwy Ukra-
iñców, Polaków i ¯ydów
naruszy³y ciszê na Majdanku,
gdzie 65 lat temu w hitle-
rowskim obozie koncentra-
cyjnym zmar³ b³. Emilian
Kowcz, proboszcz grecko-
katolicki z Przemyœlan k.
Lwowa. By³ uwiêziony za rato-
wanie ludnoœci ¿ydowskiej
i obronê godnoœci ludzkiej.

Podczas uroczystoœci z
udzia³em wiceministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Polski Piotra ¯uchowskiego
i wicepremiera Ukrainy Iwana
Wasiunyka, zosta³a ods³oniêta
tablica z przes³aniem ks. Emi-
liana Kowcza. Poœwiêcili j¹
metropolita lubelski obrz¹dku
³aciñskiego Józef ¯yciñski
i greckokatolicki metropolita
przemysko-warszawski Jan
Martyniak. Zosta³ odczytany
list prezydenta RP Lecha Ka-
czyñskiego. Ks. arcybiskup  Jan
Martyniak odczyta³ dekret
zwierzchnika Ukraiñskiego
Koœcio³a Greckokatolickiego
kardyna³a Lubomyra Huzara,

ustanawiaj¹cy b³. Emiliana
Kowcza patronem duszpas-
terzy greckokatolickich. Przed-
stawicielom 15 diecezji, archi-
diecezji i egzarchatów grecko-
katolickich na Ukrainie,
Bia³orusi i w Polsce zosta³a
przekazana w szklanych na-
czyniach ziemia z Majdanka.
W ceremonii uczestniczy³a
liczna grupa pielgrzymów z

Ukrainy, duchowieñstwo grec-
kokatolickie i delegacja obwodu
lwowskiego na czele z panem
Igorem Der¿k¹, wiceprzewod-
nicz¹cym rady obwodowej.

„…Tutaj widzê Boga –
Boga, który jest Jeden dla
wszystkich nas, bez wzglê-
du na nasze religijne od-
miennoœci” - wygrawerowano
na obelisku s³owa b³. Emi-

liana Kowcza, zaczerpniête
z jego grypsów do rodziny.

Ks. Emilian Kowcz by³
œwiadomym patriot¹ ukraiñ-
skim, aktywnie uczestniczy³
w dzia³alnoœci spo³ecznej.
Jednak, jak zaznaczy³ dr Piotr
Siwicki z KUL, pogl¹dy
niepodleg³oœciowe i dzia³al-
noœæ ks. Kowcza nie by³y
zwi¹zane z jakimkolwiek

uczuciem wrogoœci wobec Po-
laków. Gdy np. po klêsce
wrzeœniowej w 1939 r. niektó-
rzy parafianie z Korosna do-
puœcili siê grabie¿y mienia
polskich osadników, ks. Kowcz
w bardzo ostrych s³owach
napiêtnowa³ ich czyn i kate-
gorycznie nakaza³ zwrotu

zabranych rzeczy, co zosta³o
wykonane. Zorganizowa³
tak¿e pomoc dla polskich
wdów i sierot. Fakty te – jak
równie¿ odwaga greckokato-
lickiego proboszcza Przemyœ-
lan w okresie okupacji sowiec-
kiej w latach 1939-41, prze-

PAMIĘĆ O „PROBOSZCZU MAJDANKA”
jawiaj¹ca siê m.in. w konty-
nuowaniu tradycji publicznej
procesji i œwiêcenia wody w
uroczystoœæ Objawienia Pañ-
skiego (popularny Jordan) –
spowodowa³y, ¿e do miejsco-
wej cerkwi zaczêli siê garn¹æ
tak¿e Polacy – katolicy rzymscy.

Podczas okupacji hitlerow-
skiej ks. Emilianowi Kowczowi
uda³o siê uratowaæ wielu ¯y-
dów, których na ich proœbê
katechizowa³ i chrzci³, a po
zamkniêciu bram getta zwró-
ci³ siê do w³adz niemieckich
z ¿¹daniem umo¿liwienia mu
obs³ugi wspólnoty ¯ydów-
chrzeœcijan w getcie. Podobno
zwróci³ siê nawet z listem do
Hitlera, piêtnuj¹c zbrodnie
nazistów – stwierdza wspom-
niany historyk polski.

30 grudnia 1942 r. ks.
Kowcz zosta³ aresztowany
i wtr¹cony do wiêzienia przy
ul. £¹ckiego we Lwowie. PóŸniej
umieszczono go w obozie na
Majdanku, gdzie niez³omny
kap³an pe³ni³ pos³ugê dusz-
pastersk¹ wœród wspó³wiêŸ-
niów ró¿nych narodowoœci
i wyznañ, uznaj¹c sw¹ misjê
obozow¹ za dar Opatrznoœci.

Wedle oficjalnych danych
zmar³ 25 marca 1944 r.

W 2001 r. ks. Emilian
Kowcz zosta³ beatyfikowany
we Lwowie przez Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II.

Przemawia ks. abp Józef ̄ yciñski

Tablica z przes³aniem ks. Emiliana Kowcza

Gdy po klêsce wrzeœniowej w 1939 r.
niektórzy parafianie z Korosna pod
Lwowem dopuœcili siê grabie¿y mie-
nia polskich osadników, ks. Kowcz
w bardzo ostrych s³owach napiêtnowa³
ich czyn i kategorycznie nakaza³
zwrot zabranych rzeczy, co zosta³o
wykonane.
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„…Tutaj widzê
Boga – Boga,
który jest Jeden
dla wszystkich
nas, bez wzglêdu
na nasze religijne
odmiennoœci”
ks. Emilian Kowcz
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Jak¿e trudno jest patrzeæ
na ruinê swej pracy. A piszê
o ruinie swojej pracy co
najmniej z dwóch powodów:
koœcio³a w Ostrogu prawnie
do dziœ nam nie zwrócono.
Dziêki pomocy katolików z
Niemiec i Polski uda³o mi
siê zakupiæ spor¹ czêœæ bla-
chy miedzianej na remont
dachu. Resztê materia³u
i pracê finansuje rz¹d ukraiñski
– niestety, jakoœæ i sposób
prac pozostawia wiele do ¿y-
czenia, skutkiem czego koœ-
ció³ ulega dalszej rujnacji.

A teraz druga sprawa,
równie powa¿na. Od wielu lat
nasza parafia w Ostrogu jest
atakowana przez kilku dzia³a-
czy nacjonalistycznych, którzy
chc¹ zabraæ nam czêœæ terenu
przykoœcielnego. W imiê ab-
surdalnego pomys³u zrobienia
drogi dojazdowej do miejsca
rekonstrukcji cerkwi œw. Mi-
ko³aja (Ukraiñski Koœció³

Prawos³awny Kijowskiego
Patriarchatu) chc¹ nam znisz-
czyæ ogrodzenie, które z wiel-
kim trudem zbudowaliœmy na
pocz¹tku lat 90. XX wieku. Ta
droga dojazdowa ma podzieliæ
nasze podwórko, oddzieliæ
koœció³ od odbudowywanej
przez nas plebanii. Niedawno
nasz Pasterz, ordynariusz die-
cezji ³uckiej obrz¹dku ³aciñ-
skiego, bp Marcjan Trofimiak
rozmawia³ z prawos³awnym
arcybiskupem rówieñskim
i ostrogskim Jewsewijem, by
Ostrogska prawos³awna para-
fia (kijowskiego patriarchatu)
odst¹pi³a od zakusów rozdzie-
lenia naszego podwórka. I cho-
cia¿ abp Jewsewij utrzymuje
dobre kontakty z Koœcio³em
rzymskokatolickim, to podleg³y
mu ks. Jurij £ukaszyk z kilko-
ma doradcami w sposób
jawny i niejawny d¹¿y nadal
do konfrontacji.

W pi¹tek, 13 marca 2009 r.,
odby³a siê w Radzie Miejskiej
w Ostrogu „narada maj¹ca na
celu zorganizowanie wjazdu
przez teren koœcio³a Wniebo-
wziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny do placu, gdzie planuje
siê przeprowadzenie budowy
(odtworzenia) cerkwi œw. Miko-
³aja”. Nie by³em na tej „nara-
dzie”, gdy¿ ks. biskup powie-
dzia³ mi, abym nie bra³ udzia³u
w tym spotkaniu i nie godzi³
siê na urz¹dzenie wjazdu.

W œrodê, 25 marca 2009 r.,
otrzyma³em poczt¹ list z rady
miejskiej, podpisany przez
mera p. Tarasa Pustowita,
zawiadamiaj¹cy mnie o od-
bytej naradzie i zawieraj¹cy
proœbê komitetu wykonaw-
czego ostrogskiej Rady Miej-
skiej, bym zawiadomi³ i wy-
znaczy³ czas spotkania z moim
udzia³em. W czwartek, 26
marca 2009 r., odby³em d³ug¹

rozmowê telefoniczn¹ z merem,
p. Tarasem Pustowitem, w
trakcie której przedstawi³em
nasze stanowisko, ¿e nasza
parafia nie zgadza siê na zor-
ganizowanie wjazdu przez
teren koœcielny. Oœwiadczy-
³em te¿, i¿ w naradzie nt.
zorganizowania wjazdu ks.
Biskup poleci³ mi nie braæ
udzia³u. Mer prosi³, by ktoœ
jednak z naszej strony omówi³
z nimi te sprawy. Powiedzia-
³em, ze uczyni to prawnik
kurii diecezjalnej w £ucku lub
sam ks. Biskup.

W zwi¹zku z ca³¹ spraw¹
rodzi siê kilka pytañ: W Os-
trogu jest szczególny klimat
pozytywnego spotkania siê
Wschodu i Zachodu – to
swego rodzaju genius loci tego
miejsca. Prawos³awny ksi¹¿ê
b³a¿enny (b³ogos³awiony)
Fedor ufundowa³ katolikom
œwi¹tyniê w Ostrogu. Arcypra-

wos³awny ksi¹¿ê Konstanty
Wasyl Ostrogski (nb. kanoni-
zowany przez UKP KP) spro-
wadzi³ do Ostroga katolickiego
ksiêdza z Krakowa. Komu
zale¿y na psuciu tej szcze-
gólnej atmosfery, jaka uk-
szta³towa³a siê w poprzednie
wieki? Komu zale¿y na
rozpalaniu konfliktów religij-
nych i narodowych? Dlaczego
po wielu latach przeœlado-
wania i poni¿ania, ale i po
kilkunastu latach wzglêdnego
spokoju, garstka katolików
ostrogskich, której przewodzê,
nie mo¿e spokojnie patrzeæ
w przysz³oœæ?

Bardzo serdecznie proszê
o modlitwê w naszej intencji,
o wytrwanie w tych ró¿nych
doœwiadczeniach.

ks. Witold Józef Kowalów
kovaliv@ostroh.uar.net

Ostróg nad Horyniem,
26 marca 2009 r.

OSTATNI ZAJAZD... W OSTROGULIST
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REDAKCJA „KURIERA GALICYJSKIEGO”
ZATRUDNI DZIENNIKARZY ORAZ KOREKTORÓW

Wymagania:
bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,
znajomość komputera, dyspozycyjność, kreatywność,
nienormowane godziny pracy.
Nabór jest prowadzony na podstawie konkursu.
CV oraz dokumenty potwierdzające  można składać
w redakcji gazety we Lwowie.
Kontakt: e�mail: kuriergalicyjski@wp.pl, tel.: +380�322610054

MIKO£AJ ONISZCZUK

W promocjê gospodarki
ukraiñskiej na terenie Polski
znakomicie wpisa³a siê kon-
ferencja dla dziennikarzy,
zorganizowana 31 marca br.
w Ambasadzie Ukrainy w  War-
szawie, na której Ambasador
Aleksander Mocyk zarysowa³,
w sposób rzeczowy i interesu-
j¹cy, realia i perspektywy gos-
podarki ukraiñskiej oraz
polsko-ukraiñskiej wspó³-
pracy gospodarczej. W wype³-
nionej po brzegi sali, oprócz
dziennikarzy, wziêli udzia³
prominentni przedstawiciele
kilku resortów gospodarczych,
w tym Ministerstwa Gospo-
darki i Infrastruktury oraz
grupa eksporterów i inwesto-
rów polskich, wspó³pracuj¹-
cych z Ukrain¹.

W wyst¹pieniu Ambasa-
dora dominowa³y cztery w¹tki
tematyczne, tj. stanu gospo-
darki, inwestycji zagranicz-
nych i handlu zagranicznego,
wspó³pracy miêdzy Ukrain¹
i Polsk¹ oraz wspó³pracy z
Uni¹ Europejsk¹ i innymi
organizacjami miêdzynaro-
dowymi. Ka¿dy temat by³
bogato ilustrowany danymi
statystycznymi i komenta-
rzami, co dodatkowo ubarwia³o
substancjê merytoryczn¹.
Przy ocenie sytuacji gospo-
darczej, by nie popaœæ w pu-
³apkê czerni kryzysu, mówca
zastosowa³ manewr podzia³u
roku ubieg³ego na pó³rocza:
pierwsze, które okreœli³ mia-
nem pozytywnego i drugie,
w którym zarysowa³ siê od-
czuwalnie negatywny wp³yw
kryzysu œwiatowego.

W I pó³roczu wzrost PKB
siêga³ 6,5%, produkcji prze-
mys³owej – 7,3% a eksport
wzrós³ nawet o 46,6%. W skali
ca³ego roku 2008 – PKB wzrós³
tylko o 2,1%, produkcja prze-
mys³owa o 3,1%, choæ eksport
wzrós³ o 35,9%. Inflacja w
2008 roku wynios³a 22,3%,
przy za³o¿eniu w bud¿ecie na
poziomie 9,6%. Jest to ilu-
stracja tego, ¿e jak przez po-
³owê dnia œwieci s³oñce, a w
drugiej po³owie chmurzy siê
i pada, to nie mo¿na powiedzieæ,
¿e ca³y dzieñ by³o pochmurno
albo, ¿e la³o ca³y dzieñ. Chocia¿,

omawiaj¹c stan pogody w gos-
podarce ukraiñskiej w okresie
listopada i grudnia ubieg³ego
roku i dwóch miesi¹cach br.
mo¿e popadaæ w ca³ym bie¿¹-
cym roku, gdy¿ wzrost PKB –
wed³ug aktualnych prognoz
rz¹dowych mo¿e ukszta³towaæ
siê na poziomie 0,4%. Bardziej
sceptyczni s¹ inni ekonomiœci,
bo uwa¿aj¹, ¿e PKB mo¿e
spaœæ o 5 do 10%, czego Am-
basador nie potwierdzi³. W
w¹tku dotycz¹cym inwestycji
zagranicznych powtórzone
zosta³o stwierdzenie, ¿e prio-
rytetem rz¹du jest wytwo-
rzenie pozytywnego klimatu
inwestycyjnego. Priorytet
chwalebny, chocia¿ w prak-
tyce napotyka na wiele prze-
szkód, tak legislacyjnych, jak
i wszechobecne zjawiska
³apówkarstwa i korupcji. Am-
basador przekonywa³ jednak,
¿e, tu cytujê: „Na Ukrainie
prawie zosta³ ukszta³towany
konkurencyjny, otwarty oraz
przejrzysty rynek w³asnoœci
i w rezultacie – znacz¹co wzrós³
poziom zaufania do niego in-
westorów zagranicznych”.

Praktyka i fakty tego po-
gl¹du jeszcze nie potwierdzaj¹,
ale sam priorytet  (zreszt¹ od
7. co najmniej lat powtarzany),
jest godny wsparcia przez...
autorów tego priorytetu.
Czekamy na konkrety i efekty!
Na razie skumulowana war-
toœæ bezpoœrednich inwestycji
zagranicznych wynosi 35,7
mld USD (wed³ug stanu na
1 stycznia 2009 r.). Nie jest to
kwota imponuj¹ca, gdy¿
potrzeby inwestycyjne Ukra-
iny s¹ wielokrotnie wy¿sze.
Inwestuj¹ g³ównie Niemcy,
Holendrzy, Austriacy, Anglicy
i… Rosjanie, chocia¿ liderem
jest ci¹gle... Cypr, ale to temat
sam w sobie tyle¿ ciekawy, co
zagadkowy. Na konferencji nie
by³ podnoszony. Sporo miejsca
poœwiêcono problematyce
wspó³pracy miêdzynarodowej
Ukrainy. Tutaj, za osi¹gniêcia
2008 roku uznano wejœcie
Ukrainy do WTO, podjêcie
decyzji (we wrzeœniu) o pod-
pisaniu umowy stowarzysze-
niowej Ukrainy z UE, pozy-
tywny przebieg rozmów,
dotycz¹cych stworzenia strefy
wolnego handlu miêdzy Uk-
rain¹ a UE i dialog o przy-
sz³oœciowym zniesieniu syste-
mu wizowego dla obywateli
Ukrainy oraz zawarcie umowy
z Polsk¹ o „ma³ym ruchu
granicznym”. Tematów by³o,
zreszt¹, wiêcej.

Doœæ obszernie omówiono
stan i perspektywy tegorocznej

wspó³pracy z Polsk¹. Ambasa-
dor A. Mocyk stwierdzi³ jedno-
znacznie: „stosunki ukraiñsko-
polskie s¹ wa¿ne zarówno dla
Ukrainy, jak i dla Polski... Dla
Ukrainy Polska pozostaje
strategicznym partnerem,
pañstwem, któremu Ukraina
zawdziêcza sta³e poparcie
naszych d¹¿eñ eurointegra-
cyjnych oraz euroatlantyc-
kich”. Nic dodaæ, nic uj¹æ!
Stan stosunków gospodar-
czych oceniono pozytywnie,
ilustruj¹c to danymi o obro-
tach handlowych i polskich
inwestycjach na Ukrainie.
Wed³ug wstêpnych jeszcze
danych GUS – w roku 2008
polsko-ukraiñskie obroty
handlowe ukszta³towa³y siê
na poziomie oko³o 8,8 mld
USD i by³y wy¿sze ni¿ przed
rokiem o 22,1%, przy czym
polski eksport na rynek
ukraiñski by³ wy¿szy od
importu z Ukrainy o ponad 4
mld USD. Eksport polski
wynosi³ 6,4 mld USD i wzrós³
o 17%, a import – 2,3 mld USD
i wzrós³ o 39%. Co prawda
liczyliœmy na obroty rzêdu 10
mld USD, ale i tu kryzys da³ o
sobie znaæ, choæ co siê od-
wlecze, to nie uciecze. Per-
spektywy s¹. Polska jest w
œcis³ej czo³ówce partnerów
handlowych Ukrainy, bo
zajmuje czwarte miejsce w jej
eksporcie i pi¹te – w imporcie.
Pod wzglêdem wartoœci
eksportu na Ukrainê ustêpu-
jemy tylko Rosji, Niemcom,
Turkmenistanowi i Chinom.

Polska jest te¿ znacz¹cym
inwestorem na Ukrainie.
Zajmuje 13 miejsce na liœcie
najwiêkszych inwestorów
zagranicznych. Polskie inwes-
tycje siêgaj¹ 694,7 mln USD.
S¹ szanse na ich dalszy wzrost,
bo zainteresowanie polskich
inwestorów jest znaczne i nie
s³abnie. W czasie konferencji
Ambasada Ukrainy uhono-
rowa³a dyplomami liczn¹
grupê przedsiêbiorców i inwes-
torów polskich za ich wk³ad
w rozwój ukraiñsko-polskich
stosunków gospodarczych.

Nastêpne spotkanie z przed-
stawicielami w³adz i biznesu
ukraiñskiego ma odbyæ siê
w czasie Ba³tyckiego Forum
Biznesu w dniach 22-24
kwietnia br. w Œwinoujœciu,
do udzia³u w którym zapra-
sza³ Jacek Piechota, Prezes
Polsko-Ukraiñskiej Izby Gos-
podarczej.

Warszawa,
31 marca 2009 r.

Korespondencja własna z Warszawy

TROCHĘ SŁOŃCA
W NIEPOGODZIE

¯onie i Rodzinie
przedwczeœnie zmar³ego

KAMILA DMUCHOWSKIEGO

Konsula z Konsulatu Generalnego RP w Kijowie

sk³adamy wyrazy bólu i wspó³czucia po stracie
ukochanego Mê¿a i Syna

Kamilu, pozostaniesz na zawsze w naszej pamiêci!

Kole¿anki i Koledzy z Konsulatu Generalnego RP
we Lwowie

Bezwizowy wjazd obywa-
teli UE na Ukrainê mo¿e
zostaæ skasowany jednostron-
nie przez Ukrainê, nawet
przed 7 maja bie¿¹cego roku,
jeszcze przed spotkaniem
w Pradze, gdzie ma nast¹piæ
inauguracja tzw. Partner-
stwa Wschodniego. To wypo-
wiedŸ Ihora Popowa – przed-
stawiciela prezydenta Ukrainy
w ukraiñskim parlamencie
podczas audycji radiowej w
radiu „Swoboda”. Wed³ug
jego s³ów mia³oby to sk³oniæ
UE do szybszego zniesienia
wiz dla obywateli Ukrainy.

Inny pomys³ zg³osi³ pod-
czas wywiadu radiowego dla
rosyjskiej radiostacji „Echo
Moskwy” przewodnicz¹cy

ukraiñskiego parlamentu
Wo³odymyr Lytwyn. Zawiast
wprowadzaæ wizy dla obywa-
teli UE, proponuje on wpro-
wadziæ op³atê za wjazd do
Ukrainy, pobieran¹ na gra-
nicy przy ka¿dym wjeŸdzie na
jej terytorium. W tym samym
wywiadzie przewodnicz¹cy
Werhownej Rady Ukrainy
powiedzia³, ¿e stacjonowanie
Floty Czarnomorskiej Fede-
racji Rosyjskiej w Sewasto-
polu sprzyja utrzymaniu
bezpieczeñstwa wód teryto-
rialnych Ukrainy.

(Wiadomoœci te podajemy
za Zachodnioukraiñsk¹

Informacyjn¹ Korporacj¹
z 05.04.2009 roku)

PARTNERSTWO?

HALINA P£UGATOR

Z warszawskiego ZOO do
Równego przywêdrowa³y
trzy lemury, ma³piatki  na-
zywane inaczej „duchami
nocy”.

W stanie dzikim zamiesz-
kuj¹ Madagaskar. Zoo z
Równego otrzyma³o je w
prezencie ze stolicy Polski.
W tej chwili na Ukrainie
liczba takich ma³p zwiêkszy³a
siê dwa razy, poniewa¿ tylko
w Równym  i Miko³ajowie s¹
takie zwierzêta. Ka¿dy
chêtny bêdzie móg³ zobaczyæ
lemury dopiero za jakiœ czas.
W chwili obecnej ma³piatki
przechodz¹ kwarantannê.

– Nasi „goœcie” mieszkaj¹
w specjalnych pomieszcze-
niach,- mówi  Iryna Oliferuk-
stot z równieñskiego zoo, -
temperatura musi tam byæ
nie mniejsza ani¿eli 15 C.
Je¿eli taka temperatura jest
na zewn¹trz, wtedy wypusz-
czamy naszych nowych loka-
torów na wybieg. Na œniada-
nie lemury jedz¹ chleb i ka-
szê, na obiad - gotowane
miêso, wieczorem - jab³ka,
banany i inne owoce.

Lemury bardzo lubi¹ s³o-
dycze. Miejmy nadziejê, ¿e
bêd¹ siê dobrze czuæ w Rów-
nem.

Z WARSZAWY
DO RÓWNEGO
PRZYJECHAŁY LEMURY

KG
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Wiosna. Przyroda i ludzie
oczekuj¹ Wielkanocy – jed-
nego z najwa¿niejszych
œwi¹t chrzeœcijañskich. Od
dawien dawna w tych dniach
umacnia³y siê wiêzy przy-
jaŸni, zapominano o zadaw-
nionych urazach. Wiosna.
Szczêœliwi z powodu przebu-
dzenia przyrody i Zmart-
wychwstania Chrystusa
ludzie odwiedzali siê nawza-
jem i darowali sobie symbol
wielkanocny – pisankê.

Ten czas sta³ siê pocz¹tkiem
przyjaŸni polsko-ukraiñskiej
dla uczniów liceum przyrod-
niczo-matematycznego w Sta-
nis³awowie oraz uczniów lice-
um im. Baczyñskiego z miasta
Nowa Sól. Rok temu dzieci
i nauczycieli po³¹czy³a pisan-
ka, a nie tylko umowa o wspó³-
pracy. W ramach programu
„Rita” fundacji polsko-amery-
kañskiej „Edukacja dla demo-
kracji” trzech nauczycieli i
piêtnastu uczniów mia³o
mo¿liwoœæ zwiedzenia polskiego
miasta, a tak¿e spróbowania
swych si³ przy wykonywaniu
pisanek huculskich i bojkow-
skich, i... polskich.

Wielki Dzieñ-Wielka Noc
„Projekt przewidywa³ rów-

nie¿ studiowanie historii oraz
daty obchodów Wielkanocy,
a tak¿e tradycji i obyczajów
obchodów tego najwiêkszego
œwiêta chrzeœcijañskiego, -
opowiada dyrektor liceum w
Stanis³awowie Miros³aw Bidy-
czak. – Prezentowaliœmy ukra-
iñskie tradycje narodowe. Gdy
zaczêliœmy rozmawiaæ na ten
temat, okaza³o siê, ¿e mamy
ze sob¹ wiele wspólnego, ale
te¿ sporo tradycji siê ró¿ni.

W Polsce Wielkanoc – to
œwiêto koœcielne, zwi¹zane ze
Zmartwychwstaniem Jezusa
Chrystusa. Na Ukrainie to
œwiêto jest uwa¿ane za koœ-
cielne od koñca I tysi¹clecia.
Wczeœniej by³o to œwiêto ku
czci S³oñca, które w tym czasie
budzi siê do ¿ycia, wskrze-
szaj¹c si³y przyrody. Niegdyœ
ludzie uwa¿ali, ¿e œwiat³a z
nieba – to s¹ oczy bóstw. W
mitologii œwiat³o jest symbo-
lem wzroku i prawdy, a ciem-
noœæ, noc, mg³a symbolizuj¹
œlepotê i krzywdê. M¹droœæ
ludowa g³osi, ¿e pierwsze
promienie s³oñca niszcz¹
wp³yw z³ych duchów. Œwiat³o
oznacza wiedzê, sprawiedli-
woœæ, mi³osierdzie, zwyciêstwo
nad wszelkim z³em i krzywd¹.

Temat s³oñca jest czêsto
obecny w przys³owiach oraz
tradycjach obchodów Wielka-
nocy na Ukrainie, szczególnie
na wsi. Jest tak¿e ró¿nica w
nazwie œwiêta – w Polsce to
Wielkanoc, a na Ukrainie –
We³ykdeñ (Wielki Dzieñ).

Jak mówi dyrektor liceum
w Nowej Soli Wies³aw Kru-
kowski „nazwê tego œwiêta,
najbardziej typow¹ dla ludów
s³owiañskich, przyjêliœmy od
Czechów wraz z chrzeœci-
jañstwem, a nawi¹zuje ona
do cudu Zmartwychwstania,
który nast¹pi³ noc¹. Zapisy
w Nowym Testamencie œwiad-
cz¹, ¿e gdy Maria Magdalena
przyby³a do grobu Jezusa,
œwiat jeszcze pogr¹¿ony by³
w ciemnoœciach, a kamieñ,
zas³aniaj¹cy wejœcie do
grobu, ju¿ by³ odsuniêty. W
niektórych jêzykach s³owiañ-
skich œwiêto okreœla siê jako
Wielki Dzieñ, w i innych

przyjêto nazwê Zmartwych-
wstanie.

Na œwiecie znane jest te¿
jako Pascha, od hebrajskiego
Pesach, wiosennego Œwiêta
Przaœników, upamiêtniaj¹-
cego wyjœcie ¯ydów z Egiptu,
obchodzonego w pe³niê ksiê-
¿yca, w czasie którego na ofiarê
przeznaczano jednoroczne
baranki. Chrystus jako Heb-
rajczyk, obchodzi³ to œwiêto, na
nie wraz z uczniami przyby³ do
Jerozolimy i œwiêto Pesach
sta³o siê t³em mêki, œmierci
i zmartwychwstania Jezusa.

Podczas Soboru nicej-
skiego w 325 roku ustalono,
¿e bêdzie siê je obchodziæ w
pierwsz¹ niedzielê po pierwszej
wiosennej pe³ni ksiê¿yca,
przypadaj¹cej po równonocy
wiosennej. Sposób obliczenia
tej daty zosta³ podany przez
niemieckiego matematyka
C. F. Gaussa.

Wielkanoc jest wiêc œwiê-
tem ruchomym: mo¿e wypaœæ
najwczeœniej 22 marca, zaœ
najpóŸniej 25 kwietnia. Po
wprowadzeniu kalendarza
gregoriañskiego znów pojawi³y
siê odmiennoœci: w prawos³a-
wiu Wielkanoc obchodzi siê
bowiem zgodnie z kalenda-
rzem juliañskim.

Z dat¹ Wielkanocy powi¹-
zany jest termin wiêkszoœci
ruchomych œwi¹t ogólno-
chrzeœcijañskich i katolickich,
m.in.: Œroda Popielcowa,
Wielki Post, Triduum Pas-

chalne, Wniebowst¹pienie
Pañskie, Zes³anie Ducha
Œwiêtego, Bo¿e Cia³o.

Namalujemy pisankê
ku chwale Boga

Podczas warsztatów lice-
aliœci ze Stanis³awowa przypo-
minali sobie dawne obyczaje,
zwi¹zane z pisankami. Wedle
tradycji, jaja maluj¹ dziew-
czyny i kobiety. Musz¹ to robiæ
w ciszy, spokoju oraz skupione
na dobrych myœlach. Malu-
j¹c, cicho œpiewaj¹ piosenki
o wioœnie. Malowanie rozpo-
czyna siê w œwiêto Ofiarowa-
nia Pañskiego - Stritennia (15
lutego) – jak tylko m³ode
s³oñce zaczyna przybieraæ na
si³ach, id¹c ku wioœnie.

Na Wielkanoc pisanki daj¹
sobie nawzajem krewni i przy-
jaciele. Zazwyczaj, maluje siê
od 15 i wiêcej jaj. Jedn¹ lub
dwie pisanki k³adzie siê do
koszyka ze œwiêconk¹, ze
dwie-trzy – na cmentarzu,
jedn¹ - dwie daje siê kap³anowi
w cerkwi, czêœæ - w prezencie.
Dzieciom wrêcza siê jasne,
jaskrawe pisanki, doros³ym –
z czterdziestoma klinkami,
liniami krzywymi oraz symbo-
lami nieskoñczonoœci.

Poza tym, na Ukrainie
pisanka symbolizuje mi³oœæ.
Dziewczyny daruj¹ ch³opa-
kom, którzy im siê podobaj¹,
pisankê czerwon¹. W zamian
ch³opcy powinni wrêczyæ
chustkê albo korale, symboli-
zuj¹ce przysz³e wesele. Naj-
³adniejsze pisanki dziewczyny
zalewaj¹ wod¹, a potem myj¹
ni¹ twarz, by byæ „piêknymi,
jak malowanie”.

Ofiarowane pisanki trzyma
siê w domu do nastêpnych
Œwi¹t Wielkanocnych, a na-
wet przez wiele lat. K³adzie siê
je na ozdobnym pó³misku albo
przez wydmuchany otwór
wk³ada kilka splecionych ze
sob¹ nici z kitk¹ na koñcu.
Mo¿na tak nanizaæ ca³y sznur
pisanek i powiesiæ na œcianie
w pokoju goœcinnym. Jeœli

pisanka niechc¹cy siê pot³u-
cze, nale¿y j¹ zakopaæ w ziemi,
najlepiej w ogrodzie lub w
polu.

Oprócz pisanek s¹ te¿ kra-
szanki, przewa¿nie koloru
czerwonego, który symbolizuje
przelan¹ za ludzi krew
zmartwychwsta³ego Zbawi-
ciela oraz radoœæ ¿ycia. Ciem-
noczerwony kolor otrzymuje
siê z wywaru ³upin cebuli.
Z kory dzikiej jab³oni – kolor
¿ó³ty, z m³odych brzozowych
liœci – zielonkawy, z szyszek
olchy – brunatny. Do wody do

farbowania kraszanek dodaje
siê trochê wody œwiêconej – ze
œwiêta Chrztu Pañskiego,
Ofiarowania Pañskiego i Zwia-
stowania. Zazwyczaj krasza-
nek jest 13 – na wspomnienie
Chrystusa i 12 Aposto³ów.

W Polsce w ka¿dym z do-
mów podczas Œwi¹t Wielka-
nocnych pojawiaj¹ siê
pisanki – robione w³asnorêcz-
nie lub kupione. S¹ to ozdo-
bione jajka drewniane albo
zwyk³e kurze. Metody ozdabia-
nia s¹ przeró¿ne. Mo¿na je
malowaæ farbkami jednolicie
lub w jakieœ wzory, wyskroby-
waæ w nich wzorki lub wiele
wiele innych.

Pisanki ukraiñskie ró¿ni
od polskich to, ¿e ukraiñskie
symbole wielkanocne s¹ oz-
dobione ornamentami. Na
pisankach polskich mo¿na
zobaczyæ rysunki. Wszystkie
pisanki ukraiñskie zosta³y
w liceum w Nowej Soli.

W trakcie pobytu na Ukrai-
nie goœcie z Polski byli w
Muzeum Pisanek w Ko³omyi –
jednym z najwiêkszych w Eu-
ropie. Byli tak¿e w Kosowie –
huculskim centrum pisan-
karstwa.

PISANKA EUROPEJSKA

AGNIESZKA RATNA tekst
WITALIJ KOSTYKEWYCZ
zdjêcia

Gliniane doniczki i szyde³-
kowane lalki, star¹ broñ
kozack¹ i tkane gobeliny,
wyroby ze szk³a i s³omy, pa-
mi¹tki z kamienia i drewna,
tradycyjne ukraiñskie stroje
ludowe i ozdoby... Artyœci ze
Lwowa i £ucka prezentowali
to wszystko na Jarmarku
Jagielloñskim w Lublinie,
który odby³ siê w sierpniu
2007 r. Jarmark wirowa³
przez piêæ dni, chêtnych do
nabycia rêkodzie³a nie bra-
kowa³o. Mamy, które przysz³y
z dzieæmi, musia³y dos³ownie
odrywaæ swoje pociechy od
ptaków wielkanocnych,
wykonanych ze s³omy lub
papieru. Ich autork¹ by³a
plastyczka i pisankarka (ma-
luj¹ca pisanki) Swit³ana
Kostykewycz. Ptaki nie roz-
chodzi³y siê, a rozlatywa³y
i niemal¿e ka¿de dziecko
wraca³o do domu z ptakiem
w rêku.

Ptaki – to jeden z naj-
bardziej ulubionych symboli
Ukraiñców – mówi artystka.
– Istnieje legenda, ¿e pod
postaci¹ ptaków na ziemiê
wracaj¹ dusze zmar³ych
rodziców. W œwiecie przed-
chrzeœcijañskim uwa¿ano je
za symbole losu, rodziny, mi-
³oœci, za talizmany weselne,
za opiekunów rodziców i ko-
biet. W chrzeœcijañstwie
ptaki s¹ zwiastunami Zmart-
wychwstania, a jajeczka –
symbolami radoœci i wiary w
Jezusa Chrystusa.

Wiadomoœæ o tym, ¿e w
jednej ze wsi na Wo³yniu od

dawna wrêcza siê sobie naw-
zajem nie tylko kraszanki,
ale tak¿e w³asnorêcznie wy-
konane ptaszki, Swit³anie
Kostykewycz przekaza³a ko-
le¿anka, która powróci³a z
wyprawy folklorystycznej.
Artystka od razu zapali³a siê
do odrodzenia tej tradycji
ludowej, wiêc nastêpnego
dnia skontaktowa³a siê z oso-
b¹, któr¹ jeszcze babcia nau-
czy³a wykonywaæ atrybuty
wielkanocne. Telefonicznie
przekazywa³a pani Swit³anie
informacje o tym, jak z
materia³ów podrêcznych
wykonuje siê symboliczne
upominki wielkanocne.

- Nie ma w tym nic skom-
plikowanego – mówi pani
Swit³ana, pokazuj¹c przed-
stawicielowi „Kuriera Gali-
cyjskiego”, jak siê wykonuje
ptaszki. - Bierzemy s³omê
¿ytni¹ lub pszeniczn¹, mo-
czymy j¹ i trochê prostujemy

¿elazkiem. Jeœli nie mamy
s³omy, mo¿na u¿yæ koloro-
wego papieru, wczeœniej po-
ci¹wszy go w paseczki. S³omê
czy papier kolorowy sk³ada-
my na krzy¿ i kilka razy
przeplatamy. Dwie po³owy
sk³adamy razem i ³¹czymy z
obu stron. Do œrodka wk³a-
damy jajko, potem wyginamy
g³ówkê i ogonek.

Dziœ ptaki wielkanocne
Swit³any Kostykewycz s¹ zna-
ne daleko poza granicami
Wo³ynia. Artystka nauczy³a
tej sztuki dzieci ze szko³y
niedzielnej przy œwi¹tyni
Opieki Matki Bo¿ej w £ucku.
Swego rodzaju wystawa prac
jest urz¹dzana pierwszego
dnia Œwi¹t Wielkanocnych.
Po Mszy œw. dla dzieci urz¹-
dza siê œwi¹teczne zabawy.
Na zakoñczenie spotkania
uczniowie szko³y niedzielnej
podchodz¹ do rodziców i
krewnych, i ze s³owami: „Chrys-
tus Zmartwychwsta³!” wrê-
czaj¹ im ptaki wielkanocne.

KG
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

 Tym razem na zjazd naszej
m³odzie¿y przyby³a Integracyj-
na Grupa Teatralna POMOST
dzia³aj¹ca przy Miejskim
Oœrodku Kultury w Orzeszu
na Œl¹sku. Jej spektakl w
koœciele by³ na bardzo wy-
sokim poziomie. Teatr jest
laureatem wielu wysokich
nagród ogólnopolskich kon-
kursów i festiwali. M³odzi
amatorzy sceny powiedzieli, ¿e
ponad 10 lat temu grupa

m³odzie¿y z Orzesza pod
przewodnictwem Iwony WoŸ-
niak zdecydowa³a siê poprzez
teatr zbudowaæ POMOST
pomiêdzy œwiatem ludzi nie-
pe³nosprawnych a rzeczywis-
toœci¹ m³odych pasjonatów
sztuki. Ten oryginalny teatr
od pocz¹tku swojego istnienia
jest nie tylko zrzeszeniem ludzi
pragn¹cych rozwijaæ swój
warsztat aktorski, ale tak¿e
têtni¹c¹ ¿yciem rodzin¹, rea-
guj¹c¹ ¿ywo na swoje problemy
i wspólne sukcesy.

Na podobnych zasadach
dzia³a te¿ twórcza m³odzie¿
parafialna z Kamionki Bus-
kiej. Sala miejskiego Budynku
Kultury by³a do szczêtu wype³-
niona, gdy na scenie odbywa³o
siê ich przedstawienie na te-
mat wspó³czesnych zagro¿eñ
dla dzieci i m³odzie¿y. Obecny
wœród widzów ks. arcybiskup
Mieczys³aw Mokrzycki z³o¿y³
serdecznie podziêkowanie
kustoszowi Sanktuarium Je-
zusa Milatyñskiego ks. W³a-
dys³awowi Derunowowi za
zorganizowanie zjazdów m³o-
dzie¿y chrzeœcijañskiej w Ka-
mionce Buskiej. Dziêkowa³ te¿
wszystkim poszczególnym gru-
pom przyby³ym z bliska i da-
leka, a m³odych artystów z
Kamionki Buskiej zaprosi³
z ich spektaklem do Lwowa.
W imieniu miejscowych w³adz
¿yczenia uczestnikom X zjazdu
m³odzie¿y w Kamionce Buskiej
z³o¿y³ burmistrz miasteczka
Mychaj³o W³adyka.

ZJAZD MŁODZIEŻY
W KAMIONCE BUSKIEJ

W czasie Wielkiego Postu, 4 kwietnia, Sanktuarium Pana Jezusa z Milatyna, które
znajduje siê w Kamionce Buskiej po³o¿onej 40 km od Lwowa, po raz dziesi¹ty sta³o
miejscem spotkania m³odzie¿y rzymskokatolickiej z trzech obwodów: lwowskiego,
iwanofrankowskiego (d. stanis³awowskiego) i tarnopolskiego. Przyby³ metropolita
lwowski Mieczys³aw Mokrzycki, wyg³osi³ homiliê oraz przewodniczy³ procesji z palmami
ulicami miasteczka.

EUSTACHY BIELECKI
uczeñ szko³y nr 10
we Lwowie tekst
KONSTANTY CZAWAGA
zdjêcie

Wielki Post – czas szcze-
gólnych umartwieñ, wycisze-
nia, oczyszczenia duszy, czas
na przygotowanie siê do
Zmartwychwstania Chrys-
tusa. Zmartwychwstanie – to
nie tylko powstanie z mart-
wych Syna Bo¿ego, które siê
dokona³o 2009 lat temu i nas
to ca³kiem nie dotyczy...
Zmartwychwstanie niesie w
sobie g³êbokie treœci, daleko
nie zawsze zrozumiane wspó³-
czesnemu cz³owiekowi. Przede
wszystkim, Chrystus by³
pierwszym i da³ nam przyk³ad
jak œpiewamy w pieœni
Wielkanocnej:

Chrystus
Zmartwychwstan jest,
Nam na przyk³ad dan jest,
I¿ mamy
zmartwychpowstaæ,
z Panem Bogiem królowaæ...

Z tego wynika, ¿e podobnie
jak Chrystus musimy zmart-
wychwstaæ, ¿e ¿ycie po œmierci
istnieje!... Jednak, jeœli bê-
dziemy prowadziæ ¿ycie zgodne
z Ewangeli¹, osi¹gniemy
pe³niê udzia³u w Zmartwych-
wstaniu i królestwie niebies-
kim. Oprócz znaczenia dla
zycia naszego w przysz³oœci,
jest równie¿ treœæ symboliczna
– Zmartwychwstanie z grze-
chów, powstanie z ciemnoœci
do pe³nego obcowania z Bo-
giem! I tego mo¿emy doœwiad-
czaæ bardzo czêsto – przystê-
puj¹c do spowiedzi. W konfe-
sjonale oczyszczamy siê z
grzechów, a w Komunii œw.
³¹czymy siê z niebem.

A teraz w czasie Wielkiego
Postu mamy œwietn¹ mo¿li-
woœæ poprawy, wspania³y czas

do przygotowania siê nie tylko
fizycznie do œwi¹t, ale i du-
chowo – do osobistego spot-
kania ze Zmartwychwsta³ym.

Tu bardzo nam pomo¿e
postanowienie Wielkopostne.
Zwracam siê teraz nie tylko do
dzieci, ale i do doros³ych... Nie
myœlcie, ¿e postanowienia – to
sprawa dzieci, które przynosz¹
na Drogê Krzy¿ow¹ serduszka
z napisanym postanowieniem.
Nie myœlcie, ¿eœcie ju¿ z tego
wyroœli – przecie¿ wszyscy
jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi.
Wybrawszy postanowienie,
starajcie siê go spe³niaæ,
czêœciej przychodŸcie do
koœcio³a, czyñcie dobre uczyn-
ki, starajcie siê przezwyciê¿yæ
na³óg – bo w³aœnie grzech jest
najstraszniejszym na³ogiem!
Dni pokuty przemin¹ w ,,bu-
dowaniu siebie” w ci¹g³ej

poprawie. Gdy jednak wytrwa-
my do koñca, przyjdzie najwa¿-
niejszy czas – Misterium Mêki
i Zmartwychwstania.

W³aœnie w Wielki Tydzieñ
szatan jest najaktywniejszy,
w³aœnie w tym czasie bêdzie
on kusiæ, a naszym zadaniem
jest  nie zawieœæ ni siebie, ni
Pana Boga. Czêsto ludzie za-
daj¹ pytanie – czemu Pan Je-
zus nie móg³ odkupiæ œwiat
bez mêki, przecie¿ by³ Bogiem
Wszechmog¹cym? OdpowiedŸ
jest na pozór prosta – Chrys-
tus by³ podobny do nas we
wszystkim oprócz grzechu. Nie
móg³ wtedy tak po prostu
zmieniæ œwiata... Pamiêtajmy
– bez Krzy¿a Wielkiego Pi¹tku
nie by³oby radoœci poranka
Wielkanocnego, musimy cier-
pieæ by osi¹gn¹æ zap³atê, a za-
p³ata jest bardzo wielka...
Wiêc ¿yczê Pañstwu owocnego
Wielkiego Postu i radoœci z
powstania z grzechu oraz
Weso³ego ALLELUJA!

Niedziela Palmowa we Lwo-
wie obchodzona by³a jak
zawsze bardzo uroczyœcie.
O godz. 11.00  po Mszy œw.
w bazylice metropolitalnej
ks. arcybiskup Mieczys³aw
Mokrzycki przewodniczy³
równie¿ procesji z palmami
dooko³a Katedry. Radoœæ
naszych wiernych podzieli³
te¿ ks. arcybiskup Claudio
Gugerotti, nuncjusz apos-
tolski w Gruzji i s¹siednich
pañstwach kaukaskich.

NAJLEPSZA RECEPTA
NA DOBRE ŚWIĘTA

KG

KG

W œwiêta
Zmartwychwstania
¿yczê Ci,
by w Tobie
zmartwychwsta³y:
zapomniane marzenia,
m³odzieñczy optymizm,
sztubacka fantazja.
Niech w Twoim sercu
zapanuje wiosna –
odrodzenie nowego ¿ycia.
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

28-29 marca w pomiesz-
czeniu WSD Archidiecezji
Lwowskiej w Brzuchowicach
pod patronatem Konsula
Generalnego we Lwowie Grze-
gorza Opaliñskiego odby³ siê
I konkurs wiedzy o jêzyku
i kulturze polskiej dla dzieci
„Znasz-li ten kraj…”

angielski i francuski. Pocho-
dzê z tych terenów, ze wsi.
Babcia by³a Polk¹. Nauczanie
jêzyka polskiego prowadzimy
fakultatywnie. W³adze miej-
scowe chêtnie z nami wspó³-
pracuj¹. Staramy siê, ¿eby
jêzyk polski by³ w ka¿dej
szkole. Polaków jest mniej wiê-
cej pó³tora tysi¹ca, jest sporo
rodzin mieszanych. Najwiêcej
Polaków zbiera siê w koœciele

kursie jêzyka polskiego w
Lublinie. ZaprzyjaŸni³em siê
z Polakami z Anglii. Opowia-
da³em im, jakie mamy prob-
lemy z budow¹ koœcio³a i in-
nymi sprawami. Napisali o nas
w prasie angielskiej. Zbierali
pieni¹dze. Przyjecha³a z Anglii
delegacja do S³awuty i wtedy
przekazali pieni¹dze raz, po-
tem drugi… Koœció³ - to jest
œrodowisko, które skupia. Os-
tatnio mamy tak¿e dzieci z
rodzin ukraiñskich, które
chc¹ po prostu nauczyæ siê
jêzyka. Po³owa dzieci jest z
rodzin polskich.

„Nauczy³em jêzyka pol-
skiego oko³o 80 dzieci – doda³
Aleksander Jermakow. - Jest
jeszcze jedna pani, która ma
wiêcej uczniów. Przyjecha³o ze
mn¹ piêcioro dzieciaków ze
S³awuty: z 10, 9 i 8 klasy. W
zesz³ym roku wyjecha³o na
studia do Lublina trzech m³o-
dych ludzi. Jedna dziewczyna
studiuje dziennikarstwo
i dwóch studiuje anglistykê”.

Wanda Szatkowska jest
prezesem organizacji polskiej
w Nietyszynie od piêciu lat.

„W Nietyszynie m³odzie¿y
jest du¿o – stwierdzi³a. - Mamy
zajêcia z jêzyka polskiego w
czterech szko³ach. Poza tym,
zajmujemy siê dzia³alnoœci¹
kulturaln¹. Organizujemy
ró¿ne spotkania okolicznoœ-
ciowe. JeŸdzimy na wycieczki
do miejsc historycznych.
Latem - na kolonie do Polski.
Jako podsumowanie tych
naszych zajêæ, na koniec roku
szkolnego organizujemy Dzieñ
kultury polskiej. W naszym
oœrodku organizujemy te¿
spotkania z ludŸmi starszymi,
za³atwiamy ró¿ne sprawy.
Przede wszystkim, jestem
nauczycielk¹ i chcê, ¿eby ta
polskoœæ w Nietyszynie roz-
wija³a siê, wzmacnia³a siê,
¿eby ludzie mieli wiedzê o swo-
ich korzeniach, o swojej to¿-
samoœci. Szkoda tylko, ¿e nie
mamy w swojej miejscowoœci

ludzi przygotowanych, ¿eby
mogli w tym trochê pomóc. Bo
jeden cz³owiek, wiadomo, nie
mo¿e wszystkiego ogarn¹æ,
je¿eli jeszcze ma pracê zawo-
dow¹, w³asn¹ rodzinê. A chcia-
³abym to wszystko poszerzyæ”.

Z niepokojem i niecierpli-
woœci¹ wszyscy oczekiwali
wyników konkursu. Konsul
Generalny RP we Lwowie
Grzegorz Opaliñski z³o¿y³

wieka, kszta³towanie dzieci
przebiega w bardzo szcze-
gólnych warunkach, ponie-
wa¿ poza krajem ojczystym.
W warunkach, które nie
przypominaj¹ zwykle tych
szkó³, które s¹ w Polsce.
Dlatego Konsulat Generalny
RP we Lwowie przygotowa³
nagrody nie tylko dla dzieci,
równie¿ dla nauczycieli. Kon-
sul Generalny Grzegorz Opa-

Więź z Macierzą

JAŚ SIĘ UCZY – JAN BĘDZIE UMIAŁ

Nauczyciele z uczniami ze S³awuty przed pomnikiem
Jana Paw³a II

Reprezentanci
nowego pokolenia

W ci¹gu dwóch dni polska
m³odzie¿ szkolna z ca³ego
okrêgu konsularnego po raz
pierwszy zgromadzi³a siê
razem. By³a to chyba setka
dziewcz¹t i ch³opców, najzdol-
niejszych w poznawaniu
jêzyka i kultury swoich przod-
ków. Mieli mo¿liwoœæ te¿
zwiedziæ Lwów, zobaczyæ za-
bytki tego miasta, dziedzictwo
narodu polskiego.

Przed pomnikiem Jana
Paw³a II na placu seminaryj-
nym, gdzie m³odzie¿ robi³a
zdjêcie pami¹tkowe, pozna³em
nauczycieli jêzyka polskiego
z obwodu chmielnickiego.

Aleksander Jermakow ze
S³awuty powiedzia³ „Kurie-
rowi”: „Jestem nauczycielem
jêzyków obcych: wyk³adam

na œwiêta, na Bo¿e Narodze-
nie, na Wielkanoc, na Bo¿e
Cia³o. Wtedy widaæ, ¿e sporo
jest ludzi. Niektórzy z nich nie
znaj¹ ju¿ jêzyka, w czasach
sowieckich nie przyznawali
siê, ¿e s¹ Polakami. Z naszych
terenów wysiedlano Polaków
do Kazachstanu, na Syberiê.
Teraz dziadkowie chc¹, ¿eby
ich dzieci, wnuki uczy³y siê
jêzyka polskiego i chêtnie
przyprowadzaj¹ te ma³e dzieci
do nas”.

Pan Jermakow powiedzia³,
¿e ten prawdziwy „powrót do
Ÿróde³” rozpocz¹³ siê, gdy
z pomoc¹ pracowników „Ener-
gopolu” z Lublina odbudowy-
wano koœció³ w S³awucie.
Chêtnie przyje¿d¿ali w sobotê
do pracy na budowie. Potem
szukaliœmy ró¿nych kontak-
tów. „W 1991 roku by³em na

Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliñski
wrêcza dyplom i nagrodê

serdeczne podziêkowania obec-
nym nauczycielom jêzyka
polskiego za udzia³ w I kon-
kursie wiedzy o kulturze, o tra-
dycji i o literaturze polskiej.

„Konkurs ten zosta³ og³o-
szony ca³kiem niedawno i jes-
teœmy pod wra¿eniem po-
ziomu, jaki by³ reprezento-
wany przez wszystkich uczest-
ników – powiedzia³ Grzegorz
Opaliñski. - Ten poziom - to
wynik pracy nauczycieli”.

Ich praca - to nie tylko
nauczanie dzieci w szkole –
mówi³ dalej Konsul Gene-
ralny. Nie tylko wyposa¿enie
ich wychowanków w umiejêt-
noœci, która pozwala im pog-
³êbiaæ wiedzê, formowaæ
œwiatopogl¹d, ale przede
wszystkim wychowanie. To
kszta³towanie m³odego cz³o-

liñski zapewni³, ¿e ten kon-
kurs stanie siê tradycj¹
i bêdzie coroczny.

Wielu uczestników, m³od-
szych i starszych, otrzyma³o
z r¹k pana konsula dyplomy,
s³owniki, podrêczniki, intere-
suj¹ce ksi¹¿ki.

Aleksandra Krajnik z
Borys³awia, jak inni nauczy-
ciele, nie ukrywa³a swojej ra-
doœci, ¿e jej wychowanka
zdoby³a pierwsze miejsce w
m³odszej grupie: „Nazywa siê
Zofia Rywkowicz. Ma dalekie
polskie korzenie, prababcia
jest Polk¹. Dziecko jest bardzo
utalentowane. Dziewczynka
jest bardzo pracowita. Czyta
wszystkie ksi¹¿ki, które do-
staje. Teraz uczy siê w 7 kla-
sie, bêdzie chodzi³a do nas
jeszcze przez dwa lata”.
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RENATA KLÊCZAÑSKA
tekst i zdjêcia

28 i 29 marca br. w Brzu-
chowicach spotkali siê ucz-
niowie ucz¹cy siê jêzyka
polskiego i zdobywaj¹cy wiedzê
o Polsce w ró¿nych punktach
nauczania na Ukrainie i ich
nauczyciele. £¹cznie zg³osi³o
siê 26 uczniów w grupie
m³odszej i a¿ 41 w grupie star-
szej. Zgodnie z regulaminem,
nauczyciel móg³ wytypowaæ do

konkursu 2 osoby z ka¿dej
kategorii wiekowej.  Sobota to
135 minutowy test w starszej
grupie, maj¹cy na celu spraw-
dzenie rozumienia tekstu
czytanego i s³uchanego, umie-
jêtnoœci gramatycznych jê-
zyka polskiego, stopnia wiedzy
o kulturze Polski i umiejêt-
noœci pisania takich form
wypowiedzi jak og³oszenie, list
lub podanie. Za test mo¿na
by³o otrzymaæ 169 punktów.
Do czêœci drugiej przechodzili

uczniowie, którzy uzyskali mi-
nimum  125 pkt.  Grupa m³od-
sza test rozwi¹zywa³a w ci¹gu
120 min, a sprawdza³ on
leksykê uczniów, umiejêt-
noœci komunikacyjne, bada³
wiedzê o kulturze  Polski,  by
na koniec oceniæ takie formy
wypowiedzi pisemnej, jak
pozdrowienia z wakacji czy „W
œrodê w mojej szkole”.  Na tes-

tach  dodatkowo nale¿a³o siê
wykazaæ rzeteln¹ wiedz¹ z his-
torii Polski, znajomoœci¹ tra-
dycji i obyczajów polskich,
a tak¿e znajomoœci¹ literatury
i symbolik¹ (zw³aszcza w gru-
pie starszej).Do czêœci ustnej
przesz³o po 15 osób z ka¿dej
grupy. Niedziela to czêœæ ust-
na, a wiêc przygotowane pre-
zentacje o sobie, swoim mieœcie,
losowanie tematów dodatko-
wych i na koniec pytania
dodatkowe od cz³onków jury

HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia

W ostatni¹ sobotê na
Przykarpackim Uniwersy-
tecie Narodowym im. W. Ste-
fanyka pod patronatem
Ambasady RP na Ukrainie
odby³ siê pi¹ty, jubileuszowy
„Konkurs Ortograficzny
Jêzyka Polskiego”.

W spotkaniu uczestniczyli
studenci poloniœci ze Stanis-
³awowa, Lwowa, Miko³ajowa,
Kijowa, Odessy. Przyjechali
tak¿e przedstawiciele Wy¿szej
Szko³y Zawodowej z Gorzowa
Wielkopolskiego oraz wyk³a-
dowcy filologii polskiej z wielu
uczelni wy¿szych Ukrainy.
Byli tak¿e goœcie z Polski.
Spotkanie sta³o siê wiêc oka-
zj¹ do tego, by porozmawiaæ,
wymieniæ doœwiadczenia,
omówiæ problemy.

„Spoœród centrów polonis-
tyki na Ukrainie nasze nale¿y
do najlepszych, dlatego ju¿ od
kilku lat odbywaj¹ siê u nas

w celu rozwiania najmniej-
szych w¹tpliwoœci, komu
przyznaæ laur zwyciêstwa.

Konkurs by³ na wysokim
poziomie, zadania do wyko-
nania trudne, zaskoczy³a
mnie wcale nie ma³a wiedza

konkursy ortograficzne, –
opowiada „Kurierowi Ga-
licyjskiemu” Igor Cependa,
prorektor d.s. wspó³pracy
miêdzynarodowej. – Zreszt¹,
na Przykarpaciu s¹ bardzo
goœcinni ludzie i na pewno
poka¿emy goœciom nasze góry,
uzdrowisko górskie „Bukowel”
oraz wiele ciekawego.”

Studenci i wyk³adowcy na
pocz¹tku absolutnie nie my-
œleli o rozrywkach. Przed roz-
poczêciem konkursu wszyscy

byli uwa¿ni i skupieni. W jury
nie by³o wyk³adowców tych
uczelni, które reprezentowali
studenci. Prace ocenia³y prof.
El¿bieta Skorupska-Raczyñ-
ska i Raisa Siergiejewa, wy-
k³adowca Wy¿szych Kursów
Akademii Dyplomatycznej
Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Ukrainy, w której
kszta³c¹ siê przyszli dyplomaci.

Zadania nie by³y ³atwe,
organizatorzy uwzglêdnili, ¿e
uczestnicy konkursu ucz¹ siê

Okiem jurora I Konkurs Wiedzy o Języku
i Kulturze Polskiej „Znasz�li ten kraj…?”

historyczna niektórych uczest-
ników. Podawali daty z historii
Polski, wymieniali prezyden-
tów Polski, prezentowali
sylwetki Polaków, pewnie
ustalali hierarchiê wa¿noœci
ludzi i ich dzia³añ, wprowa-

dzaj¹c chwilami  w zdumienie
jurorów.

Z tym wiêksz¹ radoœci¹
sk³adam gratulacje Annie
Rabarskiej z Ka³usza i jej na-
uczycielce p. Nadii Barnycz za
zwyciêstwo w starszej katego-
rii wiekowej oraz Zofii Rew-
kowycz z Borys³awia i jej
nauczycielce p. Aleksandrze
Krajnik za palmê pierwszeñ-
stwa w grupie m³odszej. Drugie
miejsce zajêli: Andrzej Piet-
ruszka z Drohobycza, Justyna
Iwaszczak z Sambora, trzecie:
Maria Ga³ka z Kamieñca Po-
dolskiego i Mariana Jedlicka
z Drohobycza.

Wyró¿nienia otrzymali:
Roma Gunkiewicz, Maria
Oleksiw, Julia Symczycz,
Natalia Buhera, Julia Bernad,
Olesia Czystiakowa, An¿ela
Danielkiewicz, Olena Gerycz
i Anna Proæ.

Sponsorami nagród byli:
Konsulat Generalny Rzeczy-
pospolitej Polskiej we Lwowie
i Ogólnoukraiñskie Koordy-
nacyjno-Metodyczne Centrum
Nauczania Jêzyka i Kultury
Polskiej w Drohobyczu.

Pierwszy konkurs za nami,
mo¿na ju¿ zacz¹æ szykowaæ
siê do kolejnego, bowiem
Konsul Generalny Grzegorz
Opaliñski zapowiedzia³, ¿e
wejdzie on na sta³e do kalen-
darza imprez. Do zobaczenia
wiêc za rok, na II Konkursie
Wiedzy o Jêzyku i Kulturze
Polskiej…

KONKURS ORTOGRAFICZNY
W IWANO�FRANKIWSKU (d. STANISŁAWOWIE)

KG

Rozpoczêcie dyktanda
Wyk³adowcy jêzyka polskiego z ca³ej Ukrainy s¹ zainte-
resowani „Kurierem Galicyjskim”

jêzyka polskiego jako obcego.
„Nie by³o nic takiego, czego
byœmy nie rozumia³y czy nie
zna³y, - powiedzia³y po wyjœciu
z sali Julia Buj oraz Iryna
Szewczyk, studentki Lwow-
skiego Uniwersytetu Narodo-
wego im. Iwana Franki. –
Oczywiœcie, konkurencja jest
ostra, a zadania – nie³atwe.
Spodziewamy siê jednak wy-
granej.”

Pan Igor Cependa powie-
dzia³, ¿e najlepsi m³odzi polo-
niœci otrzymaj¹ drogie s³ow-
niki oraz wiele literatury w
jêzyku polskim. Mamy nadziejê,
¿e przedstawiciele Ambasady
RP w Kijowie bêd¹ propono-
wali uczestnikom konkursu
wiele programów stypendial-
nych, których, na szczêœcie,
dla naszej zdolnej m³odzie¿y
jest pod dostatkiem.
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JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

W niedzielê, 15 marca,
po Mszy œw. o godz. 13 od-
by³a siê w Katedrze Lwow-
skiej niecodzienna impreza
– muzyczne widowisko „Droga
Krzy¿owa – muzyczne obrazy
i impresje”. Misterium mu-
zyczno-poetyckie przedsta-
wione na s¹d widzów lwow-
skich – to autorski projekt
Marka Stryszowskiego z
Wieliczki.

Jego oryginalnoœæ polega
na specjalnie skomponowanej
przez Cezarego Chmiela (mu-
zyczne obrazy) i Marka Stry-
szowskiego (muzyczne impre-
sje) wspó³czesnej muzyki jaz-
zowej, inspirowanej wierszami
œp. ksiêdza Jana Twardow-
skiego. Misterium wykona³a
grupa muzyków pod kierow-
nictwem Stryszowskiego,
który te¿ gra³ na saksofonie i
œpiewa³. W zespole wyst¹pili
równie¿ Cezary Chmiel – in-
strumenty klawiszowe, Tomasz

Kudyk – tr¹bka, perkusista –
Tomasz Grochot. Wiersze ks.
Jana Twardowskiego recytowa³
aktor Jan Nowicki.

Nie zwa¿aj¹c na niezwyk³¹
oryginalnoœæ pomys³u, jazzo-
we wykonanie i efekty dŸwiêku
saksofonu i tr¹bki w prasta-
rych murach koœcielnych,
uwaga obecnych w pierwszej
kolejnoœci by³a skupiona na
g³êbokiej filozoficznej treœci
wierszy (raczej g³êbokich
rozmyœlañ) ks. Twardow-
skiego. Tym bardziej, ¿e œp.

ksi¹dz Twardowski niejeden
raz odprawia³ tu Mszê œwiêt¹.
Wœród obecnych byli ludzie,
którzy znali go osobiœcie,
lubili, cenili jego dzia³alnoœæ
koœcieln¹ i spo³eczn¹, podzi-
wiali jego talent poetycki.
W wierszach „Drogi Krzy¿owej”
tyle serca, tyle rozmyœlañ o
ludziach, o nas, o tych wszyst-
kich, za kogo Zbawiciel odda³
swoje ¿ycie. Czy tak ¿yjemy,
zachowujemy siê, czy jesteœmy
warci tej ofiary? I odpowiada
ksi¹dz Twardowski – Bóg wie,

co czyni. A my wiemy, jak¹
drog¹ idziemy? Dusza ksiêdza
by³a jakby obecna w murach
Katedry Lwowskiej. Naprawdê
poeta ¿yje, dopóki brzmi¹ jego
wiersze, dopóki jego twórczoœæ
jest potrzebna ludziom. Pod
tym wzglêdem ksi¹dz Twar-
dowski nadal jest obecny
wœród nas.

Jan Nowicki gra³ rolê ksiê-
dza Twardowskiego znakomi-
cie. Jest bardzo dobrym akto-
rem. Jego postaæ na ambonie
by³a doskonale widoczna z

ka¿dego miejsca. Nie tylko
jego g³os, recytacja, lecz wyraz
twarzy i gesty budzi³y zachwyt,
skupia³y uwagê na ka¿dym
jego s³owie.

Je¿eli chodzi o muzykê, to
artyœci stworzyli niecodzienny
spektakl. Wprowadzenie mu-
zyki jazzowej tylko podkreœli³o,
¿e prawdziwa sztuka nie ma
granic i ograniczeñ. Trzeba
mieæ tylko talent i duszê. Wy-
chwalaæ Pana Boga, rozmyœ-
laæ nad Jego cierpieniem, Jego
ofiar¹ i o jej znaczeniu dla nas,

dla ca³ego œwiata, mo¿na i
trzeba we wszystkich jêzykach
œwiata, równie¿ w ró¿nych
stylach scenicznych,
muzycznych, literackich etc.
Potrzebna jest tylko
duchowoœæ i talent. Tak¹
potrzebê serca i ducha maj¹
artyœci, którzy przedstawili
lwowianom misterium Mêki
Pañskiej. Artyœci doskonale

Misterium w rytmie jazzu

„DROGA KRZYŻOWA” W KATEDRZE LWOWSKIEJ

koncertowe prowadzi³y artys-
tów nie tylko po ca³ej Polsce,
lecz tak¿e daleko poza granice
kraju. W 2004 r. spektakl za-
prezentowano w Anglii, gdzie
4 kwietnia w polskim koœciele
w Balham odby³a siê angiel-
ska premiera. W dniach na-
stêpnych artyœci wyst¹pili na
najbardziej presti¿owych sce-
nach jazzowych Londynu.

Jan Nowicki w roli ks. Jana Twardowskiego

Misterium wykona³a grupa muzyków pod kierownictwem Marka Stryszowskiego, który
te¿ gra³ na saksofonie i œpiewa³. Cezary Chmiel – instrumenty klawiszowe, Tomasz Kudyk
– tr¹bka, perkusista – Tomasz Grochot

wybrali miejsce w Katedrze
Lwowskiej na skrzy¿owaniu
nawy z transeptem, u wejœcia
do prezbiterium. W³aœnie w tym
miejscu uda³o siê osi¹gn¹æ
idealny dŸwiêk i bezpoœredni
kontakt z publicznoœci¹.

Zespó³ „De Profundis”
Marka Stryszowskiego zapro-
si³ do Lwowa Konsulat Gene-
ralny RP. Na koncercie obec-
ny by³ Konsul Generalny RP
Pan Grzegorz Opaliñski i inni
pracownicy konsulatu. Do
Katedry przyby³ metropolita
lwowski abp Mieczys³aw
Mokrzycki, ksiê¿a, siostry
zakonne.

Spektakl – misterium „Dro-
ga Krzy¿owa” w wykonaniu
zespo³u „De Profundis” ma ju¿
swoj¹ historiê. Pierwszy kon-
cert  odby³ siê 13 kwietnia
2001 r. w kaplicy œw. Kingi
w kopalni soli w Wieliczce. Ju¿
w czerwcu tego¿ roku artyœci
wyst¹pili w koœciele œw. Miko-
³aja w Kijowie przed Ojcem
Œwiêtym Janem Paw³em II.
W nastêpnych latach drogi

W lutym 2005 r. misterium
pokazano w Hiszpanii, w
Pa³acu Królewskim w Sewilli.
W listopadzie tego¿ roku zespó³
„De Profundis” wyst¹pi³ w USA
i Kanadzie. Z okazji drugiego
wydania p³yty „Droga Krzy¿o-
wa” 22 marca 2007 r. zorgani-
zowano powtórn¹ premierê
w kaplicy œw. Kingi w kopalni
soli „Wieliczka”.

Misterium „Droga Krzy¿owa”
w wykonaniu  Jana Nowickiego,
Marka Stryszowskiego, Ceza-
rego Chmiela, Tomasza Kudy-
ka, Tomasza Grochota, które
jedno z wydañ krajowych
nazwa³o „Inaczej o Golgocie”,
wywo³a³o ogromne emocje
wœród lwowskiej publicznoœci,
wiernych rzymskokatolickiej
parafii katedralnej, goœci za-
proszonych przez Konsulat
Generalny RP. Serdecznie
podziêkowa³ artystom osobiœ-
cie nie jeden z obecnych. „Wy-
bitna gra” – powiedzia³ obecny
na spektaklu dyrektor gene-
ralny  Opery Lwowskiej Tadej
Eder.

Wœród zaproszonych goœci – abp Mieczys³aw Mokrzycki
(od prawej),  Konsul Generalny RP Pan Grzegorz Opaliñski
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Wystarczy zadzwonić

i taksówka
jedzie do Państwa

Nie potrzebują Państwo innego operatora

RADIO TAXIRADIO TAXI
Usługi taxi

Przewóz osób
oraz
ładunków
mikrobusami

Samochody
klasy VIP

KONSTANTY CZAWAGA

Na to pytanie odpowiedzi
udzieli³ Metropolita Lwowski
Mieczys³aw Mokrzycki, by³y
sekretarz osobisty Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II. Pod
koniec zesz³ego miesi¹ca do
ksiêgarñ w Polsce trafi³a
ksi¹¿ka „Najbardziej lubi³
wtorki”. Jest to rozmowa
dziennikarki TVN 24 Bry-
gidy Grysiak z arcybiskupem
Mokrzyckim. Prezentacja
wydania odby³a siê 31 marca
w sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski w War-
szawie.

J.E. Mieczys³aw Mokrzycki,
swego czasu sekretarz papies-
ki, wyjaœni³, ¿e Jan Pawe³ II
dlatego lubi³ w³aœnie wtorki, ¿e
dni te by³y dla papie¿a wolne
od wielu obowi¹zków. – Ojciec
Œwiêty móg³ wtedy swobodnie
spêdzaæ czas: czytaæ, pisaæ,
obcowaæ z natur¹. We wtorki
organizowane te¿ by³y wyjazdy
najbli¿szego otoczenia papie¿a
poza Watykan, m.in. do pob-
liskich sanktuariów, w których
uczestniczy³y te¿ rodziny ¿o³-
nierzy gwardii szwajcarskiej.
Podczas prezentacji ksi¹¿ki
„Najbardziej lubi³ wtorki” abp
Mokrzycki mówi³ o rodzinnej
atmosferze, panuj¹cej  w apar-
tamentach papieskich, wyciecz-
kach poza Watykan najbli¿-
szego otoczenia Jana Paw³a II
oraz jego trosce o rozwój wy-
darzeñ politycznych w Polsce
po 1989 r. Metropolita Mie-
czys³aw Mokrzycki podkreœli³,
¿e Ojciec Œwiêty by³ „wielkim
patriot¹, wielkim Polakiem,
który po wyborze na papie¿a
nie przesta³ myœleæ o ojczyŸ-
nie”. - Modli³ siê o pomyœlne
za³atwienie wielu spraw na
polu politycznym. Wiedzê o
bie¿¹cej sytuacji w kraju czer-
pa³ z bardzo czêstych wizyt
polskich biskupów. Ubolewa³
nad tym, ¿e prezydentem
zosta³ cz³onek partii postko-
munistycznej, ale i te sprawy
powierza³ Panu Bogu.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
w ostatnich latach mia³ dwóch
sekretarzy – ksiêdza a potem
biskupa Stanis³awa Dziwisza

i ks. Mieczys³awa Mokrzyc-
kiego, kap³ana lwowskiego.
Gdy ten drugi rozpoczyna³ po-
s³ugê przy papie¿u, by³ trzy-
dziestokilkuletnim ksiêdzem.
Podczas prezentacji w siedzi-
bie KEP abp Mokrzycki opo-
wiedzia³ o pierwszym spotkaniu
z Janem Paw³em II w 1996 r.
Ju¿ podczas pierwszego obia-
du zrozumia³, ¿e w otoczeniu
papie¿a panuje rodzinna,
domowa atmosfera. - Jego ser-
decznoœæ udziela³a siê od razu
innym. Zreszt¹ Ojciec Œwiêty
zawsze by³ pogodny, bywa³ te¿
powa¿ny, ale zawsze znajdo-
wa³ czas, by roz³adowaæ na-
piêt¹ atmosferê. Tak bywa³o
najczêœciej przy spotkaniach
z m³odzie¿¹.

Autor wywiadu Brygida
Grysiak przyzna³a, ¿e naj-
trudniejsze dla niej by³o py-
tanie o ostatnie dni Jana
Paw³a II. - Jednak ksi¹dz arcy-
biskup u³atwi³ jej to zadanie,
odpowiadaj¹c na wszystkie
pytania. Zdaniem by³ego sek-
retarza papie¿a, Jan Pawe³ II
nie by³ wylewny. Nie dopyty-
wa³ o nic, nie pociesza³, wola³
s³uchaæ ni¿ mówiæ. Ale zau-
wa¿a³, gdy wspó³pracownicy
mieli trudny dzieñ lub byli
w kiepskim nastroju. Puszcza³
wówczas „oczko”, uœmiecha³
siê. Sam zreszt¹ nigdy siê nie
zwierza³ swoim sekretarzom.
Problemami – zdaniem abp.
Mokrzyckiego – dzieli³ siê z kard.
Marianem Jaworskim czy z ks.
prof. Tadeuszem Styczniem.

Z ksi¹¿ki „Najbardziej lubi³
wtorki” mo¿na siê dowiedzieæ
o ró¿nych ciekawych szcze-

gó³ach z ¿ycia Jana Paw³a II.
Tak w jego pokoju zawsze
pachnia³o œwie¿oœci¹ i kwia-
tami, czêsto konwaliami.
Papie¿ lubi³ otwarte okno,
nawet w ch³odne dni. Uwiel-
bia³ te¿ s³odycze. Zakonnice,
zajmuj¹ce siê kuchni¹ papie¿a
stara³y siê ograniczaæ ich
iloœæ, poniewa¿ walczy³ z nad-
wag¹. Ale gdy po kolacji Jan
Pawe³ II zaczyna³ kreœliæ na
obrusie palcem kó³eczko, nie
by³o rady – siostry musia³y
przynieœæ jeszcze ciasteczko.

S³odycze nie by³y jedyn¹
s³aboœci¹ papie¿a – jego naj-
wiêkszym „na³ogiem” by³y
ksi¹¿ki. Nie potrafi³ przejœæ
obojêtnie obok ¿adnej, ka¿d¹
przynajmniej przejrza³. Zda-
niem abpa Mokrzyckiego,
Ojciec Œwiêty najbardziej
lubi³ te godziny w ci¹gu dnia,
które móg³ poœwiêciæ na lek-
turê. Ogl¹da³ te¿ wiadomoœci
z Polski i ze œwiata, choæ
rzadko ca³y program, najczêœ-
ciej krótkie zapowiedzi tego,
o czym bêdzie mowa, by byæ
na bie¿¹co. Interesowa³y go
te¿ wyniki meczy pi³karskich.

Ks. arcybiskup Mieczys-
³aw Mokrzycki wspomina nie
tylko o ostatnich chwilach
przy ³ó¿ku umieraj¹cego Ojca
Œwiêtego, ale te¿ o tym, co
dzieje siê po œmierci. Naj-
trudniejsze by³y dla sekreta-
rza dwie rzeczy – œpiewanie
„Te Deum” tu¿ po œmierci
papie¿a i to, ¿e najbli¿sze
zmar³emu osoby musz¹ opuœ-
ciæ pokój, ustêpuj¹c miejsca
ceremoniarzowi. „Pomyœ-
la³em, ¿e to nie jest odpowied-
nia pieœñ na tê chwilê. Tak
po ludzku. Ale szybko zro-
zumia³em, ¿e to by³o ¿ycie
i œmieræ na chwa³ê Boga”.

„Najbardziej lubi³ wtorki”.
Opowieœæ o ¿yciu codzien-
nym Jana Paw³a II”, ks. abp
Mieczys³aw Mokrzycki i Bry-
gida Grysiak, Wydawnictwo
M, Kraków 2008

DLACZEGO
JAN PAWEŁ II LUBIŁ WTORKI?

Dzwon weso³o
sie rozlega,

pieœñ potê¿na
œwiat oblega,

oby serce
te¿ zosta³o
nape³nione

dzisiaj chwa³¹
i têtni¹cym

¿yciem wiosny
w Zmartwych-
wstania dzieñ

radosny!

Pokolenie JP II pamiętamy

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

Doœæ ciekawe pozycje,
rzadkie i poszukiwane na
rynku kolekcjonerów medali,
z serii Œladami pielgrzymek
Jana Paw³a II do Polski au-
torstwa znanego grawera
Krzysztofa Chwaleby z Krosna
mo¿na zobaczyæ w koœciele
parafialnym w Drohobyczu.
Wystawa zosta³a otwarta
3 kwietnia z okazji czwartej
rocznicy œmierci S³ugi Bo-
¿ego Jana Paw³a II.

W tym dniu prastar¹ œwi¹-
tyniê drohobyck¹ odwiedzi³
metropolita lwowski Mieczys-
³aw Mokrzycki, by³y sekretarz
osobisty Wielkiego Papie¿a.
Podczas homilii ks. arcybis-

zyczny”. Doktor Wiera Meniok,
kierowniczka centrum polo-
nistyki imienia Igora Menioka
na Uniwersytecie Pedago-
gicznym w Drohobyczu przed-
stawi³a autora wystawy
medali Œladami pielgrzy-
mek Jana Paw³a II do Polski
Krzysztofa Chwa³ebê, który
opowiedzia³ o swoich poszu-
kiwaniach i pracy twórczej w
dziedzinie upamiêtnienia
wielkiego rodaka. Medale z tej
serii eksponowano ju¿ w wielu
krajach œwiata. Na Ukrainie
wystawa jest po raz pierwszy.
Oprócz Drohobycza mo¿na j¹
bêdzie obejrzeæ tak¿e w  innych
miastach.

Metropolita lwowski Mie-
czys³aw Mokrzycki przewod-
niczy³ wspólnej modlitwie przy

Jan Paweł II na medalach
Krzysztofa Chwaleby –
uroczystości w Drohobyczu

Dr Wiera Meniok i Krzysztof Chwaleba

kup Mokrzycki przypomnia³
wzruszaj¹ce dni wizyty Ojca
Œwiêtego na Ukrainê w czerw-
cu 2001 roku. Wezwa³ równie¿
licznie zgromadzonych wier-
nych i goœci, by w swoim  ¿yciu,
w praktyce stosowali naukê
Jana Paw³a II.

Po zakoñczeniu Mszy œw.
Polacy Drohobycza przedsta-
wili duchowy „wieniec mu-

pomniku Wielkiego Papie¿a.
Zosta³ z³o¿ony wieniec i kwiaty
w imieniu miejscowych orga-
nizacji polskich.

W drohobyckich obcho-
dach czwartej rocznicy œmier-
ci Jana Paw³a II uczestniczyli
te¿ przedstawiciele w³adz
miasta, konsul RP we Lwowie
Jacek ¯ur oraz przedstawi-
ciele wspólnoty ¿ydowskiej.



10
7�23 kwietnia 2009 * Kurier Galicyjski Unia Hadziacka

IHOR RAJKIWSKI

Podstawowa idea Unii
Hadziackiej – przekszta³-
cenie Rzeczypospolitej w
równouprawniony sojusz
narodów polskiego, litew-
skiego i ruskiego (ukraiñ-
skiego) mia³a w wieku XIX
wielu zwolenników. Wiek
XIX wszed³ do historii, jako
okres krystalizacji ukraiñ-
skiego i polskiego ruchów
narodowo-politycznych,
umocnienia modernistycz-
nej œwiadomoœci narodowej
pod wp³ywem zachodnich
idei demokratycznych –
Oœwiecenia i Romantyzmu.
Rewolucja francuska 1789-
1794 r. g³osi³a, i¿ noœnikiem
identycznoœci narodowej
jest ca³y naród, a nie warstwa
panuj¹cych (przypomnijmy
sobie, ¿e we Francji, monar-
chii absolutnej, pañstwowoœæ
by³a personifikowana w oso-
bie króla, dynastii: „pañstwo
– to ja.”). Podobnie jak idee
Rewolucji Francuskiej,
przyk³adem dla innych ru-
chów narodowoœciowych
sta³a siê walka Polaków o ich
prawa narodowe. Walka ta
rozpoczê³a siê po rozbiorach
Polski (lata 1772, 1793, 1795).

Od koñca XVIII w. narody
ukraiñski i polski przebywa³y
w niewoli. Carat rosyjski za
czasów Katarzyny II ostatecz-
nie zlikwidowa³ pó³-autono-
miczny ustrój Hetmanatu.
Przesta³a istnieæ potê¿na nie-
gdyœ Rzeczpospolita, a ziemie
ukraiñskie, którymi niegdyœ
w³ada³a, zosta³y podzielone
miêdzy Rosjê (Ukraina Pra-
wobrze¿na) i Austriê (Galicja).
W wieku XIX Ukraiñcy znaleŸli
siê pod w³adz¹ dwóch impe-
riów – Rosyjskiego (blisko 90%
terytoriów i ludnoœci) i Au-
striackiego (od roku 1867 –
Austro-Wêgierskiego). W tym
samym czasie Polacy znaleŸli
siê pod w³adz¹ trzech pañstw
– Rosji, Austrii (Austro-Wêgier)
i Prus. W porównaniu do Rze-
czypospolitej szlacheckiej mia³y
one inny ustrój i tradycje po-
lityczne, a Rosja i Prusy, dodat-
kowo – tak¿e inne dominuj¹ce
wyznanie.

W XIX wieku Polacy i Ukra-
iñcy musieli rozwi¹zywaæ
podobne zadania, walczyæ o
wolny rozwój narodowo-kul-
turalny i odrodzenie pañstwo-
woœci w warunkach polityki
kolonialnej rz¹dów imperialis-
tycznych. Okresy ruchów
wyzwoleñczych narodów „bez-
pañstwowców” s¹ rozpatrywane
przez historiografiê wspó³czesn¹
przez pryzmat modelu trój-
dzielnego. W rozwoju ruchów
narodowych s¹ wyodrêbniane
trzy fazy lub stadia: a) akade-
micka lub naukowa, „groma-
dzenie spuœcizny”; b) kulturalna,
organizacyjna; c) polityczna.
Schemat Grocha (autorstwa

historyka czeskiego Miros-
³awa Grocha, opracowany u
schy³ku lat 60. XX w. – aut.),
omawiaj¹cy trzy kolejne stadia
„A”, „B”, „C” sta³ siê, jak twierdzi
historyk wspó³czesny Jaros³aw
Hrycak, swego rodzaju alfabe-
tem badaczy ruchów narodo-
wych w regionie Europy
Wschodniej (...) Mówi¹c krótko,
jest to wzór mobilizacji poli-
tycznej mas ludowych pod
szyldem pewnej ideologii.” Na
odmianê od ukraiñskiego,
polski ruch narodowy w XIX w.
badacze traktuj¹ jako „his-
toryczny”, albo „pe³ny” ze
wzglêdu na strukturê spo-
³eczn¹. ¯ywe w pamiêci by³o
jeszcze istnienie pañstwa pol-
skiego do roku 1795.

Rozwój ruchów ukraiñskiego
i polskiego ró¿ni³ siê po obu
stronach granicy austriacko-
rosyjskiej. Z tego powodu
wybitny naukowiec ukraiñ-
ski, Iwan £ysiak-Rudnicki,
stwierdza³, i¿ problem wp³ywu
polskiego powinien byæ roz-
patrywany dwustronnie. „Idee
wolnomyœlicielstwa europej-
skiego dociera³y do Ukraiñców
tamtego pokolenia przewa¿nie
kana³ami polskimi, - pisa³.-
Z drugiej strony, samosta-
nowienie odrêbnej narodowoœci
ukraiñskiej w sposób nieunik-
niony przewidywa³o walkê
przeciwko tradycyjnej przewa-

dze polskiej” (na ziemiach
dawnej Rzeczypospolitej –
aut.). W historii stosunków
ukraiñsko-polskich w wieku
XIX mo¿na spotkaæ wiele
przyk³adów zarówno wspó³-
pracy, jak te¿ otwartej kon-
frontacji.

Nie chcia³bym dziœ koncen-
trowaæ uwagi na przejawach
wrogoœci miêdzyetnicznej,
które nasila³y siê w zwi¹zku
z umocnieniem ruchów uk-
raiñskiego i polskiego oraz ich
upolitycznieniem, szczególnie
u schy³ku wieku XIX. Bardzo
g³oœnymi wydarzeniami, które
œwiadczy³y o zaognieniu
sytuacji konfliktowej w sto-
sunkach ukraiñsko-polskich,
by³y w austriackiej Galicji
zamach na Iwana Frankê w
1897 roku, krwawe rozprawy
z wyborcami ukraiñskimi,
zabójstwo namiestnika Galicji
hrabiego Andrzeja Potockiego,
którego dokona³ student uk-

raiñski Miros³aw Siczyñski
(1908 r.) oraz zabójstwo przez
polskich studentów Adama
Kocki (1910 r.), jednego z li-
derów ukraiñskiego ruchu stu-
denckiego. Stosunki ukra-
iñsko-polskie sta³y siê szcze-
gólnie napiête po rozpadzie
Imperium Austro-Wêgierskiego
i Rosyjskiego, w latach 1920-
1940. „Jeœli nie wchodziæ w
szczegó³y stosunków miêdzy
Ukraiñcami i Polakami w ok-
resie œredniowiecza i w czasach
nowszych, - podsumowuje
wspó³czesny badacz ukraiñski
Bogdan Hud’, - to mo¿na je
sprowadziæ do wzorca nieco
uproszczonego: Polacy gnêbili
Ukraiñców, a kiedy przygnê-
bienie stawa³o siê nie do zniesie-
nia, Ukraiñcy r¿nêli Polaków.”

Jednoczeœnie, nie ulega
w¹tpliwoœci nasilenie siê innej
tendencji – poszukiwania wza-
jemnych kompromisów, umów,
porozumienia. Polacy mieli
znacz¹cy wp³yw na ukraiñski
ruch narodowy na wszystkich
etapach jego rozwoju. Zna-
mienne jest, ¿e badacze polscy
z pierwszych dziesiêcioleci
XIX w. odegrali szczególn¹ rolê
w badaniach folkloru ukraiñ-
skiego i etnografii, zak³adaj¹c
podwaliny naukowe do poli-

tyzacji ukraiñskiego ruchu na-
rodowego w przysz³oœci. Wœród
polskich badaczy twórczoœci
ludowej Rusinów-Ukraiñców
byli Adam Czarnocki, bardziej
znany pod pseudonimem
Zoriana Do³êgi-Chodakow-
skiego, Wac³aw Zaleski (psew-
donim Wac³aw z Oleska),
¯egota Pauli i in. „Sami Polacy
(Wac³aw z Oleska, ¯egota
Pauli i in.) – pisa³ Iwan Franko
– dali m³odzie¿y ruskiej pierw-
sz¹ podstawê do w³asnego
ruskiego patriotyzmu, poka-
zawszy jej bodaj czêœæ tego
s³ownego, duchowego skarbu,
który siê zachowa³ w ustach
prostego ch³opa ruskiego.” Co
prawda, tomiki folklorystyczne
Polaków drukowane by³y ³a-
cink¹, a nawet spotykano tam
ruskie pieœni ludowe na prze-
mian z polskimi.

Rozbiory Rzeczypospolitej
wprowadzi³y istotne zmiany do
sytuacji spo³eczno-politycznej
na Kresach, gdzie siê pojawi³
trzeci czynnik – carat rosyjski
na prawym brzegu Dniepru
oraz w³adze austriackie w Ga-
licji. Na skutek tego rekon-
strukcja mniej-wiêcej realnego
obrazu stosunków ukraiñsko-

polskich w XIX wieku jest
mo¿liwa jedynie pod warun-
kiem wielostronnego badania
stosunków w nowopowsta³ych
trójk¹tach: rz¹d rosyjski (lub
odpowiednio – austriacki) –
Polacy-Ukraiñcy. Znamienne
jest, ¿e w owym czasie o losach
Ukraiñców („Ma³orosów”, „Ru-
sinów”) decydowano bez ich
udzia³u. Konflikty ukraiñsko-
polskie – w celu umocnienia
w³asnej pozycji - umiejêtnie
wykorzystywa³a lokalna ad-
ministracja rosyjska, wdra¿aj¹c
w ¿ycie sprawdzon¹ zasadê
Imperium Rosyjskiego: divide
et impera (dziel i rz¹dŸ). Ta

polityka by³a wcielana w ¿y-
cie tak¿e przez w³adze au-
striackie, które po³¹czy³y
polskie i ukraiñskie ziemie
etniczne w jednej prowincji
z centrum we Lwowie. Zale¿-
noœæ iloœciowa miêdzy dwoj-
giem narodów by³a tu mniej
wiêcej jednakowa. Jedno-
czeœnie zagro¿enie ze strony
Imperium Rosyjskiego by³o
czynnikiem, stymuluj¹cym
zbli¿enie ukraiñsko-polskie,
co dobrze widaæ na przyk³a-
dzie Galicji, znajduj¹cej siê
pod panowaniem Austrii.
Politycy polscy, dzia³aj¹cy w
ostatnich trzech dziesiêcio-
leciach wieku XIX, byli sk³on-
ni wspieraæ idee ukrainofil-
skie i ruchy ludowe – w przeci-
wieñstwie do moskalofilów.

Bior¹c pod uwagê znie-
wolenie prawie wszystkich
narodów s³owiañskich, które
przebywa³y w XIX w. pod w³a-
dz¹ s¹siednich imperiów –
Rosyjskiego, Austriackiego,
Osmañskiego i Pruskiego, w
œwiecie s³owiañskim szerzy³y
siê idee panslawizmu, powo³a-
nia ogólnos³owiañskiej fede-
racji demokratycznej jako
ostoi wyzwolenia narodowego.

STOSUNKI UKRAIŃSKO�POLSKIE W WIEKU XIX:
MIĘDZY KONFRONTACJĄ A PRÓBAMI POROZUMIENIA

Ihor Rajkiwski

Iwan Franko Adam Mickiewicz

Konflikty ukra-
iñsko-polskie - w
celu umocnienia
w³asnej pozycji -
umiejêtnie wyko-
rzystywa³a lokalna
administracja
rosyjska.
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Bractwo Cyryla i Metodego – w latach
1846-1847 wypowiedzia³o siê za
oparciem na idea³ach chrzeœcijañ-
skich, wolnoœci i równoœci, które
³¹czy³y siê z pragnieniem odrodzenia
pañstwowoœci ukraiñskiej we
wspólnocie wszystkich narodów
s³owiañskich z centrum w Kijowie.
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Wœród panslawistów by³o
przoduj¹ce grono inteligencji
ukraiñskiej i polskiej, która
widzia³a na tej drodze mo¿-
liwoœæ zdobycia pañstwowoœci
narodowej i rozwi¹zania sprze-
cznoœci ukraiñsko-polskich.
Pierwsza ukraiñska tajna
organizacja polityczna –
Bractwo Cyryla i Metodego –
w latach 1846-1847 wypowie-
dzia³o siê za oparciem na
idea³ach chrzeœcijañskich,
wolnoœci i równoœci, które ³¹-
czy³y siê z pragnieniem odro-
dzenia pañstwowoœci ukraiñskiej
we wspólnocie wszystkich
narodów s³owiañskich z cent-
rum w Kijowie. Tê formu³ê –
po³¹czenia idei chrzeœcijañ-

skiej i narodowoœciowej –
cz³onkowie bractwa Cyryla i Me-
todego zapo¿yczyli od inte-
lektualistów zachodnio-s³o-
wiañskich, przede wszystkim,
z utworu Adama Mickiewicza,
wybitnego polskiego poety
i dzia³acza spo³ecznego. Cho-
dzi o „Ksiêgi narodu i piel-
grzymstwa polskiego”, wydane
w Pary¿u w 1832 r., po klêsce
Powstania Listopadowego w
roku 1830.

„I powstanie Ukraina ze
swego grobu, - by³a mowa w
programie Bractwa – „Ksiêdze
bycia narodu ukraiñskiego”
(„Prawie Bo¿ym”) Myko³y Kos-
tomarowa, - i znów odezwie siê
do wszystkich swoich braci
S³owian, i us³ysz¹ jej krzyk,
i powstanie S³owiañszczyzna,
i nie bêdzie ju¿ ani cara, ani
królewicza, ani królewny, ani
kniazia, ani hrabiego, ani

ksiêcia, ani jaœnie pana, ani
ekscelencji, ani pana, ani bo-
jara, ani pañszczyŸnianego,
ani ch³opa... Ukraina bêdzie
niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹
(republik¹ – aut.) w sojuszu
s³owiañskim.” W swej istocie,
Bractwo Cyryla i Metodego
walczy³o o koniecznoœæ poro-
zumienia ukraiñsko-polskiego
w federacji demokratycznej
narodów s³owiañskich. Bliskie
temu duchowi myœli wyra¿a³
Adam Mickiewicz, który wie-
rzy³ w mesjanizm polski,
uwa¿a³ Polaków za tych,
którzy walczyli o wolnoœæ i nie-
podleg³oœæ wszystkich naro-
dów. Pisa³: „…Wielki naród,
Litwa, po³¹czy³ siê z Polsk¹,
jako m¹¿ z ¿on¹, dwie dusze
w jednym ciele. […] Bo to
po³¹czenie i o¿enienie Litwy
z Polsk¹ jest figur¹ przysz³ego

po³¹czenia wszystkich ludów
chrzeœcijañskich, w imiê Wia-
ry Wolnoœci”. Z wiar¹ w przy-
sz³oœæ swego narodu  Mickie-
wicz akcentowa³, ¿e „naród
polski nie umar³, dusza wróci
do cia³a, naród zmartwychw-
stanie,  uwolni wszystkie ludy
Europy z niewoli”. Jak wi-
dzimy, nie s¹ tu wspominani

I tak, Polaku, druhu, bracie,
Zach³anni ksiê¿a i magnaci
Nas poró¿nili, rozdzielili,
A my wci¹¿ zgodnie byœmy
¿yli.
Podaj¿e rêkê Kozakowi
I serce swe do niego przychyl,
I razem w imiê Chrystusowe
Odbudujemy raj
nasz cichy!

(t³um. Jerzy Jêdrzejewicz)

Widocznie, wyra¿one pogl¹-
dy Tarasa Szewczenki wspó³-

(ukraiñskiego). Znamienne
jest, ¿e w wersji polskiej sze-
rzono legendê o proroku ludo-
wym, Kozaku Musiju Werny-
horze, którego przedstawiano
jako obroñcê Polaków podczas
Koliwszyzny. U podstaw tego
mitu by³a idea o braterskim
sojuszu Polaków i Ukraiñców
przeciwko Moskwie. Wedle
legendy, Wernyhora zwiasto-

co faktycznie œwiadczy³o o uz-
naniu jej braku, albo, co najm-
niej, stanie g³êbokiego kryzysu.

Nawet klêska Powstania
Listopadowego 1830-1831 r.
i represje rosyjskie nie pow-
strzyma³y dzia³aczy polskich,
z których czêœæ (ponad 8 tys.
dzia³aczy politycznych i woj-
skowych, dzia³aczy nauki
i kultury etc.) emigrowa³a za
granicê, gdzie kontynuowa³a
walkê polityczn¹, poœwiêcaj¹c
uwagê, w pierwszej kolejnoœci,
dzia³aniom dyplomatycznym.
Stwierdziæ mo¿na, ¿e strona
polska otrzyma³a realn¹ szansê
tego, by przemyœleæ przyczyny
klêski powstania. Liderem
emigracji polskiej w Pary¿u
zosta³ Adam Czartoryski, wo-
kó³ którego zorganizowa³o siê
kó³ko Polaków-ukrainofilów,
którzy pochodzili z Ukrainy
i zachwycali siê jej przesz³oœci¹,
zw³aszcza kozaczyzn¹, widz¹c
w niej potê¿ne Ÿród³o umi³o-
wania wolnoœci, charakterys-
tyczne dla „ducha s³owiañskiego.”
Cz³onkowie kó³ka (Micha³ Czaj-
kowski, Franciszek Duchiñski
i in.) postrzegali przysz³oœæ
Ukrainy (Rusi) w sk³adzie od-
budowanej federacyjnej Rzeczy-
pospolitej, propagowali idee
wspólnoty losu oraz interesów
narodowych Polaków i Ukra-
iñców. W oparciu o nazwê
rezydencji paryskiej Adama
Czartoryskiego grupê nazwano
„Hotel Lambert.”

Zwolennicy Adama Czarto-
ryskiego wi¹zali odrodzenie
Rzeczypospolitej z mo¿liwoœci¹
skorzystania z obcej pomocy
oraz z ogóln¹ wojn¹ poprzez
wspó³zawodnictwo wielkich
pañstw o wp³yw na Ba³ka-
nach i Bliskim Wschodzie.
Wœród emigrantów byli nawet
ci, którzy siê spodziewali de-
mokratyzacji ustroju spo³ecz-
nego w Imperium Rosyjskim.
Szczególnie aktywny by³ F.
Duchiñski – autor teorii o po-
krewieñstwie rasowym Polaków
i Ukraiñców, która to teoria
przeczy³a s³owiañskiemu cha-
rakterowi narodu rosyjskiego.
Przysz³oœæ stosunków ukraiñsko-
polskich – uwa¿a³ on – mia-
³aby siê budowaæ na wzór Unii
Hadziackiej 1658 r. – Rzecz-
pospolita polsko-litewska
mia³aby siê przekszta³ciæ w
federacjê Polski, Litwy i Rusi-
Ukrainy.

Ihor Rajkiwski – kierownik
Katedry Historii Ukrainy
Narodowego Uniwersytetu
Przykarpackiego im. Wasyla
Stefanyka, doc. dr nauk
historycznych.

Artryku³ powsta³ na
kanwie referatu, wyg³oszo-
nego przez Ihora Rajkiw-
skiego podczas konferencji
o Unii Hadziackiej, wspó³or-
ganizowanej przez nasze
pismo pod koniec ubieg³ego
roku w Stanis³awowie.
Dokoñczenie w nastêpnym
numerze.

Taras Szewczenko

konkretnie Rusini-Ukraiñcy,
jednak teza o po³¹czeniu wy-
si³ków w walce narodowo-
wyzwoleñczej narodów dawnej
Rzeczypospolitej mia³a swoich
zwolenników.

Idea porozumienia ukra-
iñsko-polskiego odnalaz³a swe
odbicie w twórczoœci Tarasa
Szewczenki, który wiele uwagi
poœwiêci³ sprzecznoœciom
miêdzy obojgiem narodów w
przesz³oœci. Utwierdza³ w prze-
konaniu, ¿e Ukraina, mimo
smutnego losu, zmartwychw-
stanie, wykona rolê Mesjasza.
W sensie poezji Szewczenki
jest mitologiczny odbiór Uk-
rainy, która nabiera cech
idealnego zjawiska. Mimo to,
¿e Ukrainie przeciwstawia³y
siê œwiat katolicki na Zacho-
dzie i samow³adztwo moskiew-
skie na Wschodzie, Szewczenko
spodziewa³ siê poprawy sto-
sunków polsko-ukraiñskich
w przysz³oœci. W wierszu „Do

Polaków” pisa³ otwarcie:
Kiedyœmy byli Kozakami
I nic o unii nie s³yszeli,
Na wolnych stepach,
wolni sami,
Brataliœmy siê z Polakami
I ¿yli sobie najweselej!
W sadach dziewczêta,
niczym bia³e
Lilije, kwit³y dla mi³oœci.
A matki z dum¹
spogl¹da³y
Na swoich synów, którzy
roœli […]

Wszystko siê zmieni³o,
pisa³ Szewczenko, po ustano-
wieniu panowania polsko-
szlacheckiego w oparciu o Uniê
Lubelsk¹:
A¿ przyszli ksiê¿a i w imieniu
Chrystusa Pana podpalili
Nasz cichy raj […]

Jednoczeœnie, utwór zawie-
ra apel do strony polskiej:

Idea porozumie-
nia ukraiñsko-
polskiego
odnalaz³a swe
odbicie w twór-
czoœci Tarasa
Szewczenki.
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brzmia³y z najwa¿niejsz¹ ide¹
Unii Hadziackiej – utrwalenie
sprawiedliwych stosunków
miêdzy Polakami i Ukraiñ-
cami, realizacja nowych form
wspó³¿ycia narodów dawnej
Rzeczypospolitej.

Szczególn¹ rolê w krzewie-
niu idei porozumienia polsko-
ukraiñskiego odegrali przed-
stawiciele tzw. „szko³y ukraiñ-
skiej” w literaturze polskiej,
polscy poeci i pisarze, którzy
urodzili siê i dorastali na Uk-
rainie – Józef Bogdan Zaleski,
Seweryn Goszczyñski, Juliusz
S³owacki i in. W swych utwo-
rach wyraŸnie pokazywali ro-
mantyczny zachwyt Ukrain¹,
jej bogat¹ przyrod¹ i heroiczn¹
histori¹, propagowali mit o Rze-
czypospolitej jako bratnim
sojuszu trojga narodów – pol-
skiego, litewskiego i ruskiego

Seweryn Goszczyñski

Juliusz S³owacki

Szczególn¹ rolê w krzewieniu idei
porozumienia polsko-ukraiñskiego
odegrali przedstawiciele tzw. „szko³y
ukraiñskiej” w literaturze polskiej.
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Adam Czartoryski

wa³ nieuniknione wskrzesze-
nie „z popio³u” Rzeczypospolitej,
tym razem „trojga narodów”,
prawdopodobnie z pomoc¹
oddanych idei jagielloñskiej
ch³opów ruskich. Obraz Wer-
nyhory by³ tak bardzo atrak-
cyjny artystycznie, ¿e poci¹ga³
nie tylko nielicznych zwolen-
ników porozumienia polsko-
ukraiñskiego na Kresach, ale
tak¿e znaczn¹ czêœæ emigracji
polskiej, zw³aszcza A. Mickie-
wicza, M. Mochnackiego i J.
Lelewela.

„S³owacki, - pisa³ wybitny
poeta ukraiñski i dzia³acz
spo³eczny Dmytro Paw³yczko,
- wyprowadza w wielu swych
utworach Wernyhorê jako g³o-
siciela i proroka pojednania
ukraiñsko-polskiego”. „Za-
chwyt tematyk¹ ukraiñsk¹”,
jak twierdzi D. Paw³yczko,
doprowadzi³ J. S³owackiego do
tego, ¿e „og³osi³ Ukrainê sw¹
drug¹ ojczyzn¹.” Wernyhora
zwraca siê do Polaków w
imieniu narodu ukraiñskiego:
Ani za ¿adne per³y,
ni diamenty
Nie bêdê przy rozmowie tu,
zabawie,
Ani usi¹dê przy stole na
³awie
Ja po³¹czony z wami
duchem bratnim...

Jednoczeœnie osoby o pod-
wójnej (ukraiñsko-polskiej)
œwiadomoœci narodowej (gente
Ruthenus, natione Polonus)
mieszka³y w austriackiej
Galicji, praktycznie odgrywa-
j¹c rolê poœredników miêdzy
polskim i ukraiñskim ruchami
narodowymi. „Rusini narodo-
woœci polskiej” (J. Dobrzañski,
P. Kostecki, J. Horoszkiewicz
i in.) nie tyle odzwierciedlali
realia, ukszta³towane w cza-
sach Rzeczypospolitej, ile
aktywnie budowali wspó³-
czesny model „ruskoœci” jako
czêœæ organiczn¹ polskiej
wspólnoty politycznej. Ide¹
kluczow¹ „Rusinów narodo-
woœci polskiej” by³o odrodzenie
unii polsko-ukraiñskiej na
zasadach równouprawnienia, KG
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Kiedy Wielka Noc
nastanie,

¿yczê Wam na
Zmartwychwstanie

du¿o szczêœcia
i radoœci,

które niechaj
zawsze goœci

w dobrym sercu,
w jasnej duszy

i niech wszystkie
¿ale zg³uszy.

DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia

Gdyby los sprawi³, ¿e W³a-
dimir Maszkow, re¿yser filmu
„Tato” poradzi³by siê ze mn¹,
gdzie krêciæ film, którego
g³ównym bohaterem jest
podolski ̄ yd Abram Schwatrz
powiedzia³bym, parafrazu-
j¹c Panikowskiego: „Proszê
jechaæ do Szarogrodu i ju¿!”
Tak, uwa¿am, ¿e doradcy
wcisnêli rosyjskiemu artyœ-
cie „wadliwy towar”. Na od-
mianê od Kamieñca Podol-
skiego, gdzie krêcono film,
w Szarogrodzie zachowa³a
siê niejedna dzielnica ¿y-
dowska. Tam takie jest
prawie ca³e miasto.

Nie trzeba
¿adnych dekoracji

Podole ma nadzwyczajny
koloryt, a Szarogród, s¹sia-
duj¹cy ze ¯merynk¹ – tym
bardziej. Gdyby ktoœ zechcia³
napisaæ ksi¹¿kê (o perspekty-
wach filmowców ju¿ wspom-
nia³em), dotycz¹c¹ ¿ycia
prowincjonalnego miasteczka
z pocz¹tku XX w., o lepsze

tano sto, a mo¿e nawet wiêcej
lat temu. Gdyby Szarogród by³
wsi¹, nie by³oby, czemu siê
dziwiæ – takich wsi na Ukra-
inie s¹ tysi¹ce, ale to jest dobre,
i dodam, szczêœliwe centrum
powiatu. Szarogrodowi posz-
czêœci³o siê, ¿e w³adza sowiecka
okaza³a siê byæ jakaœ, po-
wiedzmy, szczególnie leniwa.
Pewnie podolskie upa³y da³y
o sobie znaæ: komuniœci nie-
mal¿e nic nie zburzyli i zd¹¿yli
wybudowaæ nie wiêcej, ni¿
dziesiêæ typowych dla okresu
sowieckiego budynków-pu-

de³ek. Oblicze historyczne
miasta pozosta³o nietkniête
– nie znajdziemy tu ani wie-
¿owców, ani kominów fab-
rycznych. Najwy¿sze budowle
– to koœció³ i œwi¹tynia
klasztoru prawos³awnego.
Nie daremnie tu, co dwa lata,
odbywa siê Festiwal Sztuki
Wspó³czesnej „Art-Szaro-
gród”. Nie ustêpuje on s³yn-
nym „Szeszorom”. Artyœci
urz¹dzaj¹ g³oœne, a po czêœci
prowokacyjne wystawy –
bezpoœrednio na wspomnianej
centralnej ulicy Lenina. Ba-
biny i krótko ostrzy¿ona
m³odzie¿ – najbardziej nieto-
lerancyjne warstwy spo³eczeñ-
stwa ukraiñskiego – nawet
palcem nie kiwn¹, ¿eby temu
przeszkodziæ. Jednym s³owem,
Szarogród jest czymœ w ro-
dzaju „Pinczuk – Art -Cent-
rum”. Przy tym warto wspom-
nieæ, ¿e w Szarogrodzie brak
hoteli – jedyny „zajazd” sowiecki

jeszcze w latach dziewiêædzie-
si¹tych zabra³ sobie urz¹d
podatkowy.

Do Jerozolimy
mo¿na ju¿ nie jechaæ

Coœ interesuj¹cego zaczyna
siê w Szarogrodzie od razu przy
stacji autobusowej, a ju¿ to
jest nietypowe. Zazwyczaj w
miastach powiatowych auto-
busy staj¹ gdzieœ na obrze-
¿ach, w strefie przemys³owej,
jednym s³owem tam, gdzie nie
ma, co ogl¹daæ. Na pierwszy
rzut oka tak wygl¹da te¿ tu –
dooko³a ma³o interesuj¹ce
sklepy pe³ne materia³ów
budowlanych i czego tam
jeszcze. Warto jednak skrêciæ
za róg jednego z nich – i oto
jesteœmy poœrodku starego
cmentarza katolickiego z sym-
boliczn¹ kapliczk¹. Oczywiœ-
cie, nie jest to lwowski £ycza-
ków, ale tu równie¿ s¹ cieka-
we nagrobki. Jednak, ju¿ w

tym roku mo¿e siê tu roz-
pocz¹æ budowa Kalwarii – tj.
Drogi Krzy¿owej Jezusa Chrys-
tusa. Bêdzie mia³a 14 stacji,
które poprowadz¹ przez ca³e
centrum.

Byæ mo¿e osoby wyegzal-
towane, nie musz¹ rozpoczy-
naæ poznawania miasta od
cmentarza. Na stacjê autobu-
sow¹ trzeba bêdzie wróciæ, tak
czy siak, oczywiœcie, jeœli nie
przyjad¹ Pañstwo do miasta
w³asnym samochodem.

Kiedy wyjdziemy na g³ówn¹
ulicê Szarogrodu, od razu
zrozumiemy, dok¹d mamy iœæ.
Przypomnê, ¿e najwy¿szymi
budowlami w mieœcie s¹ koœ-
ció³ i œwi¹tynia klasztorna.
Plac miêdzy nimi – to w³aœciwe
centrum miasta. Jeœli trafimy
tu w niedzielny poranek, to
nie bêdzie potrzeby pytaæ, kogo
w mieœcie jest wiêcej – kato-
lików czy prawos³awnych
(o ¯ydach trochê ni¿ej). Do
koœcio³a z powodu du¿ej liczby
wiernych nie ma, jak siê dostaæ,
a w prawos³awnej klasztornej
œwi¹tyni modli siê zaledwie
kilkadziesi¹t babuleniek. Tra-
dycje katolickie nie zosta³y tu
zapomniane. S¹ nadal konty-
nuowane i rozwijaj¹ siê. Œwiad-
czy o tym tak¿e to, ¿e w³aœnie
tu w Szarodrodzie, jako w
jedynym mieœcie na Ukrainie
bêdzie zbudowana Kalwaria
(Droga Krzy¿owa). W ubieg³ym
roku papie¿ Benedykt XVI
udzieli³ b³ogos³awieñstwa na
budowê i ju¿ za rok ma siê tu
pojawiæ czternaœcie kaplic,
które bêd¹ symbolizowa³y wy-
darzenia z drogi Chrystusa na
Golgotê. Droga Krzy¿owa w
Szarogrodzie bêdzie mia³a
d³ugoœæ 7 kilometrów. Pierw-
sza stacja jest ju¿ aktywnie
budowana obok koœcio³a.
Bêdzie to miniaturowy pa³ac
Pi³ata ze „œwiêtymi schodami”
– (ju¿ s¹ zbudowane) – na
których Pi³at pokaza³ zakrwa-
wionego Jezusa t³umowi.
Mam nadziejê, ¿e œwiatowy
kryzys niezbyt wp³ynie na

MIASTO TRZECH KULTUR

Panorama Szarogrodu z miejsca, gdzie bêdzie Kalwaria

W drogówce miasta pracuj¹ prawdziwi poligloci!

miejsce do natchnienia trudno.
Tutaj wszystko jakby zamar³o
w rozwoju w przededniu I woj-
ny œwiatowej. Oczywiœcie, w
mieœcie je¿d¿¹ nowe, a czasem
nawet bardzo drogie samo-
chody, ludzie, tak samo, jak
w Kijowie, wydzwaniaj¹ i traj-
kocz¹ przez komórki, jest te¿
kilka kafejek internetowych.
Wszystko to – wœród partero-
wych zabudowañ po obu
strony jedynej, tak naprawdê,
ulicy. Od czasu do czasu w oko
wpada krowa czy te¿ wóz
drabiniasty, z którego korzys-

Stare ¿ydowskie miasteczko podolskie

Koœció³ pw. œw. Floriana

¯ydowskie centrum miasta
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plany katolików z Szarodrodu,
nadmieniê te¿, ¿e budowê
Drogi Krzy¿owej finansuje
czêœciowo Stolica Apostolska.

A propos, po drugiej stro-
nie stawianej pierwszej stacji
jest dawna, oryginalna w swej
prostocie kompozycja rzeŸ-
biarska przed figur¹ Matki
Bo¿ej. Po prawej stronie po-
staci Matki Bo¿ej jest p³asko-
rzeŸba z dzieæmi, ale ich rêce

wzd³u¿ i wszerz, nawet wszed-
³em na czyj¹œ dzia³kê,sk¹d
mnie poszczuto psami, jednak
¿adnej podobizny muru i wie¿
nie znalaz³em. Obronn¹ ka-
mienicê renesansow¹ i nie-
wielk¹ wie¿ê zobaczy³em
absolutnie przez przypadek.
S¹ od razu za prokuratur¹, po
tej samej stronie, co koœció³,
jakieœ 500 m dalej. Jednak,
mi³oœnicy estetyki siê zawiod¹

Trzy oficjalne jêzyki
Jest to ju¿ ta czêœæ Sza-

rogrodu, gdzie by³y najwiêksze
skupiska ̄ ydów. Wszêdzie s¹
mazane glin¹ parterowe
domki, maj¹ce charakterys-
tyczne drewniane ganki.
Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
dziadek, kuœtykaj¹cy nam na
spotkanie jednym z zau³ków,
zawo³a „Szalom!” Jednak,
minê³o ju¿ 40 lat, odk¹d w
mieœcie przestano siê tak
witaæ – prawie wszystkie ro-
dziny ¿ydowskie, które ocala³y
w po¿odze II wojny œwiatowej,

wyjecha³y do Izraela. Obecnie
mieszka tu 7 tysiêcy osób i
mniej ni¿ 300 z nich – to ̄ ydzi.

Starzy ̄ ydzi z Szarogrodu
mieli w³asne centrum spotkañ
– synagogê. Na szczêœcie, oca-
la³a, jak inne zabytki. Pewnie
jest to jedna z naj³adniejszych
i na pewno najstarsza syna-
goga na Ukrainie – budowla,
postawiona w stylu pseudo-

400 - letnia synagoga – filia winiarni i przetwórni soków

nie s¹ p³askie, a po prostu
stercz¹ ze œciany, uniesione
w geœcie modlitwy do Panny
Maryi. Te d³onie mo¿na nawet
uœcisn¹æ. W koœciele warto
zobaczyæ XIX-wieczne rzeŸ-
bione stacje Drogi Krzy¿owej i
pos³uchaæ muzyki organowej,
jeœli wejd¹ tu Pañstwo pod-
czas Mszy œw. Mnie siê to
uda³o. Ponadto, po Mszy wi-
kary opowiedzia³ mi, ¿e w³adza
sowiecka nigdy nie zamyka³a
œwi¹tyni, dlatego te¿ koœció³
zachowa³ siê w takim dobrym
stanie. Co prawda, w latach
30. bolszewicy zabrali koœció³
parafianom, ale od razu po tym
fakcie do Moskwy wybra³a siê
doœæ liczna delegacja i jakimœ
cudem koœció³ zwrócono
wiernym. Nawiasem mówi¹c,
œwi¹tynia p.w. œw. Floriana
nale¿y do najstarszych na
Ukrainie – ma ponad 400 lat!

Wszystkiego tego nie zoba-
czylibyœmy teraz, jakby w
Szarogrodzie nie by³o zamku
–  w okresie kozaczyzny Tata-
rzy i Turcy byli w tych stro-
nach niemal¿e co roku.
Zamek, a w³aœciwie, jego frag-
menty, równie¿ siê zacho-
wa³y. Proszê jednak nie
wierzyæ tym nielicznym prze-
wodnikom i portalom turys-
tycznym, które g³osz¹, ¿e
zamek w Szarogordzie jest
przy ul. Marksa, 65. To k³am-
stwo! Przeszed³em tê ulicê

– wszystko poros³o krzakami
i pe³no tu œmieci. Mimo to dla
„zamkomanów”, takich jak ja
– to prawdziwe odkrycie! Tym
bardziej, ¿e szargorodzka
obronna kamienica renesan-
sowa jest, jak siê okaza³o,
jedyna w swoim rodzaju na
Ukrainie. Nawiasem mówi¹c,
obecnie organizatorzy festi-
walu „Art-Szargorod” próbuj¹
j¹ wykupiæ od ludzi, którzy,
nie wiadomo, w jaki sposób
potrafili j¹ sprywatyzowaæ
kilka lat temu. Mimo ¿e ka-
mienica jest teraz w³asnoœ-
ci¹ prywatn¹, nikt w niej nie
mieszka. Artyœci marz¹ o tym,
by organizowaæ tu instalacje
i wernisa¿e. W³adze miasta,
niby to, im sprzyjaj¹. Ano,
zobaczymy…

Napisy w trzech jêzykach, u¿ywanych w Szarogrodzie

Wie¿ê oraz kamienicê renesansowa najlepiej widaæ od
strony drogi na Tywrów

mauretañskim jest rówieœ-
niczk¹ koœcio³a. Jednak, nie
nale¿y ona do tych potomków
Dawida, którzy pozostali w
mieœcie – urz¹dzono tu jedn¹
z hal produkcyjnych winiarni
i wytwórni soków. Daremnie
oczekiwa³em in¿yniera naczel-
nego, maj¹cego klucze do
synagogi, ¿eby sprawdziæ, czy
zachowa³o siê tam coœ z daw-
nych wnêtrz. Niektóre Ÿród³a
g³osz¹, ¿e coœ rzeczywiœcie
ocala³o, ale nie mog³em zoba-
czyæ, co. Przeszkadza³y w tym
ogromne aluminiowe kadzie,
widoczne przez kraty jednego
z okien. ̄ eby trafiæ do œrodka,
trzeba zawczasu zatelefono-
waæ do zarz¹du fabryki, po-
niewa¿ nawet w dniu pow-
szednim kierownictwo nie

jest, ¿e tak powiem, ³atwo osi¹-
galne. Pewnie, nie bardzo w
Szarogrodzie pij¹ wino i soki…

Nie mo¿na natomiast po-
wiedzieæ, ¿e synagoga – to
jedyna rzecz, która przypo-
mina tu o ¯ydach. Trochê
wy¿ej mieœci siê niedu¿y sklep,
na którym widniej¹ napisy w
jêzyku ukraiñskim, polskim
i jidysz. Co prawda, sklepik
handluje nagrobkami i wieñ-
cami, ale trzy jêzyki – to fakt!
Przy wjeŸdzie do miasta od
strony wsi S³oboda Szaro-
grodzka jest taki sam obraz:
tabliczki z napisem „Szarogród”
s¹ tu w trzech jêzykach. Gdzie
jeszcze mo¿na spotkaæ coœ
takiego?! ¯ydzi, chocia¿ nie
miejscowi, ci¹gle tu przyje¿-
d¿aj¹. W przeciwnym wypadku
handlarze i drogówka w Sza-
rogrodzie nie chcieliby pozna-
waæ alfabetu hebrajskiego.

Z pomoc¹ turyœcie
Jak wspomnia³em wczeœ-

niej, w Szarogrodzie nie ma
hoteli. Co prawda, pierwszy po
latach ma wkrótce zostaæ
oddany do u¿ytku w budynku
dawnej cukrowni, ale nie jest
jeszcze gotowy do u¿ytku.
Wobec tego, na nocleg trzeba
siê udaæ do ̄ merynki. Stam-
t¹d do Kijowa jedzie ekspre-
sowy poci¹g podmiejski, a jest
to najbardziej optymalna
droga do Szarogrodu. Jazda
z Winnicy autobusem zajmuje
zbyt wiele czasu. Przejazd
busem ze ¯merynki kosztuje
10-15 grywien. Jakichœ dob-
rych lokali gastronomicznych
te¿ brak. Kanapki bêd¹ ko-
nieczne. Mo¿na jednak spró-
bowaæ odnaleŸæ bar, który
nale¿y do dawnego „trzeciego
na œwiecie” bilardzisty.

Poci¹g nr 23 „Moskwa-
Odessa” wyje¿d¿a z Kijowa
o 8.54 i przyje¿d¿a do ̄ merynki
o 12.57. Wartoœæ biletu sta-
nowi 66 grn (w przedziale
kolejowym) i 48 (w wagonie
z miejscami do le¿enia). Poci¹g
firmowy nr 152 „¯merynka-
Kijów” wyje¿d¿a ze ¯merynki
o 4.26, przyje¿d¿a do Kijowa
o 8.20. Wartoœæ biletu w wa-
gonie 1 klasy stanowi 76 grn,
w 2 klasie – 40. Czas wyjazdu
z powrotem jest bardzo niewy-
godny, dlatego mo¿na spróbo-
waæ dojechaæ do Winnicy
poci¹giem podmiejskim lub
busem, sk¹d do Kijowa czêœ-
ciej coœ jeŸdzi.

Hotel w ̄ merynce – „Goœcin-
ny dwór” (ul. Szewczenki 3).
Tel.: (04332) 2-10-88. Wartoœæ
standardowego pokoju dwu-
osobowego – 200 grn. Wartoœæ
orientacyjna wyprawy dla
jednej osoby (przejazd, zakwa-
terowanie, wy¿ywienie) stanowi
450 grn.

Krzyż
Bądź pozdrowiony
Krzyżu Chrystusa
bądź uwielbione
drzewo życia
bolesna prawdo
zwycięstwa i miłości
chrześcijaństwa
odkupienia
wiary
siły i jedności

Bądźże pozdrowiony
Krzyżu
złamany przy drodze
z wieży kościołów
spiłowany
wyrzucony na śmietnik
zdjęty ze ściany
na strychu schowany

Bądźże błogosławiony
Krzyżu
któryś  zwyciężył śmierć
zgładził grzech
pokonał piekło
otworzył niebios bramy

Jezu
do Krzyża Świętego
pragnę się przytulić
sens Męki Twojej
zrozumieć
pozwól iść z Tobą
Drogą Krzyżową
jak Cyrenejczyk
pomóc nieść
jak Weronika
otrzeć chustą Twarz
być uczniem
jak Jan
i jak Matka Twoja
wytrwać do końca
w swojej samotności
chorobie
starości
ubóstwie
niezrozumieniu
niesprawiedliwości
***
W gablocie świadek
milczący
Przez tyle stuleci
nas frapujący
Blaskiem się nasyca
Wielka Tajemnica.

Wizerunek
nieopisanej boleści
Źródło zbawienia
dla całej ludzkości
Ciche przesłanie
Bożych słów
Słucha stary Lwów

Relikwia chrześcijańska
Męka Pańska
Największy skarb
ofiarowany nam
W oczach łzy mam

Zobaczyłam i uwierzyłam
Jak bardzo kochałeś
Gdy na krzyżu
za nasze grzechy konałeś.
Na Całunie wszystkie Twoje
cierpienia
Napisane nie farbą
atramentem,
Lecz krwią przelaną
dla naszego zbawienia.

Całun Turyński
świadek
Męki
Śmierci
i Zmartwychwstania
W mym sercu
wiara mocno żyje
Nikt jej nie zabierze
nie zabije

Wiersze
Alicji Romaniuk

Niech z okazji
Wielkiej Nocy
radoœæ, pokój

w ¿ycie wkroczy,
szczêœcia, zdrowia

i dostatku,
w inwestycjach

¿adnych spadków!
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JADWIGA JAMRÓZ

Pomnijcie duszy
przedzgonne rozpacze,
¿e was ju¿ nigdy w ¿yciu
nie zobaczê,
najukochañsi na œwiecie.

(Z poezji legionowej)

Wœród nich byli tak¿e legio-
niœci, ale nie zginêli na polu
bitwy. Prze¿yli pierwsz¹ wojnê
œwiatow¹, prze¿yli dwadzieœcia
lat miêdzywojennego „urlopu”,
a w³aœciwie przerwy miêdzy
zaborami i okupacj¹, a w 1940
roku stanêli niespodziewanie
nad do³ami œmierci.

Niemieckie oflagi tak¿e nie
przypomina³y sanatoriów, ale
Niemcy jeñców nie zabijali. Na
pewno nie z dobrego serca. Po

prostu bali siê, ¿e wtedy sprzy-
mierzeni bêd¹ zabijaæ ich
¿o³nierzy, wziêtych do niewoli.
Zaczêli zabijaæ jeñców sowiec-
kich dopiero wtedy, gdy Stalin
na propozycjê wymiany jeñców
odpowiedzia³: „U was nie ma
naszych jeñców. S¹ tylko zdraj-
cy ojczyzny”.

Jak to siê sta³o, ¿e „Kau-
kaski bandyta” (wed³ug okreœ-
lenia Churchilla) przez kilka-
dziesi¹t lat rz¹dzi³ z. Kremla
jedn¹ szóst¹ czêœci¹ œwiata i
ca³y kraj przed nim klêcza³?
On wiêcej wytoczy³ krwi z Ro-
sji, ni¿ wszystkie kaukaskie
wojny razem wziête, zaczyna-
j¹c od czasów Katarzyny II,
koñcz¹c wojn¹ czeczeñsk¹.
Przed mikrofonem wystêpowa³
rzadko. Po rosyjsku mówi³
z silnym kaukaskim akcentem,
nawet je¿eli w zgodzie z gra-
matyk¹. Pewnie czyta³ z kartki,
ale wola³, ¿eby w przemówie-
niach zastêpowali go inni.

Ju¿ po upadku komuny
ktoœ z polskich dziennikarzy,
bêd¹c w Gruzji, spyta³ tamtej-
szego polityka, jak to siê sta³o,
¿e taki pradawny naród z piêk-
nymi tradycjami, ochrzczony
jeszcze w IV wieku (œwiêta
Nina), zrodzi³ takiego potwora
jak Józef D¿ugaszwili? „My
sami nad tym siê zastana-
wiamy, - odpar³ Gruzin. - Ale
kim on by³ u nas? Synem
praczki i niez³ym poet¹. A
Stalinem zosta³ w Rosji”.

Wygl¹da na to, ¿e semi-
narzysta D¿ugaszwili podpisa³
cyrograf z szatanem, który
pokaza³ mu „wszystkie kró-
lestwa œwiata i chwa³ê ich”,
dodaj¹c: „To wszystko dam
tobie, je¿eli upad³szy, oddasz

Golgota Wschodu

CMENTARZ KATYŃSKI
mi pok³on”. Seminarzysta nie
odpowiedzia³: „IdŸ precz, sza-
tanie”. Ale odda³ mu pok³on,
chocia¿ Bibliê musia³ znaæ
i historiê kuszenia na pustyni
zna³ te¿. Zosta³ w³adc¹ jednej
szóstej czêœci œwiata z nada-
nia ksiêcia ciemnoœci. Biada
tej ziemi!...

W dwudziestoleciu miêdzy-
wojennym porozumia³y siê ze
sob¹ dwa potwory: Hitler i Sta-
lin. Pasowali do siebie, jak dwa
buciki tej samej pary, Nieda-
remnie Rosjanie maj¹ przys³owie
„Dwa sapoga – para” dla okre-
œlenia ludzi dobrze do siebie
pasuj¹cych. W³osy staj¹ na
g³owie na myœl, co by siê dalej
dzia³o, gdyby Hitlerowi nie
znudzi³a siê ta przyjaŸñ.
Stalin spokojnie patrzy³ na
podbój Europy, przez któr¹
Hitler szed³ jak burza. By³
pewien, ¿e po zagarniêciu
przez armiê niemieck¹ Europy
Zachodniej bêdzie móg³ po
pewnym czasie zasiaæ tam

ziarna komunizmu, a w³aœci-
wie totalitaryzmu w sowieckim
wydaniu.

Francuzi, którzy nie chcieli
umieraæ za Gdañsk, nie chcie-
li te¿ umieraæ za Pary¿. Za-
dowolili siê rz¹dem w Vichy
z nieszczêsnym staruszkiem
Petainem na czele. S¹dzono go
za to po wojnie (mia³ 90 lat),
ale zmar³ wkrótce po tym ha-
niebnym s¹dzie w wieku 95
lat. Nawet, je¿eli uznaæ go za
kolaboranta, to bardziej za-
s³u¿y³ na wspó³czucie, ni¿ na
pogardê.

W 1940 roku ca³a Europa
Zachodnia by³a w rêku Hitle-
ra. W³ochy Mussoliniego by³y
jego sprzymierzeñcem. Hisz-
pania, otoczona morzem i od
Europy oddzielona górami,
mimo faszystowskich rz¹dów
nie anga¿owa³a siê w wojnê po
stronie Niemiec, zachowuj¹c
wobec nich ¿yczliw¹ neutral-
noœæ.

Na Wschodzie Niemcy mieli
zdecydowanie s³aby wywiad
œrodowiskowy. W latach trzy-
dziestych Stalin urz¹dzi³
totaln¹ masakrê wœród niedo-
bitków starej inteligencji i tej,
która wyros³a ju¿ w czasach
sowieckich. Tam ludzie wita-
liby chlebem i sol¹ czorta z
rogami, a nie tylko armiê
niemieck¹, która zreszt¹
Rosjanom zawsze impono-
wa³a. Poddawali siê teraz tym
Niemcom ca³ymi dywizjami i
tu powinien by³ zadzia³aæ
wywiad œrodowiskowy: „Sk¹d
jesteœ, ch³opie? Z Bia³orusi?
Z Ukrainy? Z Ba³tów? Dosko-
nale. Front ju¿ przeszed³,
wracaj do domu. Do roli, do
fabryk, do ¿ony i dzieci - i do

roboty. Na roli i w przemyœle.
Patrz, oddajemy wam cerkwie,
niedobitki popów wypusz-
czamy z obozów. Bierzcie siê
wszyscy do roboty”.

Przy takiej polityce Niemcy
bez wystrza³u doszliby do
W³adywostoku. Chwa³a Bogu,
¿e nie doszli. Nie wiedz¹c, co
robiæ z jeñcami, m³odych zdro-
wych ch³opców pos³ali do
gazu. Tego siê ukryæ nie da³o.
O tym dowiedzieli siê po dru-
giej stronie frontu. I przestali
siê poddawaæ. Na froncie mo¿e
zginiesz, mo¿e nie. A w komo-
rze gazowej zginiesz na pewno.
Przestali siê poddawaæ i za-
czêli siê biæ.

„To gorsze, ni¿ zbrodnia, –
to b³¹d!” - mawiaj¹ Anglicy.

Komory gazowe dla jeñców
by³y zbrodni¹ wo³aj¹c¹ o
pomstê do nieba, a drug¹ tak¹
sam¹ by³y do³y œmierci w
Katyniu. I niebo us³ysza³o.

Wymordowanie kilku-
nastu tysiêcy polskich ofice-
rów by³o zbrodniczym b³ê-
dem, co przyznawali potem
sami sowieccy dygnitarze.
Wed³ug jednej wersji ktoœ

Matka Boska Katyñska

rozmawia³ o tym ze Stalinem
i Beri¹, wed³ug innej byli to
Beria i Mierku³ow. By³o to na
pocz¹tku wojny z Niemcami
(w 1941 roku). „Trzeba zmo-
bilizowaæ tych kilkanaœcie
tysiêcy polskich oficerów,
„którzy s¹- internowani w
obozach”. Na co mia³ odpo-
wiedzieæ Beria (czy Mierku-
³ow): „Nie, tych ludzi nie.
Myœmy z nimi pope³nili du¿y
b³¹d”. Tu wpad³ mu w s³owo
Stalin (czy Beria): „Tych ludzi
nie ma ju¿ na terenie Zwi¹z-
ku”. „A gdzie s¹?”. „Uciekli...”
„Dok¹d?” No… do Man-
d¿urii”.

Czyli, kilkanaœcie tysiêcy
oficerów w obcych (polskich)
mundurach sz³o przez ca³y
Zwi¹zek Sowiecki do Mand-
¿urii. Wiêkszoœæ z nich nie
zna³a jêzyka rosyjskiego (lub
zna³a s³abo). I nikt ich nie
zauwa¿y³??!!

Kilkuset z tych interno-
wanych oficerów skoncentro-
wano w Griazowcu, nie bardzo
wiadomo wed³ug jakich kry-
teriów. Po wybuchu wojny
niemiecko - sowieckiej stano-
wili oni zacz¹tek armii pol-
skiej, która potem wysz³a do
Iranu. Dziêki nim u³o¿ono listy
pozosta³ych kilkunastu ty-
siêcy, bo przypominali sobie
nazwiska kolegów, z którymi
dzielili prycze w Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie.
W Griazowcu znaleŸli siê te¿
W³adys³aw Anders i Józef
Czapski. Tym dwóm Sikorski
zleci³ poszukiwanie polskich

oficerów w obozach na terenie
Zwi¹zku. Obaj doskonale znali
jêzyk rosyjski (Sikorski nim
nie w³ada³). Anders by³ rodem
z Rygi (nazwisko o brzmieniu
³otewskim), a przed rewolucj¹
studiowa³ na akademii woj-
skowej w Petersburgu. Czap-
ski nale¿a³ do polskiej ugodo-
wej arystokracji i by³ paziem
na dworze ostatniego rosyj-
skiego cara – Miko³aja II.
Mieszka³ stale w Pary¿u. W
1939 roku przyjecha³ do Pol-
ski, by walczyæ z Niemcami,
ale zosta³ internowany przez
armiê sowieck¹.

Penetrowanie sowieckich
obozów nie da³o wiele. Wiêk-
szych skupisk polskich oficerów
tam nie znaleziono. Podró¿e
Czapskiego zaowocowa³y tylko
ksi¹¿k¹ „Na nieludzkiej ziemi”,
która stanowi dokument.

Tymczasem Anders wypro-
wadzi³ ze Zwi¹zku do Iranu nie
tylko ¿o³nierzy (oficerów)
zdolnych do walki na froncie,
ale te¿ ogromne masy wywie-
zionych w latach 1939-1941
roku polskich obywateli, w tym

starców, kobiet i dzieci z ró¿-
nych miejsc zasiedlenia, prze-
de wszystkim z Kazachstanu.
Sikorski nie by³ tym zachwy-
cony. On potrzebowa³ ¿o³nie-
rzy. Ale Anders zna³ Rosjê,
której Sikorski nie zna³ (by³
przed I wojn¹ œwiatow¹ pod-
danym austriackim). Anders
zdawa³ sobie sprawê, ¿e musi
wyprowadziæ wszystkich, bo
zostawiæ ich tam mo¿e tylko
na zag³adê. A jak bêd¹ wal-
czyæ na froncie z Niemcami
¿o³nierze wiedz¹c, ¿e ich rodzice,
¿ony i dzieci zosta³y na „nie-
ludzkiej ziemi”? Oficerów dalej
nie by³o.

W czerwcu 1941 roku Hit-
ler napad³ na Zwi¹zek Sowiec-
ki, a w kwietniu 1943 roku
w lasach smoleñskich odkryto
do³y œmierci.

Dla niemieckiej propa-
gandy by³ to nieoczekiwany
i bardzo cenny prezent. Ze
wszystkich podbitych krajów
Europy sprowadzono przed-
stawicieli Czerwonego Krzy¿a
i dziennikarzy, dok³adnie
fotografowano i opisywano
makabryczne znalezisko,
fotografowano dokumenty
znalezione przy zw³okach. W
polskojêzycznej prasie Lwowa
i Krakowa, a tak¿e w prasie
niemieckiej publikowano ma-
teria³y dotycz¹ce Katynia.

Józef D¿ugaszwili w Gruzji by³ synem
praczki i niez³ym poet¹. Stalinem,
potworem i w³adc¹ jednej szóstej
czêœci œwiata, zosta³ w Rosji.
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Komory gazowe
by³y zbrodni¹,
wo³aj¹c¹ o pomstê
do nieba. Drug¹
tak¹ sam¹
zbrodni¹ by³y
do³y œmierci
w Katyniu.
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Zw³oki ofiar
zbrodni katyñ-
skiej le¿a³y w
do³ach w pe³nym
umundurowaniu.
Podoficerów
i szeregowców
nie by³o. Ekshu-
mowano te¿
zw³oki genera³ów
– Smorawiñskiego
i Bohatyrowicza.
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Zw³oki le¿a³y w do³ach w
pe³nym umundurowaniu, nie-
którzy pod mundurem mieli
jeszcze ciep³e pulowery, co
wskazuje na ch³odn¹ porê
roku, gdy ginêli. Podoficerów
i szeregowców nie by³o. Wœród
oficerów ekshumowano dwóch
genera³ów (byli w general-
skich mundurach). Wed³ug
dokumentów byli to Smora-
wiñski i Bohatyrowicz. W kie-
szeniach mundurów zabitych
znaleziono spor¹ iloœæ kartek
pocztowych od rodzin, a tak¿e
kilka pamiêtników, pisanych
dzieñ po dniu, niektóre a¿ do
dnia œmierci.

Oto wyj¹tek z pamiêtnika
majora Adama Solskiego:

„9 kwietnia. Od œwitu dzieñ
rozpocz¹³ siê szczególnie.
Przywieziono nas gdzieœ do
lasu, coœ w rodzaju letniska.
Szczegó³owa rewizja. Zabrano
mi zegarek, na którym by³a
godzina 6.30 /8.30/... Za-
brano 1 rubel, pas g³ówny,
scyzoryk...”

Przy zw³okach znaleziono
kilka takich pamiêtników. Nie
wszystko uda³o siê w nich
odczytaæ.

Emigracyjny rz¹d polski
zwróci³ siê o pomoc w wyjaœ-
nieniu sprawy do Miêdzyna-
rodowego Czerwonego Krzy¿a.
By³o to powodem, czy raczej
pretekstem do zerwania przez
Moskwê stosunków dyploma-
tycznych z emigracyjnym
rz¹dem polskim w Londynie.

Tymczasem po Stalingra-
dzie Niemcy zaczêli przegry-
waæ wojnê. Front przesuwa³
siê na Zachód, doszed³ do
Smoleñska. Wtedy ludnoœæ,
zamieszkuj¹c¹ wioski w s¹-
siedztwie Katynia, wysiedlono,
a ich miejsce zajêli przybysze
z odleg³ych stron. W styczniu
1944 roku rz¹d sowiecki

powo³a³ specjaln¹ komisjê,
kierowan¹ przez cz³onka
Akademii Nauk Burdenkê,
która bez wahania stwier-
dzi³a, ¿e polskich oficerów
zamordowali Niemcy. Orze-
czenie komisji Burdenki dru-
kowano w rz¹dowej gazecie
„Prawda” w dwóch kolejnych
rozszerzonych numerach,
By³o tego tekstu kilka stron
gazetowego druku. Sporo fa-
chowych terminów, sporo ogól-
nych opisów stanu zw³ok.
Jednego nie by³o – sosenek.

Chodzi o to, ¿e sprawcy
zbrodni posadzili na mogi³ach
zbiorowych m³ode sosenki,
które do czasu otwarcia gro-

bów trochê podros³y. Wtedy
³atwo jest okreœliæ wiek takiej
sosenki, czy w ogóle m³odego
drzewka, wed³ug liczby warstw
(rocznych kó³ek) na przekroju
pnia drzewka. Gdyby od
pochówku minê³o wiêcej lat
i sosny by³y starsze, wiek ich
trudniej by³oby okreœliæ i z
mniejsz¹ dok³adnoœci¹. Otó¿
sosenki te, wed³ug: rocznych
kó³ek sadzono na wiosnê 1940
roku! I listy do rodzin, prze-
sta³y przychodziæ wiosn¹
1940 roku! Takie dwa œwia-
dectwa nie mog¹ k³amaæ!

Zbrodnia katyñska powinna
by³a trafiæ na s¹d w Norym-

berdze, bo jej skala kwalifi-
kowa³a j¹ jako zbrodniê
przeciwko ludzkoœci. Strona
sowiecka bardzo chcia³a
wrobiæ w to Niemców. Przed-
stawiono jednak dowody
wykluczaj¹ce sprawstwo nie-
mieckie i sowieccy przedstawi-
ciele wycofali siê z oskar¿enia.
Potem podobno Chruszczow
chcia³ ujawniæ prawdê i na-
mawia³ do tego Gomu³kê.
„Zwalimy wszystko na Sta-
lina”. Ale Gomu³ka odmówi³.
Ba³ siê reakcji spo³eczeñstwa.

W 50 lat po zbrodni ka-
tyñskiej Zwi¹zek Sowiecki
przyzna³ siê do niej oficjalnie.
W kwietniu 1990 roku agencja
TASS oœwiadczy³a, ¿e za zbrod-
niê katyñsk¹ ponosi odpowie-
dzialnoœæ NKWD. Prezydent
Gorbaczow przekaza³ prezy-
dentowi Jaruzelskiemu mate-
ria³y potwierdzaj¹ce tê odpo-
wiedzialnoœæ. Pokazywano to
nawet w telewizji.

W 2,5 roku po orzeczeniu
TASS prezydentowi Lechowi
Wa³êsie przekazano fotokopie
dokumentów z „teczki spe-
cjalnej”.

Zwi¹zek Sowiecki siê roz-
pad³. Obecne w³adze Rosji

wprawdzie nie zaprzeczaj¹
autorstwa zbrodni, ale nie
zgadzaj¹ siê z kwalifikacj¹.
Uwa¿aj¹, ¿e mord katyñski by³
zbrodni¹ wojenn¹ (ulegaj¹c¹
przedawnieniu), a nie zbrod-
ni¹ przeciwko ludzkoœci, która
przedawnieniu nie ulega. Od-
mawiaj¹ te¿ udostêpnienia
materia³ów archiwalnych.
Uwa¿aj¹ chyba, ¿e Stalin nie
by³ taki z³y, a w³adza autory-
tarna jest dla Rosji doskona³a
(dyktatura jeszcze lepsza).
Maj¹ pewnie zamiar wróciæ do
swej starej piosenki, a naród
sprzeciwiaæ siê nie bêdzie.

Je¿eli to siê nie zmieni,
biada tej ziemi…

W obozach NKWD ZSRR
dla jeñców wojennych i w
wiêzieniach zachodnich
obwodów Ukrainy i Bia³orusi
w chwili obecnej przetrzymy-
wana jest wielka liczba by³ych
oficerów armii polskiej, by³ych
pracowników polskiej policji
i organów wywiadu, cz³onków
polskich nacjonalistycznych
k-r (kontrrewolucyjnych)
partii, cz³onków ujawnionych
k-r (kontrrewolucyjnych]
organizacji powstañczych,
zbiegów i in. Wszyscy oni s¹
zawziêtymi wrogami w³adzy
sowieckiej, pe³nymi niena-
wiœci do ustroju sowieckiego.

Jeñcy wojenni, oficerowie
i policjanci, przebywaj¹cy w
obozach, próbuj¹ kontynuo-
waæ dzia³alnoœæ k-r [kontrre-
wolucyjn¹]. Aktywn¹ rolê
kierownicz¹ odgrywali byli
oficerowie by³ej polskiej armii,
byli policjanci i ¿andarmi.

Wœród zatrzymanych zbie-
gów i osób, które naruszy³y
pañstwowe granice wykryto
tak¿e znaczn¹ liczbê osób,
cz³onków k-r (kontrrewolu-
cyjnych) szpiegowskich i pow-
stañczych organizacji.

W obozach dla jeñców
wojennych przetrzymywa-
nych jest ogó³em (nie licz¹c
¿o³nierzy i kadry podoficer-
skiej) – 14.736 by³ych oficerów,
urzêdników, obszarników,
policjantów, ¿andarmów,
s³u¿by wiêziennej, osadników
i agentów wywiadu – wed³ug
narodowoœci: ponad 97%
Polaków.

Wœród nich jest:
genera³ów, pu³kowników i pod-
pu³kowników – 295
majorów i kapitanów – 2.080
poruczników, podporuczników
i chor¹¿ych – 6.049
oficerów i m³odszych dowo-
dz¹cych policji, stra¿y gra-
nicznej i ¿andarmerii – 1.030
szeregowych policjantów, ¿an-
darmów, s³u¿by wiêziennej
i agentów wywiadu – 5.138
urzêdników, obszarników,
ksiê¿y i osadników (wojsko-
wych) – 144

W wiêzieniach zachodnich
obwodów Ukrainy i Bia³orusi
przetrzymywanych jest ogó³em
18 632 aresztowanych (wœród
nich 10 685 Polaków), w tej
liczbie:
by³ych oficerów – 1.207
by³ych policjantów, agentów
wywiadu i ¿andarmów – 5.141
szpiegów i dywersantów –347

Listy, które przesta³y przychodziæ od
oficerów na wiosnê 1940 r. i sosenki,
wysadzone na wiosnê 1940 r. s¹
dodatkowymi œwiadectwami tego, ¿e
sprawc¹ zbrodni katyñskiej byli
Sowieci, a nie Niemcy
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Zbrodnia katyñska jest w Rosji
uwa¿ana za zbrodniê wojenn¹, a nie
przeciwko ludzkoœci, która przedaw-
nieniu nie ulega.
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Notatka
szefa NKWD ZSRR Ł. Berii dla J. Stalina

(marzec 1940 r.)
P 13 N 144 op
ŚCIŚLE TAJNE

z 5 III 40 r.

KC WKP (b)
dla towarzysza Stalina

ZSRS
LUDOWY KOMISARIAT

SPRAW WEWNĘTRZNYCH
„” MARCA 1940 R.

Nr 794/B
MOSKWA

by³ych obszarników, fabrykantów
i urzêdników – 465
cz³onków ró¿norakich k-r
(kontrrewolucyjnych) i pow-
stañczych organizacji i ró¿nych
k-r (kontrrewolucyjnych)
elementów – 5.345
zbiegów – 6.127

(rêcznie napisana litera „p”)
Bior¹c pod uwagê, ¿e wszys-

cy oni s¹ zatwardzia³ymi, nie
rokuj¹cymi poprawy wrogami
w³adzy sowieckiej, NKWD
ZSRR uwa¿a za niezbêdne:

I. Poleciæ NKWD ZSRR:
1) Sprawy znajduj¹cych siê

w obozach dla jeñców wojen-
nych 14 700 osób, by³ych pol-
skich oficerów, urzêdników,
obszarników, policjantów,
agentów wywiadu, ¿andar-
mów, osadników i s³u¿by
wiêziennej,

2) jak te¿ sprawy areszto-
wanych i znajduj¹cych siê w
wiêzieniach w zachodnich
obwodach Ukrainy i Bia³orusi
11.000 osób, cz³onków ró¿no-
rakich k-r (kontrrewolucyj-
nych) szpiegowskich i dywer-
syjnych organizacji, by³ych
obszarników, fabrykantów,
by³ych polskich oficerów,
urzêdników i zbiegów

- rozpatrzyæ w trybie spe-
cjalnym, z zastosowaniem
wobec nich najwy¿szego wy-
miaru kary – rozstrzelanie.

II. Sprawy rozpatrzyæ bez
wzywania aresztowanych i bez
przedstawiania zarzutów,
decyzji o zakoñczeniu œledztwa
i aktu oskar¿enia w nastêpu-
j¹cym trybie:

a) wobec osób znajduj¹-
cych siê w obozach dla jeñców
wojennych – wed³ug informacji
przekazywanych przez Zarz¹d
do Spraw Jeñców Wojennych
NKWD ZSRR.

b) wobec osób aresztowa-
nych – wed³ug informacji ze
spraw przekazywanych przez
NKWD USRR i NKWD BSRR.

III. Rozpatrzenie spraw
i powziêcie uchwa³y zleciæ trójce
w sk³adzie t.t. (skreœlone
rêcznie „Kabulów”) Mierkulow,
[dopisane rêcznie] Kabu³ów
i Basztakow (naczelnik I-go
Specwydzia³u NKWD ZSRR).

LUDOWY KOMISARZ
SPRAW WEWNÊTRZNYCH

Zwi¹zku SRR
(podpis) (£. BERIA)
Wykonaæ (podpis: Beria)

Za zgodnoœæ z orygina³em
(pieczêæ i podpis)
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WOJCIECH KRYSIÑSKI
tekst i mapa
RAFA£ RZEKIECKI zdjêcia

Lat temu bêdzie ze szeœæ,
na konferencji odbywaj¹cej
siê podczas Dni Polskich w
Suczawie pad³ pomys³ zakty-
wizowania turystycznego
okolic wsi polskich na Buko-
winie Po³udniowej. Przysz³o
mi wtedy w imieniu grupki
„szaleñców i wariatów” ten
pomys³ przedstawiæ. Zapa³u
wœród miejscowych siê nie
spodziewa³em, ale jakiegoœ
konstruktywnego odzewu
tak. Skoñczy³o siê na milcz¹-
cej zgodzie…

Kierowaliœmy siê wtedy
wzrastaj¹c¹ czêstotliwoœci¹
odwiedzin Karpat wschodnich
przez grupy studenckie oraz
trosk¹ o sytuacjê ekonomiczn¹
mieszkañców wsi. Do dziœ stoj¹
mi w oczach obrazy z odwie-
dzanych wsi, w których turystê
witali S³owem Bo¿ym dziadko-
wie i wnuki. Pytani o resztê
rodziny odpowiadali, ¿e wyje-
chali do pracy za granicê:
Hiszpania, W³ochy, Niemcy,
Grecja, Izrael... A mo¿liwoœci
zarobku na miejscu? Okaza³o
siê, ¿e praktycznie ¿adne. Có¿,
ziemia na wysokoœci 700 m
n.p.m. niewiele rodzi – trawê,
owies i ziemniaki. Nieco ni¿ej
po³o¿one wsie dodatkowo uzys-
kuj¹ kukurydzê i sady owocowe.
A ca³oœæ dochodu bierze siê z
hodowli krów i owiec. Pozostaje
turystyka.

pracê koordynowa³ i do dziœ
koordynuje £ukasz Juraszek
z Pojany Mikuli.

Projekt zaaprobowany zo-
sta³ przez Prefekta (wojewodê)
województwa suczawskiego,
który w porozumieniu z Sal-
vamontem (odpowiednik
naszego GOPR), odpowie-
dzialnym za znakowanie
szlaków górskich, zezwoli³
nam na znakowanie, oraz na
pos³ugiwanie siê „europejskim”

sposobem znakowania, ró¿-
ni¹cym siê od ogólnie stosowa-
nego w Rumunii.

Najtrudniejsz¹ spraw¹
okaza³o siê przekonanie miej-
scowych do potrzeby znako-
wania szlaków, bo nie wyda-
wa³o siê to im konieczne. Do
tej pory wielu z nich przygl¹da
siê ¿yczliwie naszej pracy, ale
nie chce siê mocniej w ni¹
anga¿owaæ, niektórzy rozpo-
czêli budowê i rozbudowê
czêœci agroturystycznych swo-
ich gospodarstw, inni... Ale
i tu b³yska œwiate³ko zrozu-
mienia. Paru miejscowych
szybciej wróci³o w zimie po
zabawie w s¹siedniej wsi do
domu, bo napotkali „hyrby”
(herby, czyli znaki) na drze-
wach. Okaza³o siê te¿, ¿e i tu-
ryœci zaczêli wiêcej wêdrowaæ
pomiêdzy wsiami i chodziæ na
wycieczki w góry. A wiadomo,
¿e taki turysta musi gdzieœ
jeœæ i spaæ, wiêc zostawia
grosze, co coraz bardziej za-
czyna byæ uwzglêdniane w
domowych bud¿etach miesz-
kañców. Letnicy zaczynaj¹
byæ zatem oczekiwanymi
goœæmi. Mam zreszt¹ nadzie-
jê, ¿e za kilka lat wyznako-
wane œcie¿ki bêd¹ normalnym
elementem krajobrazu i eko-
nomii wsi.

Przecie¿ wszystkich nas
kiedyœ i dziœ przyci¹gnê³a i przy-
ci¹ga tajemniczoœæ monasty-

rów, szum buków i niewiary-
godne, wprost bajkowe ukszta³-
towanie powierzchni. Je¿eli
ju¿ raz tam ktoœ dotar³, to
wraca, bo Bukowina rzuca na
ludzi swój czar. Czar ziemi
nieska¿onej, pe³nej poezji
i piêkna. Ziemi otwartej dla
ludzi, którzy chc¹ patrzeæ
i ws³uchiwaæ siê ca³ym sob¹
w g³osy natury, mówi¹ce nam
prawdy podstawowe. Nie
wolno tu wejœæ na si³ê, to nic
nie daje; nale¿y wst¹piæ ³agod-
nie, jakby mimochodem, daæ
siê pochwyciæ przyrodzie bu-
kowiñskiej, spotkaæ siê z
zamieszkuj¹cymi j¹ ludŸmi. To
jest taki kraj, gdzie s³owo two-
rzenia ma jeszcze swoj¹ moc,
wiêc nie nale¿y zdobywaæ tego

kraju, ale dotkn¹æ go zmys³ami,
otworzyæ szeroko oczy i uszy,
ws³uchaæ i zapatrzeæ... Zna-
czenia „s³owa” napotka siê na
swojej drodze, czy zostan¹
wch³oniête i czy zostanie
podjêta próba zrozumienia...
Lecz nie zdobywajmy Buko-
winy si³¹, nie próbujmy za-
krzyczeæ ciszy – Ona nadal
rzuca kl¹twy i uroki!

Nie wierzycie..., to przyjedŸ-
cie i sami sprawdŸcie!

Napotkacie wprawdzie ba-
rierê jêzykow¹, ale nie jest to
nieusuwalna przeszkoda.
Przecie¿ ziemiê tê zamieszkuj¹
równie¿ Polacy, którzy do
omawianych wsi dotarli w la-
tach 30-tych XIX wieku.
Powsta³y wtedy wsie polskie
Nowy So³oniec (1834), Plesza
(1836) i Pojana Mikuli (1842).
Stamt¹d w latach 1910 – 1920
czêœciowo przenieœli siê do
Paltynosy. Pod koniec XVIII
wieku, oko³o 1792 roku, spro-
wadzono fachowców z Bochni
i Ka³usza, a póŸniej tak¿e z
Wieliczki, do powstaj¹cej
wtedy kopalni soli w Kaczyce.

Dziœ w miejscowoœciach
tych na co dzieñ u¿ywa siê jê-
zyka polskiego i jego odmiany
gwarowej.

Przecie¿ nie trzeba jechaæ
daleko. Region Bukowiny po-
³udniowej, znajduj¹cy siê w
Rumunii, pañstwie cz³onkow-
skim UE, niezbyt jest daleko
odsuniêty od dzisiejszych
granic Polski, a na dodatek
silnie z polskoœci¹ powi¹zany,

ODWIEDZAJCIE POLSKIE WSIE NA BUKOWINIE

Szlak znakuj¹ miejscowi mieszkañcy. Ubrany na jasno
Edek Kucharek, ubrany na ciemno  – £ukasz Juraszek

Obiecywaliœmy wtedy, ¿e
powstan¹ szlaki turystyczne,
zostanie wydana mapa tych
terenów, zostanie napisany
przewodnik. To uda³o siê
spe³niæ! Mapê mamy – tu wielki
uk³on dla firmy IITRKarto-
grafia z Warszawy, która tak¹
mapê wyda³a, przewodnik
pope³ni³ autor tego artyku³u,
wyda³ go Dekorgraf z ¯aga-
nia, a szlaki turystyczne
malowa³o wiele osób, których

Malowane s¹ odcinki szlaku z Pojany na Kubów Wierch
(¿ó³ty) i z Kubów Wierchu do Pleszy (niebieski)

o atrakcyjnym terenie, bogaty
w zabytki, posiadaj¹cy w³asn¹
odrêbnoœæ jêzykow¹, etnogra-
ficzn¹.

Region wprost idealny do
wypoczynku. Nie tylko do
przejœcia w drodze do pozna-
nia œwiata, ale tak¿e do zatrzy-
mania siê, zadumy... Czysty
ekologicznie, ze zdrow¹ ¿yw-
noœci¹ i potrawami nie zna-
nymi w Polsce, takimi jak np.
mama³yga.

Region, gdzie czêsto chleb
pieczony jest w domach!

Jak zatem przybli¿yæ go
wszystkim odwiedzaj¹cym;
bez wzglêdu na wiek, aktyw-
noœæ ruchow¹, przybywa-
j¹cym indywidualnie, rodzin-
nie, czy w grupach.
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Jak i czym zachêciæ do
odwiedzenia? Histori¹? Zabyt-
kami? Cisz¹? Przyrod¹? Czy
te¿ wszystkim po trochu?

Dla przeciêtnego turysty
polskiego Bukowina kojarzy
siê przede wszystkim z
malowanymi monastyrami
(cerkwiami), trochê z królem
Olbrachtem, a na samym
koñcu z mniejszoœci¹ polsk¹,
od ponad 200 lat zamiesz-
kuj¹c¹ te tereny. Bariera jêzy-
kowa, do pokonania w innych
krajach Europy, w Rumunii
staje siê czêsto elementem
odstraszaj¹cym od odwiedze-
nia tego kraju. Nale¿y zatem
tym mocniej podkreœliæ region
bukowiñski, jako region za-
mieszka³y przez Polaków, w
którym bariera jêzykowa jest
najmniej zauwa¿alna.

Sprzyja³a temu przesz³oœæ
austro-wêgierska Bukowiny,
która w efekcie spowodowa³a
powstanie regionu – takiej
„Europy w miniaturze” z przy-
nale¿n¹ temu okreœleniu
wielojêzycznoœci¹, tolerancj¹
i wielokulturowoœci¹.

Odleg³oœæ?
Suczawa, stolica Bukowiny

po³udniowej po³o¿ona jest
blisko Polski. To tylko 800 km
od Warszawy!

Rodzinna podró¿ samocho-
dem trwa nieca³y dzieñ! D³u¿ej
siê jedzie publicznymi œrod-
kami komunikacji. Ale nie s¹
to trudnoœci nie do pokona-
nia. Dlatego te¿ mo¿na z ca³¹
odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ,
¿e turysta m³odzie¿owy, stu-
dent, docieraj¹cy w ma³ych
grupach, œrodkami komuni-
kacji publicznej, jest tu goœ-
ciem, który przybywa coraz
odwa¿niej i chêtniej. Drugim
zaœ – turysta rodzinny, ograni-
czaj¹cy siê do jednego lub
dwóch samochodów osobo-
wych. Niestety, jeszcze zbyt
rzadko na Bukowinê trafiaj¹
wyprawy autokarowe.

Baza noclegowa? Wy¿y-
wienie?

Podstawow¹ baz¹ noclego-
w¹ s¹ Domy Polskie, wyposa-
¿one w zaplecze hotelowe oraz
goœcinne domy gospodarzy
omawianych wsi. (Dom Polski
to miejsce spotkañ mieszkañ-
ców, po³¹czenie œwietlicy z
sal¹ widowiskow¹, centrum
konferencyjnym, posiadaj¹ce
zaplecze noclegowe i ku-
chenne. Po prostu DOM,
otwarty dla wszystkich. Klu-
czami do niego zazwyczaj
opiekuje siê miejscowy akty-
wista Zwi¹zku Polaków. On
ustala regulamin korzystania
z obiektu. Pobierane op³aty s¹
potem wykorzystywane do
utrzymania Domu). Ci z od-
wiedzaj¹cych, którzy pierwsi
tu dotr¹ z plecakami, ograni-
cz¹ w wiêkszoœci swoje wyma-
gania do wygodnego ³ó¿ka,
prysznica z gor¹c¹ wod¹
i  miejsca, gdzie mogliby
smacznie i tanio zjeœæ. Pora na
luksusy i niestety wszystkie
„wady”, wynikaj¹ce z nadmia-
rowych oczekiwañ wyciecz-

kowych grup autokarowych
przyjdzie póŸniej. Nie nale¿y
jednak ju¿ dziœ o nich zapo-
minaæ, bo termin ich realizacji
nast¹pi doœæ szybko, w ci¹gu
najbli¿szych piêciu – dzie-
siêciu lat.

Co nale¿y jeszcze zrobiæ
i co ju¿ zrobiono, by turysta
zatrzyma³ siê w polskich
wsiach Bukowiny,  znalaz³  tam

Wielu z nich zreszt¹ ju¿ pro-
wadza swoich goœci po bli¿szej
i dalszej okolicy, wielu poka-
zuje miejscowe zwyczaje,
czasami wystêpuj¹ miejscowe
zespo³y folklorystyczne...

Oczywistym jest, i¿ turysta
przechodz¹cy przez góry w
swojej wêdrówce, z du¿¹
przyjemnoœci¹ wypocznie i zje
w „schronisku” wiedz¹c, ¿e na

letników z Polski. Wojna prze-
szkodzi³a kolejnym inwesty-
cjom. Dom zosta³ spalony
przez Niemców. Dziœ nale¿y
powróciæ do tamtych zamie-
rzeñ i ca³a wieœ powinna
postawiæ na rozwój turystyki;
raczej nie drugiego Zakopa-
nego, ale drugiego Szczyrku,
czy Wierchomli. Pojana Mikuli
jest po³o¿ona pomiêdzy dwoma
pasmami górskimi Obczyny
Wielkiej i Ma³ej w dolinie
potoku Humor. Droga jezdna
zapewnia po³¹czenie z mias-
tem Gura Humoru. Komuni-
kacja publiczna kursuje tylko
z Gury Humoru do Monastyru
Humor. Dalej jeŸdzi siê „oka-
zj¹”. Ceny bywaj¹ ró¿ne w
zale¿noœci od pory dnia, roku,
liczby osób itd. Dotarcie do wsi
i zamieszkanie w niej sku-
tecznie oddziela od „wielkiego,
cywilizowanego œwiata”. Po³o-
¿enie to z drugiej strony
stwarza ró¿ne mo¿liwoœci
wypoczynku dla ró¿nych grup
wiekowych i ró¿nych mo¿li-
woœci aktywnoœci ruchowej
turystów. W najbli¿szym
czasie do Pojany równie¿
dotrze asfalt, co znakomicie
u³atwi komunikacjê z t¹
niew¹tpliwie bardzo turys-
tycznie ulokowan¹ wsi¹, w
której:

Najm³odsi maj¹ ³¹ki, ³a-
godne zbocza, towarzystwo
rówieœników mówi¹cych po
polsku, przep³ywaj¹cy przez
wieœ potok, zdrowe jedzenie.

Starsi, chc¹cy poznawaæ
okolice, dodatkowo mog¹
wybraæ siê na wycieczki w góry
po szlakach otaczaj¹cych
Pojanê, lub wybraæ siê w goœci
do s¹siedniej wsi. Zwiedziæ
mo¿na klasztory w dolinach,
kopalniê soli w Kaczyce .

Wytrawni piechurzy do-
staj¹ mo¿liwoœæ odbycia
wypraw do dalej po³o¿onych
zabytków. A wszystko to w
zakresie jednodniowej pieszej
wycieczki po znakowanych
drogach.

Najstarsi natomiast mog¹
spêdzaæ czas wœród niczym
nie ska¿onej przyrody w po-
bli¿u kwater. Oni bêd¹ oczeki-
waæ wygodnych wycieczek
zorganizowanych do ró¿nych
miejsc okolicznych, wartych
zwiedzenia.

Rozwa¿aj¹c po³o¿enie po-
zosta³ych wsi mo¿na stwier-
dziæ, ¿e zosta³ zachowany plan
budowy szlaków turystycznych,
zapewniaj¹cy odbywanie
jednodniowych interesuj¹-
cych wycieczek. Dotyczy to tak
samo miejscowoœci rumuñ-
skich takich jak Solka,
Monastyr Humoru, czy Gura
Humoru. Zadowolenie auto-
rów projektu by³oby najwiêk-
sze, gdyby turyœci z ró¿nych
krajów spotykali siê na szlaku
oraz przy ognisku, by do wsi
polskich trafili nie tylko
Polacy, ale wszyscy pragn¹cy
poznaæ Bukowinê i jej wielo-
etniczn¹ specyfikê.

Na terenie, objêtym projek-
tem, czyli od rzeki Mo³dawy na

po³udniu do potoku Suczawicy
na pó³nocy oraz od rzeki
Mo³dawicy na zachodzie po
stepow¹ Wy¿ynê Suczawsk¹
na wschodzie, zaprojektowano
oko³o 300 godzin szlaków
turystycznych, z czego wyzna-
kowano do tej pory oko³o 100
godzin. Tocz¹ siê rozmowy
maj¹ce na celu ujednolicenie
tablic informacyjnych i po-
zyskanie funduszy na nie.
Wykonanie i rozmieszczenie
ich w terenie nie bêdzie przed-
stawia³o wiêkszych trudnoœci.
Poszukiwani s¹ chêtni do
konserwacji i malowania
szlaków, zarówno doœwiad-
czeni znakarze, jak i amato-
rzy. Wszyscy chêtni proszeni
s¹ o kontakt z £ukaszem
Juraszkiem (telefon i adres
mo¿na uzyskaæ w redakcji
Kuriera Galicyjskiego).

Szlaki ci¹gn¹ siê wzd³u¿
grzbietów Obczyn Wielkiej
i Ma³ej (najwy¿szy szczyt
Scoruºeţ ma wysokoœæ 1223
m n.p.m.), trudnoœæ dróg jak
w naszych Beskidach. Po
Obczynie Wielkiej biegnie
szlak czerwony, a po Ma³ej –
niebieski. Inne kolory uzupe³-
niaj¹ siatkê dróg jak to zreszt¹
widaæ na za³¹czonej mapce.
Wiêkszoœæ z nich przechodzi
przez Pojanê lub So³oniec,
stwarzaj¹c mo¿liwoœæ noclegu
i wy¿ywienia. Ze szlakami
powi¹zane s¹ zabytkowe
„malowane” monastyry i cerk-
wie w Woroñcu, Humorze,
Mo³dawicy, Suczawicy, Solce
i  Arbore.

Mnie pozostaje zaprosiæ
spragnionych prawdziwego
wypoczynku do wsi polskich,
do Pojany Mikuli, Nowego
So³oñca, Pleszy, Kaczyki i Pal-
tynosy. Ka¿da z tych miej-
scowoœci ma do zaoferowania
coœ szczególnego, a wszystkie
razem po³¹czone s¹ szlakami
turystycznymi.

Autor artyku³u  (w zielonej bluzie) podczas szkolenia
jak malowaæ znaki

wszystko co do wypoczynku
potrzeba i nie musia³ zbytnio
zmieniaæ swoich przyzwy-
czajeñ egzystencjalnych?

OdpowiedŸ wydaje siê
prosta. Nale¿y zapewniæ
odpowiedni¹ bazê noclegow¹
i ¿ywieniow¹ oraz stworzyæ
warunki sprzyjaj¹ce aktywne-
mu spêdzeniu czasu w postaci
wycieczek pieszych, rowero-
wych, konnych, prowadzo-
nych w oparciu o tê bazê.
O ró¿nym stopniu trudnoœci
i odleg³oœci. Boiska sportowe,
baseny. A w zimie wyci¹gi
narciarskie. Oprócz tego rol¹
gospodarzy powinno byæ
umo¿liwienie odbywania
dalszych wycieczek za po-
œrednictwem miejscowych
biur podró¿y. Innymi s³owy,
zapewnienie co najmniej 50%
czasu pobytu, w postaci ak-
tywnego wypoczynku dla osób
na sta³e przebywaj¹cych w
„gospodarstwach agroturys-
tycznych”, spowoduje ich
d³ugi pobyt i docenianie
wszystkich zalet gospodarzy.
Po spe³nieniu tych oczekiwañ
nale¿y siê spodziewaæ zadowo-
lenia goœci i co za tym idzie
najskuteczniejszej, bo „szep-
tanej” reklamy po powrocie do
Polski, ponowne przyjazdy,
wiêcej goœci i... (reszta napraw-
dê nale¿y do pomys³owoœci
i przedsiêbiorczoœci gospodarzy).

miejscu dokupi zaopatrzenie
w podstawowe produkty
spo¿ywcze i turystyczne. Ja-
koœæ jego jednodniowej goœ-
ciny powinna byæ na tyle
wysoka, by wróci³. Oznacza to
natychmiastowe reagowanie
na potrzeby turysty.

Pozostaje zatem u³atwienie
ruchu turystycznego po oko-
licznym terenie i wskazywa-
nie turystom miejsc godnych
zwiedzenia. Temu s³u¿¹ szlaki
turystyczne, których projekt
i aktualny przebieg dalej
omówiê. Maj¹ równie¿ na celu
podniesienie bezpieczeñstwa
przebywaj¹cych tu turystów,
znacznie ograniczaj¹c obszar
ewentualnych akcji ratunko-
wych. Sprzyjaj¹ te¿ zwierzy-
nie, która zachowa swoje
mateczniki nie zdeptane przez
wêdrowców, jak te¿ ogólnie
pojêtej ochronie przyrody.

Rozwa¿aliœmy zatem ten
projekt od strony najbardziej
turystycznie ulokowanej wsi –
Pojany Mikuli.

Ju¿ w latach miêdzywojen-
nych mjr WP Kazimierz Gra-
bowski, syn pojañskich nau-
czycieli, myœla³ o niej jako o
przysz³ym „drugim Zakopa-
nem”. W latach 1937/38 we
wsi wybudowano basen
k¹pielowy, a nieco wczeœniej
Dom Polski w stylu zakopiañ-
skim. Przyjêto oko³o 200

Z okazji Œwi¹t
Wielkanocnych:

mi³oœci,
która jest wa¿niejsza
od wszelkich dóbr,

zdrowia,
które pozwala

przetrwaæ najgorsze.
Pracy, która pomaga

¿yæ.
Uœmiechów bliskich

i nieznajomych,
które pozwalaj¹
l¿ej oddychaæ
i szczêœcia,

które niejednokrotnie
ocala nam ¿ycie.

piesze



18
7�23 kwietnia 2009 * Kurier Galicyjski

SZYMON KAZIMIERSKI

Genera³ Marko Bezruczko
urodzi³ siê 31 paŸdziernika
1883 roku we wsi Wielki Tok-
mak na Zaporo¿u. Ukoñczy³
Czugujewsk¹ Oficersk¹
Szko³ê Piechoty, a nastêpnie
Miko³ajewsk¹ Akademiê
Sztabu Generalnego w Pe-
tersburgu. W czasie pierwszej
wojny œwiatowej walczy³
z Niemcami, dowodz¹c szta-
bem dywizji piechoty. Na
Ukrainê wróci³ w roku 1918,
kiedy nast¹pi³o kompletne
rozsypanie siê armii rosyj-
skiej. By³ ju¿ wtedy podpu³-
kownikiem. Zosta³ przyjêty
przez Paw³a Skoropadskiego
do tworz¹cej siê armii ukra-
iñskiej, gdzie potrzebowano
oficerów sztabowych, dlatego
wiêc natychmiast obj¹³ sta-
nowisko zastêpcy szefa
Sztabu Generalnego.

Podczas zamachu stanu,
jaki mia³ obaliæ hetmana
Skoropadskiego, Bezruczko
przy³¹czy³ siê do zwolenników

Dyrektoriatu. Po wygnaniu
Skoropadskiego zosta³ miano-
wany dowódc¹ wydzia³u ope-
racyjnego Sztabu Armii Ukra-
iñskiej Republiki Ludowej.

Na pocz¹tku kwietnia
1919 obj¹³ stanowisko szefa
Sztabu Samodzielnego Kor-
pusu Strzelców Siczowych. Po
licznych stratach, jakie po-
niós³ w walkach z Rosjanami
„bia³ymi” i „czerwonymi”, pod
koniec roku 1919, Korpus zo-
staje rozformowany, zaœ jego
¿o³nierze i oficerowie przecho-
dz¹ na tereny, zajmowane przez
Wojsko Polskie. Nastêpuje od-
tworzenie armii ukraiñskiej.

Moc¹ rozkazu z 8 lutego
1920 pu³kownik dyplomo-
wany Marko Bezruczko zo-
staje dowódc¹ 6 Dywizji
Strzelców Siczowych. Do roz-
budowuj¹cej siê Dywizji pu³-
kownik Bezruczko œci¹ga³ jak
najwiêksz¹ liczbê swoich
by³ych podw³adnych z rozwi¹-
zanego Korpusu Strzelców.

Ostatecznie Dywizja sk³a-
da³a siê z: 16 Brygady Strzelców
pod dowództwem podpu³-
kownika Romana Suszki,
utworzonej z 46 i 47 Batalionu
Strzelców, 17 Brygady Strzel-
ców pod dowództwem pod-

Za wolność naszą i waszą

GENERAŁ MARKO BEZRUCZKO
pu³kownika O³eksy Woro-
niewa, utworzonej z 49 i 50
Batalionu Strzelców, 6 Bry-
gady Artylerii pod dowódz-
twem pu³kownika Aleksejewa,
6 Dywizjonu Kawalerii pod
dowództwem podpu³kownika
Janczewœkigo, kompanii sa-
perów, kompanii technicznej.

Dywizja liczy³a 239 ofice-
rów oraz 2253 podoficerów
i szeregowych. Szefem Sztabu
Dywizji by³ podpu³kownik
Wsewo³od Zmijenko.

Dywizja trafi³a na front 2
maja 1920. Jako jedyny du¿y
oddzia³ ukraiñski nie podle-
ga³a bezpoœrednio dowództwu
ukraiñskiemu, a wesz³a w
sk³ad 3. Armii polskiej Edwar-
da Rydza-Œmig³ego. Razem
z t¹ Armi¹, 6 Dywizja dnia 7
maja 1920 zdoby³a Kijów. Do
po³owy maja 1920 Dywizja
przyjê³a 800 ochotników, w
tym 150 oficerów.

Zacytujê opiniê, jak¹ cie-
szy³a siê Dywizja: - „Bardzo
karna, zdyscyplinowana,
doœwiadczona jednostka („kad-
rowa”, praktycznie wszyscy
¿o³nierze z doœwiadczeniem
bojowym) – najlepsza ukraiñ-
ska, dorównuj¹ca bitnoœci¹

polskim legionowym, niestety
braki w amunicji, zw³aszcza
do ciê¿kiego sprzêtu i niskie
stany”.

No, niestety. Niskie stany.
To by³a bol¹czka ca³ego woj-
ska ukraiñskiego. Ludnoœæ
Ukrainy po prostu nie chcia³a
siê do nich przy³¹czyæ. Narze-
kanie na braki amunicji pro-
szê odczytywaæ tyko w takim
kontekœcie, ¿e co by mog³a
dokonaæ Dywizja, gdyby nie
nêka³y jej braki amunicji.
Braki amunicji nie dotyczy³y
tylko jednostek ukraiñskich.
Polakom te¿ wci¹¿ brakowa³o
amunicji. Ba, ¿eby tylko amu-
nicji. Wszystkiego brakowa³o!
A wojna wydawa³a siê nie
mieæ koñca.

Tak jak na pocz¹tku Polacy
i Ukraiñcy razem posuwali siê
w stronê Kijowa, tak teraz
wspólnie siê cofali. Ca³y czas
w zagro¿eniu rosyjskim okr¹-
¿eniem.

Dla 6 Dywizji pu³kownika
Bezruczki prze³omowym mo-
mentem kampanii sta³a siê
obrona Zamoœcia, jak¹ Dywizji
zleci³o polskie dowództwo.

20 sierpnia 1920 Siemion
Budionny, dowódca bolsze-
wickiej 1. Armii Konnej, jak

dot¹d doœæ bezsensownie wy-
krwawiaj¹cej siê w bezsku-
tecznych atakach na Lwów,
postanowi³ wreszcie zrealizowaæ
dawno ju¿ otrzymany rozkaz
naczelnego dowódcy Armii
Czerwonej Siergieja Kamie-
niewa o przyjœciu z pomoc¹
Tuchaczewskiemu pod War-
szaw¹ i wyjœciu na ty³y Wojska
Polskiego, skoncentrowanego
do uderzenia znad Wieprza.
Droga Konarmii, jak j¹ nazy-
wali bolszewicy, wiod³a przez
Zamoœæ. Manewr ten by³ spóŸ-
niony. Tuchaczewski ju¿ cofa³
siê na ³eb, na szyjê, a to pozwo-
li³o polskiemu dowództwu
odblokowaæ oddzia³y dotych-

czas stoj¹ce w odwodach obro-
ny Warszawy, a teraz mog¹ce
zatrzymaæ posuwanie siê Kon-
armii. Dowództwo nad nimi
obj¹³ genera³ W³adys³aw Si-
korski.

Odst¹pienie Budionnego
od oblê¿enia Lwowa zwolni³o
wojska genera³a Stanis³awa
Hallera, czyli 13 Dywizjê Pie-
choty i 1 Dywizjê Jazdy pu³-
kownika Juliusza Rómmla, do
tej pory zajête obron¹ miasta.
Wojska Hallera forsownym
marszem uda³y siê wiêc za
odchodz¹c¹ pod Zamoœæ Kon-
armi¹. Budionnego mo¿na
by³o dopaœæ z dwóch stron. Od
pó³nocy postêpowa³ przeciwko
Konarmii Sikorski, a z po³ud-
nia nadchodzi³ Haller. Teraz
trzeba by³o spowodowaæ, ¿eby
im bardzo ruchliwy Budionny
gdzieœ nie uciek³. Postano-

wiono przy³apaæ go podczas,
gdy bêdzie oblega³ Zamoœæ.

Obronê Zamoœcia powie-
rzono pu³kownikowi Bezruczce
i jego 6 Dywizji Strzelców
Siczowych. Dowództwo polskie
w ostatniej dos³ownie chwili
wzmocni³o obronê Zamoœcia
31 pu³kiem Strzelców Kaniow-
skich pod dowództwem ka-
pitana Miko³aja Bo³tucia.
Strzelcy Kaniowscy przybyli do
Zamoœcia naprawdê w
ostatniej chwili. Podczas, gdy
wy³adowywali siê z poci¹gu na
stacji w Zamoœciu, pierwsze
pododdzia³y bolszewickich
zwiadowców próbowa³y penet-
rowaæ dojœcia do miasta, a je-
den z tych pododdzia³ów zacz¹³
ju¿ nawet grabiæ zamojsk¹
kolegiatê.

Wokó³ obrony Zamoœcia,
a g³ównie wokó³ pytania, kto
dowodzi³ obron¹ Zamoœcia,
powstaj¹ teraz ró¿nice w oce-
nie sytuacji.

 Jest paru autorów, którzy
usi³uj¹ przekonaæ czytelni-
ków, jakoby to pu³kownik Bez-
ruczko, nie wiadomo czemu,
mo¿e z bezradnoœci, a mo¿e
z uprzejmoœci, ust¹pi³ do-
wództwa kapitanowi Bo³tuciowi,
i ¿e to w³aœnie kapitan Bo³tuæ
dowodzi³ obron¹ miasta. Nie
wydaje siê, aby póŸniejszemu
genera³owi Bo³tuciowi kiedy-
kolwiek zale¿a³o na takiej
reklamie. Proszê Pañstwa! Na
litoœæ Bosk¹! Dowodzenie jest
obowi¹zkiem, jaki prze³o¿eni
nak³adaj¹ na oficera i nie
mo¿e on tego obowi¹zku
komuœ odst¹piæ, jak miejsca
przy oknie czy stolika bli¿ej
orkiestry. Podczas obrony
Zamoœcia mamy do czynienia
z przewidywan¹ przez oba
dowództwa, polskie i ukraiñ-
skie sytuacj¹, kiedy bezpo-
œrednio w obliczu nieprzyja-
ciela musz¹ ze sob¹ wspó³pra-
cowaæ Polacy i Ukraiñcy.

Takie sytuacje regulowa³a
przyjêta przez obie armie
Konwencja Wojskowa.

Jej punkty: 2 i 4 odnosz¹
siê, jak myœlê, do sytuacji w
Zamoœciu.

Zacytujmy te punkty Kon-
wencji:

2. Wojska polskie i ukra-
iñskie odbywaj¹ akcjê wspólnie,
jako wojska sprzymierzone.

4. Naczelne Dowództwo
Wojsk Polskich przydzieli do
sztabów operacyjnych wojsk
ukraiñskich swoich oficerów,
a g³ówna Komenda Wojsk Uk-
raiñskich przydzieli, w poro-
zumieniu z Naczelnym Do-
wództwem Wojsk Polskich, do
polskich dowództw, oddzia³ów
zak³adów itd. swoich oficerów
³¹cznikowych.

Strzelcy Kaniowscy przyje-
chali do Zamoœcia, kiedy w
Zamoœciu ju¿ siê strzela³o.

Jak, u Boga Ojca, kapitan
Bo³tuæ mia³ obj¹æ dowodzenie,
nie znaj¹c sytuacji obrony
miasta? Czy wobec rosyj-
skiego naporu obaj dowódcy
mieli wymieniaæ miêdzy sob¹
oficerów ³¹cznikowych?

Nie musieli! Obaj bez naj-
mniejszego wysi³ku rozmawiali
ze sob¹ po rosyjsku. Obaj
pochodzili z armii rosyjskiej,
pokoñczyli renomowane ro-
syjskie uczelnie wojskowe, a
kapitan Bo³tuæ w dodatku
urodzi³ siê w Petersburgu jako
syn carskiego genera³a.

To, ¿e pu³kownik Bezrucz-
ko udzieli³ kapitanowi Bo³tu-
ciowi jak najdalszej autonomii
dowodzenia, œwiadczy tylko o
tym, ¿e zrz¹dzeniem Opatrz-
noœci, do obrony Zamoœcia
stanê³o dwóch zawodowców
i ka¿dy z nich od razu wiedzia³,
co ma robiæ. O tym, ¿e dobrze
wype³nili swoj¹ powinnoœæ,
œwiadczy tablica pami¹tkowa
umieszczona w zamojskim
Arsenale, która obwieszcza w
jêzyku polskim i ukraiñskim:
„W ho³dzie obroñcom Zamoœ-
cia przed bolszewick¹ nawa³¹
28-31 VIII 1920 r. ̄ o³nierzom
6 Dywizji Strzelców Armii Uk-
raiñskiej Republiki Ludowej
p³k. Marka Bezruczki oraz ¿o³-
nierzom polskim 31 Pu³ku
Strzelców Kaniowskich kpt.
Miko³aja Bo³tucia i innych
jednostek Wojska Polskiego”.

Ataki Konarmii na Zamoœæ
trwa³y nieprzerwanie przez
trzy doby. Obroñcy miasta
stanêli jednak na wysokoœci
zadania. 31 sierpnia pod Za-
moœæ podesz³y, œcigaj¹ce Kon-

Genera³ Marko Bezruczko

6 Dywizja Strzelców – to by³a bardzo
karna, zdyscyplinowana, doœwiad-
czona jednostka („kadrowa”, praktycznie
wszyscy ¿o³nierze z doœwiadczeniem
bojowym) – najlepsza ukraiñska,
dorównuj¹ca bitnoœci¹ polskim legio-
nowym, niestety braki w amunicji,
zw³aszcza do ciê¿kiego sprzêtu
i niskie stany.
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Obrona Zamoœcia
zosta³a powie-
rzona pu³kowni-
kowi Bezruczce
i jego 6 Dywizji
Strzelców
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Zrz¹dzeniem Opatrznoœci, do obrony
Zamoœcia stanê³o dwóch zawodow-
ców i ka¿dy z nich wiedzia³, co ma
robiæ. O tym, ¿e przyszli genera³owie
– Ukrainiec  Marko Bezruczko i Polak
Miko³aj Bo³tuæ dobrze wype³nili sw¹
powinnoœæ, œwiadczy tablica
pami¹tkowa w zamojskim Arsenale.
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Ataki Konarmii na Zamoœæ trwa³y
nieprzerwanie przez trzy doby.
Obroñcy miasta stanêli jednak na
wysokoœci zadania. 31 sierpnia pod
Zamoœæ podesz³y, œcigaj¹ce Konarmiê
a¿ od Lwowa, oddzia³y genera³a
Hallera i otoczy³y zajêtego oblê¿eniem
Budionnego. Dosz³o do s³ynnej bitwy
pod Komarowem i spektakularnego
pobicia bolszewickiej kawalerii.
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armiê a¿ od Lwowa, oddzia³y
genera³a Hallera i otoczy³y
zajêtego oblê¿eniem Budion-
nego. Dosz³o do s³ynnej bitwy
pod Komarowem i spektaku-
larnego pobicia bolszewickiej
kawalerii. Konarmia, dostaw-
szy kopniaka od Hallera,
próbowa³a przebiæ siê na kie-
runku do Hrubieszowa, ale
tam czekali ju¿ na ni¹ polscy
piechurzy i legioniœci. Dostawszy
nastêpnego kopa, Konarmia
ju¿ nigdy nie pokaza³a siê
w Polsce.

Obrona Zamoœcia, walcz¹c
w okr¹¿eniu w dniach 29-31
VIII, nie tylko skupi³a na sobie
ca³oœæ si³ ofensywy Budion-
nego, ale pozwoli³a Polakom
skoncentrowaæ siê i ruszyæ do
kontrnatarcia.

Dowodzenie pu³kownika
Bezruczki podczas obrony
Zamoœcia zosta³o wysoko oce-
nione nie tylko przez dowództwo
polskie. Obserwator z ramie-
nia Aliantów, francuski gene-
ra³ Maxime Weygand uwa¿a³,
¿e Bezruczko jest wspó³au-
torem „cudu nad Wis³¹” i bez
ukraiñskiej pomocy ¿adnego
„cudu” by nie by³o.

Wrzeœniowa kontrofen-
sywa Polaków i Ukraiñców
znowu odepchnê³a bolszewi-
ków daleko na wschód. Marko
Bezruczko by³ ju¿ wtedy
genera³em chor¹¿ym. 8 paŸ-
dziernika 1920 Polacy pod-
pisali z bolszewikami zawie-
szenie broni, którego wojsko
ukraiñskie nie chcia³o uznaæ,
mimo ¿e tym posuniêciem
stawia³o siê samo wobec ca³ej
potêgi bolszewickiej Rosji.

Armia ukraiñska utwo-
rzy³a wtedy ugrupowanie,
sk³adaj¹ce siê z trzech oœrod-
ków oporu. Centralnym oœrod-
kiem dowodzi³ genera³ Bez-
ruczko. Mia³ do dyspozycji
pozosta³oœci 6 Dywizji Strzel-
ców Siczowych, strasznie ju¿
postrzelanej w ci¹g³ych wal-
kach oraz równie powa¿nie
poszczerbion¹ 5 Dywizjê
Chersoñsk¹. Armia Czerwona
raz po raz atakowa³a ugrupo-
wanie ukraiñskie, za ka¿dym
razem odskakuj¹c po ukra-
iñskich kontratakach. Jede-
naœcie dni trwa³a ta nierówna
walka, a¿ w koñcu Ukraiñcy,
widz¹c daremnoœæ swoich
wysi³ków, zgodzili siê przejœæ
na tereny Polski.

Wi¹za³o siê to dla ¿o³nierzy
ukraiñskich z internowaniem
w obozach.

Józef Pi³sudski, pomimo
wygrania wojny z bolszewick¹
Rosj¹, przegrywa³ w³aœnie
rozgrywkê o w³adzê ze swoimi
przeciwnikami politycznymi.
Znaczy³ w Polsce coraz mniej

i jedyne, co móg³ zrobiæ dla
swoich ukraiñskich sojusz-
ników, to, kiedy ich uroczyœcie
przeprosi³ za postêpowanie
w³adz polskich. Do owych
przeprosin dosz³o dnia 15
maja 1921 roku w obozie dla
internowanych w Szczypior-
nie. Przeprosiny zosta³y przez
obecnych tam oficerów ukra-
iñskich przyjête bardzo dobrze
i ze zrozumieniem, a genera³

Mogi³a genera³a Bezruczki

Bezruczko okreœli³ je nawet,
jako rycerskie.

5 grudnia 1920 ¿o³nierze 4
Dywizji Kijowskiej i 6 Dywizji
Strzelców Siczowych przybyli
do Aleksandrowa Kujawskiego,
gdzie w³adze polskie wyzna-
czy³y im miejsce na pobyt w
obozie.

¯o³nierze ulokowali siê w ba-
rakach. Komendantem obozu
zosta³ genera³ Bezruczko.

W obozie przebywa³o 3528
osób, w tym 900 oficerów,
2504 szeregowych oraz 95 ko-
biet i 29 dzieci (rodziny ofice-

rów). Od wiosny 1921 obóz
powoli pustosza³ w miarê jak
osadzeni w nim znajdowali
sobie pracê lub ¿enili siê poza
obozem. W grudniu 1921
pozosta³o ju¿ tylko 1861 osób,
które przeniesiono do obozu w
Szczypiornie. W trakcie pobytu
w obozie, genera³ zajmowa³ siê
spisywaniem swoich wspom-
nieñ. W roku 1924 genera³
Bezruczko przeniós³ siê do
Warszawy. Przez pewien czas
piastowa³ stanowisko ministra
i wiceministra spraw wojsko-
wych w emigracyjnym rz¹dzie
Ukraiñskiej Republiki Ludo-
wej. Sta³ te¿ na czele Ukraiñ-
skiego Wojskowego Towarzystwa
Historycznego, wydaj¹cego
opracowania historyczne, do-
tycz¹ce minionej wojny i pub-
likacje w czasopismach his-
torycznych.

Genera³ Bezruczko zmar³
w Warszawie 10 lutego 1944
roku. Zosta³ pochowany na
cmentarzu prawos³awnym na
warszawskiej Woli.

15 maja 1921 r. Józef Pi³sudski,
który znaczy³ w Polsce coraz mniej,
przeprosi³ ¿o³nierzy ukraiñskich,
internowanych w obozie w Szczypior-
nie. Genera³ Bezruczko okreœli³
przeprosiny jako rycerskie.
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IRENA MASALSKA
tekst i zdjêcia

28 marca br. na Sali Aka-
demii Muzycznej we Lwowie
zorganizowano koncert z
okazji 210. rocznicy urodzin
Adama Mickiewicza. Wyko-
nawcami byli studenci Wy-
dzialu Wokalnego oraz
Wydzia³u Fortepianu.

Impreza okaza³a siê nad
wyraz udana. Na wstêpie z
¿yciem i twórczoœci¹ Adama
Mickiewicza zebranych
zapozna³a prof. Miros³awa
£ogojda, prowadz¹ca klasê
œpiewu kameralnego. W
przerwach miêdzy utworami
muzycznymi poezje Wieszcza
czyta³ student Wydzia³u Wo-
kalnego Micha³ Zdrada:
„…Ja rymów nie dobieram,
ja zg³osek nie sk³adam,
Tak wszystko napisa³em,
jak tu do was gadam.
W pieœni tylko uderzê,
wnet zdrój s³ów wytryœnie,
A jeœli na tym pr¹dzie
iskra Bo¿a b³yœnie,
Nie wynik to rozumu
ani p³ód marzenia
Od Boga j¹ przyj¹³em na
skrzyd³ach natchnienia.”

Interpretacje wierszy by³y
wspania³e, myœla³am najpierw
nawet, ¿e zosta³ zaproszony
student Wydzia³u Aktorskiego.
Nawet osoby, nie maj¹ce na
co dzieñ stycznoœci z pol-
szczyzn¹, by³y pod wielkim
wra¿eniem. Jak siê okaza³o,
pan Micha³ przyjecha³ na
studia do Lwowa spod Kato-
wic, wiêc polszczyzna nie jest
dla niego ¿adn¹ tajemnic¹.
Przyznaæ jednak nale¿y, ¿e
nie ka¿dy potrafi poezjê pol-
sk¹ interpretowaæ tak, ¿eby
ona trafi³a do serca odbior-
ców o innej kulturze i jêzyku.

Oczywiœcie, tego dnia prze-
wa¿a³a jednak muzyka i
œpiew. Wiersze Adama Mic-
kiewicza inspirowa³y nie tylko
kompozytorów polskich, ale
równie¿ rosyjskich (jak Cezar
Kui czy Michai³ Glinka i Ni-
ko³aj Rimskij-Korsakow), a
tak¿e ukraiñskich (Fedir Na-
denenko, Bogdana Filc, My-
ko³a Dremluha, Borys Lato-

szyñski). M³odzi artyœci wy-
konywali utwory w jêzyku
narodu, do którego nale¿a³
kompozytor. Oczywiœcie, nie
mog³o zabrakn¹æ utworów
Adama Mickiewicza, wyko-
nanych w jêzyku polskim.
A wiêc, Iryna P³ekan zapre-
zentowa³a utwory „Œpiew do
Niemna” i „Œpiew Gabana”
(muz. Karol Lipiñski), Jaryna
Rak prezentowa³a utwór „Do
pamiêtnika” (muz. W³adys-
³aw ¯eleñski). Weronika Po-
sacka wykona³a „Pieœñ z wie-
¿y” (muz. Maria Szymanow-
ska). Tetiana Borecka nato-
miast prezentowa³a utwór
„Pola³y siê ³zy…” (muz. Ignacy
Paderewski).

Z ca³¹ pewnoœci¹, nale¿y
wyró¿niæ œpiew panów. Ro-
man £ysenko bardzo dobrze
zinterpretowa³ utwór Mickie-
wicza „Znasz li ten kraj?”
(muz. Stanis³aw Moniuszko),
a Makarij Pihura by³ prze-
konuj¹cy w prezentacji wiersza
„Precz z moich oczu!”(muz.
Fryderyk Chopin).

Wszyscy wykonawcy bar-
dzo dobrze poradzili sobie ze
œpiewem w jêzyku polskim,
poniewa¿ polszczona brzmia-
³a ³adnie, czysto i bez akcentu.

Jako ostatni wyst¹pi³
znany naszym Czytelnikom
Marek Gierczak, który tak¿e

jest studentem Wydzia³u Wo-
kalnego i klasy œpiewu ka-
meralnego. Zaprezentowa³
utwór „Trzech Budrysów”
(muz. Stanis³aw Moniuszko).
Brzmienie g³osu pana Marka
oraz wyraz artystyczny spra-
wi³y, ¿e s³uchacze niemal¿e
byli œwiadkami rozmowy
Budrysa z synami, a potem
obserwowali, jak owi synowie
wracaj¹ z trzech stron z naj-
lepsz¹ zdobycz¹ – Laszk¹.
Nagrod¹ dla artysty by³y
gromkie brawa. Tak trzymaæ,
Panie Marku!

I s³ów kilka o interpreta-
torach muzyki, zw³aszcza
polskiej, do s³ów poety. Byli
to: Roman Klepuc, Lesia £e-
mech, Olga Chanas, Marta
Iwanicka, Myko³a Prysuñko
i Jurij Trochimczuk. Ka¿dy
z nich wykaza³ siê jak¹œ
szczególn¹ manier¹, a tak¿e
zagra³ tak, by jak najlepiej
s³u¿yæ soliœcie. Muzyków
przygotowa³a prof. Jaros-
³awa Matiucha.

Wieczór by³ wspania³y.
Ufamy, i¿ Akademia Muzycz-
na we Lwowie bêdzie organi-
zatorem jeszcze wielu imprez
o podobnym charakterze,
przecie¿ poezja polska i kul-
tura muzyczna nierozer-
walnie siê ³¹cz¹.

POEZJA ADAMA MICKIEWICZA
W MUZYCE WOKALNEJ

M³odzi artyœci oraz prof. Miros³awa £ogojda

Œpiewa Marek Gierczak, przy fortepianie Jurij Trochimczuk

KG
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JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

Katedra Ormiañska jest
jednym z tych zabytków
lwowskich, na który w os-
tatnich latach zwrócili piln¹
uwagê tak lwowscy, jak i pol-
scy konserwatorzy. U¿ytko-
wanie œwi¹tyni w czasach
sowieckich w charakterze
magazynu, brak jakichkol-
wiek prac konserwatorskich
przez wiele dziesiêcioleci,
spowodowa³y katastrofalny
stan znakomitych dzie³
sztuki, zdobi¹cych jej wnê-
trza.

W nienajlepszym stanie
zachowa³o siê te¿ najbli¿sze
otoczenie koœcio³a. W katedrze
i obok niej znajduj¹ siê dzie³a
znanych przedstawicieli sztu-
ki polskiej: Józefa Mehoffera,
Jana Henryka Rosena, Karola
Maszkowskiego, Tomasza Dy-
kasa. W³aœnie malowid³a
œcienne J. H. Rosena, które
budzi³y podziw i zachwyt w la-
tach przedwojennych, w na-
szych czasach budz¹ niepokój
ze wzglêdu na stan zacho-
wania. Ratowaæ je trzeba bez-
zw³ocznie. Rozumiej¹ to dobrze
specjaliœci i we Lwowie, i w
Polsce. Od lat walczy o ra-
towanie malowid³a niestru-
dzony proboszcz Katedry,
ojciec Tadeos Geworgian z Or-
miañskiego Koœcio³a Apostol-
skiego. W najgorszym stanie
by³o malowid³o „Œciêcie g³owy
œw. Jana Chrzciciela” po stro-
nie po³udniowej nawy g³ównej.
Konserwator Pawe³ Baranow-
ski z Muzeum w Wilanowie
w Warszawie powiedzia³, ¿e
obawia³ siê, i¿ „malowid³o nie
przetrwa roku, dwóch i uleg-
nie ca³kowitemu zniszczeniu”.
Z pomoc¹ finansow¹ pospie-
szy³o Polskie Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

W 2007 r. uda³o siê wyko-
naæ prace zabezpieczaj¹ce
przy tym malowidle, a latem
2008 r. przyst¹piono do jego
konserwacji. Warstwy malar-
skie i tynki by³y bardzo znisz-
czone, by³o du¿o ubytków,
brakowa³o warstwy malarskiej,
która siê osypa³a. Malowid³o
zosta³o wzmocnione, podklejone,
zrekonstruowane, zretuszo-
wane. Wszystkie prace pro-
wadzi³ zespó³ konserwatorów
polskich i ukraiñskich pod
kierownictwem Paw³a Bara-
nowskiego, inspektora nadzoru
konserwatorskiego Muzeum
w Wilanowie. Ze strony pol-
skiej pracowali równie¿ tacy
konserwatorzy, jak: Joanna
Czernihowska, Agnieszka Jêd-
rzejewska-Pawlak, a ze strony
ukraiñskiej: Inna Dmytruk-
Sorohtej, Julia Ostrowska
i Rus³ana German.

W wywiadzie dla dzienni-
karzy lwowskich Pawe³
Baranowski powiedzia³:

 - W tym sezonie konserwa-
torskim zosta³y wykonane
zasadnicze prace techniczne,

polegaj¹ce na podklejeniu
tynków, warstw malarskich.
Ca³oœæ dekoracji zosta³a oczy-
szczona, zosta³ wykonany
retusz malowid³a i w czêœci
rekonstrukcja. Owa konser-
wacja by³a mo¿liwa dziêki
zachowanym resztkom w
obiekcie i fotograficznej doku-
mentacji archiwalnej wnêtrza
œwi¹tyni z 1930 r. Prace trwa³y
równie¿ przy cokole malo-
wid³a. Ogromna by³a pomoc,
je¿eli chodzi o zaplecze socjalne,
ksiêdza proboszcza  Gewor-
giana i lwowskiej wspólnoty
ormiañskiej. Uda³o siê zacho-
waæ maksymalnie du¿o orygi-
nalnego malowid³a Jana
Henryka Rosena. Oceniam, ¿e
oryginalne warstwy stanowi¹
80 % powierzchni. Orygina³ –
to nie tylko malowid³o, ale
równie¿ oryginalny tynk, który
zachowaliœmy. Bardzo wa¿-
nym warunkiem zachowania
malowide³ Rosena w dobrym
stanie jest temperatura wew-
n¹trz œwi¹tyni. Ma byæ zapew-
niony optymalny re¿im ciep³a
i wilgotnoœci, bo zmiany re¿i-
mu s¹ najbardziej niszcz¹ce
dla malowide³. Optymalnie
przyjmuje siê, ¿e temperatura
ma byæ oko³o 20 stopni.

W 2008 r. konserwatorzy
zd¹¿yli nie tylko odnowiæ ma-
lowid³o „Œciêcie g³owy œw.
Jana Chrzciciela”, lecz rów-
nie¿ przeprowadziæ renowacjê
rosenowskich malowide³,
które znajduj¹ siê nad t¹ kom-
pozycj¹ i zachowa³y siê w
znacznie lepszym stanie.

Wykonane prace odbiera³a
polsko – ukraiñska komisja
fachowców na czele z prof.
Jerzym Petrusem z Krakowa,
wice – dyrektorem Muzeum
na Zamku Królewskim na
Wawelu. W sk³adzie komisji
stronê polsk¹ reprezentowali
Jacek Miller - dyrektor depar-
tamentu w Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego
RP, Micha³ Michalski z tego¿
Ministerstwa, dr Janusz Smaza
z Warszawskiej Akademii
Sztuki, Pawe³ Sadlej - kierow-
nik warsztatów konserwa-
torskich Królewskiego Zamku
w Warszawie. Ze strony uk-
raiñskiej do sk³adu komisji
weszli: Lilia Onyszczenko -
kierownik departamentu
ochrony dziedzictwa kultural-
nego m. Lwowa, Andrij Saluk
– prezydent fundacji charyta-
tywnej „Zachowanie dziedzictwa
historycznego i architekto-

nicznego Lwowa”, Wo³odymyr
Mokrij – kierownik warsztatów
konserwatorskich Muzeum
Narodowego im. A. Szeptyc-
kiego we Lwowie, dr Jurij
Ostrowski – kierownik katedry
konserwacji Lwowskiej Aka-
demii Sztuki.

Wszyscy cz³onkowie komi-
sji bardzo wysoko ocenili doko-
nan¹ konserwacjê malowid³a,
podkreœlaj¹c zarówno wysoki

poziom przeprowadzonych
prac, jak te¿ unikatowoœæ
dziedzictwa artystycznego wy-
bitnego polskiego artysty –
malarza Jana Henryka Rosena.
Wyra¿ono równie¿ nadziejê, ¿e
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego RP znaj-
dzie pieni¹dze na kontynu-
acjê prac konserwatorskich
w Katedrze Ormiañskiej w
2009 r.

Posiedzenie owej komisji
by³o nie tylko zebraniem w¹s-
kiego grona fachowców, lecz
sta³o siê prawdziw¹ uroczys-
toœci¹, w której wziêli udzia³
przedstawiciele inteligencji
lwowskiej, parafianie œwi¹tyni
ormiañskiej na czele z pro-
boszczem Tadeosem Gewor-
gianem, goœcie z Polski. Jed-
nym z nich by³ Maciej Boho-
siewicz z Warszawy, przed-
stawiciel ormiañskiej mniej-
szoœci narodowej przy komisji
wspólnej rz¹du RP i mniej-
szoœci narodowych i etnicz-
nych, jeden z kierowników
Fundacji Ormiañskiej KZKO
w Warszawie.

Pan Maciej Bohosiewicz
powiedzia³ naszemu kores-
pondentowi:

- Finansowaliœmy poprzez
Fundacjê ormiañsk¹ w War-
szawie próby oœwietleniowe w
katedrze. Przebieg³y bardzo
pomyœlnie i mamy nadziejê, ¿e
to piêkno, które jest w Ka-
tedrze, bêdzie bardziej widoczne
poprzez doskona³e oœwietlenie.
Bêd¹ to naœwietlenia punk-
towe. W 2009 r. planujemy
sfinansowaæ monta¿ oœwietle-
nia w œwi¹tyni.

Fundacja ormiañska zaj-
muje siê równie¿ konserwacj¹
i renowacj¹ nagrobków Or-
mian polskich na Ukrainie. W
zesz³ym roku czterdziesto-
osobowa grupa wolontariuszy
z Polski, Ukrainy, Litwy, Nie-
miec, Ameryki przeprowadzi³a
konserwacjê i renowacjê na-
grobków na cmentarzu w Ku-
tach pod kierunkiem konser-
watorów z Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie. Zajêliœmy
siê kompletnym odnowieniem
grobu senatora ormiañskiego
II Rzeczypospolitej, ksiêdza
Samuela Manugiewicza.
Zamontowaliœmy now¹ p³ytê,
a tak¿e dokonaliœmy gruntow-
nej konserwacji nagrobka.
W 2009 r. mamy zamiar wy-
jechaæ do Horodenki. Tak¿e
zrobiliœmy prace porz¹dkowe
w Bani³owie, gdzie jest ma³y
cmentarzyk, na którym s¹ 22
kwatery, wszystkie powa¿nie
zagro¿one. Mamy nadziejê, ¿e

MALOWIDŁA ROSENA BĘDĄ URATOWANE

Ciep³ych,
pe³nych

radosnej nadziei
Œwi¹t

Zmartwychwstania
Pañskiego,

a tak¿e
kolorowych

spotkañ
z budz¹c¹ siê

do ¿ycia
przyrod¹.

Odnowione malowid³o Rosena „Œciêcie g³owy œw. Jana Chrzciciela”

Przedstawicielki grupy konserwatorskiej
Lilia Onyszczenko -
kierownik departamentu
ochrony dziedzictwa
kulturalnego m. Lwowa

Wszyscy cz³on-
kowie komisji
bardzo wysoko
ocenili dokonan¹
konserwacjê
malowid³a.
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w nastêpnym roku uda siê
nam ogrodziæ ten teren. Do-
konano ponownego poœwiêce-
nia tego cmentarza, zaproszono
miejscowego ksiêdza, który
odprawi³ Mszê œw.

Kieruj¹ca bezpoœrednio
zespo³em konserwatorów, pani
Joanna Czernihowska,
bardzo siê martwi³a o to, jak¹
ocenê wystawi komisja, choæ
dobrze rozumia³a, ¿e pracê
wykonano doskonale. Nie
zwa¿aj¹c na ma³y wstrz¹s
nerwowy (z radoœci z powodu
wysokiej oceny, wystawionej
przez  komisjê i spo³ecznoœæ
ormiañsk¹) zgodzi³a siê udzie-
liæ wywiadu dla „Kuriera Gali-
cyjskiego”, który regularnie
czyta³a w czasie kilkumie-
siêcznego pobytu we Lwowie.

o ich stratygrafiê i sk³ad, tak¿e
wype³niacze i spoiwa, okreœ-
lone zosta³y zaprawy u¿yte
przez artystê. Okreœlono tak¿e
w badaniach laboratoryjnych
wszystko to, co dotyczy warstw
malarskich czyli u¿yte pig-
menty i spoiwa. Zosta³y prze-
prowadzone badania konser-
watorskie, okreœlaj¹ce zawar-
toœæ soli w tynku, bo to jest
g³ówn¹ przyczyn¹ destrukcji.

- Jaka jest g³ówna przy-
czyna, ¿e w³aœnie ten fresk
móg³ odpaœæ, a pozosta³e s¹
w doœæ dobrym stanie?

- One nie s¹ w dobrym
stanie, te¿ wymagaj¹ prac
zabezpieczaj¹cych. Ten fresk
jest w najgorszym stanie ze
wzglêdu na bezpoœrednie

przygotowania farb dotar³a
p. dr J. Wolañska.

- Czy bra³a ju¿ Pani udzia³
w konserwacji podobnych
malowide³, je¿eli tak, to
gdzie?

- Oczywiœcie. Na przyk³ad,
malowide³ w pa³acu w Wila-
nowie. Bra³am te¿ udzia³ w
konserwacji malowid³a Rosena,
które znajduje siê w tej chwili
na ekspozycji w Washingtonie
w konsulacie polskim. Prace
konserwatorskie odbywa³y siê
pod kierunkiem p. dr hab.
Marii Lubryczyñskiej. By³o to
w 1993 r. Jest to malowid³o
monumentalne pod tytu³em
„Chwa³a orê¿a polskiego”, 5 m
x 6 m. Po wojnie zosta³o zdjête
ze œciany, by³o przechowy-

zaciekanie wody opadowej z
okna. Ale przyczyna jest ju¿
usuniêta i ju¿ mo¿na zniwe-
lowaæ szkody, które nast¹pi³y.

- Czy istnieje tajemnica
technologiczna farb Ro-
sena? Jakich farb bêdziecie
u¿ywali podczas uzupe³-
nienia?

- Nie mo¿emy u¿yæ innych
farb poza restauratorskimi,
które musz¹ spe³niaæ okreœlone
kryteria. Maj¹ byæ ³atwo od-
wracalne, stabilne optycznie

w czasie, nie mog¹ siê starzeæ.
Niezale¿nie od palety u¿ywa-
nej przez artystê, obowi¹zuj¹
nas okreœlone zasady postê-
powania konserwatorskiego.

- Czy farby, u¿ywane
przez artystê, by³y poddane
próbom technologicznym?

- Poddano je badaniom.
Wiemy, jakie zwi¹zki by³y
u¿ywane przez artystê i na tej
podstawie mo¿emy siê domyœ-
laæ, jakiego rodzaju tempery
u¿ywa³. Natomiast do w miarê
dok³adnego opisu technologii

wane w bardzo z³ych warun-
kach, pociêto je na p³aty sze-
rokoœci oko³o 1 m. Wykonane
jest te¿ w technice temperowej,
mimo ¿e na bardzo cienkim
p³ótnie. Prace konserwatorskie
w Washingtonie polega³y na
poklejeniu tych szeœciu sze-
rokich brytów, wykonaniu
uzupe³nienia pod³o¿a p³ócien-
nego, na uzupe³nieniu warstw
zaprawy i warstw malarskich.
Wykonano dubla¿ wzmacnia-
j¹cy, a jednoczeœnie bardzo
elastyczny, bo obiekt wraca³
na swoje miejsce ekspozycji.
Jecha³ za ocean nawiniêty na
wa³ek. Znajduje siê obecnie w
konsulacie polskim w sali re-
cepcyjnej w Washingtonie.
Je¿eli chodzi o wyraz plastyczny,
to w Katedrze Ormiañskiej
mamy do czynienia z malowid-
³ami bardziej hieratycznymi.

Ze swej strony redakcja
„Kuriera Galicyjskiego” ma
nadziejê, ¿e tak¿e w 2009 r.
znajd¹ siê œrodki na dalsze
prowadzenie prac konserwa-
torskich malowide³ Rosena
i innych dzie³ sztuki w Kated-
rze Ormiañskiej we Lwowie.

Pani konserwator powie-
dzia³a:

- Prowadzimy tutaj prace
interwencyjne tylko przy jed-
nym malowidle. W 2007 roku
by³ podjêty pierwszy etap, bo
istnia³o zagro¿enie, ¿e malo-
wid³o spadnie, a w tym roku
kontynuujemy prace inter-
wencyjne. Po sprawdzaniu,
jak podzia³a³y zabezpieczenia,
które wykonaliœmy w zesz³ym
roku, mo¿emy stwierdziæ, ¿e
doskonale siê sprawdzi³y. W
tym roku najpierw podkleja-
liœmy odpadaj¹ce warstwy
malarskie, równie¿ zabezpie-
czyliœmy warstwy g³êbsze,
warstwy tynku i zapraw, s¹
one podklejane dla spojenia.
Wykonaliœmy równie¿ prace
stricte  techniczne. Do koñca
zdjêliœmy warstwy z coko³u,
¿eby mur móg³ oddychaæ,
daliœmy odpowiednie prepa-
raty, które bêd¹ sprzyja³y
osuszeniu tego coko³u. Praco-
waliœmy jednoczeœnie w ró¿-
nych fragmentach malowid³a.
Najgorszy stan by³ w warst-
wach najni¿szych, ale z³y stan
jest równie¿ na wy¿szych
partiach, warstwa malarska
by³a pudrowana i przez to
bardzo os³abiona. Postaraliœ-
my siê o to, by doprowadziæ to
malowid³o do pe³nej urody.

-Jakie prace przeprowa-
dzi³a Pani przed rozpoczê-
ciem odnowienia obrazu?

- Przeprowadzone zosta³y
badania tynków, je¿eli chodzi

Maciej Bohosiewicz - jeden z kierowników Fundacji
Ormiañskiej KZKO w Warszawie (od prawej)

Joanna Czernihowska

we Lwowie

W 2009 r. planu-
jemy sfinansowaæ
monta¿ oœwiet-
lenia w œwi¹tyni.
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W dniach 6-18 lipca 2009 r.
zostanie zorganizowany przez
Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamiêci Narodowej
kurs najnowszej historii
Polski – III Polonijne Spot-
kania z Histori¹ Najnowsz¹.
Kurs, podobnie jak w latach
ubieg³ych, organizowany jest
w ramach Programu Polonij-
nego BEP IPN. Do udzia³u
w Polonijnych Spotkaniach...
zapraszamy nauczycieli-prak-
tyków – osoby ucz¹ce historii
i jêzyka polskiego w polskich
szko³ach, polskich klasach,
szko³ach parafialnych lub
innych polskich, lub polo-
nijnych placówkach eduka-
cyjnych.

Polonijne Spotkania z
Histori¹ Najnowsz¹ s³u¿¹
przede wszystkim zaintereso-
waniu nauczycieli celowoœci¹
nauczania najnowszej historii
Polski i Polaków, poznaniu
nowoczesnych metod eduka-
cyjnych, nawi¹zaniu kontaktu
Biura Edukacji Publicznej IPN
ze œrodowiskami polonijnymi
w celu sta³ej wspó³pracy,
propagowaniu w œrodowis-
kach polonijnych wydawnictw
edukacyjnych IPN.

Program Polonijnych
Spotkañ... podzielony zosta³
na dwie czêœci. W czasie zajêæ
organizowanych w Warszawie
uczestnicy projektu zapoz-
nani zostan¹ z dzia³alnoœci¹
IPN, wezm¹ udzia³ w warszta-
tach, opartych na propozy-
cjach edukacyjnych BEP IPN,
warsztatach edukacyjnych
dotycz¹cych sposobów nau-
czania historii najnowszej,
wys³uchaj¹ wyk³adów poœwiê-
conych najwa¿niejszym as-
pektom najnowszej historii
Polski. Nowoœci¹ tegorocznego
kursu bêd¹ zajêcia warszta-
towe przygotowywane we
wspó³pracy z nauczycielami
polonijnymi stale wspó³pracu-
j¹cymi z BEP IPN. W zamierze-
niu bêdzie to pierwszy etap

przygotowywania materia³ów
edukacyjnych sprofilowanych
specjalnie dla polskich szkó³
dzia³aj¹cych poza krajem.
Przypadaj¹ce w 2009 r. rocz-
nice: wybuchu II wojny œwia-
towej oraz obalenia komunizmu
bêd¹ okazj¹ do analizy spo-
sobu przedstawiania tych
wydarzeñ w pañstwach, z któ-
rych bêd¹ pochodziæ uczestnicy
Spotkañ.

Druga czêœæ kursu stano-
wiæ bêdzie konwersatorium
terenowe. Uczestnicy Spotkañ...
udadz¹ siê do miejsc, zwi¹za-
nych z najnowszymi dziejami
Polski. Bêdzie to okazja do
omówienia konkretnych pro-
blemów z najnowszej historii
Polski.

Kurs jest bezp³atny, IPN
zapewnia zakwaterowanie
i wy¿ywienie uczestników
Polonijnych Spotkañ....
Zwrot kosztów podró¿y
uzale¿niony jest od otrzyma-
nia przez wspó³organizatora
spotkania – Fundacjê Oœwia-
ta Polska za Granic¹ dofi-
nansowania na ten cel. Wy-
pe³nione i rêcznie podpisane
zg³oszenia wraz z dokumentem
poœwiadczaj¹cym aktualne
zaanga¿owanie w polonijn¹
pracê pedagogiczn¹ nale¿y
przesy³aæ poczt¹ na adres:
Andrzej Zawistowski, Biuro
Edukacji Publicznej IPN, ul.
Towarowa 28, 00-839 War-
szawa, Polska.

Lista osób zakwalifikowa-
nych znana bêdzie najpóŸniej
w po³owie maja 2009 r. 

Informacji na temat III Po-
lonijnych Spotkañ z Histo-
ri¹ Najnowsz¹ udziela ich
kierownik dr Andrzej Zawis-
towski, tel. +48 22 4318391;
e-mail:
andrzej.zawistowski@ipn.gov.pl
Szczegó³y oraz kwestionariusz
zg³oszeniowy znajduj¹ siê na
stronie:
www.ipn.gov.pl/polonia

III Polonijne Spotkania
z Historią Najnowszą

KG

- pracownicy do sprz¹tania
obiektów (wynagrodzenie mie-
siêczne oko³o 4000 UAH, zakwa-
terowanie bezp³atne)
- oraz pracowników w innych
zawodach.
Kontakt:
BCJ Konsalting, Sp. z o.o., Oddzia³ w Polsce
ul. Karkonoska 10/210,
53-015 Wroc³aw
tel.: +480717879815, +480717879816
info@bcj-konsalting.eu
Prowadzimy nabór kandydatów do pracy w zak³adzie
przetwórstwa warzyw i owoców na okres 6 miesiêcy.
Kontakt:
BCJ Konsalting, Sp. z o.o., oddzia³ w Polsce
tel.: (071) 7879815, 7879816

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKÓW

PRACA W POLSCE

KG
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TADEUSZ ZUBIÑSKI tekst
JURIJ SMIRNOW zdjêcie

Wielcy pisarze s¹ z zasady
i organicznie notorycznie
smutni, narcystycznie uspo-
sobieni i posêpnie pos¹gowi,
prezentuj¹ siê jako zawistnicy
- osobnicy podejrzliwi, milcz-
kowie zamkniêci w sobie, albo
pyszni oratorzy na jeden temat
- o sobie i swych sukcesach
mog¹ prawiæ i tokowaæ godzi-
nami - oczywiœcie. Albo zda-
rzaj¹ siê ci mrukliwi, ci s¹
gadatliwymi egotykami na
papierze, a¿ do obrzydliwoœci,
s¹ wyzuci z dystansu do w³as-
nej twórczoœci, ale w zamian
s¹ bezgranicznie krytyczni
wobec twórczoœci konkuren-
tów. Jedni i drudzy s¹ jedna-
kowo zapalczywi i pamiêtliwi,
a ich bliŸniaczo nudne ¿ycio-
rysy nie podnieci³yby nawet
najbardziej wyposzczonego
seksualnie rekruta.

Wspó³czesne literackie tuzy
ci¹gn¹ za sob¹ mia³kie ¿y-
ciorysy, nigdy nie dojrzewaj¹,
nie s¹ zmuszani do drama-
tycznych wyborów, do pe³nego
okreœlania siebie. Oni, ci wspó³-
czeœni olimpijczycy, ja³owi
i puœci, jak balon, nie poznali
nigdy smaku szczêœcia i bólu
g³odu, okrucieñstwa i cierpie-
nia, ani rozkoszy i pe³ni abso-
lutu, jakie daje prawdziwe
piêkno. Jak¿e czêsto podczas
swojej wspinaczki na Parnas
utyt³ali siê w bagnie tchó-
rzostwa, nepotyzmu, pod³oœci
i ma³ych interesików, i nigdy,
jak powiedzia³ Józef £obodow-
ski, nie stawiali prawdy jak
kosy na sztorc.

Wszyscy albo bardzo wielu,
ale nie on: Jaros³aw Haszek.
Dajê s³owo honoru, ¿e Jaros-
³aw Haszek wielkim pisarzem
by³, jest i bêdzie, a ka¿dego kto
tej prawdzie nad prawdami
zaprzeczy, tego wyzywam na
pojedynek: najlepiej na topory.

Jaros³awa Haszka
portret w³asny

Geniusz i autor „Przygód
dobrego wojaka Szwejka” by³
uroczym ³ajdakiem, ladaco,
mitomanem, alkoholikiem,
ob¿artuchem, komunist¹,
bezbo¿nikiem, bigamist¹,
szulerem, aferzyst¹, nihilist¹,
¿wawym konkurentem Pana
Boga w dziele pomna¿ania
gatunków zwierzêcych, naci¹-
gaczem pierwszej klasy, zalicz-
ki od wydawców wyci¹ga³ do
siódmego pokolenia, aresztan-
tem, dezerterem, w³óczêg¹,
obibokiem, notorycznym ³ga-
rzem i, jak sam o sobie napi-
sa³, kanibalem, gdy¿ w wieku
szeœciu miesiêcy zjad³ przy-
najmniej czêœciowo swego
braciszka, ma³o tego, z³odzie-
jem te¿, bo z trumienki ukrad³
œwiête obrazki. Dla ¿artu, i tro-
chê z nudów, skaka³ z mostu
do We³tawy, by³ leczony w
domu wariatów faktycznie na
w³asne ¿yczenie, bo w ramach
studiów terenowych i swoiœcie
pojmowanej kwerendy, hand-
lowa³ kradzionymi psami,

Perypetie autora i bohatera

HASZEK I SZWEJK W JEDNYM STALI DOMU
fabrykowa³ fa³szywe rodowody,
zatem by³ poniek¹d pionierem
czeskiej kynologii, by³ mist-
rzem mistyfikacji, teatralizowa³
w³asn¹ œmieræ parokrotnie
z powodzeniem, lubowa³ siê
w rozpowszechnianiu wieœci
o swojej œmierci w dramatycz-
nych okolicznoœciach, a¿, gdy
pewnego dnia umar³ napraw-
dê, nikt w Pradze w to nie
uwierzy³. Mi³oœnik kotów,
aktywny anarchista, podburza³
t³umy, inicjowa³ strajki, niby
przez przypadek spoliczkowa³
policjanta, w roku 1911 policja
dokona³a rewizji w jego miesz-
kaniu. Ma³o cudów i egzotyki,
proszê jest wiêcej „koncesjono-
wany paryski chiromata”.
Rusofil, ale wróg caratu (od
pewnego okresu), kandydat
na wisielca i na rozstrzelanie,
aresztant w Krakowie za w³ó-
czêgostwo, poliglota zna³ z 10
jêzyków w tym polski i ³acinê,
w³aœnie po co mu ³acina, ano
jako praktykant w aptece
musia³ lizn¹æ mowy Cycerona.
Biseksualista, narodowiec
czeski z przekonania, bolsze-
wik trochê dla kawa³u, bolsze-
wicki agent i agitator na serio,
alkoholik, kabareciarz, mora-
lista i ironista, naci¹gacz, to
ju¿ by³o, ale naci¹gaczem by³
na wiele sposobów, np. miesz-
ka³ na waleta miesi¹cami,
szuler, gra³ nêdznie w bilard,
polityk dla hecy, Jaros³aw
Haszek by³ zdeklarowanym
i czynnym s³owianofilem,
zdecydowanym przeciwni-
kiem austriackiej monarchii
i starego prochazki w szcze-
gólnoœci, parodysta, specjali-
zuj¹cy siê w przebierankach
za niewiastê, i geniusz osta-
tecznie. 30 kwietna 1907
oficjalnie wyst¹pi³ z Koœcio³a
rzymskokatolickiego, ale
powróci³ na jego ³ono 8 IV
1910, potem te¿ ró¿nie z tym
by³o. Obiecywa³ ka¿demu, kto
zag³osuje na niego, ten gra-
tisowo otrzyma kieszonkowe
akwarium. Zdoby³ 45 g³osów,
a Partiê Umiarkowanego Po-
stêpu w Granicach Prawa
ukonstytuowa³ w popularnej
praskiej gospodzie „pod dzi-
czyzn¹” na Vinohradach.
Nigdy nie nale¿a³ do przyzwo-
itego towarzystwa. Wielokrot-
nie stawiany pod prêgierzem
opinii publicznej i sta³y bywa-
lec szynków, aresztów i zamtu-
zów. Czy¿ mo¿e byæ ¿yciorys
bardziej zachêcaj¹cy do do-
g³êbnej penetracji dla skrom-
nego biografa?

Szwejk jako
planeta dowcipu

Postaæ w nawet ca³ej czes-
kiej literaturze, obfituj¹cej
w postacie radykalnie komiczne,
wyj¹tkowa i barwna, kontro-
wersyjna, ale pobudzaj¹ca
wielorako i ¿ywa do dziœ.
Trudno rozstrzygaæ, co by³o w
jego ¿yciu ¿artem, a co – mis-
tyfikacj¹, co - moralizowaniem
a co - krzykiem rozpaczy? Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e Jaros³aw
Haszek to dziœ jest najg³oœniej-
szym pisarzem czeskiego jê-

zyka, jego Szwejk - to literacki,
czy¿by tylko literacki? bo-
hater, ca³a planeta dowcipu,
rozs¹dku i pogodnego ducha
- równy popularnoœci¹ takim
pierwszym postaciom literac-
kim, jak Sherlock Holmes,
Don Kichot, Don Juan, Pick-
wick, u nas niestety nie doce-
niony i praktycznie nie wypro-
mowany Nikodem Dyzma.

Encyklopedycznie i to za
ma³o rzecz ujmuj¹c, Haszek
w czterotomowych „Przygodach
dobrego wojaka Szwejka pod-
czas Wojny Œwiatowej (1919-
1921)” da³ plastycznie i z hu-
morem czêsto mocnym, dosad-
nym w tonacji groteski najtraf-
niejsz¹ analizê I wojny œwiatowej
i schy³ku monarchii Austro-
Wêgier.

Czeski baron Münchhausen
urodzi³ siê jak inni ludzie,
banalnie i ten fakt jest jednym
z niewielu rzeczy, które ³¹czy
go z tak zwanymi normalnymi
literatami. I tu te¿ rodz¹ siê
w¹tpliwoœci, co do miejsca
i czasu owego aktu Bo¿ego
stworzenia.

Pierwsze lata ¿ycia
Czy urodzi³ siê 30 czy 24

kwietnia 1883 r.? A gdzie – w
Pradze jak chc¹ dokumenty,
czy w Mydlarach, jak chcia³
sam Haszek? Dokumenty s¹
banalnie jednoznaczne. Me-
tryka z kancelarii koœcio³a
œwiêtego Szczepana w Pradze
g³osi: Haszek Jaros³aw Maciej
Franciszek urodzi³ siê w Pra-
dze II na Szkolskiej ulicy,
blisko centrum stolicy, w dziel-
nicy, zamieszka³ej przez ni¿ej
uposa¿onych urzêdników,

nauczycieli, oficjalistów, w
dzielnicy wielopiêtrowych czyn-
szowych kamienic z ponurym
wybetonowanym podwórkiem.
Pod numerem 30 szeœcioo-
sobowa rodzina Haszków
gnieŸdzi³a siê w dwupokojo-
wym mieszkaniu bez wygód.

Powróæmy do metryki:
ochrzczony zosta³ przez ksiê-
dza Franciszka Bendê, za
kumotrów mia³ profesora
gimnazjalnego dr. Macieja
Kovarza i podpisuj¹c¹ siê
szwabach¹ Juliê Slansk¹ bez
zawodu. Po³o¿na nazywa³a siê
Petronella Izerova i zamiesz-
kiwa³a w Pradze II. Rodzice
Józef Haszek, profesor szkó³
realnych, matematyk urodzony
w Mydlarach, syna Franciszka
Haszka i Anny z domu Kolarz,
matka Katarzyna z domu
Jareszova urodzona w Proto-
vinie, córka Antonina Jaresza
i Marii z domu Kohoutovej.

Pierwsze dziecko Józefa
i Katarzyny Haszków to syn
Josef, który zmar³ wkrótce po
urodzeniu, Jaros³aw by³ dru-
gim dzieckiem, po nim urodzi³
siê Bohuslav/Bogus³aw. Oj-
ciec zmieni³ pracê, z nauczy-
ciela zosta³ prokurentem w
banku Slavia, gdy Jaros³aw
liczy³ sobie lat dziewiêæ. Dzia-
dek Antonin by³ pierwszym
akuszerem Haszka jako pi-
sarza. Dowcipny, weso³y, ga-
datliwy, ale nie weso³ek.
Czeski ch³op z po³udnia, z kra-
iny ciemnych borów i mrocz-
nych stawów, sypi¹cy aneg-
dotami, czu³y i wyrozumia³y
dla Jaros³awa, podziwiany
przez ch³opca za z³ote serce
i za ci¹gle na nowo kreowane

bajania o wodnikach, k³usow-
nikach, bajkowych stworach,
w³óczykijach, tak realnie dzia-
³aj¹cych w otoczeniu prostych
ludzi – ch³opów, górali, karcz-
marzy, ¿ebraków, m³ynarzy,
gajowych, frantów, którym
przytrafiaj¹ siê niezwyk³e przy-
gody. To u dziadka Jaros³aw
zawsze znajdowa³ pok³ady
zrozumienia i czu³oœci. Ciep³y,
wyrozumia³y i pogodny filozof,
wyposa¿ony w dar kwiecistej
narracji, doœwiadczenie ¿y-
ciowe i wielowiekow¹ prak-
tyczn¹ m¹droœæ czeskiego
ludu dziadek Antonin mia³
ogromny wp³yw na kszta³to-
wanie siê pisarskiej osobo-
woœci wnuka.

Oddajmy sprawiedliwoœæ
ojcu Józefowi. Zapracowany,
przedwczeœnie postarza³y,
zgarbiony, godzinami i dniami
œlêcz¹cy nad biurkiem, scho-
rowany i surowy. Na stosunki
rodzinne przenosi³ rygor szkol-
ny i re¿im kantoru banko-
wego. A jednoczeœnie, nigdy
nie zaakceptowa³ swojego
w sumie mizernego praskiego
po³o¿enia, mia³ kompleksy,
trawi³y go frustracje i zawie-
dzione nadzieje, mia³ œwiado-
moœæ, ¿e osi¹gn¹³ mniej, ni¿
móg³. Pamiêtajmy, i¿ musia³
z jednej pensji utrzymaæ sie-
bie, ¿onê, dwóch synów, teœcia
i wziêt¹ na wychowanie sio-
strzenicê Mariê. Gdy jedyny
¿ywiciel zmar³ nagle 26 lutego
1896 r., rodzina popad³a w
biedê.

Pisarz, który pracowa³
w... banku

Nauczycielem Haszka w
gimnazjum by³ czeski Sienkie-
wicz Alois Jirasek (1851-
1930), który bardzo wysoko
ceni³ Jaros³awa, i z jêzyka
czeskiego stawia³ mu najwy¿-
sze noty - jedynki!

2 lutego 1898 r. zrozpa-
czona matka pos³a³a Jaros-
³awa na naukê, do pana
drogisty Kokoszki w aptece
„Pod trzema Kulami” na No-
wym Mieœcie w Pradze. Jak
podaje Leszek Mazan i nie
tylko on, Haszek niesforny
m³odzieniaszek, karierê apte-
karza zakoñczy³ w swoisty dla
siebie sposób: na pocztówce
z alpejskim widoczkiem
krasuli domalowa³ okulary
i w¹sy, czym bardzo udanie
upodabniaj¹c j¹ do wizerunku
swego aktualnego pryncypa³a.
Nie trzeba byæ Sherlockiem
Holmesem, aby wydedukowaæ
skutki takiej malarskiej pro-
dukcji. Po ukoñczeniu gimna-
zjum kszta³ci³ siê w Akademii
Handlowej.

Studia w Akademii Hand-
lowej Haszek skoñczy³ 12 lipca
1902 r., najlepsze oceny uzy-
ska³ z jêzyków obcych, okaza³
siê prymusem z jêzyka wêgier-
skiego. Ju¿ 23 lipca podj¹³
pracê w banku Slavia, marze-
nie matki spe³ni³o siê – jej syn
zosta³ urzêdnikiem w powa¿-
nej instytucji, zosta³ kimœ w
bia³ym ko³nierzyku. Jego
miesiêczna ga¿a wynosi³a 60

Figura Szwejka przed kawiarni¹ „Wiedeñsk¹” we Lwowie
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koron. Wyrzucony, b³¹ka³ siê
po ulicach, w tym czasie
pozna³ œrodowisko czeskich
anarchistów, przysta³ do
œrodowiska artystów i dziwa-
ków, znacznie odstaj¹cych od
mieszczañskich konwenan-
sów. W³óczy³ siê, podró¿owa³
pieszo, miêdzy innymi po
S³owacji, Wêgrzech, Galicji.
Para³ siê handlem nierzadko
kradzionymi psami, którym
fabrykowa³ fa³szywe rodowo-
dy, co skrupulatnie opisa³ w
wydaniej w roku 1915 ksi¹¿ce
„Mój Handel psami”. Ale
wczeœniej, jako autor, Haszek
zadebiutowa³ pod pseudoni-
mem J. Hofmeister humo-
resk¹ pt. „Frajt Kotarba” w
pismie „Narodni Listy”, numer
z 20 sierpnia 1900. Kolejne
humoreski i felietony saty-
ryczne hurtowo zacz¹³ publi-
kowaæ w roku 1903, od roku
1908 sta³y wspó³pracownik
czasopisma dla pañ •enský
obzor (Przegl¹d kobiecy), od
1910 redaktor naczelny saty-
rycznego periodyku Svìt zvíøat
(Œwiat zwierz¹t), od 1911
wspó³pracownik Èeského
slova (Czeskiego s³owa).
Publikowa³ tak¿e w pismach
Pochodnì, Humoristicke  listy,
anarchistycznych Chudas,
Komuna, Omladina i innych.
Doœwiadczenia z pracy zawo-
dowej odnaleŸæ mo¿na na
kartach powieœci „Przygód
dobrego wojaka Szwejka pod-
czas wojny œwiatowej”. Przyjê³o
siê, ¿e umieszczona w niej
opowieœæ jednorocznego ochot-
nika Marka, nb. wytrwa³ego
drêczyciela podoficerów nt.
absurdalnych publikacji w
Œwiecie zwierz¹t o fabryko-
wanych przez niego dla hecy
i z nudów nieistniej¹cych
gatunkach, to autentyczne
¿arty, na jakie pozwala³ sobie
Haszek. Skutkiem tych publi-
kacji Haszek straci³ stano-
wisko w redakcji i mo¿liwoœæ
w konkurowaniu z Stwórc¹ w
pomna¿aniu gatunków zwie-
rz¹t, bo, jak sam napisa³,
sezon wê¿ów morskich w
dziennikach trwa tylko przez
kilka tygodni, u mnie jako
redaktora pisma „Œwiat Zwie-
rz¹t” trwa³ nieustannie. Bez-
poœrednio po wylaniu przez
w³aœciciela pisma „Œwiat
Zwierz¹t” Wilhelma Fuchsa,
Haszek krótko s³u¿y³ jako
jednoroczny ochotnik w Try-
dencie.

Krótkotrwa³e ma³¿eñstwo
i wcielenie do wojska

W roku 1906 zapozna³ siê
z Jarmil¹ Mayerov¹, córk¹
sztukatora i rzeŸbiarza z pras-
kich Vinohradów, w ³adnej
pannie zakocha³ siê po uszy,
ale mieszczañska rodzina
Jarmili d³ugo nie mog³a
zaakceptowaæ wyboru swej
córki. Ostatecznie pobrali siê
w maju 1910 r., w kwietniu
1912 r. urodzi³o siê im jedyne
dziecko, syn Richard, zdrob-
niale Riša, zaraz po tym Jar-
mila opuœci³a Jaros³awa wraz
z niemowlêciem i zamieszka³a
u rodziców w Dejvicach, for-
malnie rozwodu nie przepro-
wadzili. Na wiadomoœæ o wcie-
leniu do wojska, konkretnie do

91 pu³ku piechoty w Czeskich
Budziejowicach zareagowa³ po
swojemu. Zamkn¹³ siê w po-
koju, i przez ca³y wieczór
pijany rycza³ koszarowe i inne
mniej obyczajne piosenki.
Jego pobyt w szkole jedno-
rocznych ochotników w Czes-
kich Budziejowicach by³
jednym ci¹giem nieustan-
nych awantur, pijañstw,
szulerki i ¿artów. Haszek
przewodzi³ krzykliwemu gronu
filutów i frantów, przepija³
z nimi honoraria za publiko-
wane hurtowo humoreski
i opowiadania w prasie.

W Czeskich Budziejowiach
Haszek trafi³ do mariañskich
koszar 91 pu³ku piechoty
i jako jednoroczny ochotnik
z papuziozielonymi wy³ogami
przydzielony zosta³ do 3 bata-
lionu, dowodzonego przez Au-
striaka, kapitana Sangera.
W 3 batalionie przydzielono go
do 11 kompanii marszowej,
dowodzonej przez Czecha po-
rucznika Rudolfa Lukasza,
przyzwoitego, choæ trochê bo-
jaŸliwego. W kompanii Haszka
s³u¿y³ osobliwy kawalarz  i  cwa-
niak, prawdziwe dziecko pras-
kiej ulicy, gawêdziarz s³yn¹cy
z krzepkich powiedzonek, umie-
j¹cy rozweseliæ zatwardzia³ych
ponuraków Franciszek Straš-
lipka (1880-1949), z zawodu
pomocnik murarza. Gdy po
wojnie zaczê³y siê ukazywaæ
kolejne zeszyty z przygodami
Szwejka, Strašlipka, jak podaje
Leszek Mazan, ów Franciszek
praSzwejk chwilowo wstydliwy,
nie pokazywa³ siê ludziom na
ulicy, a nagabywany, wyma-
wia³ siê: to nie ja, ale to mój
brat Wac³aw”. Ale, gdy Szwejk
odniós³ sukces, Strašlipka,
szybko i diametralne zamieni³
zdanie, zacz¹³ eksponowaæ
swoje podobieñstwo zewnêtrzne
oraz w³asnych losów do lite-
rackiego bohatera.

Rosyjski jeniec wojenny
Ze swym marszbatalionem

poprzez Wêgry Haszek trafia
na front do Galicji, tutaj te¿
oddaje siê dzia³alnoœci lite-
rackiej o doraŸnym wymiarze,
ale chêtnie propagowanej
w koszarach np. tworzy utwór
- pean okolicznoœciowy „Pieœn
o latrynie”. W listopadzie 1915
jego oddzia³ wchodzi w kon-
takt bojowy z Rosjanami. 24
listopada Haszek wraz z wie-
loma Czechami, którym nie-
wola rosyjska wcale nie jest
straszna, sk³ada broñ i spo-
kojnie czeka w okopach a¿
Rosjanie – bracia S³owianie
zechc¹ wzi¹æ ich w niewolê.
I tutaj prze¿ywa rozczarowanie,
zamiast np. do byle jakiej
knajpy lub na salony poli-
tyczne, Haszek trafia do obozu
za druty, w koszmarne warunki,
staje siê jeñcem wojennym.
Z Darnicy pod Kijowem zostaje
przetransportowany do gu-
bernii samarskiej, tu¿ nad
granicê Europy z Azj¹. G³ód,
ch³ód, brud i malaryczny teren
powoduj¹ zarazê tyfusu, Ha-
szek staje siê jedn¹ z ofiar
epidemii. Tym razem m³ody
i zdrowy organizm zwalczy³
chorobê, ale Haszek wyjdzie
z niej os³abiony ju¿ na ca³e

¿ycie, z wad¹ serca. Na wiosnê
1916 do Tockoje, gdzie za
drutami gnije Haszek, docho-
dz¹ wieœci, ¿e z inicjatywy
Zwi¹zku Kó³ Czechos³owac-
kich w Rosji powstaj¹ legiony
wojska czeskiego, które maj¹
walczyæ przeciw Austrii ramiê
w ramiê wraz wojskiem car-
skim. Haszek entuzjasta ocho-
czo wstêpuje do legionów, na
pewien okres wi¹¿ê siê, jak to
siê okreœla³o w minionym
okresie z „nacjonalistyczn¹
bur¿uazj¹ czesk¹”. Oczywiœ-
cie, zapa³ i talent Haszka
zostaje skwapliwie wykorzys-
tany, wchodzi w sk³ad redakcji
pisma „Èechoslovana”, na
³amach tego pisma publikuje
pod pseudonimem dr W³odzi-
mierz Stanko p³omienne arty-
ku³y lekko nacjonalizuj¹ce,
a pod w³asnym nazwiskiem –
doskona³e humoreski i zjad-
liwe felietony. Tak¿e paszkwile,
szyderczo atakuj¹ce gnij¹c¹
ck. Monarchiê i jej zidiocia-
³ego cesarza. Zamieszczona w
jednym z numerów tego pisma
humoreska „Opowiadanie o
obrazie cesarza Franciszka
Józefa I”, wywo³uje prawdziw¹
burzê w monarchii. S¹d po-
lowy armii austriackiej wydaje
na niego wyrok œmierci za
dezercjê, agitacjê antypañst-
wow¹ i obrazê panuj¹cego
monarchy, a policja pañstwo-
wa rozsy³a za nim listy goñcze.

Emigracja czeska
w Rosji

W tym miejscu muszê przed-
stawiæ panoramê emigracji
czeskiej w Rosji w tamtym cza-
sie. Otó¿, poœród czeskiej
emigracji w Rosji dokona³ siê
roz³am, powsta³y dwa oœrodki,
reprezentuj¹ce dwa kierunki
polityczne, zorientowane na
innych sojuszników. Oba te
oœrodki by³y zdecydowanie
antyaustriackie i d¹¿y³y do
budowy wolnego i wspólnego
pañstwa Czechów i S³owa-
ków. Jeden kijowski, do któ-
rego akces z³o¿y³ Haszek,
reprezentowa³ pogl¹d, i¿ naj-
wa¿niejszym oparciem dla
d¹¿eñ narodowych Czechów
i S³owaków jest „ka¿da” Rosja,
drugi zlokalizowany w Piotro-
gradzie, zwi¹zany z TG Masa-
rykiem, swoje nadzieje budowa³
na œcis³ej wspó³pracy z mocar-
stwami zachodnimi. Haszek
przez d³u¿szy czas nie wyzby³
siê iluzji co do serdecznej i bez-
interesownej pomocy carskiej
Rosji dla czeskich d¹¿eñ
narodowych, co wiêcej, nawet
snuje ksiê¿ycowe mira¿e o
stworzeniu czeskiego królestwa
pod ber³em rosyjskiego cara
lub te¿ powstaniu federacji
narodów s³owiañskich z Ro-
sj¹, jako hegemonem. Ale, jak
to siê mówi, trzyma³ rêkê na
pulsie wydarzeñ, gdy w Rosji
wybuch³a rewolucja lutowa
i obalono carat, b³yskawicznie
zareagowa³ artyku³em pt.
„Program republikañski w
Czechach” deklaruj¹c, ¿e naj-
lepsz¹ form¹ pañstwa dla
Czechów i S³owaków by³aby
republika. Staje znów w szere-
gach, tym razem czeskich,
legionistów i mê¿nie gromi
Austriaków w bitwach pod

Cecow¹ i Zborowem, za mês-
two zostaje odznaczony krzy-
¿em œwiêtego Jerzego IV klasy.
Pisze w tym czasie ostr¹ saty-
rê, wymierzon¹ bezpoœredni¹
w kierownictwo ekspozytury
Czeskiej Rady Narodowej w
Piotrogradzie, a poœrednio w
samego TGMasaryka. Rozpê-
ta³o siê piek³o, zostaje wyrzu-
cony z redakcji „Èechoslova-
na”, postawiony przed s¹dem
polowym, zostaje zmuszony do
odwo³ania swej satyry i trafia
do ciupy w czeskim wiêzieniu
wojskowym. Po odsiadce po-
wraca do legionów, zostaje
awansowany na kaprala, wy-
brany na sekretarza rady
pu³kowej, znów publikuje. Gdy
Lenin wzywa do zakoñczenia
wojny, Haszek jest oburzony,
pisze, ¿e Lenin i jego klika
zostali przekupieni przez
Niemców.

Bolszewicki pisarz
i publicysta

Jednak stosunkowo szybko
nastêpuje przeorientacja
pogl¹dów Haszka na skrajne
lewo, widzi, ¿e naprawdê
realn¹ si³¹ w Rosji dysponujê
bolszewicy, bolszewizm ma dla
niego powab nowoœci i wy-
zwolenia tak¿e obyczajowego,
dezerteruje z legionów. W
marcu 1918 r. Haszek udaje
siê do Moskwy i tutaj szybko
znajduje wspólny jêzyk z gru-
p¹ czeskich komunistów na
czele z marksist¹ B•etislavem
Hul¹. Trafia do redakcji bol-
szewickiej gazety, przezna-
czonej dla mniejszoœci naro-
dowych „PrÔkopnik/Pionier
Wolnoœci”. Najpierw wspiera
czesk¹ lewicê socjaldemokra-
tyczn¹, która jest przybudówk¹
partii bolszewickiej.

Piórem i na wiecach ¿arliwie
agituje i gard³uje czeskich
legionistów, a¿eby ci przecho-
dzili na stronê bolszewików,
a¿eby nie wyje¿d¿ali do Fran-
cji. W kwietniu 1918 roku
radykalizuje siê na tyle, ¿e
wstêpuje do partii bolszewic-
kiej, a wkrótce i w szeregi
Armii Czerwonej, zostaje poli-
trukiem, z gorliwoœci¹ zeloty
propaguje komunizm, du¿o
pisze, du¿o wiêcej przemawia
za bolszewizmem i wydaje
kilka pisemek po rosyjsku
i czesku, o wiadomym profilu,
zostaje komisarzem. W tym
czasie strona legionowa wy-
daje na niego jako zdrajcê
i dezertera wyrok œmierci, to
bêdzie ju¿ drugie takie doce-
nienie Haszka. W ¿yciu Haszka
nastêpuje kalejdoskop przygód
i jednoczeœnie droga przez
mêkê, jakby rodem z najlep-
szego filmu sensacyjnego,
¿ywcem wziêtych i puszcza-
nych w przyœpieszonym
tempie. Jego ¿ycie w Rosji
podczas wojny domowej to
pstra i nie koñcz¹ca siê
galopada poœcigów, ucieczek,
przebieranek, potyczek, sztur-
mów, wiecowania, ukrywania
siê, cudownych ocaleñ, pijac-
kich orgii, ale i prawdopo-
dobnie miewa³ te¿ okresy
abstynencji, wymuszonych
przez nakazy Partii i okolicz-
noœci wojny woja¿y po ca³ej
Rosji ³¹cznie z Syberi¹. Od

stycznia 1919 w Ufie, to bêdzie
ju¿ za Uralem, wydaje pismo
dla czerwonych ¿o³nierzy
narodowoœci baszkirskiej,
wêgierskiej, czeskiej, polskiej,
rosyjskiej, ¿ydowskiej i 100-
inych „Krasnaja Jewropa”. Na
pocz¹tku roku 1920 wysoko
awansuje, idzie w górê, w
paŸdzierniku pe³ni ju¿ funkcjê
zastêpcy szefa wydzia³u poli-
tycznego 5 armii bolszewckiej
na Syberii. Pod koniec roku
otrzymuje nowe i szczególne
partyjne zadanie, za które my
wszyscy musimy byæ bardzo
wdziêczni partii bolszewickiej.

Obiekt ostrej nagonki
Otó¿ 26 listopada 1920 r.

roku Haszek wraz z ¿on¹
Aleksandr¹ Gawri³ówn¹ Lwo-
wow¹, nazywan¹ Szur¹ albo
Go³¹beczk¹ opuszcza Moskwê,
ona nazywa³a go: Jareczek.
Z nisk¹ i pulchniutk¹ Szur¹
Haszek o¿eni³ siê w Ufie, de-
klaruj¹c solennie, ¿e jest ka-
walerem bez zobowi¹zañ. Pod
nazwiskiem Josefa Steigla
poprzez Estoniê, Ba³tyk i
Niemcy przybywa do Pragi,
z konkretnym zadaniem
partyjnym, ma prowadziæ ro-
botê wywrotow¹ w zag³êbiu
kladeñskim. Poœród robotni-
ków i górników ma siaæ fer-
ment, wzniecaæ zapa³ rewo-
lucyjny, budowaæ struktury
partyjne i organizowaæ strajki.
Jednak, w kraju, do którego
powraca po 5 latach, wrzenie
rewolucyjne opad³o, repub-
lika Masaryka krzepnie,
socjaldemokracja odrzuca
metody gwa³towne, komu-
nizm jest w odwrocie, strajk
grudniowy w zag³êbiu kla-
deñskim w roku 1920 r.
za³amuje siê, wielu skraj-
nych przywódców proleta-
riackich znalaz³o siê w wiê-
zieniu, struktury partii ko-
munistycznej s¹ rozbite.
Haszek, jako bigamista i ko-
munista, bezbo¿nik i depra-
wator, dezerter z legionów,
dwukrotny kandydat na szu-
bienicê, staje siê obiektem
ostrej nagonki, jego ¿ycie jest
fizycznie zagro¿one, a sytu-
acja materialna wrêcz dra-
matyczna. Jest pozbawiony
œrodków do ¿ycia, nie ma,
gdzie mieszkaæ, wisi nad nim
groŸba aresztowania na
podstawie listu goñczego
rozes³anego za nim przez au-
striack¹ policjê z roku 1917,
jako za dezerterem z cesar-
skiej armii. Zdesperowany
wprowadzi³ siê do domu
swego przyjaciela, niebies-
kiego ptaka, który dzier¿awi³
ma³¹ drukarenkê i próbowa³
siê wybiæ na rynku jako
wydawca, do Franciszka
Sauera. Kiedy ¿ywio³ rewo-
lucyjny w czeskich masach
przygas³, jednoczeœnie w
Haszku ¿ar komunizmu te¿
os³ab³, oddawa³ siê swemu
powo³aniu – pisaniu i spê-
dzaniu d³ugich godzin na
gadaniu o wszystkim i o
niczym w knajpie przy kuflu
piwa w gronie starych przy-
jació³ i nowych cyganów.

(cdn.)

jego powieści
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JURIJ SMIRNOW

Na wernisa¿u fotografii
artystycznej we Lwowie
zwróci³em uwagê na cie-
kawe zdjêcia artystyczne
dwóch znajomych dziewczyn.
Przyznam siê szczerze, ¿e
wczeœniej nie wiedzia³em
o ich pasji. Postanowi³em
siê spotkaæ z nimi i poznaæ
bli¿ej ich dorobek artystycz-
ny. Wielkie kolorowe plansze
zdjêæ naprawdê zrobi³y na
mnie ogromne wra¿enie.

Obydwie polskie dziewczyny
s¹ wychowankami szko³y nr
24. Weronika Kordolewska
ukoñczy³a filologiê polsk¹ na
Uniwersytecie Rzeszowskim.
Takie samo wykszta³cenie ma
Anna Jaworska. We Lwowie
obydwie ukoñczy³y kurs foto-
graficzny. Jednak poza kursem
zawodowym trzeba mieæ coœ

WERNISAŻ MŁODYCH

Weronika Kordolewska (od lewej) i Anna Jaworska

nego kursu, fotografowanie
jest dla niej nie tylko pasj¹,
lecz sztuk¹. Ogl¹daj¹c wysta-
wione zdjêcia, zwróci³em uwagê
na trzy fotografie kontrabasu
pod tytu³em „Koncert”.  Jak siê
okaza³o, Ania zrobi³a te zdjêcia

podczas wystêpu kapeli Edzia
Sosulskiego. Zainteresowa³ j¹
jednak instrument, a nie
artyœci. W³aœnie ten tryptyk
wystawowa komisja artys-
tyczna uzna³a za najlepszy
i najbardziej oryginalny wœród

zdjêæ Ani.- „Spodoba³o mi siê,
w jaki sposób by³a oœwietlona
scena oraz instrumenty mu-
zyczne. By³a bardzo ciekawa
gra œwiat³a, dynamika na tym
zdjêciu jest widoczna. Struny
s¹ rozmazane i to w³aœnie jest
sukcesem tego zdjêcia. Gdyby
to by³ ruch zamro¿ony, nie
by³aby widoczna ta dynamika.
Trzy zdjêcia z tego koncertu
stanowi¹ ca³oœæ – czyli przed
koncertem, podczas, i po
koncercie”,   – mówi autorka.

Nietypowe jest równie¿
ujêcie fontanny Neptuna w
Rynku lwowskim. Obok -
scena rodzajowa przy ul.
Halickiej. Ania objaœnia, ¿e

chcia³a przedstawiæ nie tyle
lwowsk¹ ulicê, ile czas, który
p³ynie bardzo szybko i nigdy
nie mo¿na go zatrzymaæ.
„Dziadek patrzy na zegar na
Ratuszu. Lwowianin, który
spokojnie siedzi na ³aweczce
i obserwuje. Mo¿e, kiedy by³
m³ody nie mia³ na to czasu.
Teraz ma czas, lecz m³odoœæ
odesz³a. Obok biegn¹ dwie
kobiety, czas nadal leci bardzo
szybko”. Anna Jaworska zro-
bi³a te¿ seriê zdjêæ z jesiennego
Parku Stryjskiego. Kolory
jesieni na jej zdjêciach wygl¹-
daj¹ niezwykle barwnie. Ale
najbardziej oryginalne z przed-
stawionych zdjêæ – to kompo-
zycja z zakonnic¹, która modli
siê w parku obok starego pnia.
Mia³em wra¿enie, ¿e jest to
scena wyre¿yserowana, lecz
Ania zapewni³a, ¿e spotka³a tê
zakonnicê przypadkowo.

Wœród zdjêæ Weroniki Kor-
dolewskiej jest widok ulicy
Doroszenki. Autorka wybra³a
górn¹, najbardziej malow-
nicz¹ czêœæ tej ulicy, z wido-
kiem na koœció³ œw. Marii
Magdaleny. Zieleñ drzew,
architektura zabytkowych ka-
mienic... Ulica jest prawie
pusta i tajemnicza. Wszystko
znajome, widziane setki razy,
ale jednoczeœnie jakieœ inne.
To dlatego, ¿e na tym zdjêciu
patrzymy na tê ulicê nie
swoimi oczyma, lecz oczyma
artystki. W³aœnie artystki.
Chcê raz  jeszcze podkreœliæ,
¿e na zdjêciach widzimy nie

 Spotkania kulturalne

Po deszczu

Podczas koncertu

Widok na ul. Doroszenki we Lwowie

wiêcej, aby zrobiæ zdjêcie ar-
tystyczne. Zapewniam Sza-
nownych Czytelników, ¿e
dziewczyny maj¹ tê iskrê
artyzmu w sercu. Weronika
jest uzdolniona plastycznie,
od najm³odszych lat rysowa³a
w domu i w szkole, odziedzi-

czy³a tê umiejêtnoœæ po mamie
i babci. Dziadek zaœ jeszcze
w dzieciñstwie nauczy³ j¹
pos³ugiwania siê aparatem
fotograficznym. Natura, przy-
zna³a siê, Weronika by³a i jest
dla niej pasj¹ fotograficzn¹
i malarsk¹. „Lubiê przyrodê,
gdy wszystko rozkwita, zmie-
nia swoje kolory”. Anna Jawor-
ska fotografuje od dzieciñstwa.
Gdy mia³a piêæ lat, ojciec poda-
rowa³ jej aparat fotograficzny.
Teraz, po zakoñczeniu specjal-

Scena przy ul. Halickiej we Lwowie

tylko wynik w³o¿onej w nich
pracy, lecz pogl¹d artystyczny
autorek, na pewno nie tylko
zachwyconych swoj¹ twórczoœ-
ci¹, ale równie¿ utalentowanych.

M³ode artystki marz¹ o
wystawie indywidualnej
swoich zdjêæ, o zaprezento-
waniu publicznoœci swego
widzenia ¿ycia, przyrody, ulic
naszego miasta. Piêkne plan-
sze, na których eksponuj¹
swoje fotografie, same siê pro-
sz¹ na œciany sali wystawowej.
Mo¿e warto zorganizowaæ tak¹
wystawê? Na przyk³ad, w sali
Polskiego Towarzystwa Przy-
jació³ Sztuk Piêknych przy
ul. Rylejewa?
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HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia

Nie tak dawno ca³y œwiat
muzyczny, a zw³aszcza Po-
lacy obchodzili kolejn¹
rocznicê urodzin wielkiego
polskiego kompozytora –
romantyka, Fryderyka Cho-
pina, klasyka, którego utwory
na zawsze wesz³y do œwia-
towego skarbca kultury.
Czaruj¹ nawet tych, którzy
w swoim ¿yciu nie mieli nic
wspólnego z muzyk¹. Krótkie
¿ycie twórcy by³o niezwykle
intensywne. Komponowa³
swoje utwory, kocha³, kon-
certowa³ po ca³ej Europie.
Nigdy jednak nie zapomina³
o swoim pochodzeniu i o
swojej OjczyŸnie.

Korespondentka „Kuriera
Galicyjskiego” odwiedzi³a
niedu¿e polskie miasteczko
Duszniki Zdrój, w którym
ka¿dego roku odbywa siê
Miêdzynarodowy Festiwal
Chopinowski. W³aœnie tu, do
tego malowniczego kurortu,
po³o¿onego u podnó¿a gór
orlickich i bystrzyckich, przy-
by³ w 1826 r. szesnastoletni
kompozytor.

„Jesteœmy z tego najbardziej
dumni”, - uœmiechaj¹c siê,
mówi burmistrz Dusznik Zdroju
Grzegorz Œredziñski, prowa-
dz¹c nas do niedu¿ego, ³ad-
nego budynku, który tu jest
nazywany Dworkiem Chopina.
– Jeszcze ojciec Fryderyka –
spolonizowany francuz Miko-
³aj by³ wielkim i znanym cz³o-
wiekiem swojej epoki, chocia¿
pochodzi³ z rodziny ch³op-
skiej. Ale czy to jest tak wa¿ne?”
Przyjechawszy do Polski,
kapitan Miko³aj Chopin bra³
udzia³ w powstaniu koœciusz-
kowskim. PóŸniej, nawet po
pora¿ce postanowi³ pozostaæ
w dobrze mu znanych miej-
scach. Zosta³ nauczycielem
w maj¹tku Skarbków.

Tutaj pozna³ swoj¹ przysz³¹
¿onê, Justynê z Krzy¿anow-
skich i wkrótce siê o¿eni³.
Urodzi³a siê im czwórka dzieci:
Ludwika, Izabela, Emilia i Fry-
deryk. Matka, która mia³a
bardzo piêkny g³os i ³adnie
gra³a na fortepianie, przeka-
za³a dzieciom swoj¹ mi³oœæ do
muzyki. Po urodzeniu siê syna
rodzina przenios³a siê do War-

szawy, gdzie ojciec podj¹³ siê
pracy nauczyciela jêzyka fran-
cuskiego w jednym z liceów.

Od samego dzieciñstwa
Chopin by³ bardzo zdolnym
dzieckiem. By³ bardzo wra¿-
liwy i móg³ p³akaæ s³uchaj¹c
muzyki mamy. Coœ niezrozu-
mia³ego i niepoznanego uno-
si³o go ku niebiosom, kr¹¿y³o
w tañcu, a potem lekko opusz-
cza³o na ziemiê. Jednak
muzyka siê koñczy³a i trzeba
by³o wracaæ do rzeczywistoœci.

Ka¿dej nocy po cichu wsta-
wa³, otwiera³ fortepian i stara³
siê powtórzyæ te czaruj¹ce
dŸwiêki. O zdolnym oœmiorocz-
nym ch³opczyku, który kom-
ponuje polonezy, pisa³y
wszystkie warszawskie gazety.
Debiut odniós³ sukces.

Jeden ze swoich pierwszych
koncertów Chopin zagra³ w
Dusznikach Zdroju. W dzieciñ-
stwie mia³ suchoty, wiêc przyje-
cha³ tu by oddychaæ leczniczym
górskim powietrzem, popiæ
wody mineralnej, koziego mleka.
Takie leczenie doradzi³ mu na-
uczyciel Józef Elsner.

 „Ów koncert móg³ siê nie
odbyæ, gdyby nie to, ¿e w³aœnie
wtedy w miasteczku zdarzy³o
siê nieszczêœcie”, - opowiada
burmistrz. „Podczas pobytu
Chopina wraz z mam¹ i sio-
strami w Dusznikach Zdroju
zmar³ ubogi sukiennik, Czech
z pochodzenia, Józef Schoora,

osierocaj¹c czwórkê dzieci.
Wiadomoœæ o tym bardzo
szybko siê rozesz³a po ca³ym
mieœcie. Bogaci wczasowicze
postanowili zorganizowaæ kon-
cert i zebraæ pieni¹dze dla
dzieci. Na koncercie wyst¹pi³
m³ody geniusz. Po wystêpie
bito gromkie brawa. Dzieci
otrzyma³y pieni¹dze, miasto
natomiast zyska³o s³awê,
pierwszej sceny na której wy-
st¹pi³ Chopin”.

Niebawem kompozytor
wyjecha³ do Pary¿a, w którym
rozpocz¹³ nowe ¿ycie. W salo-
nach, przesi¹kniêtych dymem
cygar i perfum czeka³a na
niego s³awa. W 22 urodziny
odby³ siê pierwszy koncert
Fryderyka. Mia³ osza³amia-
j¹cy sukces. Jednak w póŸ-
niejszym okresie prawie nie
wystêpowa³ przed parysk¹
publicznoœci¹. Najczêœciej
gra³ dla nielicznego grona
polskiej i francuskiej arysto-
kracji. W jednym z salonów
pozna³ braci Wodziñskich.
Niebawem odby³y siê zarêczy-
ny kompozytora z ich siostr¹
Mari¹.

Przed tym m³ody ch³opak
mia³ ju¿ romans z jedn¹ ze
studentek z warszawskiego
konserwatorium. Maria by³a
bardzo mi³¹ dziewczyn¹. S³u-
cha³a z zachwytem ka¿dego
s³owa Fryderyka, który ju¿
z niecierpliwoœci¹ czeka³ na

pocz¹tek szczêœliwego ¿ycia
rodzinnego. Zarêczyny odby³y
siê w Dreznie. Jednak rodzice
Marii, dowiedziawszy siê o cho-
robie narzeczonego zmusili j¹
do zerwania zarêczyn. Kilka
miesiêcy póŸniej dziewczyna
wysz³a za m¹¿.

Chopin by³ rozczarowany.
Jednak jesieni¹ 1836 r. pozna³
pisarkê George Sand (Aman-
dine-Aurore-Lucile Dupin),
kobietê otoczon¹ nimbem skan-
dalu, która nosi³a mêskie gar-
nitury, pali³a, przeklina³a,
zachowywa³a siê jak mê¿-
czyzna. W tamtych czasach to
by³o coœ niezwyk³ego. Owe
spotkanie zmieni³o ca³e ¿ycie
kompozytora. Mia³ wtedy 28
lat, madame Aurore – 34.
Mia³a bogate doœwiadczenie
mi³osne. Fryderyk te¿ uwa¿a³
siê za lowelasa. S¹ zakochani,
m³odzi, na swój sposób szczê-
œliwi. Osiem lat mieszkali w
Noane, w rodzinnym maj¹tku
George Sand.

W 1838 r. Chopin ze swoj¹
kochan¹ kobiet¹ i jej dzieæmi
z pierwszego ma³¿eñstwa wy-
ruszaj¹ na Majorkê. Jednak
czêste k³ótnie i z³a pogoda
bardzo Ÿle wp³ywaj¹ na zdro-
wie kompozytora. Ma gruŸlicê.
Jego stosunki z George Sand
podobnie jak i sam kompo-
zytor prze¿ywaj¹ agoniê.

Po raz ostatni Chopin gra³
w listopadzie 1848 r. dla an-

gielskiej królowej Wiktorii. Do
Pary¿a powróci³ ju¿ ca³kowicie
wyczerpany. W ostatnich mie-
si¹cach jego ¿ycia by³a przy
nim jego siostra Ludwika, która
przyjecha³a z Polski w listopa-
dzie 1848 r. Wielki kompozytor
zmar³ 17 paŸdziernika 1849 r.
w swoim paryskim mieszkaniu.

Na czeœæ artysty w 1897 r.
postawiono obelisk z jego
popiersiem oraz napisem w
jêzyku ³aciñskim nastêpu-
j¹cej treœci: „Fryderykowi
Chopinowi, który w Duszni-
kach w roku 1826 sw¹ sztuk¹
prawdziw¹ i wysok¹ kultur¹
szlachetny duszy charakter
w zaraniu m³odoœci okaza³,
pomnik ten ku wiecznej rzeczy
pamiêci za pozwoleniem w³adz
miejskich Polak Polakowi
wystawi³”. Obelisk ufundowa³
wielki meloman Wiktor Mag-
nus, a medalion z br¹zu zosta³
wykonany przez rzeŸbiarza
Romana Lewandowskiego.

W dniu dzisiejszym o po-
bycie poety w Dusznikach
Zdroju œwiadczy kilka tablic
pami¹tkowych, dwa pomniki,
jego imieniem nazwano Ÿród³o
wody mineralnej, alejê, znany
budynek w centrum miasta,
w którym odbywaj¹ siê ró¿ne
imprezy, hotel. Pierwszy
Festiwal odby³ siê w dniach
25-26 sierpnia 1946 r. w 120
rocznicê dusznickich koncer-
tów genialnego muzyka. W
dusznickich festiwalach
udzia³ wziê³o wiele s³aw œwia-
towej pianistyki, którym bij¹
brawa, jak kiedyœ Chopinowi,
wdziêczni melomani w naj-
wiêkszych salach koncerto-
wych œwiata.

DO DUSZNIK ZDROJU  NA SPOTKANIE Z CHOPINEM

Janowi Paw³owi II
poœwiêcam

Eugeniusz Tuzow-Lubañski
Kijów, 7 kwietnia 2005 r.

Nadesz³a pierwsza Wielka-
noc bez ojca. Ma³y Jurek wsta³
o œwicie. Wyniós³ klatkê z czy-
¿ykiem na balkon i otworzy³ j¹.
Nieco zdezorientowany ptaszek
po chwili namys³u wyfrun¹³
i znikn¹³ z oczu. Matka Jurka,
Katarzyna przygl¹da³a siê
zajœciu szykuj¹c œwi¹teczne
œniadanie z poœwiêcon¹ pasch¹
i kolorowymi jajkami, ozdo-
bionymi iglist¹ traw¹. Dzieñ
zapowiada³ siê s³oneczny,

IKONAchocia¿ od rana pokrapia³
wiosenny, ciep³y deszcz. Jurek
w swoim sercu odczuwa³ na
przemian radoœæ i smutek.
M³ode listki na kasztanowych
ga³¹zkach i pierwsze wiosen-
ne kwiaty wype³nia³y pokój,
w którym rodzinnie obchodzono
Zmartwychwstanie Pañskie.
RzeŸkie powietrze by³o przepe³-
nione zapachami  nieznisz-
czalnego ¿ycia.

Kiedy Jurek wyszed³ na pod-
wórze od razu spotka³ swego
kolegê Wiktora, syna enkawu-
dzisty Iwana, który, jak opo-
wiada³a Jurkowi mama,
p³aka³ na sentymentalnym
filmie indyjskim „W³óczêga”

ale nigdy nie zap³aka³, jak
rozstrzeliwa³ strza³em w ty³
g³owy wrogów ludu w kijow-
skich piwnicach przy ulicy
Korolenki 13. Wiktor zapropo-
nowa³ pójœcie do monasteru
Matki Bo¿ej Pokrowskiej, ¿eby
popatrzeæ jak mniszki œwiêtuj¹
Paschê. W chwili, gdy ch³opcy
zbli¿ali siê do bram prawo-
s³awnego  klasztoru, ze wszyst-
kich stron uderzy³y potê¿ne
dzwony. Jurek podniós³ g³owê
ku niebu  i zobaczy³ nad czar-
n¹ kopu³¹ bramy monasteru
ikonê Matki Bo¿ej w promie-

niach s³onecznych. Uœmiecha³a
siê do Jurka. Jej oblicze by³o
dobre i podobne do twarzy
mamy Katarzyny, gdy Jurek
chorowa³. Chcia³ pójœæ, bo
Wiktor go wo³a³ z sadu monas-
teru, ale nie móg³. W pauzie
miêdzy uderzeniami dzwonów
us³ysza³: „PrzyjdŸ do mnie
ch³opcze, b¹dŸ moim synem”.
Ikona coraz bli¿ej opada³a
z nieba w stronê Jurka. Teraz
widzia³ tylko jej wielkie i smut-
ne oczy na tle granatowego
nieba i z³ocistych szat. Nagle
z gniazda pod bram¹ klasztorn¹
wyfrunê³a jaskó³ka i skrzyd-
³em lekko musnê³a g³owê
Jurka. Matka Bo¿a znowu

wróci³a w ramy oszklonej
ikony. Jurek poczu³ siê ni st¹d
ni zow¹d tak szczêœliwy, jak
nigdy w ¿yciu i przekroczy³
próg bramy monasteru.

Kiedy wszed³ za Wiktorem
przez zielon¹ drewnian¹ furtkê
do klasztornego sadu, usypa-
nego bia³ymi kwiatami, do
ch³opców podesz³a mniszka
ubrana na czarno i poczêsto-
wa³a ich pasch¹, która pach-
nia³a cudownymi korzeniami.
Jurek powiedzia³ odruchowo,
¿e tak chyba musi pachnieæ
raj. Mniszka uœmiechnê³a siê
do niego tak samo jak Matka
Bo¿a Pokrowska przy bramie
wejœciowej.

Autorka artyku³u (od lewej), burmistrz Dusznik Zdroju Grzegorz Œredziñski oraz O³ena
Tretiak – dyrektor radia „We¿a” ze Stanis³awowa  obok obelisku Chopina
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REKLAMA KOMERCYJNA
Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

ВНУТРIШНI 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.

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy
również ogłoszenia w prasie ukraińskiej

KONSULAT GENERALNY

RZECZYPOSPOLITEJ

WE LWOWIE

Wydzia³ Wizowy:
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,

tel.: (032) 235-30-22, fax: (032)235-30-18,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

Wydzia³ Wizowy i Paszportowy:
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów,

tel.: (032) 297-08-61, 2970862, (032) 297-08-63,
faks: (032) 276-09-74,

e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

Wydzia³ Karty Polaka,
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,

tel.: (032) 235-21-60, (032) 235-21-61,
(032) 235-21-70, faks: (032) 235-21-77,

e-mail: konsulat3@mail.lviv.ua

Wydzia³ Polonijny:
ul. Kociubiñskiego 11 A,

tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua.

Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek, czwartek,
pi¹tek, godz. 10.00-14.00,

W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹

Wydzia³ Opieki Prawnej i Konsularnej:
ul. Kociubiñskiego 11 A,

tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua

Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek (zapomogi),
czwartek, pi¹tek, godz. 10.00 - 14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹

Wydzia³ Obywatelski, Repatriacji
i Ochrony Miejsc Pamiêci Narodowej:

ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,

e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek,

godz. 10.00-14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹

7�23 kwietnia 2009 * Kurier Galicyjski

REPERTUAR
OPERY LWOWSKIEJ
na kwiecień 2009 r.

7 kwietnia, wtorek – M. £ysenko
„NATA£KA PO£TAWKA” opera w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00

8 kwietnia, œroda – P. Hertel „DAREMNA
OSTRO¯NOŒÆ” balet w 2 aktach,

pocz¹tek o godz. 17.00
10 kwietnia, pi¹tek – P. Czajkowski
„FRANCESCA DA RIMINI” balet
jednoaktowy, pocz¹tek o godz. 17.00

11 kwietnia, sobota – G. Verdi
„TRUBADUR” opera w 4 aktach,

pocz¹tek o godz. 17.00
12 kwietnia, niedziela – L. Delib
„COPPELIA” balet w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 11.00

G. Verdi „RIGOLETTO” opera w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00

14 kwietnia, wtorek – S. Hu³ak-Artemowski
„ZAPORO¯EC ZA DUNAJEM”
opera w 3 aktach, pocz¹tek o godz. 17.00
16 kwietnia, czwartek – M. Skoryk
„MOJ¯ESZ” opera w 2 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00

22 kwietnia, œroda – P. Czajkowski
„JEZIORO £ABÊDZIE” balet w 3 aktach,

pocz¹tek o godz. 11.00
23 kwietnia, czwartek – J. Strauss
„ZEMSTA NIETOPERZA” opera w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00

24 kwietnia, pi¹tek – G. Puccini-M. Skoryk
„POWRÓT BUTTERFLY” balet w 2 aktach,

pocz¹tek o godz. 17.00
25 kwietnia, sobota – G. Puccini, „FLORIA
TOSCA” opera w 3 aktach,
pocz¹tek o godz. 17.00

26 kwietnia, niedziela – L. Minkus
„DON KICHOT” balet w 3 aktach,

pocz¹tek o godz. 17.00
30 kwietnia, czwartek – F. Lehar
„WESO£A WDÓWKA” operetka
w 3 aktach, pocz¹tek o godz. 17.00

HUMOR
ŻYDOWSKI
EUGENIUSZ NIEMIEC

Icek wbiega zdyszany na
dworzec, lecz poci¹g ucieka
mu sprzed nosa:

- A to dopiero antysemita!
– mruczy rozgoryczony Icek.
***

- Umar³ stary Eierweiss,
idziesz na jego pogrzeb?

- Chyba nie. Dlaczego mia³-
bym iœæ na jego pogrzeb, a czy
on pójdzie na mój?
***

Przedstawiciel kaha³u przy-
chodzi do miejscowego boga-
cza z proœb¹ o datek na bu-
dowê nowego ogrodzenia
wokó³ cmentarza.

- Szkoda nawet jednej ko-
piejki – odpowiada bogacz,
martwi i tak stamt¹d nie
uciekn¹ a ¿ywi tam siê nie
pchaj¹.
***

Pewien bogacz zachorowa³
i hojnie rozdziela ja³mu¿ny.

- Odk¹d zmog³o go cier-
pienie, nie jest ju¿ taki sk¹py,
jak dawniej - zauwa¿a ¿ebrak.

- A czy on rozdaje w³asne
pieni¹dze? – zauwa¿a inny

- Przecie¿ to s¹ pieni¹dze
jego… spadkobierców!

***
Motke po œmierci ¿ony zale-

wa siê ³zami. Rabin stara siê
go pocieszyæ:

- Ale¿ Motke, czy¿byœ nie
wierzy³ w zmartwychwstanie?

- Tak, rebe, wierzê i dlatego
p³aczê.
***

Ojciec mówi do syna:
- Chcê, abyœ o¿eni³ siê z

córk¹ Silbermana.
- Ale¿ ojcze! Ja mogê byæ

szczêœliwy tylko z pann¹ Zucker.
- A kiedy bêdziesz ju¿

szczêœliwy, to co bêdziesz z
tego mia³?
***

Mamo! Mendel poprosi³
mnie o rêkê - mówi Rywka.

- Podoba ci siê ten Mendel,
córeczko?

- Tak, chocia¿ ma dziwne
pogl¹dy. Na przyk³ad nie
wierzy w piek³o.

- Oh, jak ciê poœlubi, to
uwierzy!

(cdn.)
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Czas warszawski

07.00 - 07.59   SAT
09.00 - 09.59   SAT
12.30 - 12.59 mkHz
31.769445  41.187285   SAT
17.30 - 18.29 mkHz
48.856140  SAT
23.00 - 23.59 mkHz
49.586050 31.059660 SAT
00.00 - 00.59   SAT
SAT - program Polskiego
Radia dla Zagranicy
rozpowszechniany jest
w systemie DVB przez
satelitê HOT BIRD, pozycja
orbitalna 13ºE,
czêstotliwoœæ odbiorcza
10,892 Ghz, polaryzacja
pozioma (H) FEC,
SR 27500, Audio PID 119.
Audycje Polskiego Radia
dla Zagranicy emitowane
s¹ przez platformê cyfrow¹
Cyfra+
Ukraina - Lwów – Radio
Niezale¿nist UKF 106,7
MHz - Winnica - Radio TAK
103,7 FM - Chmielnicki -
Radio Podilla Center 104,6
FM- Równe - Radio Kraj
68,2 FM- ̄ ytomierz – Radio
¯ytomyrska Chwyla 71,1 FM
i 103,4 FM - Dibrowica -
Radio Melodia 105,3 FM

POLSKIE RADIO
PRZEZ SATELITĘ JAK SŁUCHAĆ

POLSKICH AUDYCJI
NA UKRAINIE

Audycje o Polakach
na Ukrainie
w Radiu Opole
Kliknij: http://
www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina/
Do poprawnego odtworzenia
audycji polecamy program
WinAmp. Do pobrania
ze  strony www.winamp.com.
Klikaj¹c na http://
www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina,/
mo¿na pos³uchaæ
o osobach, zwi¹zanych
ze Stanis³awowem.
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Stale współpracują:
Szymon Kazimierski, Piotr Jan�
czarek, Tadeusz Olszański,
Tadeusz Kurlus, Jacek Borzęcki,
Renata Klęczańska, Helena
Gołąb, Maciej Dęboróg�Bylczyński,
Wojciech Krysiński, Eugeniusz
Tuzow�Lubański, Władysława
Dobosiewicz, Julia Tomczak,
Natalia Kostyk, Olga Ciwkacz,
Dmytro Antoniuk, Elżbieta
Lewak, Eustachy Bielecki i inni.

Drukujemy również teksty auto�
rów, z którymi się nie zgadzamy!
Pismo wspierane przez Senat RP
za pośrednictwem Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie.
Za treść reklam, ogłoszeń  i oświad�
czeń redakcja nie ponosi odpo�
wiedzialności, nie zamówionych
rękopisów nie zwraca i pozosta�
wia sobie prawo do skrótów.
ТзОВ Видавничий Дім «Молода
Галичина»
Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780
Газета виходить 2 рази  на  місяць

Lwowska Fala jest nadawana od godz. 8.15 czasu pol-
skiego. W porze emisji mo¿na tak¿e s³uchaæ Lwowskiej Fali
na stronie internetowej Polskiego Radia Katowice:
www.prk.pl, a wszystkie archiwalne nagrania – bêd¹, jak
dot¹d dostêpne na stronie internetowej Œwiatowego Kongresu
Kresowian: www.kresowianie.com

Audycja Radia „Rzeszów” o polskim dziedzictwie
kulturowym i o Rodakach na Ukrainie
Od marca br. Polskie Radio „Rzeszów” emituje now¹
audycjê „Kresowe Dziedzictwo”, która zajmuje siê g³ównie
stanem polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie oraz
losem zamieszka³ych tu Rodaków. Aby jej pos³uchaæ  kliknij:
www.radio.rzeszow.pl,  nastêpnie - spoœród wielu ikonek,
widniej¹cych na dole strony - kliknij na „Kresowe Dziedzictwo”
i na jedn¹ z czterech ostatnio wyemitowanych audycji. Do
ich wys³uchania serdecznie zaprasza autor - Jacek Borzêcki
i Polskie Radio „Rzeszów”.

Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz s³ychaæ bardzo dobrze
a¿ po Lwów (we Lwowie ju¿ nie).
Polskie Radio Warszawa I - na falach d³ugich 225 kHz

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.
Radio Polonia (godz. 18.30 – czasu miejscowego)
- Lwów – Radio Niezale¿nist UKF 106,7 MH
- Winnica – Radio TAK 103,7 FM
- Chmielnicki – Radio Podilla Center 104,6 FM
- Równe - Radio Kraj 68,2 FM
- ¯ytomierz – Radio ¯ytomyrœka Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM
Radio Maryja: Che³m 102,8; Hrubieszów 95,8;
Lubaczów 102,3; Przemyœl 105,1; Ustrzyki Dolne 94,5
W³odawa 104,5; Rzeszów UKF 104, 5

Szanowni Czytelnicy!
Je¿eli macie jakieœ pytania
pod adresem Konsulatu Ge-
neralnego RP we Lwowie,
prosimy je przekazywaæ (naj-
lepiej w formie pisemnej) do
naszej redakcji. Odpowiedzi
uzyskacie Pañstwo na ³amach
naszego pisma.
Adres e-mail:
kuriergalicyjski@wp.pl

Adresy pocztowe:
w Stanisławowie:
вул. Івасюка, 60

 м. Івано�Франківськ 76002
we Lwowie: вул. Дудаєва,

12/9  м. Львів 79005

PYTANIA
DO
KONSULA
RP
WE LWOWIE

ANDRZEJ NOWOGRODZKI
Kijów

Coraz czêœciej s³uchamy
radia w pracy, czy te¿ w domu
przy komputerze. W tym wy-
padku, zamiast ³apaæ ledwo co
dochodz¹ce na Ukrainê polskie
rozg³oœnie przez zwyk³y od-
biornik radiowy, mo¿emy
skorzystaæ z mo¿liwoœci s³u-
chania radia przez Internet.
Oczywiœcie, jeœli nasz kompu-
ter jest do niego pod³¹czony
i nasz dostawca nie rozlicza
nas za ka¿dy kilobajt przes³a-
nych danych, czyli za – tak
zwany – „trafik”.

Poni¿ej przedstawiam krótki
wykaz najpopularniejszych
polskich rozg³oœni, które s¹
obecne w Internecie.

Polskie Radio
Na stronie Polskiego Radia

mo¿emy s³uchaæ poszczegól-
nych jego rozg³oœni (Jedynka,
Trójka) na ¿ywo:
http://polskieradio.pl/
sluchaj/
albo wybranych audycji
http://polskieradio.pl/
podcasting/ .
 Na tej ostatniej znajdziemy
na przyk³ad wypowiedzi poli-
tyków z porannych Sygna³ów
Dnia w Jedynce, czy te¿ repor-
ta¿e, a nawet starych poczci-
wych Matysiaków. Z kolei na
stronie
http://www.polskieradio.pl/
zagranica/ua/
znajdziemy informacje po
ukraiñsku – czêœæ tak¿e do
ods³uchania.

RMF FM
Na g³ównej stronie krakow-

skiej rozg³oœni –
www.rmf.fm

jest po prawej stronie archi-
wum audycji. Z kolei, wciska-
j¹c trochê wy¿ej przycisk
„Pos³uchaj RMF FM”, bêdzie-
my mogli pos³uchaæ stacji na
¿ywo. Warto odwiedziæ tak¿e
inn¹ stronê tego radia:
www.miastomuzyki.pl .

Tam znajdziemy co najm-
niej kilkadziesi¹t interneto-
wych „stacji”, które nadaj¹
w³aœciwie ka¿dy rodzaj mu-
zyki. Warto zwróciæ uwagê na
RMF Polski Rock, RMF Polskie
Przeboje, czy RMF PRL.

Radio Zet
Warszawska rozg³oœnia ma

trochê mniej rozbudowan¹
stronê internetow¹. Na
http://www.radiozet.pl/
Sluchaj/Default.aspx
 mo¿emy pos³uchaæ aktualnie
nadawanych audycji. Z kolei
na g³ównej stronie znajdziemy
zapisy wywiadów Moniki Olej-
nik z politykami. Nagrania nie
tylko audio, ale te¿ wideo.

Radio Maryja
Katolicki g³os w Twoim do-

mu mo¿e brzmieæ tak¿e z kom-
putera. Wystarczy wpisaæ
www.radiomaryja.pl
i po lewej stronie znajdziemy
zak³adkê „S³uchaj”. Wczeœniej
trzeba zainstalowaæ Real Pla-
yer – mo¿na go œci¹gn¹æ na
stronie www.real.com.

To tylko niektóre najpopu-
larniejsze stacje radiowe, któ-
rych mo¿emy s³uchaæ przez
Internet. Inne znajdziemy na
przyk³ad na stronach
www.radiostacje.com
i www.nadaje.com.

RADIO PRZEZ INTERNET

KG

W dniu 25 KWIETNIA O GODZ. 16.00
i  w dniu 26 KWIETNIA O GODZ. 18.00

w Archikatedrze Lwowskiej  pw. Wniebowziêcia NMP
pod patronatem JE Ks. Arcybiskupa Metropolity

Mieczys³awa Mokrzyckiego
oraz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie

zostanie wykonana kantata „KU BOGURODZICY”
 (s³. Ks. Mateusz Je¿, narracja - s³owa Jana Paw³a II

z encyklik i przemówieñ)
i pop-oratorium „MI£OSIERDZIE BO¯E”

(tekst z „Dzienniczka” œw. S. Faustyny Kowalskiej, oprac.
tekstu – s. El¿bieta Siepak ze zgromadzenia Sióstr

Matki Bo¿ej Mi³osierdzia)
Muzyka – ZBIGNIEW MA£KOWICZ

Dyryguje EDWARD KUC
WYSTÊPUJ¥:

Zespó³ Muzyki Sakralnej „Lumen” (Poznañ)
oraz goœcinnie - znany wokalista jazzowy Janusz Szrom,

cz³onek grupy „Vox” Dariusz Tokarzewski,
orkiestra kameralna „Akademia” Lwowskiej Akademii

Muzycznej im. M. £ysenki
chór „Echo” (Lwów), chór „Lechici” (Hrubieszów), zespo³y
m³odzie¿owe parafii katedralnej we Lwowie „Œwiate³ka”

i „Spes In Deo”, schola parafii œw. Marii Magdaleny
„Dixit Multum” (Lwów)

Informacje o wykonawcach koncertu mo¿na znaleŸæ
na stronie internetowej: www.pop-oratorium.pl

KANTATA
„KU BOGURODZICY”
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Kantorowe kursy walut na Ukrainie
6.04.2009, Lwów

 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
       8,18 1USD       8,25
     10,95 1EUR     11,08
       2,40 1PLN       2,53
     11,90 1GBP     12,24
       2,38                              10 RUR       2,42

KURIER GALICYJSKI
MOŻNA KUPIĆ

Na terenie całej Ukrainy można kupić nasze pismo
w kioskach „Ukrpoczty” (w wypadku jego braku
żądajcie od sprzedawców i powiadamiajcie re�
dakcję!)
Ponadto: w kioskach „Wysoki Zamek” we Lwowie,
Drohobyczu, Truskawcu, Borysławiu, Samborze,
Starym Samborze, Turce i Stebnyku;
w kioskach „Interpres” we Lwowie;
w Katedrze Lwowskiej, w kościele św. Antoniego,
a także przy kościele w Żółkwi i Krzemieńcu;
w Iwano�Frankiwsku (d. Stanisławowie)
w „Sklepie Zaliznym” – Rynek 7;
pismo jest też dostępne w hotelu „Dniestr” we Lwowie
oraz w Instytucie Polskim w Kijowie

KURIER galicyjski

Można zaprenumerować
 na poczcie!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  98780

Cena prenumeraty pocztowej
w roku 2009:
3 miesiące � 11,08 hrywien
6 miesięcy – 22,14 hrywien
12 miesięcy – 44,28 hrywien

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

PRENUMERATA W POLSCE
Możliwa jest prenumerata redakcyjna do Polski
i innych krajów.
W sprawie prenumeraty gazety do Polski,
prosimy o kontakt pod naszym adresem
e�mail: kuriergalicyjski@wp.pl  lub listownie,
telefonicznie, faxem na numery i adresy podane
w stopce redakcyjnej.

Ponadto
przeczytać i zaprenumerować, a także kupić
„Kurier Galicyjski” można:
w Warszawie
w Słowiańskiej Księgarni Wysyłkowej „Slavica”
przy ul. Gagarina 15
tel. +48(022) 851 39 66   (kod pocztowy 00�753)

Można też kupić nasze pismo:

w Warszawie w „Księgarni Kresowej”,
mieszczącej się w Domu Polonii przy
ul.Krakowskie Przedmieście 23
oraz
w Krakowie w Księgarni „Nestor” przy ulicy
Kanoniczej 13
tel. +48(012) 421 92 94 (kod pocztowy 31�002)

oraz:
www.kresy24.pl
www.pogranicze.eu
www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy.webpark.pl
www.kresy�krakow.com.pl
www.kresy�wschodnie.webpak.pl
www.kresy.co.uk stanislawow.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika. pl
www.lwow.com.pl
www.poznajukraine.com
www.duszki.pl

CIEKAWE STRONY
INTERNETOWE
O KRESACH
www.kresy.pl

Korzystaj z uslug
polskich przewodników ze Lwowa!

Proponujemy usługi turystyczne, oprowadzanie
po Lwowie  i Kresach w języku polskim
tel.: 0�38067 747 73 29, 0�38067 675 06 62

Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie
grup turystycznych po Kresach

tel.: 0�0380679447843

„UROKI BUKOWINY” –
NIEZWYKŁY PRZEWODNIK
WOJCIECHA KRYSIŃSKIEGO

Tom pierwszy

Tom drugi

Zdrowia, szczêœcia,
humoru dobrego,

a przy tym
wszystkim

sto³u bogatego.
Mokrego dyngusa,
smacznego jajka
i niech te œwiêta
bêd¹ jak bajka!

MARCIN ROMER

Trudno o coś lepszego. Jeśli
chcesz odwiedzić Bukowinę
i pojedziesz tam bez wsparcia
o treści zawarte w tej publikacji
– nie zobaczysz nawet połowy.
Nie zrozumiesz nawet czwartej
części tego, co zobaczysz.

Przewodnik, monografia,
albo bardzo udane połącze�
nie obu form. „Uroki Bukowiny”
autorstwa Wojciecha Krysiń�
skiego wydane przez wydaw�
nictwo „Dekorgraf” z Żagania
w 2007.

Pierwsze dwa tomy zamie�
rzonego na dużą skalę projek�
tu opisu niezmiernie ciekawej
krainy jaką jest Bukowina.
Autor zwraca uwagę na
wszelkiego rodzaju polonika,
ale w sposób szczególny po�
chyla się nad osadnictwem
polskim istniejącym tamże po
dzień dzisiejszy.

W pierwszym tomie o Pola�
kach na Bukowinie mamy za�
tem krótką historię Bukowiny,
historię osadnictwa polskiego
na przestrzeni dziejów oraz
opis współczesnej Bukowiny
podzielonej między Ukrainę
i Rumunię.

W tomie Obczyna Wielka
szczególną uwagę poświę�
cono polskim wsiom: Pojana
Mikuli (Poiana Micului), Nowy
Sołoniec (Soloneţul Nou),
Plesza (Pleșa) i Kaczyka (Caci�
ca). Nadto przedstawiono
walory turystyczne całego
górnego biegu Suczawicy
(Suceviţa), Mołdawy (Moldo�
va) i Mołdawicy (Moldoviţa),
aż po linię kolejową Dorna
Watra – Kimpulung Mołdawski
(Vatra Dornei – Câmpulung
Moldovenesc). Opisano także
okoliczne malowane monas�
tyry: Humor, Woroniec (Voro�
neţ), Mołdawica (Moldoviţa),
Suczawica (Suceaviţa), Arbo�
re, Solka (Solca). Oddzielnie
autor wspomniał o kopalni soli
w Kaczyce, praktycznie zbudo�
wanej od zera przez polskich
górników solnych z Bochni
i Wieliczki.

Do tego tomu załączono
mapę turystyczną opisywa�
nego regionu. Jest to opub�
likowana pierwsza tak do�
kładna (skala 1:50.000) mapa
po wcześniejszych, austro�
węgierskich, pochodzących
z czasów przed pierwszą
wojną światową.

Dwujęzyczną mapę Ob�
czyna Wielka, z opisami po
polsku i rumuńsku, można
również nabyć oddzielnie,
wydaną nakładem ĐTR�
Kartografia. Kolejny tom spo�
dziewany jest w 2010 roku
razem z albumem fotogra�
ficznym autorstwa Artura Grzy�
bowskiego. Gazeta nasza
obejmuje patronat nad przy�
szłymi publikacjami…

Kim jest autor tego na�
prawdę niezwykłego prze�
wodnika? Wojciech Krysiński to
osobowość niezwykła. Elek�
tronik, etnograf, dziennikarz –
jeden z najlepszych w Polsce
znawców Bukowiny i Rumunii.

Od ponad roku stale
obecny na łamach „Kuriera
Galicyjskiego”.

Świetny organizator, czło�
wiek żyjący ideą. Nie ma dzisiaj
takich ludzi – powiedzieliby
niektórzy malkontenci. Nie�
prawda – Są!

Chętnych do nabycia prze�
wodnika „Uroki Bukowiny”:

z Polski prosimy o kontakt
mailowy z autorem
wojtek@bukowina.ro:

lub wydawcą:
dekorgraf@dekorgraf.pl

z Ukrainy prosimy o kontakt
z naszą redakcją:
kuriergalicyjski@wp.pl

Posłuchaj przez Internet
najnowszego wywiadu z Woj�
ciechem Krysińskim w Polskim
Radiu EURO:
www.etnowampiry.pl


