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Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie
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Majowe œwiêta. Tak wa¿ne
dla naszej narodowej tra-
dycji. Szczególnie istotne
dla ludzi, jakim los kaza³
¿yæ poza granicami dzi-
siejszej Polski. Dla nich –
czyli dla nas, to jeden
z wa¿nych punktów
odniesienia w procesie
uœwiadomienia sobie swej
to¿samoœci narodowej
i kulturowej.

Jedna trzecia Polaków
mieszka poza terytorium Rze-
czypospolitej.

Najliczniejszym skupis-
kiem emigracji polskiej s¹
Stany Zjednoczone; mieszka
tam - jak szacuj¹ polskie
placówki konsularno-dyplo-
matyczne - ponad 10 mln
Polaków. Na terenie ca³ych
Stanów Zjednoczonych dzia-
³aj¹ polskie kluby, fundacje,
domy i instytuty. Najwiêksz¹
organizacj¹ polonijn¹ jest
Kongres Polonii Amerykañ-
skiej z siedzib¹ w Chicago.

Du¿e oœrodki polonijne
znajduj¹ siê w Brazylii (1,5
mln), Kanadzie (800 tys.),
Niemczech (2 mln) i we Fran-
cji (1 mln).

Za wschodni¹ granic¹ naj-
wiêcej Polaków mieszka na
Ukrainie (niektóre szacunki
mówi¹, ¿e ludzi o polskich ko-
rzeniach mo¿e byæ oko³o 1 mln);
g³ównie w obwodzie ¿ytomier-
skim, chmielnickim, lwowskim
i kijowskim.

Na Litwie mieszka obecnie
oko³o 325 tys. Polaków; od stu-
leci Polacy mieszkaj¹ na
terenie po³udniowo-wschod-
niej Litwy: g³ównie w Wilnie i w
rejonie wileñskim.

Na Bia³orusi - wed³ug ofi-
cjalnych danych – ¿yje 396
tys. osób pochodzenia pol-
skiego, nieoficjalne dane mó-

wi¹ nawet o 950 tys. Najwiêcej
Polaków mieszka na Grodzieñ-
szczyŸnie, a tak¿e w obwodzie
brzeskim i miñskim.

W Federacji Rosyjskiej
mieszka – jak wynika z da-
nych organizacji polonijnych
– 350 tys. Polaków; najwiêcej
w obwodzie moskiewskim,
w St. Petersburgu i na Syberii.

W Wielkiej Brytanii Pola-
ków jest oko³o 220 tys. a ra-
zem z tymi, którzy w ostatnich
latach przyjechali z Polski w
poszukiwaniu pracy - oko³o
920 tys.

Na œwiecie jest ponad 10 tys.
organizacji polonijnych.

Od 1929 Senat RP jest
opiekunem œrodowisk polonij-
nych. Tradycja ta zosta³a
odnowiona po odzyskaniu
przez Polskê pe³nej niezale¿noœci
w 1989 roku. Powtórnie reak-
tywowano wówczas drug¹ izbê
polskiego parlamentu. Mija
w³aœnie dwadzieœcia lat...

Rzeczpospolita i jej dia-
spora, zarówno w pojêciu

narodowym, jak i kultural-
nym s¹ sobie wzajemnie po-
trzebne. Inaczej coœ umiera,
odchodzi na zawsze, traci sw¹
g³êbiê.

Ma te¿ niebagatelny prak-
tyczny wymiar. Ma szansê byæ
wa¿nym elementem wspó³-
pracy dla naszych krajów –
kraju naszej polskiej duszy
i kraju, w jakim le¿y nasza
ma³a ojczyzna.

„Bêdziem Polakami” w in-
teresie obu.

2 MAJ – Œwiatowy
Dzieñ Polonii

i Polaków za Granic¹
Œwiêto ustanowione w 2001 r.

przez Senat RP w uznaniu wie-
lowiekowego wk³adu Polonii
i Polaków zamieszka³ych poza
granicami kraju w odzyskiwa-
nie przez Polskê niepodleg³oœci.

2 MAJ – Dzieñ Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej

Dzieñ Flagi Rzeczypos-
politej Polskiej obchodzony
jest 2 maja. W latach Polski
Ludowej w³aœnie w tym dniu
zdejmowano po 1 maja flagi
pañstwowe, aby nie by³y ek-
sponowane w dniu zniesionego
przez w³adze komunistyczne
Œwiêta Konstytucji 3 Maja.
Œwiêto jest obchodzone w
Polsce od roku 2004.

3 MAJ - Œwiêto
Konstytucji 3 Maja

Ju¿ w roku 1791, roku
uchwalenia drugiej w œwiecie
nowoczesnej konstytucji pañ-
stwa, dzieñ 3 maja zosta³ uznany
Œwiêtem Konstytucji 3 Maja.
Œwiêto Konstytucji 3 Maja
nale¿y do uroczyœcie obchodzo-
nych polskich œwi¹t narodowych.
W roku 2007 po raz pierwszy
œwiêto Konstytucji 3 Maja
obchodzono tak¿e na Litwie.

JEST NAS PRAWIE 20 MILIONÓW

2 maja 2009 roku, o godz. 15.00, w dniu
Œwiêta Polonii i Polaków za Granic¹,

w Archikatedrze Lwowskiej zostanie odprawiona
Msza Œwiêta w intencji Polaków,

 mieszkaj¹cych na Ukrainie.
Nabo¿eñstwu przewodniczyæ bêdzie

J.E. ks. abp Mieczys³aw Mokrzycki – Metropolita Lwowski.
Apelujemy o liczny udzia³ w Mszy Œwiêtej, w tym dniu,

który jednoczy wszystkich Polaków, ¿yj¹cych poza
granicami Polski, na wszystkich kontynentach œwiata

KG RP we Lwowie

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy Kuriera Galicyjskiego!

2 maja to wyjątkowy dzień dla wszystkich naszych roda�
ków, których historia rozsiała po świecie bądź brutalnie
oderwała od Ojczyzny – Dzień Polonii i Polaków Za Granicą.

To dzień ważny dla Was, Polaków oddzielonych granicą
od własnego kraju, ale również dzień refleksji i pamięci o
Was. To widomy znak tego, że Polska Was szanuje i docenia
za niejedno poświęcenie, wyrzeczenie i nierzadko ciężkie
doświadczenia minionych dziesięcioleci. Wielu z Państwa
swą życiową postawą dało dowód przywiązania do Polski.
Na największy szacunek i pamięć nas wszystkich, zwłaszcza
zaś młodego pokolenia, zasługują ludzie, którzy w najtrud�
niejszych czasach hitlerowskiego i sowieckiego reżimu
potrafili z dumnie podniesioną głową mówić o sobie, że są
Polakami i za tę odwagę ponosili częstokroć najwyższą karę.

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Polonii i Polaków za
Granicą chcę złożyć wszystkim Wam, którzy Polskę i polskość
macie, nie jak wielu dzisiaj – tylko na ustach, ale głęboko
w sercach, serdeczne życzenia zdrowia, spokoju i nadziei.
Niech nie zabraknie Państwu sił, by przekazywać kolejnym
pokoleniom Wasze niezwykle cenne dziedzictwo, któremu
na imię Polska.

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Grzegorz Opaliński
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WOJCIECH TRZCIONKA
zdjêcia

23 godziny i 29 minut
spêdzi³ w Pradze Barack
Obama, prezydent Stanów
Zjednoczonych. Jego wi-
zyta zosta³a bardzo dobrze
odebrana w stolicy Repub-
liki Czeskiej. Wœród Polaków
na Zaolziu przesz³a raczej
bez echa.

Przez ponad dobê Praga
by³a na ustach ca³ego œwiata.
O wizycie Baracka Obamy
szeroko rozpisywa³a siê czeska
prasa, okreœlaj¹c to jako
jedno z wa¿niejszych wyda-
rzeñ w najnowszej historii.
Dziennik „Mladá Fronta
Dnes” pisa³ o najbardziej
spektakularnych powita-
niach œwiatowych polityków
oraz osobistoœci nad We³taw¹.
Na ³amach gazety historyk
Karek Kaplan przypomnia³,
¿e Czechy najgorêcej powita³y
wracaj¹cego po II wojnie
œwiatowej Edvarda Beneša.
Od 1945 roku kraj nikomu
nie zgotowa³ równie ¿ywio³o-
wego powitania. W 1990 roku
mieszkañcy republiki bardzo
dobrze przyjêli przyjazd
papie¿a Jana Paw³a II. Barack
Obama tak¿e podbi³ serca
publicznoœci. W swoim prze-
mówieniu odniós³ siê, miêdzy
innymi, do najwiêkszej koœci
niezgody, jak¹ jest budowa
systemu tarczy antyrakie-
towej. Mówi³, ¿e Czechy i Pol-
ska wykaza³y siê odwag¹,
godz¹c siê na instalacjê sys-
temu. Choæ z drugiej strony
wiadomo, ¿e o szybkiej budo-
wie radaru nie ma raczej mowy.
Oba kraje mia³y swoje prob-
lemy – czesk¹ prezydencjê
reprezentowa³ oprócz prezy-
denta Václava Klausa, odwo-
³any premier Mirek Topolánek,
a polskie w³adze – prezydent
Lech Kaczyñski oraz premier
Donald Tusk. Podczas konfe-

rencji prasowej Topolánek,
podkreœla³, ¿e prezydent Ame-
ryki zakoñczy³ wizytê w Europie
w³aœnie w Republice Czeskiej.
– Jego obecnoœæ w naszym
kraju jest znakiem nowej
polityki miêdzynarodowej
Stanów Zjednoczonych –
mówi³ odwo³any premier.

Praski szczyt UE-USA na
Zaolziu przeszed³ raczej bez
echa. Józef Szymeczek, pre-
zes Kongresu Polaków, jest
przekonany, ¿e Czesi mogliby
wiêcej ugraæ na obecnoœci tak
wa¿nego polityka nad We³t-
aw¹, gdyby nie byli pogr¹¿eni
w konflikcie na szczytach
w³adzy. – Inna sprawa, ¿e
prezydent Obama nie przy-
lecia³by do Pragi, gdyby nie

czeskie przewodnictwo w
UE. Niestety dla Czechów,
Barack Obama przylecia³,
kiedy Topolánek przesta³
byæ premierem – doda³ pre-
zes Kongresu Polaków.

Co ma Wis³a do Pragi?
Przed po³udniem œrodek

ciê¿koœci zostaje przeniesiony
do Centrum Kongresowego.
Bêdzie tak przez kilka na-
stêpnych, d³ugich godzin. Na
miejsce przyje¿d¿amy przed
godz. 9, a wiêc na trzy godziny

przed pami¹tkowym zdjêciem
przywódców pañstw europej-
skich z prezydentem Stanów
Zjednoczonych. Jesteœmy tak
wczeœnie, bo nauczeni do-
œwiadczeniem z obs³ugi wizyt
polskich prezydentów w Za-
meczku Prezydenckim na
Zadnim Groniu w Wiœle, wiemy,
¿e jak nas zaczn¹ „trzepaæ”
ochroniarze, to koñca nie
bêdzie. Tak by³o na przyk³ad
podczas ostatniego szczytu
gazowego Polska-Ukraina.
Najpierw d³ugie oczekiwanie
w kolejce na wejœcie na teren
letniej rezydencji g³owy pañ-
stwa polskiego, póŸniej ocze-
kiwanie na oficera Biura Och-
rony Rz¹du, który zaprowadzi
nas na miejsce. W Centrum

Kongresowym, do którego za
kilka godzin przyjedzie naj-
bardziej strze¿ony prezydent
œwiata, wchodzimy po kilku
minutach, bez ¿adnych prob-
lemów. Bez zbêdnych pytañ,
zagl¹dania do plecaków
(wszystko jest przeœwietlane),
bez otwierania pokrywy na
baterie, ¿eby udowodniæ, ¿e w
œrodku rzeczywiœcie s¹ „pa-
luszki”, a nie na przyk³ad
zapalnik, bez t³umaczenia, ¿e
dyktafon to dyktafon, i ¿e
s³u¿y do nagrywania. Przed
godz. 9 centrum prasowe jest

zajête mo¿e w po³owie. Wiêk-
szoœæ dziennikarzy jest  do-
piero w drodze, w samolotach
z delegacjami prezydenckimi
i rz¹dowymi. Choæ Barack
Obama jest kilka kilometrów
od Centrum Kongresowego,
przemawiaj¹c w³aœnie do
Czechów, a tak naprawdê do
ca³ego œwiata, w centrum
prasowym mo¿na odnieœæ
wra¿enie, jakby by³ tu¿ obok.
Na kilkudziesiêciu telewizo-
rach ten sam obrazek – prezy-
dent Stanów wyg³aszaj¹cy
najwa¿niejsz¹ mow¹ podczas
pobytu w Europie, prezydent
pozdrawiaj¹cy widzów tego
swoistego „politycal show”,

prezydent odje¿d¿aj¹cy w
stronê Centrum Kongresowego.
Kamery œledz¹ praktycznie
ka¿dy jego krok.

Godzina „zero”
Media nie pracuj¹ jeszcze

na przyspieszonych obrotach.
Prawdziwe szaleñstwo zaczyna
siê po godz. 11. Do pami¹tko-
wego zdjêcia Obamy z euro-
pejskimi w³odarzami zosta³o
coraz mniej czasu. Mamy
jeszcze nadziejê, ¿e punktu-
alnie kwadrans po po³udniu
staniemy naprzeciwko Ba-

racka Obamy i zrobimy mu
zdjêcie, które trafi na pierw-
sz¹ stronê „G³osu Ludu”. W
biurze prasowym wyprowa-
dzaj¹ nas z b³êdu. – Na
parterze jest miejsce wy³¹cz-
nie dla garstki dziennika-
rzy – mówi mi³a pani.

– Na pewno nie da siê nic
zrobiæ – nie dajemy za wy-
gran¹.

– Nie. Tamte osoby mu-
sia³y siê sporo natrudziæ,
¿eby zdobyæ wejœciówkê.
Na ka¿dy europejski kraj
przypada tylko jedno
miejsce – odpowiada.

Jak siê okazuje, samo wy-
walczenie specjalnej akredy-

tacji nie jest równoznaczne
z dobrym miejscem na podium,
które znajduje siê idealnie
naprzeciwko podium, na któ-
rym za chwilê stan¹ premie-
rzy i prezydenci. Kiedy wiêc
przed 11.30 na salê zostaj¹
wpuszczeni fotoreporterzy,
mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
na podium ktoœ zawiesi³
transparent z napisem „meta”.
Ka¿dy chce byæ pierwszy, nie
wa¿ne, ¿e taranuje drobniutk¹
fotoreporterkê o azjatyckich
rysach twarzy, ¿e obiektywem
schowanym w futerale obija
g³owê kolegi po fachu.

Kiedy walka o miejsce koñ-
czy siê na parterze, przenosi
siê na balkony na pierwszym
i drugim piêtrze, sk¹d tak¿e
dobrze widaæ podium, choæ z
trochê innej perspektywy. O
dobre miejsce z czeskimi
ochroniarzami wyk³ócaj¹ siê
reporterzy z Niemiec. – To jest
miejsce, z którego mo¿na
nadawaæ relacje na ¿ywo,
z Prag¹ w tle. Tylko w tym
kierunku mo¿na celowaæ
obiektywy aparatów. Je¿eli
snajper zobaczy inny kie-
runek, mo¿e strzeliæ. Robimy
to dla waszego bezpieczeñ-
stwa – przekonuje spokojnie
ochroniarz. Za chwilê jednak
pojawia siê nowa, druga
wersja. – Ci z do³u nie po to
tak ostro walczyli o wej-
œciówki, ¿eby teraz zdjêcia
Obamy mieli wszyscy,
tak¿e ci stoj¹cy na górze –
t³umaczy inny ochroniarz.
Czasu na dyskusjê nie ma
jednak za wiele, bo politycy
wchodz¹ na salê. Zdjêcia
robi¹ ci z do³u oraz fotore-
porterzy na drugim piêtrze.
Mamy wiêc to, co chcieliœmy.

Galopem do centrum
Dziennikarze podkrêcaj¹

tempo. Wiêkszoœæ biegnie do
centrum prasowego, ¿eby jak
najszybciej wys³aæ zdjêcia do
redakcji, agencji prasowych.
Ten, kto siê spóŸni, zdjêcia
Baracka Obamy witaj¹cego
siê z Donaldem Tuskiem albo
prezydentem Republiki Czes-
kiej, bêdzie móg³ co najwy¿ej
ustawiæ jako tapetê na swoim
laptopie. Nieliczni w tym cza-
sie zajadaj¹ kanapki, popijaj¹
kawê na korytarzu. Zbieraj¹
si³y na kolejny wyœcig, tym
razem po miejsce podczas
konferencji z Mirkiem Topo-
lánkiem oraz José Manuelem
Barroso, szefem komisji euro-
pejskiej. Chêtnych jest ju¿
jednak du¿o mniej, ni¿ pod-
czas fotografowania Baracka
Obamy. Obaj panowie stoj¹
na wyci¹gniêcie rêki dla
wszystkich zainteresowanych.

Korespondencjê z Pragi
otrzymaliœmy z redakcji

„G³osu Ludu” – gazety
Polaków

w Republice Czeskiej

ŚWIAT SPOTKAŁ SIĘ NAD WEŁTAWĄ

Szczyt Unii Europejskiej z perspektywy
dziennikarza – to bieganie po koryta-
rzach, rozpychanie siê ³okciami i czy-
hanie na okazjê. Nie celuj w Baracka,
bo bêdziesz na celowniku.
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W niedzielê rano najpilniej strze¿onym
miejscem na œwiecie jest praski hotel
Hilton. Piêciogwiazdkowy obiekt,
po³o¿ony w samym sercu stolicy Czech,
goœci prezydenck¹ parê – Michelle
i Baracka Obamów.
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15 kwietnia na Cmenta-
rzu Pow¹zkowskim w War-
szawie odby³ siê pogrzeb
profesora Andrzeja Stelma-
chowskiego – Wielkiego
Polaka – jednego z twórców
niepodleg³ego Pañstwa Pol-
skiego.

Andrzej Stelmachowski
zmar³ 6 kwietnia 2009 roku
w wieku 84 lat. Przed wojn¹
by³ cz³onkiem M³odzie¿y
Wszechpolskiej. W okresie II
wojny œwiatowej by³ ¿o³nie-
rzem Armii Krajowej. Studia
prawnicze ukoñczy³ w 1947
na Uniwersytecie Poznañ-
skim, na tej uczelni uzyska³
stopieñ naukowy doktora.
Od 1962 by³ profesorem
Uniwersytetu Wroc³awskiego,
od 1969 profesorem Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Spe-
cjalizowa³ siê w prawie
cywilnym i rolnym.

W 1980 by³ doradc¹ Miê-
dzyzak³adowego Komitetu
Strajkowego w Stoczni
Gdañskiej. W latach 1982-
1985 przewodniczy³ Komi-
tetowi Organizacyjnemu
Koœcielnej Fundacji na rzecz
Rolnictwa. W latach 1987-
1990 by³ równie¿ prezesem
warszawskiego Klubu Inte-
ligencji Katolickiej. Nale¿a³

ANDRZEJ STELMACHOWSKI NIE ŻYJE

do inicjatorów okr¹g³ego
sto³u, uczestniczy³ w jego
obradach plenarnych i pra-
cach zespo³owych. W 1989
zosta³ senatorem I kadencji
z ramienia Komitetu Obywa-
telskiego, obj¹³ stanowisko
Marsza³ka Senatu. W rz¹dzie
Jana Olszewskiego pe³ni³
funkcjê ministra edukacji
narodowej (1991-1992).

W 2005 wszed³ w sk³ad
honorowego komitetu po-
parcia Lecha Kaczyñskiego

w wyborach prezydenckich.
W lutym 2007 zosta³ doradc¹
prezydenta Lecha Kaczyñ-
skiego ds. Polonii.

Od lutego 1990 do 11 maja
2008 by³ prezesem Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”
w Warszawie. W³aœnie z tej
dzia³alnoœci by³ najbardziej
znany Polakom rozsianym
po ca³ej kuli ziemskiej.

Odznaczony poœmiertnie
Orderem Or³a Bia³ego.

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego

Wybitnej postaci polskiego życia publicznego,
współtwórcy przemian demokratycznych

oraz niestrudzonego działacza na rzecz Polaków poza granicami
Ojczyzny

 Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom Zmarłego
składam serdeczne wyrazy współczucia

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku
Tomasz Janik

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

Zastêpca przewodnicz¹-
cego Wo³yñskiej Obwodo-
wej Administracji Pañ-
stwowej Wasyl Dmytruk
wzi¹³ udzia³ w naradzie,
któr¹ zorganizowa³o kierow-
nictwo Pañstwowej Stra¿y
Granicznej Ukrainy. Na
naradzie omawiano sprawê
wykonania pañstwowego
programu „Inwestycje na
granicy pañstwowej Ukra-
iny w okresie do 2015
roku”. Poinformowa³o o
tym Biuro Prasowe Wo³yñ-
skiej Obwodowej Admini-
stracji Pañstwowej.

Do wykonania zadañ i dzia-
³añ, dotycz¹cych realizacji
tego programu na Ziemi Wo-
³yñskiej opracowano program
regionalny budownictwa,
urz¹dzenia i utrzymania miej-
scowych punktów przekra-
czania granicy w okresie do
2015 roku. Program ten
przewiduje budowê nowych
punktów przekraczania gra-
nicy w komunikacji samo-
chodowej. Bêd¹ to: „Chrypsk”
i „Koszary” w powiecie Szack,
„Huta”, „Tur” i „Wola Szczy-
tyñska” – w powiecie Ratnów
oraz „Górki” i „Wet³y” w po-
wiecie Lubieszów.

Jednak, œrodki,  przewidziane
w pañstwowym celowym
programie urz¹dzenia wymie-
nionych siedmiu punktów
przekraczania granicy, s¹
znacznie zani¿one. Wasyl Dmyt-
ruk poruszy³ kwestiê wprowa-
dzenia zmian do pañstwowego
programu ochrony prawa.
Zw³aszcza, uwzglêdniaj¹c wy-
soki poziom dotowania bud-
¿etu Wo³ynia, finansowanie
budowy lokalnych punktów
przekraczania granicy jest
mo¿liwe w wypadku udzielenia
celowej dotacji na urz¹dzenie
wspomnianych punktów, co
przewiduje przyznanie dodat-
kowych œrodków.

Innym sposobem na roz-
wi¹zanie wspomnianego prob-
lemu jest ca³kowite finanso-
wanie budowy lokalnych
punktów przekraczania
granicy ze œrodków bud¿etu
pañstwowego. W tym celu na-
le¿y opracowaæ typowe pro-
jekty w wykonaniu modu³o-
wym, których wartoœæ by³aby
znacznie mniejsza.

Kierownik Pañstwowej
Stra¿y Granicznej Ukrainy,
Myko³a £ytwyn, zgodzi³ siê
z tymi propozycjami.

(ar)

Przejścia graniczne
na Wołyniu – plany
i rzeczywistość

Cześć Jego pamięci!

Konsulat Generalny RP we Lwowie zaprasza
serdecznie na wystawę „Miasto�Natchnienie” –
prezentację twórczości współczesnych polskich
artystów�plastyków i fotografów ze Lwowa oraz ich
przyjaciół.

Otwarcie wystawy odbę�
dzie się 28 kwietnia (wtorek)
we Lwowskim Pałacu Sztuki
(2 piętro) przy ul. Kopernika
17, o godz. 17.00.

W gościnnych pomiesz�
czeniach Lwowskiego Pa�
łacu Sztuki wystawa będzie
dostępna jedynie
do 03.05.br.

Wystawa organizowana
jest wspólnie z Lwowskim
Towarzystwem Przyjaciół
Sztuk Pięknych w ramach obchodów Dnia Polonii
i Polaków za Granicą

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ
Miasto�Natchnienie

W dniu 6 kwietnia 2009 roku

w wieku lat 84 odszedł do Pana

Profesor Andrzej Stelmachowski

jeden z twórców wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej
Marszałek Senatu RP I kadencji 1989�1991

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w latach 1990�2008
Minister Edukacji Narodowej w rządzie Jana Olszewskiego

Doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii
Kawaler Orderu Orła Białego

wielki przyjaciel i orędownik Polonii i Polaków za granicą

Panie Marszałku, pozostanie Pan na zawsze w naszych sercach
i wdzięcznej pamięci

Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie
Grzegorz Opaliński

wraz z pracownikami Konsulatu
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JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

7 kwietnia 2009 roku
odby³o siê kolejne spotkanie
polsko-ukraiñskie, poœwiê-
cone dzia³alnoœci Stowarzy-
szenia „Euroregion Karpaty”
w strefie granicy polsko-
ukraiñskiej na odcinku ob-
wodu lwowskiego. W³aœnie
dlatego jako gospodarz
spotkania wystêpowa³a
administracja pañstwowa
powiatu Stary Sambor, który
le¿y bezpoœrednio przy gra-
nicy z Polsk¹ i od lat rozwija
przyjazne stosunki ze sta-
rostwami polskimi po drugiej
stronie granicy. Przewodni-
cz¹cy administracji powia-
towej, pan Myko³a Cependa,
zaprosi³ na wspomniane
spotkanie wysokich goœci
ze Lwowa, Rzeszowa i War-
szawy, Przybyli: Konsul Ge-
neralny RP we Lwowie Radca
Minister Grzegorz Opaliñski,
Prezes Zarz¹du Fundacji
„Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” Jerzy Marek Nowa-
kowski, sekretarz generalny
Stowarzyszenia „Euroregion
Karpaty” ze strony polskiej
– Dawid Laska, starostowie
Krzysztof G¹sior z Ustrzyk
Dolnych (powiat bieszczadz-
ki), Jan P¹czek z Przemyœla
i Jerzy Góralewicz, sekretarz
powiatu przemyskiego. Ze
strony ukraiñskiej obecna
by³a Dyrektor Wykonawczy
Przedstawicielstwa „Euro-
regionu Karpackiego”, pani
Ha³yna £ytwyn.

Obydwie strony wykaza³y
wielkie zainteresowanie per-
spektywami wejœcia w ¿ycie
umowy o MRG. Przewodnicz¹cy
Myko³a Cependa mówi³,
miêdzy innymi, o problemach
organizacji dwu nowych
przejœæ granicznych w okoli-
cach Ni¿ankowic i na odcinku
Mszaniec-Bystre. Ogromnym
problemem jest jednak nie
tylko organizacja przejœæ
granicznych, lecz rozbudowa
infrastruktury, dróg, których
stan w powiatach Stary Sam-
bor i Turka jest naprawdê
fatalny. Dojechaæ z istniej¹-
cego przejœcia w Ustrzykach
Dolnych do Sambora mo¿na
tylko po samych dziurach.
Wspó³praca w ramach „Euro-
regionu Karpackiego” rozwija
siê nie tak skutecznie, jak by
to widzia³a strona ukraiñska.
Nadal niedostêpne pozostaj¹
inwestycje unijne. Œrodki na
realizacjê konkretnych planów
na poziomie powiatów i sta-
rostw s¹ bardzo skromne. Na
papierze sporz¹dzone zosta³y
setki projektów, ale nie ma
nawet odpowiedzi na niektóre
z nich (o œrodkach pieniê¿-
nych nawet nie mówimy).
Skuteczn¹ odpowiedzi¹ na
problemy, zwi¹zane z kryzysem,

mog¹ byæ w³aœnie inwestycje.
Strona ukraiñska jest bardzo
zainteresowana jak naj³at-
wiejszym i najbardziej do-
stêpnym dla ludzi (chodzi
o milion ludnoœci, mieszkaj¹cy
wzd³u¿ ca³ej granicy polsko-
ukraiñskiej) ruchem przygra-
nicznym. Dobrze by³oby,
gdyby przepustki by³y wyda-
wane na miejscu, w Starym
Samborze czy Turce, a nie
tylko w konsulatach we Lwo-
wie i £ucku. W rejonach
przygranicznych jest wysoki
poziom bezrobocia, dlatego
handel przygraniczny by³yby
wielkim wsparciem dla lud-
noœci miejscowej.

„Strona ukraiñska zgadza
siê na budowê przejœæ gra-
nicznych. Infrastruktura tych
przejœæ powinna byæ po stro-
nie ukraiñskiej. Z powiatem
bieszczadzkim wspó³pracu-
jemy od 1993 roku, wówczas
by³a to gmina Ustrzyki Dolne.
Co tydzieñ s¹ organizowane
spotkania nie tylko na pozio-
mie w³adz powiatowych, lecz
tak¿e z udzia³em cz³onków
spo³ecznoœci lokalnych. W tym
roku mija 15 lat od powstania
przejœcia kolejowego Chyrów-
Kroœcienko. Chcemy w roku
bie¿¹cym rozpocz¹æ budowê
nowych przejœæ granicznych.
Z powiatem przemyskim
wspó³praca rozpoczê³a siê na
poziomie gmin. Chcemy, aby
granica nie by³a miejscem,
gdzie koñcz¹ siê drogi. Oprócz
przejœæ granicznych wspólnie
planujemy oczyszczanie œcie-
ków. Tradycj¹ jest ju¿ wspó³-
praca kulturalna. Jest wspó³-
praca miêdzy harcerzami a
cz³onkami organizacji „P³ast”.
W tym roku w miejscu plano-
wanego przejœcia granicznego

zosta³ przekazany ogieñ
betlejemski. Najwa¿niejszym
punktem naszej wspó³pracy
jest Bieszczadzka transgra-
niczna sieæ drogowa”, - po-
wiedzia³ Myko³a Cependa.

Dyrektor  Ha³yna £ytwyn
wyrazi³a nadziejê, ¿e wymiar
ludzki bêdzie najwa¿niejszy w
sprawach wspó³pracy przy-
granicznej, bo przecie¿ naj-
wa¿niejsze w stosunkach
polsko-ukraiñskich – to
ludzie, ich problemy i zainte-
resowania. Pani £ytwyn po-
równa³a sytuacjê na granicy
Ukrainy z Wêgrami, S³owacj¹
i Polsk¹:

- Rozmawialiœmy z pra-
cownikami naukowymi z Za-
karpacia, którzy zajmuj¹ siê
problematyk¹ ma³ego ruchu
granicznego. Wed³ug nich,
Republika Wêgierska stwo-
rzy³a bardzo dobre warunki
dla mieszkañców Zakarpacia,
wydaj¹c im w terminie tygod-
niowym przepustki, upowa¿-
niaj¹ce do przekroczenia
granicy. S³owacja natomiast,
wytworzy³a bardzo skompli-
kowan¹ procedurê wydawania
przepustek. Dokumenty,
sk³adane w konsulacie s³o-
wackim w U¿horodzie, s¹
wysy³ane do Bratys³awy,
gdzie s¹ poddawane dodat-
kowym kontrolom. Z tego
powodu wydaje siê bardzo
ma³o przepustek i jednoczeœ-
nie wyd³u¿a siê czas oczeki-
wania na nie. Chcielibyœmy,
aby strona polska stworzy³a
lepsze warunki do otrzymy-
wania przepustek przez
naszych mieszkañców.

Zrozumia³e jest, ¿e wiêk-
szoœæ pytañ strony ukraiñskiej
skierowana by³a do Konsula
Generalnego RP we Lwowie

Radcy Ministra Grzegorza
Opaliñskiego, który na spot-
kaniu odpowiedzia³ na liczne
pytania i wyjaœni³ stanowisko
RP w sprawach, dotycz¹cych
MRG:

„Partnerstwo wschodnie
jest to instrument, który daje
nam mo¿liwoœæ bardzo szero-
kiego zajêcia siê wspó³prac¹
na poziomie regionalnym –
jednak pod pewnymi warun-
kami. Warunkiem jest to, aby
ka¿de z przedsiêwziêæ mia³o
wymiar transgraniczny i aby
co najmniej po dwóch stro-
nach granicy by³y podmioty,
które mo¿emy nazwaæ pod-
miotami prawa publicznego.
To jest spe³nione poprzez ist-
nienie euroregionu „Karpaty”
na Ukrainie i euroregionu
„Karpaty” w Polsce. Poza tym,
mo¿emy oprzeæ siê na poro-
zumieniach o wspó³pracy
partnerskiej miêdzy poszcze-
gólnymi powiatami na Uk-
rainie.

Wschodnie partnerstwo –
jest to polsko-szwedzka inicja-
tywa, aczkolwiek ma wymiar
nieco szerszy.

27 kwietnia bêdziemy
mieli, jak s¹dzê, bardzo o¿y-
wion¹ dyskusjê i bardzo
powa¿n¹ argumentacjê za
tym aby jeszcze raz zastano-
wiæ siê nad lokalizacj¹ doce-
low¹ przejœcia granicznego.
Czy to ma byæ przejœcie po³o-
¿one zarówno po polskiej
stronie, jak i po ukraiñskiej,
czy w ca³oœci po ukraiñskiej,
czy w ca³oœci – po polskiej.
Warto zastanowiæ siê nad tego
typu zagadnieniami, abyœmy
mieli zagwarantowane œrodki
finansowe na ich realizacjê.
Brak dyskusji odnoœnie loka-
lizacji przejœæ granicznych,

ich infrastruktury mo¿e do-
prowadziæ do odsuniêcia fazy
realizacyjnej tych przedsiêw-
ziêæ na jak¹œ nieodleg³¹,
aczkolwiek – przysz³oœæ.

Wspomina³ pan przewodni-
cz¹cy o lokalnych przejœciach
granicznych. Strona polska
jest w trakcie uzgodnieñ ze
s³u¿bami granicznymi: ze
stra¿¹ graniczn¹, ze s³u¿b¹
celn¹, ze s³u¿bami weteryna-
ryjno-fitosanitarnymi. Tak¿e
musimy przeprowadziæ pewne
uzgodnienia, zwi¹zane z prze-
strzeganiem wymagañ ekologii,
poniewa¿ czêœæ tych terenów
znajduje siê w obszarze „Na-
tura 2000”.

Przejœcie graniczne – jest
to zespó³ budynków, roz-
mieszczony gdzieœ na umow-
nej granicy, do którego trzeba
doprowadziæ drogi dojazdowe.
Bardzo skrupulatnie musimy
tê fazê balistyczn¹ i uzgodnie-
niow¹ przeprowadziæ, aby po
uzyskaniu œrodków czy po
sporz¹dzeniu dokumentacji
technicznej nie okaza³o siê, ¿e
nie mo¿emy zacz¹æ budowaæ
drogi do przejœcia, albo bêd¹
k³opoty, zwi¹zane z funkcjo-
nowaniem obiektów przejœcia
granicznego w tym¿e obszarze.
Naszym sojusznikiem w tym
programie bêdzie przede
wszystkim samorz¹d lokalny,
który bêdzie opiniowa³ ko-
niecznoœæ budowy tych
przejœæ, jako jednego ze spo-
sobów na o¿ywienie mikro-
ekonomii pogranicza.

Umowa o ma³ym ruchu
granicznym jest aktualnie w
stanie ratyfikacji. Konsulat
przygotowuje siê, aby do
koñca kwietnia byæ gotowym
do jej faktycznego wdro¿enia.
Do koñca kwietnia zakoñ-
czymy przygotowania, zwi¹zane
z mo¿liwoœci¹ praktycznego
przyjmowania aplikacji. Nato-
miast, od szybkoœci ratyfika-
cji tej umowy, zarówno po
stronie polskiej, jak i po
stronie ukraiñskiej, zale¿y
kiedy faktycznie zaczniemy
przyjmowaæ wnioski. Nie
sadzê, aby to by³ termin bar-
dziej odleg³y, ni¿ kilka ty-
godni. Maj¹c na uwadze wagê
tej umowy, zarówno dla
strony ukraiñskiej, jak i dla
strony polskiej, pierwszy dzieñ
obowi¹zywania umowy o
ma³ym ruchu granicznym
bêdzie zwi¹zany z wizyt¹
bardzo wysokich urzêdników
ze strony polskiej i ukraiñ-
skiej.

Maj¹c na uwadze pewne
uwarunkowania, dotycz¹ce
wydawania dokumentów,
uprawniaj¹cych do przekro-
czenia granicy, zdecydowano,
i¿ bêdzie to odbywa³o siê w
konsulatach. Ze strony pol-
skiej, bêd¹ to konsulaty ³ucki
i lwowski, natomiast ze strony
ukraiñskiej bêdzie to Konsu-

Przegląd wydarzeń
MAŁY RUCH GRANICZNY – NOWY ETAP
W ROZWOJU WSPÓŁPRACY POLSKO�UKRAIŃSKIEJ

Spotkanie polsko-ukraiñskie, poœwiêcone dzia³alnoœci Stowarzyszenia „Euroregion
Karpaty”
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lat Generalny Ukrainy w Lub-
linie.

Aktualnie mamy prawie
ju¿ obowi¹zuj¹ca umowê o
ma³ym ruchu granicznym, w
której jest zapis o wyznacze-
niu konkretnych konsulatów
do wydawania dokumentów
MRG. Znacie Pañstwo podej-
œcie naszych placówek kon-
sularnych, jako bardzo elas-
tyczne i ukierunkowane na
spe³nienie zapotrzebowañ na-
szych interesantów. W wy-
padku takiej koniecznoœci,
rozwa¿ymy mo¿liwoœæ przyj-
mowania wniosków czy inte-
resantów w tych skupiskach,
gdzie jest najwiêcej zaintere-
sowanych.

Za³o¿eniem u³atwieñ w prze-
kraczaniu granicy, zwi¹za-
nych z wejœciem umowy o
ma³ym ruchu granicznym,
jest fakt u³atwieñ dla ludzi,
którzy maj¹ zadeklarowany
cel wizyty na terytorium dru-
giego pañstwa. M.in. wymienia
siê: cele kulturalne, sportowe,
oœwiatowe, czy odwiedziny
o charakterze rodzinnym.
Jestem g³êboko przekonany,
¿e osoby, które bêd¹ chcia³y
uzyskaæ dokument MRG, na
pewno zmieszcz¹ siê w tych
punktach, które umowa o
ma³ym ruchu granicznym
przewiduje.

Obywatele Ukrainy ciesz¹
siê mo¿liwoœci¹ uzyskiwania
wiz w bardzo uproszczonym
wariancie. Obowi¹zuje umowa
miêdzy Komisja Europejsk¹
a rz¹dem Ukrainy, dotycz¹ca
liberalizacji wymogów wizo-
wych. Tak liberalna umowa,
któr¹ aktualnie mamy, jest
wyrazem bardzo dobrej woli
ze strony wszystkich pañstw
cz³onkowskich Unii Europej-
skiej. Raczej nie spodziewa³-
bym siê, aby ta umowa by³a
renegocjowana.

Spotkanie polsko-ukraiñ-
skie, poœwiêcone problemom
MRG ¿ywo zainteresowa³o
ukraiñsk¹ prasê lokaln¹.
Odby³a siê konferencja pra-
sowa, na której Konsul Gene-
ralny RP we Lwowie Radca
Minister Grzegorz Opaliñski
odpowiada³ na pytania dzien-
nikarzy: „Dzisiejsze nasze
spotkanie dotyczy³o trzech

punktów wêz³owych. Pierw-
szym, najwa¿niejszym jest
kwestia ma³ego ruchu gra-
nicznego. Jest to strefa 30
kilometrów, z w³¹czeniem
tych czêœci jednostek podzia³u
administracyjnego, które
zaczynaj¹ siê w strefie 30
kilometrów i wychodz¹ nieco
dalej. Spodziewamy siê, ¿e w
ca³ym pasie, zaczynaj¹c od
pó³nocy – od granicy z Bia³o-
rusi¹ a¿ do granicy ze S³owacj¹
mieszka oko³o miliona osób,
które bêd¹ siê ubiega³y o prze-
pustki. Dlatego te¿ strona
polska zadecydowa³a, aby
obydwa polskie konsulaty,
które mieszcz¹ siê najbli¿ej
granicy: konsulat RP w £uc-
ku, jak i konsulat RP we
Lwowie zajmowa³y siê wyda-
waniem dokumentów, zwi¹za-
nych z ma³ym ruchem gra-
nicznym.

Przeprowadziliœmy ju¿
pewne reorganizacje, aby byæ
w stanie obs³ugiwaæ zarówno
ruch wizowy, który aktualnie
jest, jak i ruch zwi¹zany z
przyjmowaniem wniosków,
dotycz¹cych MRG. Aktualnie
przyjmujemy dziennie oko³o
dwóch tysiêcy wniosków
wizowych.

Za wczeœnie jest jeszcze
prognozowaæ zaintereso-
wanie ma³ym ruchem gra-
nicznym. W zwi¹zku z tym nie
rozstrzygamy jeszcze defini-
tywnie tego, jak bêdzie zorga-
nizowane przyjmowanie
wniosków.

Umowa o ma³ym ruchu
granicznym jest wynikiem
negocjacji miêdzy Polsk¹
a Ukrain¹, jednak w ramach
decyzji ramowej Komisji
Europejskiej, dotycz¹cej mo¿-
liwoœci zawierania tego typu
umów. Podpisanie tej umo-
wy i jej ratyfikacja mo¿liwa
jest tylko w pewnych ra-
mach, wypracowanych przez
kraje cz³onkowskie Unii
Europejskiej. Proszê zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e obywatele
Ukrainy, jak i innych pañstw,
zobowi¹zanych do posia-
dania wizy, mog¹ przebywaæ
na terytorium pañstw grupy
Schengen okreœlon¹ liczbê
dni. Pobyt zarówno na pod-
stawie posiadanej wizy w

okresie jej wa¿noœci, jak i na
podstawie przepustki MRG,
bêdzie liczy³ siê jako pobyt
na terytorium Schengen.
Myœlê, ¿e to wyjaœnia, ile
czasu mo¿na bêdzie przeby-
waæ na terenie tej strefy
przygranicznej de facto. Pro-
szê wzi¹æ pod uwagê, ¿e
przebywanie na terytorium

wymagane: wype³niona ankie-
ta, dotycz¹ca ma³ego ruchu
granicznego z fotografi¹; kopia,
tej strony paszportu, na której
s¹ dane osobowe; potwierdzenie
zameldowania w strefie, jak
te¿ potwierdzenie celowoœci
wizyty po stronie polskiej.

Przepustka bêdzie doku-
mentem z fotografi¹. Termin

- Fundacja chce w³¹czyæ
siê we wspó³pracê, w udzia³
w pracach Euroregionu „Kar-
paty” z dwóch powodów. Po
pierwsze, dlatego, ¿e jest to
szansa na w³¹czenie œrodowisk
polskich, grup polskich
przedsiêbiorców do dzia³ania
euroregionu, szczególnego,
jakby zauwa¿enia polskiej
grupy narodowej na tym ob-
szarze. Po drugie, Fundacja
chcia³aby w³¹czyæ siê w bu-
dowanie porozumieñ trans-
granicznych. Od dawna
myœlimy o tym, ¿eby budowaæ
pomosty miêdzy Polsk¹ i Uk-
rain¹. Tymi pomostami,
kontynuuj¹c metaforê – bê-
dzie ³atwiej przechodziæ w
obie strony. Bêdzie ³atwiej
przede wszystkim Polakom.
Uczestniczymy w pracach nad
budow¹ porozumieñ trans-
granicznych, nad konstru-
owaniem wizji ma³ego ruchu
granicznego dlatego, ¿e takie
jest nasze zadanie. Jesteœmy
powo³ani do tego, ¿eby poma-
gaæ Polakom na Wschodzie
równie¿ w ten sposób, ¿eby
budowaæ ich kooperacjê i
wspó³pracê z narodem-gos-
podarzem.

- Jakie, zdaniem Pana,
najwa¿niejsze zagadnienie
zosta³o poruszone podczas
obecnego spotkania?

- Wszystkie zagadnienia
s¹ bardzo wa¿ne. S¹ to pyta-
nia przede wszystkim o to,
czy bêd¹ œrodki na rozwój
Zachodniej Ukrainy i czy
bêd¹ œrodki na budowê no-
woczesnej demokracji na
tym obszarze. Obie te kwestie
s¹ uszczegó³awiane. To s¹
kwestie pieniêdzy, to s¹
kwestie wiz, ma³ego ruchu
granicznego, to s¹ kwestie
rozwoju inwestycji europej-
skich ró¿nego rodzaju.
Wszystkie te kwestie s¹ klu-
czowe dla Polaków. Powie-
dzia³bym najkrócej tak –
naszym polskim interesem
jest to, ¿eby by³o jak naj-
wiêcej Europy na Ukrainie.
Jest to równie¿ interes spo-
³ecznoœci polskiej na Ukra-
inie, a przede wszystkim, jest
to interes samych Ukra-
iñców.”

Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliñski
(od lewej) i prezes Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” Jerzy Marek Nowakowski

Polski, a zw³aszcza w strefie
przygranicznej, nie mo¿e byæ
poza zasad¹, i¿ przebywanie
na podstawie wa¿nej wizy,
jak i przepustki MRG w³¹cznie
nie powinno byæ wiêksze, ni¿
90 dni w ci¹gu 6 miesiêcy.

W ramach negocjacji, do-
tycz¹cych zawarcia tej umowy,
maj¹c na uwadze ³¹cz¹ce
Polskê i Ukrainê strategiczne
partnerstwo, zdecydowano
siê na to, aby liczba dokumen-
tów, wymaganych do otrzy-
mania przepustki ma³ego
ruchu granicznego by³a mini-
malna. W zwi¹zku z tym, w
zestawie dokumentów bêdzie

wa¿noœci przepustki – dwa
lata. Paszport zagraniczny do
przekroczenia granicy bêdzie
potrzebny.

O problemach, poruszo-
nych na spotkaniu, rozma-
wialiœmy równie¿ z Preze-
sem Fundacji „Pomoc Po-
lakom na Wschodzie”
Jerzym Markiem Nowakow-
skim:

 - Jak Pan widzi miejsce
Fundacji w zagadnieniach,
które dzisiaj zosta³y poru-
szone przez Konsula General-
nego RP we Lwowie i stronê
ukraiñsk¹? KG

EUSTACHY BIELECKI,
uczeñ szko³y nr 10
we Lwowie
tekst i zdjêcie

Kilka dni przed nasz¹
ciekaw¹ podró¿¹ do Wielko-
polski wróci³a zima. Œnieg
ci¹gle pada³, a po niedawnej
wiosennej pogodzie zosta³y
chyba tylko przebiœniegi,
które z têsknot¹ za ciep³em
wygl¹da³y spod œniegu.

23 marca rann¹ por¹
uczniowie klasy 10 i 11 wraz
z nauczycielkami jêzyka
polskiego - pani¹ Mari¹ Iwa-
now¹ i pani¹ Renat¹ Jakobsze
zgromadzili siê pod szko³¹, by
na ca³y tydzieñ wyjechaæ do
Ojczyzny, do nieznanej nam

wtedy jeszcze Wielkopolski.
W prezencie poznaniakom
wieŸliœmy nie tylko trady-
cyjne czekoladki i upominki,
lecz tak¿e pokarm dla duszy
– program artystyczny ,,Lwów-
miasto poetów”.

Dwa miesi¹ce przed wyjaz-
dem zaczêliœmy przygotowy-
waæ wraz z pani¹ Mari¹ ten
program, który mia³by przed-
stawiæ Lwów jako per³ê polskiej
literatury. A wiêc nie mog³o
zabrakn¹æ wierszy Zbigniewa
Herberta, M. Opa³ego i innych.
Oczywiœcie przybysze ze
Lwowa nie mogli nie zaœpie-
waæ piosenki, bo przecie¿ w
naszym mieœcie (...) piosenk¹

Do Swarzêdza,
na przedmieœ-
ciach Poznania,
przybyliœmy póŸ-
nym wieczorem.
Zakwaterowano
nas w domach
uczniów.

W czasie na-
szego pobytu zd¹-
¿yliœmy zwiedziæ
Gniezno – pierwsz¹
stolicê Polski, sta-

rówkê Poznania oraz operê
poznañsk¹ (w której byliœmy na
ekscentrycznym spektaklu).

Czas p³yn¹³ bardzo szybko
i nasza wizyta w ramach
wymiany miêdzyszkolnej,

niestety, dobiega³a koñca.
W ostatnim dniu wyst¹pi-
liœmy z przygotowywanym
programem, który publicz-
noœæ odebra³a bardzo gor¹co.
Wys³uchaliœmy równie¿ pro-
gramu uczniów Zespo³u Szkó³
nr 1 im. Powstañców Wielko-
polskich o Lwowie. Bardzo
nas cieszy³o, kiedy chórek tej
szko³y wyœpiewywa³ tak
drogie nam piosenki i zapra-
sza³ goœci do Lwowa.

Dobry nastrój, mnóstwo
wspomnieñ, pe³ne aparaty
zdjêæ i przyjaŸnie, zawarte
z poznaniakami towarzyszy³y
nam, gdy wracaliœmy do
Lwowa.

UCZNIOWIE LWOWSKIEJ ,,DZIESIĄTKI” W POZNANIU

siê budzimy i tulimy siê do
snu (...), dlatego ,,Mam gitarê
kupion¹ we Lwowie,” by³a
och³od¹ dla spragnionej du-
szy s³uchaczy, których przod-
kowie pochodzili z Kresów...
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Lecz gdy wyszed³ na ulicê
I zobaczy³ ludzi mrowie
Wszystko mu siê pomiesza³o
W jego biednej koziej g³owie

„Przygody
Kozio³ka Mato³ka”

Kornel Makuszyñski

Tym razem autorem newsa
jest Jacek Dytkowski z „Na-
szego Dziennika”. W wydaniu
z 16 kwietnia br. na pierwszej
stronie tego szacownego pisma
ukaza³ siê jego artyku³, krzy-
cz¹cy wielkim czarnym tytu-
³em: CZARNY RYNEK KARTY
POLAKA. Poprzedza³ go tzw.
nadtytu³: „Polskie s³u¿by
dyplomatyczne nie radz¹ sobie
z wy³udzaczami dokumentów
uprawniaj¹cych do otrzymania
Karty Polaka”. Jest wiêc go-
towa diagnoza. Z tego, co mo¿na
przeczytaæ dalej, wynika jed-
nak, ¿e mo¿na postawiæ i inn¹:
„Pan Jacek Dytkowski nie
radzi sobie z warsztatem
dziennikarskim”.

Choæ ma na tym polu
równie¿ „nadprzyrodzone
sukcesy”. Uda³o mu siê
zadzwoniæ do Konsulatu
Generalnego RP we Lwowie i
porozmawiaæ z Konsulem
Generalnym Wies³awem Osu-
chowskim (sic!), choæ ten nie
pe³ni tej funkcji (i nie
przebywa we Lwowie) od
czterech miesiêcy. Z kim roz-
mawia³ pan Jacek Dytkow-

ZNÓW CZŁOWIEK UGRYZŁ PSA – CZYLI
O KARCIE POLAKA W PRASIE POLSKIEJ RAZ JESZCZE

ski, nie wiadomo. Czy na-
prawdê tam dzwoni³, te¿ nie.

Pan Dytkowski, o czym
jestem g³êboko przekonany,
nie przeczyta³ ustawy o Kar-
cie Polaka lub zrobi³ to bardzo
pobie¿nie. Z tekstu wynika,
¿e nie zna i nie rozumie trybu
przyznawania Karty Polaka.

Myl¹ mu siê okrêgi kon-
sularne na Ukrainie i co le¿y
w czyich kompetencjach. Z

ca³a pewnoœci¹ nie zapozna³
siê z trybem przyznawania
Karty Polaka i nie zasiêgn¹³
informacji u Ÿród³a.

Jego artyku³ zbudowany
jest wed³ug schematu so-
wieckiej „Prawdy”:

diagnoza – polskie s³u¿by
dyplomatyczne sobie nie radz¹,

zjawisko – odbywa siê
kupczenie polskoœci¹,

dowody – ludzie mówi¹...
(ni jednego konkretu),

na koniec dementi pol-
skiego MSZ – ale kto by tam
to czyta³.

Jest za to kolejny dowód –
jeden pan we Lwowie powie-
dzia³, ¿e Kartê Polaka we
Lwowie mo¿na dostaæ nawet
bez znajomoœci jêzyka pol-
skiego. Tego typu „dowody”
przypominaj¹ wskazówki
udzielone Kozio³kowi Mato³-
kowi (ksiêga druga): „Baba
mieszka w Ameryce. Poznaæ
j¹ tam bardzo ³atwo, bo czer-
won¹ ma spódnicê”.

Czy zjawisko wydawania
fa³szywych zaœwiadczeñ przez
prezesów organizacji polskich
nie istnieje? - Myœlê, ¿e mo¿-
liwe s¹ takie przypadki.

Podobnie mo¿na te¿ sfa³-
szowaæ dokumenty o pocho-
dzeniu. Mo¿na te¿ sfa³szowaæ
parê milionów dolarów, czy
euro. I co? I nic.

Decyzjê o przyznaniu
Karty Polaka podejmuje
polski konsul po osobistej
rozmowie z zainteresowa-
nym. Rozmowie w jêzyku
polskim. Same papiery –
prawdziwe czy sfa³szowane
nie wystarcz¹.

Sk¹d wiêc ta diagnoza?
Obyczaje prasowe staj¹ siê coraz
bardziej plugawe. St¹d i moje
pytanie do autora artyku³u:

Panie Jacku - pan tak
„z dobrego serca”, dla sensa-
cji, czy mo¿e trzeba by³o komuœ
dokopaæ?

MARCIN ROMER

Jednym z warunków przy-
znania Karty Polaka w sytu-
acji niemo¿noœci dowiedzenia
zwi¹zków z Polsk¹ jest opinia
wystawiona przez organizacjê
o zaanga¿owaniu w dzia³al-
noœæ polonijn¹. Okazuje siê
jednak, ¿e niektórzy ich pre-
zesi wykorzystuj¹ te nadane
z ramienia polskiego rz¹du
upowa¿nienie dla uzyskania
korzyœci maj¹tkowych. Na
Ukrainie zdarzaj¹ siê przy-
padki wystawiania takich
pozytywnych opinii osobom,
które nie maj¹ ¿adnych
zwi¹zków z Polsk¹. Wystarczy
zap³aciæ. Docieraj¹ do nas
sygna³y o kupczeniu polskoœ-
ci¹ - potwierdzaj¹ parlamen-
tarzyœci.

Nie wszystkie organizacje
i stowarzyszenia na Ukrainie
posiadaj¹ wiedzê na temat
procederu pozyskiwania
pozytywnych opinii lub po-
œwiadczenia cz³onkostwa w
jakiejœ organizacji przez
osoby nie bêd¹ce Polakami.
Walenty Wakoluk, prezes Sto-
warzyszenia Kultury Polskiej
na Wo³yniu im. Ewy Feliñskiej,
opisuje sytuacjê, w której
konsulowie RP nie przyznaj¹
Karty Polaka osobom posia-
daj¹cym œwietnie udokumen-
towane polskie korzenie. -
S³ysza³em, ¿e w okrêgu wo-
³yñskim i ¿ytomierskim odby-
wa siê „rzeŸ niewini¹tek”. To
znaczy ludzie, którzy maj¹
bardzo dobre polskie papiery,
nie dostaj¹ ¿adnej Karty
Polaka, gdy¿ w³adaj¹ tylko
jêzykiem polskim lub ukraiñ-
skim - informuje Wakoluk.

(Tu chyba ND pope³ni³ po-
my³kê. S¹dzimy, ¿e powinno
byæ tylko s³owo „ukraiñ-
skim” – red. KG)

Pozostali szefowie pol-
skich organizacji polonijnych
na Ukrainie przyznaj¹, ¿e
kupczenie opiniami w celu
za³atwienia sobie Karty Po-
laka jednak siê odbywa. -
Mamy takie informacje, ¿e nie-
które organizacje podpisuj¹
opinie dla osób, które nie s¹
ich cz³onkami, ale natych-
miast nimi zostaj¹. Otrzymuj¹
zatem mo¿liwoœæ uzyskania
Karty Polaka, mimo ¿e nie s¹
Polakami - twierdzi Iryna
Perszko, prezes zarz¹du ̄ yto-
mierskiego Obwodowego
Zjednoczenia Polskich Orga-
nizacji Spo³ecznych „Konfede-
racja ¯ytomierska”. Wed³ug
niej, na Ukrainie s¹ dwie
organizacje uprawnione do
wystawiania takich opinii:
Federacja Organizacji Polskich
na Ukrainie oraz Zwi¹zek Pola-
ków na Ukrainie. - S³ysza³am,
¿e za pieni¹dze niektórzy
prezesi wydaj¹ legitymacje
cz³onkowskie - dodaje Perszko.

Jerzy Bagiñski, dyrektor
Domu Polskiego w ¯ytomie-
rzu, nie zetkn¹³ siê osobiœcie
z czarnym rynkiem, zwi¹zanym
ze staraniami o uzyskanie
Karty Polaka. Kieruje nas
jednak do Miko³aja Warfo³o-
miejewa, dyrektora Teatru
Polskiego im. J. I. Kraszew-
skiego i prezesa Polskiego
Towarzystwa Kulturalno-Oœ-
wiatowego. Ten zna dobrze
problem z autopsji. - Tak, jest
tu taka pani z ̄ ytomierskiego

Obwodowego Oddzia³u Zwi¹z-
ku Polaków na Ukrainie,
która pobiera pieni¹dze za
pozytywn¹ opiniê. Czêsto
przebywam w Domu Polskim
jako dyrektor  Teatru  Polskiego,
za³o¿onego w ¯ytomierzu
i s³ysza³em o tym procederze.
Ludzie przyznaj¹, ¿e to ma
miejsce - oznajmia Warfo³o-
miejew. Potwierdza, ¿e przy-
chodz¹ osoby, które nie maj¹
absolutnie zwi¹zku z pols-
koœci¹ i oferuj¹ pieni¹dze za
pozytywn¹ opiniê do swojego
wniosku o Kartê Polaka. -
Ona udziela im zaœwiad-
czenia, jakoby byli cz³onkami
jej organizacji. Mówi im, ¿e
bêd¹ wyje¿d¿aæ do Polski, itd.
W dodatku pobiera pieni¹dze
na te wyjazdy, które na pewno
s¹ finansowane przez jakieœ
organizacje. Przychodzi tu, do
Domu Polskiego, w ka¿dy
poniedzia³ek i organizuje tego
typu ekscesy - mówi dyrektor.

Agnieszka Bogucka, pre-
zes Oddzia³u Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w War-
szawie, uwa¿a, ¿e przyznawa-
nie Karty Polaka osobom nie
maj¹cym zwi¹zku z polskoœ-
ci¹ jest tematem „o wiele
szerszym i bardzo bulwersu-
j¹cym”. - Byæ mo¿e nale¿a³oby
wróciæ do tego problemu -
dodaje Bogucka.

O kwestiê kontroli i reago-
wania w takich sprawach
staraliœmy siê dowiedzieæ w
Konsulacie Generalnym RP
we Lwowie. Wies³aw Osuchow-
ski, konsul generalny (????
– red. KG), nie chcia³ siê
jednak wypowiedzieæ, gdy¿

nie jemu podlega rejon ̄ yto-
mierza. Skierowano nas
wiêc do Konsulatu General-
nego RP w £ucku. Jednak
tam równie¿ odmówiono
nam wypowiedzi ze wzglêdu
na nieobecnoœæ Tomasza
Janika, konsula generalnego.

Tymczasem parlamenta-
rzyœci przyznaj¹, ¿e otrzymuj¹
informacje o próbach niele-
galnego zdobycia Karty Polaka.
Pose³ Franciszek Jerzy Stefa-
niuk (PSL), wiceprzewod-
nicz¹cy sejmowej Komisji
£¹cznoœci z Polakami za Gra-
nic¹, potwierdza, ¿e problem
dotyczy ¯ytomierza. - Rów-
nie¿ zetkn¹³em siê z takimi
sygna³ami, niemniej jednak
Konsulat we Lwowie czuwa
nad takimi sprawami. Wiem,
¿e stosuje w³asne „rozpozna-
nie” i nie honoruje takich
naci¹ganych zaœwiadczeñ -
podkreœla Stefaniuk.

Artur Koz³owski, prze-
wodnicz¹cy Rady ds. Polaków
na Wschodzie, która roz-
patruje odwo³ania od decyzji
konsulów w sprawach przy-
znania Karty Polaka, pod-
kreœla, ¿e opinia o zaanga¿o-
waniu w dzia³alnoœæ polo-
nijn¹ jest wymagana wtedy,
gdy nie ma potwierdzonych
elementów polskoœci. - Na-
tomiast, kiedy one s¹, nie
ma takiego wymogu - twier-
dzi Koz³owski. Przyznaje
jednak, ¿e konsulowie czasem
posi³kuj¹ siê takimi zaœwiad-
czeniami, na przyk³ad, na
Bia³orusi, gdzie wnioski o
Kartê Polaka s¹ zbierane za
poœrednictwem organizacji
w terenie. - Fakt, i¿ ktoœ nie
mo¿e udowodniæ swojej pol-

skoœci przed konsulem poza
opini¹ uzyskan¹ u organiza-
cji polonijnej, nie przes¹dza,
¿e nie jest on Polakiem -
zauwa¿a. Jako przewodni-
cz¹cy Rady nie spotka³ siê
jednak z przypadkiem próby
odwo³ania przez osobê powo-
³uj¹c¹ siê na swoje rzekome
polskie korzenie. - Do tej
pory z czymœ takim siê nie
spotka³em, aczkolwiek rzeczy-
wiœcie mieliœmy pewne syg-
na³y, ale MSZ natychmiast je
korygowa³o, a konsulowie
dok³adali szczególnej staran-
noœci - uwa¿a Koz³owski.

W¹tpliwoœci co do dobrych
intencji naszych s³u¿b dyplo-
matycznych we Lwowie ma
nasz ukraiñski rozmówca. -
Kartê Polaka otrzymuj¹ we
Lwowie osoby nie znaj¹ce jêzy-
ka polskiego, co wiêcej – nie
maj¹ce zwi¹zków z polskoœci¹.
Dokument ten jest im po-
trzebny, aby otrzymaæ darmow¹
wizê, gdy¿ zajmuj¹ siê przygra-
nicznym handlem - mówi.

Informacji o nieuczciwym
postêpowaniu niektórych
szefów organizacji polskich
na Ukrainie nie potwierdza
Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych. „Do MSZ nie do-
tar³y ¿adne informacje
wskazuj¹ce na zaistnienie
problemu wydawania za-
œwiadczeñ o aktywnym zaan-
ga¿owaniu w dzia³alnoœæ na
rzecz jêzyka i kultury polskiej
lub polskiej mniejszoœci
narodowej potwierdzaj¹cych
nieprawdê” - czytamy w prze-
s³anym oœwiadczeniu.

Jacek Dytkowski
„Nasz Dziennik”

16 kwietnia 2009

Artykuł w Naszym Dzienniku

CZARNY RYNEK KARTY POLAKA

Polskie s³u¿by dyplomatyczne nie radz¹ sobie z wy³udzaczami
dokumentów, uprawniaj¹cych do otrzymania Karty Polaka.
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KONKURS PLASTYCZNY
Organizowany przez Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej

we Lwowie
z okazji 125 rocznicy urodzin Kornela Makuszyńskiego
pt. „Uśmiech Dzieci – Uśmiech Lwowa”
Celem konkursu jest popularyzowanie

języka i literatury polskiej, a w szczególności
twórczości znanego pisarza Kornela Maku�
szyńskiego, przyjaciela dzieci i młodzieży,
autora wielu utworów, skierowanych do nich.

REGULAMIN KONKURSU
1.  Tematem konkursu jest plastyczne zilustrowanie

podanych niżej utworów Kornela Makuszyńskiego:
I kategoria wiekowa – fragment Księgi I „Przygód Koziołka

Matołka” (tekst – załącznik nr 1),
II kategoria wiekowa – ilustracja fragmentu ulubionego

utworu Kornela Makuszyńskiego przeznaczonego dla
młodzieży (z wyjątkiem „Przygód Koziołka Matołka”), bądź
(dla młodzieży nieznającej twórczości pisarza) ilustracja
jednego z trzech fragmentów powieści Kornela Makuszyń�
skiego: „Szaleństwa Panny Ewy”, „Szatan z siódmej klasy”,
„Panna z mokrą głową”, które są dostępne na stronie Kon�
sulatu Generalnego RP we Lwowie:
http://lwowkg.polemb.net/

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów (polskiego
pochodzenia) szkół z polskim językiem nauczania, szkół
sobotnio�niedzielnych, szkół przyparafialnych oraz innych
punktów nauczania języka polskiego.

3. Do konkursu mogą się zgłosić uczestnicy w dwóch
kategoriach wiekowych:

I kategoria: dzieci w wieku do 9 lat
II kategoria: młodzież w wieku od 10 do 13 lat

4. Prace mogą być wykonywane w technice dowolnej,
w formacie arkusza A3 lub A4.

5. Wykonanie pracy nie może polegać na skopiowaniu/
przerysowaniu istniejących już ilustracji danego utworu
(dotyczy to szczególnie „Przygód Koziołka Matołka”).

6.  Nie dopuszcza się zgłaszania prac zbiorowych
(posiadających więcej niż jednego autora). Pojedynczy
uczestnik może natomiast przesłać tylko jedną pracę.

7. Prace można dostarczyć osobiście lub przesyłką
pocztową na adres:
Konsulat Generalny RP Генеральне Консульство РП
ul. I. Franki 110       вул. І. Фpанка 110
79011 Lwów      79011 Львів
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

8. Termin nadsyłania prac: 15 maja 2009 roku. Decyduje
data stempla pocztowego.

9. Każda praca musi zostać podpisana przez autora. Na
odwrocie pracy należy umieścić:

� Imię i nazwisko,
� Adres zamieszkania, telefon,
� Dokładną datę urodzenia,
� Dane szkoły (z polskim językiem nauczania, sobotnio�

niedzielnej, przyparafialnej itp.), do której dziecko uczęszcza
na lekcje języka polskiego wraz z jej adresem,

� Tytuł utworu, którego dotyczy praca,
11. Prace nadesłane są własnością organizatorów i nie

będą zwracane.
12. Data rozstrzygnięcia konkursu: 25 maja 2009 roku.
13. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 atrakcyjne

nagrody.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej

reprodukcji prac w wydawnictwach lub na stronach
internetowych (z zaznaczeniem nazwiska autora).

15. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w try�
bie przyznawania nagród.

16. Finał konkursu, rozdanie nagród, wystawa prac
plastycznych odbędzie się w czasie obchodów „II Polsko�
Ukraińskiego Dnia Dziecka”, w dniu 01 czerwca 2009 roku
w Teatrze Opery i Baletu we Lwowie.

WYSTAWA
Najlepsze prace zostaną wystawione w hallu Teatru

Opery i Baletu we Lwowie w czasie obchodów „II Polsko�
Ukraińskiego Dnia Dziecka” w dniu 01 czerwca 2009 roku.

JURY
Nadesłane prace będą oceniane przez jury w składzie:
Konsul Jerzy Zimny – przewodniczący jury,
Jadwiga Pechaty –� artysta malarz,
Mieczysław Maławski – prezes Lwowskiego Towarzystwa

Przyjaciół Sztuk Pięknych.

JAN WLOBART

Ogólnoœwiatowy kryzys
gospodarczy pozosta³ nie bez
wp³ywu na rynek pracy w
Europie, której polski rynek
pracy jest integraln¹ czêœci¹.
Analizy ekonomiczne, prze-
prowadzone na podstawie
danych z marca 2009, wska-
zuj¹ na kurczenie siê gospo-
darek europejskich. Najbardziej
dotknê³o to Wêgry - spadek
o -11,3% PKB (produkt krajowy
brutto), £otwê -11,1% PKB,
Litwê -10,3% PKB. Najwiêk-
sza z gospodarek europej-
skich - Niemcy zmala³a o -
5,6% PKB. To samo dzieje siê
z Francj¹,Wielk¹ Brytani¹
i W³ochami, gdzie spadki PKB
wynosz¹ od 4,8% do 4,1%
PKB. Pierwsze oznaki o¿ywienia
s¹ oczekiwane na prze³omie
2009/2010 roku. Najwiêksz¹
przyczyn¹ aktualnego kryzy-
su s¹ spekulacje instrumen-
tami finansowymi przez
banki inwestycyjne, które
doprowadzi³y do rozerwania
sztucznie rozdymanych bilan-
sów finansowych. W wyniku
tego na rynku finansowym
wiele banków i ich klientów
pozosta³o z nic lub prawie nic
nie wartymi papierami war-
toœciowymi. W wyniku utraty
zaufania do siebie i swoich
klientów, banki, boj¹c siê o
swoje aktywa (depozyty
klientów) zaprzesta³y po¿y-
czaæ sobie wzajemnie pieni¹-
dze. W tej sytuacji rynek
kapita³owy zamar³ z dnia na
dzieñ, pozbawiaj¹c dop³ywu
pieniêdzy gospodarki œwiatowe
do aktualnie prowadzonych
inwestycji, w wyniku czego
uleg³y one zamro¿eniu, co ma
decyduj¹cy wp³yw na rynek
pracy. Sytuacja taka spowo-
dowa³a masowe zwolnienia
pracowników na ca³ym œwiecie.

Stosunkowo dobrze, jako
jedna z nielicznych, radzi
sobie gospodarka polska,
której wzrost PKB w tym roku
mo¿e wynosiæ 2%, co na tle
innych gospodarek jest wyni-
kiem dobrym. Nap³yw pieniê-
dzy z Unii Europejskiej oraz
inwestycje tak¿e zwi¹zane z
EURO 2012 powoduj¹ konty-
nuacje inwestycji w trakcie
realizacji, jak te¿ rozpoczy-
nanie nowych. Jednak rynek
pracy nie wygl¹da tak dobrze.
W wyniku kryzysu bezrobocie
w I kwartale 2009 wzros³o do
267 tys. gotowych podj¹æ
pracê. Prace sezonowe wyko-
nywane przez Polaków w
Niemczech i Holandii, na
które brakowa³o kandydatów,
sta³y siê ponownie atrakcyjne.
Wiele firm renegocjuje finan-
sowanie umów z inwestorami,
którzy obni¿aj¹ iloœæ pieniê-
dzy, przeznaczonych na
finansowanie inwestycji. Me-
chanizm ten wymusza na

firmach wykonawczych do-
datkowe oszczêdnoœci  miêdzy
innymi na wynagrodzeniach
pracowników i konkurowanie
miêdzy sob¹ o wykonawstwo
robót.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
taka sytuacja na rynku pracy
w Polsce jest sprzyjaj¹ca dla
potencjalnych kandydatów
z krajów WNP, w tym i Ukrainy.
Jednak tak nie jest. Cieniem
k³ad¹ siê wczeœniejsze doœwiad-
czenia pracodawców polskich
z pracownikami z Ukrainy
i innych pañstw Europy
wschodniej. Pracodawcy, za-
trudniaj¹cy ich w ubieg³ych
latach, obawiaj¹ siê braku
zdyscyplinowania, porzuca-
nia pracy, pijañstwa, innej
kultury pracy i podejœcia do
niej. Oczekiwania finansowe
pracowników ukraiñskich s¹
nie mniejsze, ni¿ polskich,
mimo wczeœniej wymienio-
nych mankamentów. W efek-
cie pracodawcy wol¹ zatrud-
niaæ obywateli polskich,
maj¹c wybór pomiêdzy jedny-
mi a drugimi. Chcê te¿ pod-
kreœliæ, ¿e posiadanie Karty
Polaka w ¿aden sposób nie
jest preferowane przez pol-
skiego pracodawcê i osoby,
oczekuj¹ce lepszych warunków
pracy, zawiod¹ siê. Kandy-
daci do pracy z krajów WNP
nagminnie stosuj¹ praktykê
za³atwiania sobie tylko im
znanym sposobem wiz, upo-
wa¿niaj¹cych do pracy na
terenie RP, nie maj¹c w rze-
czywistoœci umowy z praco-
dawc¹. W tej sytuacji, ca³e
tabuny posiadaj¹cych wizy
poszukuj¹ na w³asn¹ rêkê
pracy w Polsce. Takimi dzia³a-
niami nara¿aj¹ siebie na
dzia³anie nieuczciwych po-
œredników, za³atwiaczy i zna-
jomych. Czyni¹c tak, sami
nara¿aj¹ siebie na dodatkowe
problemy. Najpewniejszym
sposobem na znalezienie

pracy jest korzystanie z us³ug
agencji pracy, maj¹cych
doœwiadczenie i rozeznanie
na rynku pracy w Polsce. Tak
zawierana umowa daje du¿e
prawdopodobieñstwo jej
znalezienia, poznanie warun-
ków pracy i p³acy przed wy-
jazdem za granicê. Adresy

takich agencji pracy mo¿na
by³o spotkaæ tak¿e w „Kurie-
rze Galicyjskim”. Agencja
legalizuje miejsce pracy kan-
dydata oraz reprezentuje
interesy pracownika przed
pracodawc¹, co wydaje siê
byæ najbardziej po¿¹danym
wariantem zatrudnienia przez
kandydata do pracy. Natu-
ralny, choæ niezbyt mile
widziany jest protekcjonizm,
czyli ochrona w³asnego rynku
pracy przed cudzoziemcami.
Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej pracuje nad aktem
prawnym, ograniczaj¹cym
dostêp do rynku pracy dla
cudzoziemców z poza Unii
Europejskiej, posiadaj¹cych
niskie kwalifikacje zawodowe.
Takie same dzia³ania podej-
muje strona ukraiñska w
stosunku do pracowników z
zagranicy, choæ intencje
w³adz ukraiñskich w tym
wypadku s¹ inne. W chwili
obecnej preferowane s¹ grupy
budowlane, które jako pod-
wykonawcy wykonuj¹ zadania
jako umowy o dzie³o. Prze-
ciêtne wynagrodzenie  w bran-
¿y budowlanej po potr¹ce-
niach to 1700-2100 z³otych
miesiêcznie (1 z³= 2,40 UAH)
kurs z dnia 22.04.2009). W
hodowli i rolnictwie to 1300-
1500 z³ + bezp³atne zakwate-
rowanie i wy¿ywienie. W prze-
myœle przetwórczym to 1400-
1800 z³. Stawki proponowane
przez polskich pracodawców
s¹ nieco ni¿sze, ni¿ w roku
ubieg³ym, co jest zrozumia³e
ze wzglêdu na sytuacje gos-
podarcz¹.

Reasumuj¹c, rynek pracy
sta³ siê rynkiem pracodawcy,
który mo¿e wybieraæ w ofer-
tach pracowników i nale¿y tê
okolicznoœæ braæ pod uwagê
przy okreœlaniu swoich wy-
magañ, zwi¹zanych z zatrud-
nieniem.

AKTUALNA SYTUACJA
NA RYNKU PRACY W POLSCE

Przegląd wydarzeń

KG
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HALINA P£UGATOR tekst
HALINA P£UGATOR,
RENATA KLÊCZAÑSKA
zdjêcia

Przyjaciele „Kuriera Ga-
licyjskiego” – radny sejmiku
dolnoœl¹skiego Julian Go-
lak, jego ¿ona Ewa i córka
Ma³gorzata, a tak¿e redaktor
pisma „Ziemia K³odzka”
Teresa Baza³a z polskiego
miasteczka Nowa Ruda
odwiedzili niedawno Ziemiê
Stanis³awowsk¹.

O nawi¹zaniu przyjaŸni
miêdzy dalekim od Ukrainy
miasteczkiem, zainteresowa-
niem nasz¹ gazet¹, o szczegól-
nej goœcinnoœci oraz atrakcjach
turystycznych i historycznych
Dolnego Œl¹ska pisaliœmy ju¿
w poprzednich numerach
naszej gazety. Zwyk³e s³owa
grzecznoœci: „Mamy nadziejê
na dalsz¹ wspó³pracê”, które
z regu³y wymieniaj¹ miêdzy
sob¹ goœcie zagraniczni, sta³y
siê rzeczywistoœci¹. Zreszt¹,
koledzy polscy, czescy, s³owac-
cy i jeszcze prawie setka kole-
gów pana Juliana, rozproszo-
nych po ca³ym œwiecie, twier-
dz¹, ¿e nigdy nie rzuca s³ów
na wiatr. Radosna wiadomoœæ
o tym, ¿e pan radny z rodzin¹
i przyjació³mi ma zamiar
odwiedziæ Przykarpacie, na-
desz³a kilka tygodni temu.

Najbardziej chyba pomog³a
w przyjêciu goœci inicjatorka
przyjaŸni noworudzko-przy-
karpackiej Renata Klêczañska,
nauczycielka jêzyka polskiego
w Œredniej Szkole Ogólno-
kszta³c¹cej nr 3 w Stanis³a-
wowie. Powodzenie uœmiecha³o
siê do goœci od ich pierwszych
kroków na ziemi ukraiñskiej.
„Byliœmy zaskoczeni... grzecz-
noœci¹ waszych milicjantów,
– opowiada pani Ewa Golak,
nauczycielka fizyki i ma³¿on-
ka pana Juliana. – Niedaleko
granicy zatrzyma³ nas stró¿
prawa, przestraszyliœmy siê
nawet, czy aby nie naruszy-
liœmy jakichœ przypisów.
Jednak, milicjant uœmiechn¹³
siê do nas i uprzedzi³ jedynie,
¿e drogi na Ukrainie s¹ nie
najlepsze, abyœmy uwa¿ali,
by nie zepsuæ sobie samo-
chodu”.

Przyjemne obcowanie z
Ukraiñcami mia³o swój ci¹g
dalszy na Przykarpackim
Uniwersytecie Narodowym
im. Wasyla Stefanyka. Na za-
proszenie kierownika Katedry
Historii S³owian dra nauk
historycznych Wo³odymyra
Komara pan Julian wyg³osi³
dla studentów i wyk³adow-
ców odczyt o dzia³alnoœci
„Solidarnoœci” pt. „Drogi do
wolnoœci w Europie. Od Soli-
darnoœci 1980 poprzez komi-
tety zak³adowe do Solidar-
noœci Polsko-Czesko-S³owac-

kiej”. „Nasz goœæ sam jest
¿yw¹ histori¹ – powiedzia³
pan Komar. – Julian Golak
sta³ u Ÿróde³ niepodleg³oœci
Polski oraz rozbudowy orga-
nizacji, której dzia³alnoœæ
by³a pocz¹tkiem nowej epoki
w ¿yciu s¹siedniego pañstwa”.

M³odzi studenci i siwi
profesorowie powitali goœci
z Polski oklaskami. Wkrótce
ca³a uwaga skupi³a siê na
lektorze. Swego rodzaju od-
kryciem w dziedzinie stosun-
ków miêdzynarodowych sta³a
siê dla mieszkañców Przy-
karpacia czêœæ wyk³adu o
polsko-czesko-s³owackiej
inicjatywie oraz stworzeniu
przyjaznej atmosfery w
regionie przygranicznym.

W powiecie k³odzkim, w któ-
rym le¿y miasto Nowa Ruda,
sk¹d pochodzi pan Julian,
przebiega 200 km odcinek
granicy. „Je¿eli wzajemne
relacje mieszkañców terenów
przygranicznych bêd¹ dobre,
jestem pewien, ¿e to wp³ynie
na wielk¹ politykê, - powie-
dzia³ goœæ z Polski.- Wspólne
spotkania, wyjazdy, praca
z m³odzie¿¹, burzenie stere-
otypów miêdzy poszczegól-
nymi osobami i niewielkimi
grupami s¹ stokroæ bardziej
skuteczne, ni¿ dyrektywy
pañstwowe na najwy¿szym
szczeblu. Przecie¿ prawdziwa
polityka miêdzynarodowa
zaczyna siê kilka kilometrów
od granicy”.

Spotkanie i rozmowy z
dyrektorem Instytutu Turys-
tyki Narodowego Uniwer-
sytetu Przykarpackiego im.
Wasyla Stefanyka, doktorem
nauk historycznych doc. Wo-
³odymyrem We³ykoczijem
tak¿e odnios³y sukces. Jest
ju¿ zawarta wstêpna umowa,
dotycz¹ca tego, ¿e studenci
i wyk³adowcy Instytutu bêd¹
mieli okazjê do zapoznania siê
z miejscami historycznymi
powiatu k³odzkiego, a tak¿e
zobacz¹ cudowne uzdrowiska.
Grupa studentów i wyk³a-
dowców zosta³a zaproszona
na Ziemiê K³odzk¹ w pierw-
szym tygodniu czerwca br.,
organizatorzy zaproponowali
niezwykle ciekawy program

pobytu, który miêdzy innymi
przewiduje spotkanie z Wac-
lawem Hawlem we Wroc³a-
wiu, a tak¿e z przedstawi-
cielami Wy¿szej Szko³y Tu-
rystyki. Teoria i praktyka
zagraniczna, dotycz¹ca pracy
z kuracjuszami bêd¹ po-
mocne mieszkañcom Przykar-
pacia, którzy maj¹ podobny
region turystyczny oraz pragn¹
rozwijaæ go wedle najlepszych
tradycji przykarpackich.
Bardzo prawdopodobne, ¿e
i w tej dziedzinie zostan¹ pod-
pisane nowe umowy.

Swymi osi¹gniêciami w
dziedzinie wydawnictwa i
dziennikarstwa polscy goœcie
dzielili siê z przedstawicielami
miejscowej prasy: na spotka-
niu z Piotrem Paryp¹, p.o.
redaktora naczelnego obwo-
dowej gazety „Ha³yczyna”
oraz z pracownikami miej-
skiej spó³ki radiowo-tele-

PRZYJAŹŃ PONAD GRANICAMI

Między Stanisławowem

Spotkanie z franciszkaninem o. Grzegorzem Cymba³¹ w Haliczu

wizyjnej „Wie¿a”. Pan Julian
udzieli³ „Wie¿y” wywiadu, w
którym opowiedzia³ o swoim
widzeniu ukraiñsko-polskich
stosunków dobros¹siedz-
kich, o perspektywie Euro-
2012, o doœwiadczeniu w
dziedzinie integracji europej-
skiej. Kolejna mi³a niespo-
dzianka – to wizyta w szkole
nr 3 z polskim jêzykiem na-
uczania. Uczniów wcale nie
peszy obecnoœæ goœci, wszak
do wizyt zd¹¿yli siê ju¿
przyzwyczaiæ, nie ma te¿ ¿ad-
nych problemów z porozu-
miewaniem siê, poniewa¿
niemal¿e ka¿dy uczeñ tej
szko³y ma korzenie polskie.

Potem droga goœci zagra-
nicznych prowadzi³a do per³y

Z konsulem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie panem
Jerzym Herm¹ obok pomnika Adama Mickiewicza we
Lwowie

W trakcie wywiadu w radiu „Wie¿a”

„Ko³omyja nie pomyja, ko³omyja miasto!” – stwierdza mer
Jurij Owczarenko na spotkaniu z goœæmi z Nowej Rudy
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Huculszczyzny i Pokucia –
Ko³omyi. O sukcesach gos-
podarczych, kulturalnych,
edukacyjnych oraz perspek-
tywach regionu opowiedzia³
sam mer miasta Jurij Ow-
czarenko. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e miasteczko to od dawna
wspó³pracuje z polsk¹ Nys¹,

oraz Ÿród³o, którego woda ma
podobno  cudowne w³aœci-
woœci. Chocia¿ nie prowadzi
tam ¿adna „cywilizowana”
droga, zwyciê¿y³y ciekawoœæ
i pragnienie oddania ho³du
wielkiemu Polakowi. W dro-
dze goœcie odwiedzili tak¿e
koœció³ w Otynii.

a Nową Rudą
koœcio³a i „Majzlów” w Stanis-
³awowie, o których opowiada³a
matka pani Ewy, nie wnios³y
niczego nowego, a w³aœciwie
starego, w miejscu domków
jednorodzinnych w przedwo-
jennych Majzlach stoj¹ bloki,
które zacieraj¹ œlady. Jednak
przebywanie pod niebem z

„Oto jaki jest mój kuzyn halicki”

„Stojê ko³o historii”, - mówi
Ma³gorzata Golak przy
kamieniu Franciszka
Karpiñskiego

Z redaktorem obwodowej gazety „Ha³yczyna” Piotrem
Paryp¹

która le¿y niedaleko Nowej
Rudy. Polscy przyjaciele „Ku-
riera Galicyjskiego” zachwy-
cali siê piêknem pisanek,
znajduj¹cych siê w muzeum
„Pisanka” w Ko³omyi. Podzi-
wiali tak¿e wyroby sztuki
ludowej, historiê powiatu
Ko³omyja, która mieœci wiele
kart polskich.

Ogromne wra¿enie na ro-
dzinie Golaków i pani Bazale
wywar³y odwiedziny Ho³osko-
wa, ojczyzny znanego poety
polskiego Franciszka Karpiñ-
skiego. Do dziœ zachowa³ siê
tam wielki d¹b, o którym
wspomina polski sentymen-
talista, tablica pami¹tkowa

dzieciñstwa mamy, dotkniê-
cie rêk¹ drzwi koœcio³a, do
którego wiele dziesiêcioleci
wczeœniej wchodzi³a najbli¿sza
osoba, sprawia³o ogromne
wra¿enie. To by³o jak gdyby
otwieranie nowej karty w ¿y-
ciu rodziny.

Jednak¿e modlitwy pani
Ewy zosta³y wys³uchane. W
drodze do uzdrowiska Ja-
remcze, we wsi Delatyñ, gdy
goœcie chodzili po cmen-
tarzu, jakaœ mieszkanka tej
wsi powiedzia³a, ¿e dobrze
zna syna brata babci pani

Przez wszystkie dni poby-
tu na Przykarpaciu pani Ewa
ca³y czas wspomina³a o swej
rodzinie. Jej matka mieszka³a
w Stanis³awowie, babcia
pochodzi³a z Mariampola pod
Haliczem. „Jest prawdopo-
dobne, ¿e tu pozostali jacyœ
moi krewni. Bardzo chcia³abym
ich zobaczyæ!” – z rozmarze-
niem i proœb¹ w g³osie wspo-
mina³a pani Ewa.

Ma³¿onka radnego z Dol-
nego Œl¹ska opowiada³a póŸ-
niej, ¿e ka¿dego wieczora
modli³a siê do Matki Naj-
œwiêtszej, aby Ona pomog³a
jej odnaleŸæ chocia¿by jakiœ
œlad rodzinny. Odwiedziny

Golak. Tak nieoczekiwanie
odnalaz³a siê dawno zagu-
biona ga³¹Ÿ rodu. Nikt nie
pozosta³ obojêtny w chwili
spotkania. £zy radoœci ocie-
rali wszyscy. Nie by³ to jed-
nak koniec niespodzianek.
Z pomoc¹ o. Grzegorza Cym-
ba³y, który jest duszpaste-

rzem w Haliczu, pani Ewa
odszuka³a... kolejn¹ ga³¹Ÿ
rodow¹ – w Mariampolu.
Teraz pani Ewa zna kilku-
nastu nowych kuzynów,
kuzynek, a tak¿e ich dzieci.
„Wierzy³am i wiedzia³am, ¿e
Przykarpacie stanie siê mi
bardzo bliskie”, – przez ca³y
czas powtarza³a wzruszona
pani Ewa (o szczegó³ach
spotkañ z odnalezion¹ ro-
dzin¹ Czytelnicy bêd¹
mogli siê dowiedzieæ z nu-
meru nastêpnego – aut.).

Ostatniego dnia pobytu na
Ukrainie pañstwo Golak i pa-
ni Baza³a odwiedzili Kamion-
kê Busk¹. Na tutejszym cmen-
tarzu spoczywaj¹ krewni pani
Ewy od strony jej ojca. Potem
goœcie udali siê do Lwowa,
zwiedzili Cmentarz £ycza-
kowski, spotkali siê z konsu-

lem Konsulatu Generalnego
RP we Lwowie Jerzym Herm¹,
przyjacielem pana Juliana a
tak¿e dzia³aczem Solidar-
noœci Polsko-Czesko-S³owac-
kiej. Pe³ni wra¿eñ, goœcie
odjechali do Nowej Rudy.

A jak by tak Solidarnoœæ
Polsko-Czesko-S³owacko-
Ukraiñska? Warto korzystaæ
z dobrych przyk³adów.

Stanis³awów-Ko³omyja-
Jaremcza-Halicz-Lwów

STEFANIA £ABAZIEWICZ
tekst
HALINA MAKOWSKA zdjêcie

Sztuka jest magicznym
zwierciad³em,
w którym znajdujemy
odbicie naszych
niewidzialnych marzeñ

Stanis³aw Przybyszewski
„Confiteor”

Po raz kolejny w siedzibie
Lwowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Sztuk Piêknych,
w galerii „W³asna strzecha”
zosta³a otwarta wystawa ma-
larska szko³y plastycznej
„Wrzos”. Tym razem wysta-
wiono prace rodziny Grzegoc-
kich, artystów reprezentuj¹-
cych kilka pokoleñ. Wystawê
otworzy³ prezes Lwowskiego
Towarzystwa Przyjació³
Sztuk Piêknych Mieczys³aw
Ma³awski, który przedstawi³
poszczególnych autorów wy-
stawionych obrazów.

Seniorka rodziny Grzegoc-
kich – pani Maria, lekarz z za-
wodu, plastyk z zami³owania,
starosta grupy plastycznej
„Wrzos”. Krystyna Grzegocka
– córka Marii i Tomasza Grze-
gockich – absolwentka Aka-
demii Sztuk Piêknych w War-
szawie i w Krakowie. Jej prace
by³y wystawiane we Lwowie,
w Warszawie oraz w Krakowie.
Irena Grzegocka – wnuczka
pani Marii, studentka Kole-
gium Plastycznego im. Trusza

we Lwowie. Ta m³oda osoba
niew¹tpliwie obdarzona jest
talentem artystycznym. Miro-
s³awa Urbanowicz – uczennica
Miejskiej Szko³y Plastycznej
we Lwowie wywodzi siê tak¿e
z rodziny Grzegockich.

Na otwarcie obecnej wy-
stawy malarskiej przyby³o
wielu goœci. M.in.: ks. W³odzi-
mierz Kuœnierz – proboszcz
parafii œw. Marii Magdaleny
we Lwowie, ks. Andrzej Nie-
dzielski – wikary tego¿ koœcio³a,
siostry Antonetta Soli³o i Mar-

lena Kuc, dyrektor i re¿yser
Polskiego Teatru Ludowego
we Lwowie Zbigniew Chrza-
nowski, kierownik Lwowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Zofia Kosydor, docent Poli-
techniki Lwowskiej Halina
Oœmak, dziennikarze Radia
Lwów. Pod adresem artystów-
plastyków zosta³y wypowie-
dziane s³owa uznania, podzi-
wu oraz gratulacje.

Prace Marii Grzegockiej
œwiadcz¹ o niesamowitej pra-
cowitoœci tej osoby. Wytrwale

Spoœród jej prac zosta³y wy-
stawione m.in.: scenografia –
pierwszy zachowany mora-
litet muzyczny z XII w.
niemieckiej mistyczki Hilde-
gardy z Bingen „Ordo virtu-
tum” („Szyk cnót”). Pani Krys-
tyna zaprezentowa³a tak¿e
swoje prace, wykonane przy
pomocy grafiki kompute-
rowej: ilustracje do tomiku
poezji Mariusza Olbromskie-
go „Dyptyk lwowski. Poemat
jednej nocy”. Jej obrazy wzbu-
dzi³y podziw i zachwyt
publicznoœci lwowskiej.

Irena Grzegocka œwietnie
radzi sobie z kompozycj¹
obrazów, ukazuje swoiste po-
dejœcie do piêkna natury.
Z obrazów tej utalentowanej,
m³odej osoby emanuje energia
i si³a witalna.

Miros³awa Urbanowicz w
jedynym wystawionym obra-
zie zaprezentowa³a siê jako
przysz³a znakomita pejza-
¿ystka.

Szko³a plastyczna „Wrzos”,
w ramach której zosta³a zor-
ganizowana obecna wystawa,
swoje sukcesy zawdziêcza
panu Mieczys³awowi Ma³aw-
skiemu. To on udziela wska-
zówek i pomocy plastykom-
amatorom. Dziêki zaanga¿o-
waniu i cierpliwoœci pani
Ireny Strilciw, która potrafi
wydobyæ z ka¿dego adepta
sztuki to, co najlepsze, pow-
staj¹ nowe obrazy, prezen-
towane s¹ kolejne ekspozycje.

WYSTAWA MALARSKA RODZINY GRZEGOCKICH

uczy siê ró¿nych technik ma-
larskich, odkrywaj¹c tajemnice
piêkna, przelewa je na p³ótno,
karton i papier. Realizuje swoje
pomys³y i pragnie mieæ swój
w³asny, niepowtarzalny styl.
Maluje pejza¿e i kompozycje
martwej natury. Intuicyjnie
poszukuje najlepszej metody,
aby móc wyraziæ optymizm,
pogodê ducha, a tak¿e inne
cechy, obecne w g³êbi jestestwa
lekarza-plastyka.

Krystyna Grzegocka – to
profesjonalny artysta-malarz.

Pani Maria Grzegocka (w centrum) w gronie przyjació³ i rodziny
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(dokoñczenie z numeru poprzedniego)

IHOR RAJKIWSKI

Seweryn Goszczyñski oraz
rewolucjoniœci szlacheccy ze
wspólnoty „Humañ” (Leopold
Kowalski, Jan Drzebiñski,
Jan Kryñski i in.), która nale-
¿a³a do organizacji „Lud
Polski”, wyra¿ali uczucie „g³ê-
bokiej pokuty” za krzywdy,
których dozna³ naród ukraiñ-
ski. Pragnêli oni powo³ania
„bratniego sojuszu narodów-
s¹siadów. Uœwiadomienie
przez Goszczyñskiego oraz
„humañczyków” potrzeby
zmian stosunków miêdzy
Polakami i Ukraiñcami œwiad-
czy³o o przekonaniu czêœci
postêpowej rewolucyjnej
emigracji polskiej, przygnê-
bionej straszliwym upadkiem
powstania, o tym, by powa¿nie
siê zastanowiæ nad jego przy-
czynami, szukaæ perspektyw

dla przysz³oœci dwojga s¹sied-
nich narodów. Jednak, nie
warto przeceniaæ wp³ywów
zwolenników porozumienia
na proces rozwoju stosunków
ukraiñsko-polskich w wieku
XIX. Ciesz¹cy siê du¿ym au-
torytetem historyk francuski
D. Bovois akcentowa³, ¿e
przestrogi Seweryna Gosz-
czyñskiego, dotycz¹ce istnie-
j¹cej miêdzy Ukraiñcami i Po-
lakami przepaœci nie do prze-
kroczenia, wyra¿one w „Królu
zamczyska” (1842) oraz apele
kilku cz³onków wspólnoty
„Humañ” do wzajemnego
przebaczenia zadanych krzywd
i obraz, na tle ogólnym wygl¹-
daj¹ jednak, jak przypadki
jednostkowe. Niestety, prak-
tycznie nie zosta³y uwzglêd-
nione w trakcie przygotowañ
do Powstania Styczniowego
1863-1864 r.

Potwierdzi³ to tragiczny los
Szymona Konarskiego, przed-
stawiciela polskiej grupy re-
wolucyjnej „M³oda Polska”,
utworzonej w Szwajcarii w
1834 r. Bêd¹c uczestnikiem
Powstania Listopadowego,
boleœnie prze¿ywa³ on pora¿kê
patriotów polskich i szuka³ jej
przyczyny w stanowisku
szlachty polskiej. Dziêki jego
wysi³kom na ziemiach litew-
sko-ruskich zosta³a utworzona
rozga³êziona podziemna

organizacja powstañcza,
licz¹ca prawie trzy tysi¹ce
osób, zjednoczonych w „So-
juszu Narodu Polskiego”.
Program Sojuszu przewi-
dywa³ przygotowanie nowego
powstania narodowego Pola-
ków, jednak ju¿ z udzia³em
szerokich krêgów ch³opów
ukraiñskich. Konarski zwra-
ca³ siê do ch³opów po pomoc,
obiecaj¹c im ca³kowite rów-
nouprawnienie z Polakami.
Jednak, nie uda³o mu siê osi¹g-
n¹æ swego celu. W 1838 r.
„Sojusz” zosta³ wykryty przez
policjê rosyjsk¹, po roku Szy-
mon Konarski zosta³ stracony
w Wilnie, a jego sojusznicy
zostali srodze ukarani. Zna-
mienne jest, ¿e Konarski nie
potrafi³ przekonaæ w³aœcicieli
ziemskich na Ukrainie Pra-
wobrze¿nej do tego, by poszli
na du¿e ustêpstwa wobec
ch³opów.

W 1869 r., roku 300-lecia
Unii Lubelskiej, w Galicji,
znajduj¹cej siê pod panowa-
niem Austrii, zorganizowano
uroczystoœci. W Imperium
Rosyjskim nie by³y one mo¿-
liwe ze wzglêdu na represje

caratu. We Lwowie od wrzeœ-
nia 1869 roku zaczê³a siê
ukazywaæ gazeta pod wy-
mownym tytu³em „Unia”
(redaktor – A. Fogel). By³a
organem katolickim i propa-
gowa³a ideê narodowo-poli-
tycznego sojuszu polsko-
ukraiñskiego. Jednak, jubi-
leusz Unii Lubelskiej w swej
istocie po³o¿y³ kres nadziejom
spo³ecznoœci polskiej Galicji
na to, ¿e uda siê jej w³¹czyæ
ówczesne spo³eczeñstwo uk-
raiñskie (przynajmniej jego
czêœæ – narodowców) do
ruchu o odrodzenie Rzeczy-
pospolitej. Obydwa pr¹dy
w ruchu galicyjsko-ruskim –
i narodowcy, i rusofile (mos-
kalofile) odmówi³y udzia³u
w obchodach jubileuszowych.
Omelian Ogonowski, wybitny
ukraiñski dzia³acz spo³eczny,
naukowiec drugiej po³owy
XIX w. mówi³, ¿e te dzia³ania
ostatecznie rozwia³y iluzje
„o zdolnoœci do ¿ycia w Galicji
tradycji unijnej.”

Otó¿, realia ¿ycia obala³y
mit romantyczny o Rzeczy-
pospolitej jako braterskim
sojuszu „trojga narodów”.
Potwierdza³y to powstania
polskie 1830-1831 r. i 1863-
1864 r., szczególnie tam gdzie
„przerzuci³y siê” one na Ukra-
inê Prawobrze¿n¹. Szlacheccy
rewolucjoniœci próbowali

przeci¹gn¹æ ma swoj¹ stronê
miejscow¹ ludnoœæ „rusk¹”,
„ma³orosyjsk¹”. W tym celu
kolportowano odezwy, pisane
w jêzyku „ruskim” ³acink¹.
Apelowano w nich o poparcie
wyst¹pieñ antyimperialis-

tycznych pod has³em „Za
wolnoœæ nasz¹ i wasz¹”.

Zdaniem autorów proga-
mu Centralnego Komitetu
Narodowego, który sta³ na
czele Powstania Stycznio-
wego 1863-1864 r., niepodleg³a
Polska powinna by³a siê staæ
pañstwem trojga narodów –
polskiego, litewskiego i „rus-
kiego”, zaœ wszyscy jego
obywatele otrzymaj¹ równe
prawa i swobody, ch³opi –
ziemiê, na której pracuj¹, zaœ
w³aœciciele ziemscy – nagrodê
z funduszy pañstwowych za
utracone powinnoœci ch³opów.
By³a to prosta kontynuacja
ducha idei Unii Hadziackiej,
które, nie otrzyma³y jednak
wsparcia w œrodowisku spis-
kowców. Programu nie poparli
tzw. Biali i nawet czêœæ kon-
spiratorów Czerwonych. Rzec
mo¿na, ¿e powstañcy doko-
nali pierwszej próby posta-
wienia kwestii niepodleg³oœci
narodów które wchodzi³y w
sk³ad Rzeczypospolitej przed
rozbiorami (Bia³orusinów nie
wyodrêbniono, bo uwa¿ani
byli za mieszkañców Litwy).
W programie akcentowano,
¿e celem powstania mia³y byæ
„Zjednoczona Polska, Litwa
i Ruœ bez ¿adnej hegemonii
jakiejkolwiek z tych trzech
nacji” z zastrze¿eniem, ¿e „Lit-
wini i Rusini otrzymuj¹ pe³n¹
swobodê pozostania w zwi¹z-
kach z Polsk¹ lub te¿ decydo-
wania o sobie wed³ug w³asnej
woli.” Jednoœæ trzech czêœci
sk³adowych odrodzonej Rze-
czypospolitej mia³a symboli-
zowaæ nowa pieczêæ Rz¹du
Narodowego, na której by³y
trzy herby – Orze³ Bia³y, Pogoñ

i Archanio³ Micha³ (odpowied-
nio symbole Polski, Litwy i  Rusi).

Jednak, miejscowi ch³opi
ukraiñscy oraz nieliczni przed-
stawiciele inteligencji byli
wrogo nastawieni wobec pla-
nów szlachty polskiej, doty-
cz¹cych odrodzenia Rzeczy-
pospolitej, „Polski historycznej”
w granicach sprzed 1772
roku. Jak pisz¹ historycy
wspó³czeœni, Leonid Zaszkil-
niak i Myko³a Krykun, „Lit-
wini, Bia³orusini i Ukraiñcy
otrzymali pasywn¹ rolê sta-
tystów... Ch³opi ukraiñscy nie
mieli zaufania do szlachty
polskiej...” D. Bovois by³ zmu-
szony przyznaæ, ¿e powstanie
polskie „by³o aktywne w War-
szawie, Królestwie Kongreso-
wym i na Litwie”, zaœ na
Ukrainie Prawobrze¿nej „nie
wysz³o ze stanu zarodkowego”.
Utworzone tu przez Rz¹d Na-
rodowy powstañców struktury
„by³y s³abe, zaœ niewielka
liczba aktywistów, Bia³ych
i Czerwonych, bardzo szybko
wykaza³a siê niezdolnoœci¹ do
wype³nienia swej misji.”
Coprawda, nie mo¿na igno-
rowaæ danych dokumental-
nych o obecnoœci w szeregach
powstañców w guberniach
Kijowskiej, Wo³yñskiej i Po-
dolskiej kilkuset uzbrojonych
ch³opów, a tak¿e relacji œwiad-
ków o sympatii ludnoœci miej-
scowej do oddzia³ów pow-
stañczych, w poszczególnych
miejscowoœciach. Istniej¹
podstawy do tego, by stwier-
dzaæ, ¿e badania polskie,
³¹cznie z wspó³czesnymi, cha-
rakteryzuj¹ siê tendencj¹ do
przesadzenia roli ch³opów
ukraiñskich w ruchu pow-
stañczym na trenach Ukrainy
Prawobrze¿nej.

Jeszcze przed rozpoczê-
ciem powstania 1863-1864 r.,
które wesz³o do historii jako
najwiêksza akcja w ruchu
wyzwoleñczym XIX w., czêœæ
konspiratorów (W. Antono-
wycz, T. Rylski i in.) przesz³a
do obozu ukraiñskiego i sta-
nê³a po stronie odrêbnoœci
narodowo-pañstwowej Ukra-
iñców. Lider „ch³opomanów”
W³odzimierz Antonowycz za-

apelowa³ do polskiej m³odzie¿y
rewolucyjnej o to, ¿eby przy-
zna³a, i¿ wiêkszoœæ mieszkañ-
ców Ukrainy Prawobrze¿nej
stanowi¹ ch³opi ukraiñscy.
Mówi³, ¿e szlachcice - Polacy,
staj¹c wobec g³osu sumienia,
maj¹ dwa wyjœcia: albo „poko-
chaæ naród, wœród którego
¿yj¹, przej¹æ siê jego intere-
sami, powróciæ do ludowoœci...
i nieustann¹ prac¹ i mi³oœci¹
na miarê si³ wynagrodziæ ca³e
z³o, wyrz¹dzone przez nich
ludowi”, albo „przenieœæ siê
na ziemiê polsk¹, zamiesz-
ka³¹ przez naród polski, aby
nie dodawaæ w swej osobie
kolejnego darmozjada...” Sam
Antonowycz nie móg³ pozo-
staæ wœród wyzyskiwaczy
swego ludu, wybra³ pierwsz¹
drogê, przez co w polskich
krêgach rewolucyjnych uzy-
ska³ opiniê „zdrajcy narodo-
wego.” Uczynek  Antonowycza
by³ symboliczny, œwiadczy³
o wzrastaj¹cej rozbie¿noœci
miêdzy ruchami polskim
i ukraiñskim, o odejœciu od
panslawistycznych idei w
kierunku hase³ o odrêbnoœci,
które by³y sprzeczne z trady-
cj¹ unijn¹.

Sprzecznoœci ukraiñsko-
polskich nie potrafi³y odwró-
ciæ nawet okresowe próby
porozumienia w Galicji, które
mia³y charakter bardziej
taktyczny (zw³aszcza, w cza-
sie „Wiosny Ludów” 1848 r.,
akcja ugodowa J. £awrynow-
skiego 1869-1871 r., „nowa
epoka” 1890-1894 r.). Zna-
mienne jest, ¿e ju¿ w 1848 r.
spo³ecznoœæ polska jedno-
znacznie negatywnie odebra³a
pojawienie siê pierwszej orga-
nizacji politycznej Rusinów
galicyjskich – Naczelnej Rady
Ruskiej (dalej NRR), która
deklarowa³a jednoœæ ca³ego
narodu „ruskiego” (ukraiñ-
skiego) po obu stronach granicy
austriacko-rosyjskiej. By³a
ona tak¿e za tym, ¿eby oddzie-
liæ Galicjê Wschodni¹, „rusk¹”,
od Galicji Zachodniej, polskiej.
W protoko³ach NRR by³a
mowa o tym, ¿e Rusini „¿ycz-
liwi narodowi polskiemu,
maj¹ jednak œwiêt¹ powinnoœæ
dbaæ o swój naród ruski...”,
st¹d te¿ wymóg „podzia³u
Galicji na dwie gubernie –
rusk¹ i mazursk¹.” Ostatnia
i najwiêksza w wieku XIX
umowa polsko-ukraiñska,
„nowa epoka”, sta³a siê wyni-
kiem skomplikowanego komp-
romisu miêdzy ludowcami
galicyjskimi i Polakami, rz¹-
dem austriackim i spo³eczni-
kami-ukrainofilami w Rosji,
by³a skierowana przeciw mos-
kalofilstwu, odegra³a rolê
decyduj¹c¹ w umocnieniu
œwiadomoœci spo³ecznej idei
niepodleg³oœci politycznej
oraz niepodzielnoœci Ukra-
iny.

Szymon Konarski

Omelian Ogonowski

Jubileusz Unii Lubelskiej w swej istocie
po³o¿y³ kres nadziejom spo³ecznoœci
polskiej Galicji na to, ¿e uda siê jej
w³¹czyæ ówczesne spo³eczeñstwo
ukraiñskie do ruchu o odrodzenie
Rzeczypospolitej.
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Z polityzacj¹ polskiego i uk-
raiñskiego ruchów narodo-
wych w Galicji na prze³omie
XIX-XX wieku mia³o miejsce
zaognienie stosunków ukra-
iñsko-polskich. W centrum
walki narodowo-politycznej
by³y dwie sprawy – powo³anie
we Lwowie uniwersytetu ukra-
iñskiego oraz przeprowadzenie
reformy politycznej, która
zwiêkszy³aby przedstawi-
cielstwo Ukraiñców w Sejmie
Galicyjskim, zmniejszy³a mo-
nopol w³adzy Polaków w
kraju w oparciu o reformy
konstytucyjne 1860-1870 r.
Nowoutworzone partie w obo-
zach ukraiñskim i polskim,
wbrew zbie¿noœciom ideowym,
zajmowa³y skrajnie przeciwne
stanowiska, jeœli chodzi o kwe-
stiê narodowoœciow¹, co
przeczy³o zasadom federalis-
tycznym Unii Hadziackiej.
Najbardziej wp³ywowe partie
ukraiñskie – Ukraiñska Partia
Narodowo-Demokratyczna,
Ukraiñska Partia Radykalna,
Ukraiñska Partia Socjal-
demokratyczna – sta³y na
wspólnym stanowisku pañ-
stwowym (niepodleg³e zjed-
noczone pañstwo ukraiñskie
jako cel koñcowy ruchu naro-
dowego). Dawa³o to podstawy
do kszta³towania szerokiej
koalicji politycznej w trakcie
og³oszenia i robudowania
Zachodnioukraiñskiej Re-
publiki Ludowej (ZURL) na
warunkach Imperium Austro-
Wêgierskiego.

Natomiast wœród polskich
partii politycznych szerzono

has³a odrodzenia Polski nie-
podleg³ej w granicach 1772 r.
Na otwarcie antyukraiñskim
stanowisku sta³a Partia Na-
rodowo-Demokratyczna, której
cz³onków nazywano endekami.
Zale¿a³o im na odrodzeniu
dawnej Rzeczypospolitej z na-
stêpuj¹c¹ po tym asymilacj¹
narodów niepolskich. Jedno-
czeœnie socjaliœci polscy obie-
cali ustrój federacyjny oraz
równe prawa narodowo-kul-
turalne dla narodów niepol-
skich na zasadach dobrowol-
nego wejœcia do federacji
(Polska Partia Socjalistyczna).
Jednak, te wymagania w ra-
mach zasad ideowych umowy
hetmana Iwana Wyhowskiego
z roku 1658 nie mia³y wielu
sympatyków, wp³yw polskiego
ruchu socjalistycznego we
wszystkich prowincjach kraju
u schy³ku wieku XIX by³
niewielki.

Na przeszkodzie porozu-
mieniu polsko-ukraiñskiemu,
próbom realizacji nowych
form wspó³¿ycia narodów
dawnej Rzeczypospolitej sta³o
kilka czynników. Po pierwsze,
zasadnicza ró¿nica w mental-

noœci inteligencji ukraiñskiej i
polskiej, gdy¿ na przyzwy-
czajenia i œwiadomoœæ inte-
ligentnego Polaka mia³o g³ê-
boki wp³yw dziedzictwo tra-
dycji szlacheckiej. Natomiast
rodz¹ca siê inteligencja ukra-
iñska by³a w znacznej mierze
pochodzenia ch³opskiego,
przesi¹kniêta ideologi¹ ludow¹.

skiego). Jednak, w trakcie
rozwoju narodowego docho-
dzi³o do uœwiadomienia, ¿e
przysz³e pañstwo narodowe
ogarnie wszystkie ziemie
etniczne „od Sanu do Donu”
lub „od Karpat a¿ do Kau-
kazu”. Idea samodzielnej
pañstwowoœci Ukrainy prze-
czy³a myœli o odrodzeniu Rze-
czypospolitej jako sojuszu
„bratnich narodów”, ponie-
wa¿ Ukraina Prawobrze¿na
i Galicja, jak przewidywa³y
ukraiñskie programy poli-
tyczne, mia³y wejœæ do sk³adu
„zespolonej” Ukrainy.

Na ziemiach „ruskich” daw-
nej Rzeczypospolitej w ci¹gu
XIX w. by³ ostry konflikt etno-
spo³eczny miêdzy ch³opskim

„do³em” i polsk¹ „gór¹”, która
w³ada³a ziemi¹, co, oczywiœ-
cie, nie sprzyja³o osi¹gniêciu
porozumienia polsko-ukraiñ-
skiego, jak to przewidywa³a
Unia Hadziacka. D. Bovois
zwróci³ uwagê badaczy sto-
sunków ukraiñsko-polskich
w wieku XIX oraz pierwszej
po³owie XX w. przede wszyst-
kim na czynniki o charakterze
etnospo³ecznym. Nawo³ywa³ do
tego, by nie skupiaæ siê na
wyidealizowanych obrazach
literatury romantycznej, nie
powtarzaæ mitów na kszta³t
nostalgii Szewczenki o daw-
nych czasach, kiedy Kozacy
ukraiñscy „bratali siê z wol-
nymi Lachami”. Prosi³ te¿, by
nie wierzyæ œwiadectwom
dawnych polskich w³adców
ziemskich, którzy we wspom-
nieniach dla potomnych z za-
mi³owaniem pisali o idylli
stosunków patriarchalnych
miêdzy panami i ch³opami
pañszczyŸnianymi w maj¹t-
kach feudalnych na Kijow-
szczyŸnie, Wo³yniu, Podolu,
Galicji Wschodniej. W ¿yciu
realnym, o czym przekonuje
w oparciu u liczne dokumenty
archiwalne D. Bovois, sto-
sunki te by³y budowane w

oparciu o wyraŸn¹ przemoc ze
strony obszarników-Polaków.

Na Ukrainie Prawobrze¿-
nej zachowa³a siê nadzwyczaj
wysoka, zw³aszcza w porów-
naniu do krajów Europy
Zachodniej, liczebnoœæ stanu
szlacheckiego. Dla porówna-
nia – na Zachodzie szlachta
stanowi³a 1,0-1,5% ogólnej

Hetman Iwan Wyhowski

Oœwieceni Polacy i Ukraiñcy
bardzo siê ró¿nili ze wzglêdu
na styl ¿ycia i wartoœci ¿yciowe,
¿aœ tradycyjna nienawiœæ
miêdzy szlacht¹ polsk¹ a
Kozakami ukraiñskimi lub
hajdamakami nadal wp³ywa³a
na stosunki miêdzy obojgiem
narodów oraz ich elitami.
Tym bardziej, ¿e te odczucia
nasila³y emocjonalne wspom-
nienia o konfliktach kozacko-
szlacheckich w przesz³oœci,
do których odwo³ywali siê
utalentowani ukraiñscy i pol-
scy pisarze. Wystarczy tu
wspomnieæ „Hajdamaków”

Szewczenki i „Tarasa Bulbê”
Gogola z jednej strony, a „Og-
niem i mieczem” Sienkiewicza
– z drugiej.

Innym czynnikiem, który
sta³ na przeszkodzie osi¹gniê-
ciu porozumienia ukraiñsko-
polskiego na poziomie elit,
by³a, jak twierdzi³ I. £ysiak-
Rudnicki „niewspó³miernoœæ
programów narodowo-patrio-
tycznych obu stron w ich
podstawie.” Polskie koncepcje
polityczne opiera³y siê o za-
sadê legitymizmu historycz-
nego, odrodzenia jagielloñ-
skiej Rzeczypospolitej w gra-
nicach 1772 r. Na odmianê od
polskiej, ówczesna ukraiñska
myœl polityczna opiera³a siê
o tzw. etnokulturow¹ teoriê
narodu, wed³ug której naród
stanowi³ jednoœæ etniczn¹ i jê-
zykow¹. Coprawda, ukraiñscy
filozofowie polityczni i pub-
licyœci XIX w. w swej wiêk-
szoœci nie wykraczali poza
granice wymagañ autonomii
narodowo-kulturowej oraz
ograniczonego samorz¹du
terytorialnego w granicach
Imperium Rosyjskiego i Au-
striackiego (Austro-Wêgier-

W³odzimierz Antonowicz

liczby ludnoœci, w guberniach
œrodkowych Imperium Ro-
syjskiego – mniej, ni¿ 1%,
wówczas, gdy w strukturze
ludnoœci dawnej Rzeczypos-
politej – ponad 5%, a na zie-
miach Ukrainy Prawobrze¿-
nej – 6-10%. Poza tym, na
charakterze ówczesnych sto-
sunków ukraiñsko-polskich
odbi³y siê ogromne rozmiary
ziem obszarniczych. Wed³ug
niektórych obliczeñ, w wieku

XIX Polacy – w³aœciciele ziem-
scy w³adali 9/10 wszystkich
ziem na Ukrainie Prawobrze¿-
nej, w przeddzieñ Powstania
Listopadowego we w³adaniu
obszarników, licznych klasz-
torów rzymskokatolickich,
koœcio³ów, drobnej szlachty
by³o ok. 6 mln dziesiêcin
ziemi i blisko 3 mln „dusz”
ch³opów pañszczyŸnianych.
Do magnatów - Polaków
nale¿a³y tak¿e niewielkie
miasta i miasteczka. Z przyj-

œciem caratu rosyjskiego
miejscow¹ szlachtê zrównano
w prawach i przywilejach ze
szlacht¹ rosyjsk¹, w ich
w³asnoœci pozostawiono
ziemiê i ch³opów pañszczyŸ-
nianych. W³adze carskie,
mimo licznych dzia³añ przy-
musowych po Powstaniu
Listopadowym 1830-1831 r.,
nie potrafi³y rozwi¹zaæ wa¿nej
dla siebie „sprawy polskiej”,
zdecydowanie ograniczyæ
wp³ywów szlachty polskiej.

W tych warunkach dalszy
rozwój stosunków miêdzy
Ukraiñcami („Rusinami”,
„Ma³orosami”) i Polakami – od
konfrontacji do wspó³pracy
czy odwrotnie – zale¿a³, przede
wszystkim, od polskich w³aœ-
cicieli ziemskich. Mieli przed
sob¹ alternatywê: albo libe-
ralizacjê stosunków na p³a-
szczyŸnie „obszarnik-ch³op
pañszczyŸniany”, aby w ten

sposób sk³oniæ na swoj¹
stronê ludnoœæ miejscow¹ w
walce o odrodzenie Rzeczy-
pospolitej (ale ju¿ na zasa-
dach braterskiego wspó³¿ycia
s¹siednich narodów, w du-
chu Unii Hadziackiej), albo
te¿ kontynuacjê polityki etno-
spo³ecznego gnêbienia wars-
twy ch³opskiej. Obszarnicy
polscy wybrali praktycznie
drug¹ drogê, daj¹c mnóstwo
przyk³adów okrutnego trak-
towania swych ch³opów pañ-
szczyŸnianych. W historii
zachowa³o siê wiele przyk³a-
dów prawdziwego sadyzmu
poszczególnych obszarników
polskich wobec ich podda-
nych, co, swoj¹ drog¹, wywo-
³ywa³o masowe protesty.
Oczywiœcie, wzajemne krzywdy
i obrazy, przede wszystkim,
krótkowzroczna polityka
szlachty polskiej, stwarza³y
niesprzyjaj¹cy grunt dla
dzia³alnoœci nielicznego w
wieku XIX krêgu zwolen-
ników Unii Hadziackiej.

Idea Unii Hadziackiej, jako
przejaw myœli polityczno-
prawnej swego czasu, mia³a
wp³yw na stosunki ukra-
iñsko-polskie w ca³ym wieku
XIX. By³a ona czynnikiem
zbli¿enia elit dwojga s¹sied-
nich narodów, sprzyja³a
poszukiwaniom dróg poro-
zumienia, chocia¿ generalnie,
tak jak w odleg³ym 1658
roku, napotka³a na du¿y
sprzeciw w œwiadomoœci
spo³ecznej zarówno Polaków,
jak te¿ Ukraiñców, pe³en ste-
reotypów wzajemnej wrogoœci.

Jednoœæ trzech czêœci sk³adowych
odrodzonej Rzeczypospolitej mia³a
symbolizowaæ nowa pieczêæ Rz¹du
Narodowego, na której by³y trzy herby
– Orze³ Bia³y, Pogoñ i Archanio³ Micha³
(odpowiednio symbole Polski, Litwy i Rusi).
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Naczelna Rada
Ruska by³a tak¿e
za tym, ¿eby od-
dzieliæ Galicjê
Wschodni¹,
„rusk¹”, od Ga-
licji Zachodniej,
polskiej.
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Na przeszkodzie porozumieniu polsko-
ukraiñskiemu, próbom realizacji nowych
form wspó³¿ycia narodów dawnej
Rzeczypospolitej sta³o kilka czynników.
Po pierwsze, zasadnicza ró¿nica w men-
talnoœci inteligencji ukraiñskiej i polskiej,
gdy¿ na przyzwyczajenia i œwiadomoœæ
inteligentnego Polaka mia³o g³êboki
wp³yw dziedzictwo tradycji szlacheckiej.
Natomiast rodz¹ca siê inteligencja
ukraiñska by³a w znacznej mierze
pochodzenia ch³opskiego, przesi¹k-
niêta ideologi¹ ludow¹.
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Idea Unii
Hadziackiej, jako
przejaw myœli
polityczno-prawnej
swego czasu,
mia³a wp³yw na
stosunki
ukraiñsko-pol-
skie w ca³ym
wieku XIX.
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Polskie koncepcje
polityczne opie-
ra³y siê o zasadê
legitymizmu his-
torycznego, odro-
dzenia jagielloñ-
skiej Rzeczypospo-
litej w granicach
1772 r.
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DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjêcia

Im czêœciej podró¿ujemy
po okolicach Kijowa, tym
bardziej rozumiemy, jak da-
lece nie maj¹ racji ci, którzy
twierdz¹, ¿e na Kijowszczy-
Ÿnie nie ma, co ogl¹daæ.
Chcia³bym te¿ zapytaæ: jak
wiele jest na Ukrainie œwi¹tyñ,
ozdobionych dzie³ami Mi-
ko³aja Rericha? OdpowiedŸ
brzmi: dwie. Jedna w £awrze
Poczajowskiej, a druga – w
Parchomówce powiatu w³o-
darskiego na Ziemi Kijow-
skiej.

Niedu¿a wieœ, licz¹ca nie
wiêcej, ni¿ tysi¹c mieszkañ-
ców, na pierwszy rzut oka nie
wyró¿nia siê niczym niezwyk-
³ym. Takich na KijowszczyŸnie
jest mnóstwo: g³ówna ulica,
wzd³u¿ której stoj¹ stare parte-
rowe domeczki, kilka sklepów,
klub, na œcianach którego
osypuje siê tynk oraz rada
wiejska. Nie by³oby po co tu
przyje¿d¿aæ, gdyby nie cerkiew

Pokrowy (Opieki), której dzwon-
nica ma 50 m wysokoœci.
Zadziwiaj¹ce jest, ¿e nie daje
siê zauwa¿yæ tej œwi¹tyni od
razu, nie bacz¹c na jej roz-
miary, chocia¿ wieœ jest,
generalnie mówi¹c, p³aska.
Jak to siê sta³o, ¿e w tak od-
leg³ej prowincji powsta³a
œwi¹tynia, której chlub¹ s¹
prace genialnego artysty?
Wszystko to dziêki „dobremu
panu” – Wiktorowi Go³ubiewowi
– przedrewolucyjnemu przed-
siêbiorcy, filantropowi oraz
by³emu w³aœcicielowi Parcho-
mówki.

Zaszyfrowana przestroga
dla Romanowów

Pan Wiktor Go³ubiew urodzi³
siê w mieœcie Ni¿nij Nowgo-
rod, a karierê zrobi³ w Briañ-
sku, gdzie by³ prezesem zarz¹du
spó³ki, obs³uguj¹cej koleje.
Po osi¹gniêciu wszystkiego,
czego chcia³, w Briañsku, Go-
³ubiew przeniós³ siê na Ukra-
inê. Obecny Dniepropietrowsk
(niegdyœ Jekaterinos³aw)
zawdziêcza temu przedsiêbiorcy
powstanie Instytutu Górniczego
i fabryki, która w okresie so-
wieckim zosta³a nazwana na
czeœæ Piotrowskiego, komu-

nistycznego dzia³acza partyj-
nego. Chocia¿ ze wzglêdu na
pe³nione funkcje pan Wiktor
przebywa³ g³ównie w centrach
przemys³owych, zawsze wra-
ca³ do Parchomówki, któr¹
naby³ po przeniesieniu siê na
Ukrainê.

Dziêki swej wszechstron-
nej erudycji, a tak¿e pasji
kolekcjonowania antyków,
Go³ubiew przyjaŸni³ siê z ta-
kimi osobami, jak pisarz
Fiodor Dostojewski, architekt
W³odzimierz Pokrowski i ar-
tysta Miko³aj Rerich. Dwaj
ostatni s¹ wspó³autorami

œwi¹tyni Pokrowy, wzniesionej
w Parchomówce staraniem
synów Wiktora Go³ubiewa –
po jego œmierci.

Na pocz¹tku Cerkiew pra-
wos³awna nie chcia³a przej-
mowaæ nowo wybudowanej
œwi¹tyni, uznaj¹c niektóre jej
czêœci za „niekanoniczne”,
chocia¿ styl budowy przypo-
mina³ stare rosyjskie cerkwie
w Nowogrodzie i Pskowie.
Brano pod uwagê, przede

wszystkim, dzwonnicê, ozdo-
bion¹ symbolami, zupe³nie
niezwyk³ymi dla ówczesnej
kultury cerkiewnej. Pod
kopu³¹ w kszta³cie he³mu by³
napis: „Cerkiew Opieki Naj-
œwiêtszej Bogurodzicy i œw.
Wiktora zosta³a wzniesiona w
czasach panowania impera-
tora Miko³aja II w latach
1903-1906”, a poni¿ej s¹:
zagadkowy m³otek, kleszcze,
cztery gwoŸdzie, drabina,

oszczep, ziarno, które wzros³o,
pó³ksiê¿yc, gwiazdy, w¹¿,
który u³o¿y³ siê w kszta³cie
litery „omega” oraz czerwony
kogut. W³aœnie w takiej ko-
lejnoœci. Wówczas gdy pierw-
sze symbole by³y odbiciem
ukrzy¿owania Jezusa Chrys-
tusa, choinka i gwiazdy nie
zosta³y zaakceptowane przez
hierarchów koœcielnych. Do-
patrzyli siê pogañstwa. Niem-
niej jednak, œwi¹tynia zosta³a
wreszcie poœwiêcona i a¿ do
lat 30. ub. wieku by³y w niej

JAK RAISA GORBACZOWA
ŚWIĄTYNIĘ URATOWAŁA

Pokrowska œwi¹tynia w Parchomówce – „dzieciê” fundatora Wiktora Go³ubiewa

Cerkiew Opieki
Najœwiêtszej
Bogurodzicy i œw.
Wiktora zosta³a
wzniesiona w cza-
sach panowania
imperatora Miko-
³aja II w latach
1903-1906
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Wysokoœæ dzwonnicy
z mozaik¹ Rericha „Opieka
Przenajœwiêtszej Matki
Boskiej” siêga 50 metrów

Zaszyfrowane ostrze¿enie
dla Romanowów pod
kopu³¹ œwi¹tyni

odprawiane nabo¿eñstwa.
Wiele lat póŸniej naukowcy z
Moskiewskiego Instytutu
Wschodoznawstwa, badaj¹c
figury na dzwonnicy, doszli
do wniosku, ¿e by³a w nich
ukryta przestroga dla car-
skiego dworu Romanowów.
Wszystkie te zagadkowe figu-
ry przetrwa³y do naszych
czasów.

Mozaiki Rericha
Wartoœci¹ najwy¿sz¹ œwi¹-

tyni Pokrowy s¹ dwie moza-
iki: „Opieka Najœwiêtszej
Bogurodzicy” i „Zbawiciel
Niestworzony”, wykonane w
oparciu o szkice Miko³aja Re-
richa. Dla œwi¹tyni w Parcho-
mówce artysta zaprojektowa³
13 mozaik, - zosta³y wykona-
ne tylko dwie. „Zbawiciel
Niestworzony” umieszczona

Mozaika „Zbawiciel Niestworzony” nad wejœciem do ka-
plicy œwiêtego Wiktora

Do Parchomówki,
jak za dotkniêciem
czarodziejskiej
ró¿d¿ki, zjechali
konserwatorzy
i budowniczy.
Jednak, gdy sta³o
siê jasne, ¿e Raisa
Gorbaczowa nie
przyjedzie, szumna
dzia³alnoœæ zo-
sta³a przerwana.
Na szczêœcie, do
tego czasu
œwi¹tynia zosta³a
niemal¿e zupe³nie
odnowiona, a wieœ
nabra³a nowego
wygl¹du.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12



13
Kurier Galicyjski *  24 kwietnia – 14 maja 2009

jest u wejœcia nad kaplic¹ œw.
Wiktora, w której by³ pocho-
wany Wiktor Go³ubiew. W la-
tach 30. ubieg³ego wieku
wojuj¹cy ateiœci-komsomolcy
wyci¹gnêli trumnê ze szcz¹t-
kami fundatora, maj¹c na-
dziejê odnaleŸæ w niej kosz-
townoœci. Po tym, jak nie
odnaleziono nic poza mundu-
rem, który niemal¿e siê rozsy-
pa³, cia³o Go³ubiewa zosta³o
wrzucone do rowu. Tej samej
nocy wyci¹gnê³y je stamt¹d
pobo¿ne staruszki i pocho-
wa³y na miejscowym cmenta-
rzu. Mozaika zosta³a mocno
uszkodzona, ale wszystkie jej
szczegó³y s¹ dobrze widoczne

i na magazyn truj¹cych
chemikaliów.

Zabytek  zosta³ uratowany
przez przypadek. Historyk
kijowski Wiktor Kirkiewicz
spotka³ siê z synem Miko³aja
Rericha Swiatos³awem i opo-
wiedzia³ mu, ¿e œwi¹tynia w
Parchomówce siê zachowa³a,
jednak wymaga niezw³ocznej
konserwacji. Wkrótce po tym
Swiatos³aw Rerich spotka³ siê
z Rais¹ Gorbaczow¹ i poprosi³
j¹ o pomoc. Ma³¿onka sekre-
tarza generalnego KC KPZR
tak dalece zainteresowa³a siê
t¹ spraw¹, ¿e zechcia³a oso-
biœcie przyjechaæ do Parcho-
mówki. O maj¹cej nast¹piæ

P³yta z napisem pami¹tkowym o Wiktorze Go³ubiewie

i czytelne. Podobna do tej mo-
zaika „Zbawiciel niestwo-
rzony” jest na portalu po³ud-
niowym Katedry Troickiej
w £awrze Poczajowskiej.

Nad wejœciem g³ównym
jest ogromna mozaika „Opieka
Najœwiêtszej Bogurodzicy”.
Matka Bo¿a rzeczywiœcie zo-
sta³a tu przedstawiona z pew-
nym naruszeniem kanonów
prawos³awnych, jako Matka
Œwiata, zaœ w jej postaci Re-
rich próbowa³ wcieliæ wschod-
nie symbole religijne. Komso-
molcy nie pozostawili bez
uwagi tak¿e tej mozaiki. Gdy
nie uda³o im siê spaliæ dzwon-
nicy, jeden z najbardziej
wytrwa³ych bojowników z Bo-
giem wystrzeli³ parê razy do
obrazu. Mówi¹, ¿e tej samej
nocy ch³opak na zawsze
straci³ wzrok. Wiêcej nikt siê
nie odwa¿y³ na niszczenie tej
mozaiki. Niemniej jednak,
œwi¹tynia Opieki wypi³a do
dna kielich mêczeñstwa. By³a
zamieniana na klub taneczny

wizycie „pierwszej damy ZSRR”
niezw³ocznie poinformowano
KC partii Ukrainy. Do Par-
chomówki, jak za dotkniêciem
czarodziejskiej ró¿d¿ki, zje-
chali konserwatorzy i budow-
niczy. Jednak, gdy sta³o siê
jasne, ¿e Raisa Gorbaczowa
nie przyjedzie, szumna dzia-
³alnoœæ zosta³a przerwana. Na
szczêœcie, do tego czasu œwi¹-
tynia zosta³a niemal¿e zu-
pe³nie odnowiona, a wieœ
nabra³a nowego wygl¹du.

Aktualnie œwi¹tynia Opieki
Matki Bo¿ej jest czynna, ale
ponownie wymaga zaintere-
sowania konserwatorów. Byæ
mo¿e, œrodki na ten cel bêdzie
mog³o zgromadziæ muzeum,
którego otwarcie jest plano-
wane w Parchomówce. Wieœ,
choæ po³o¿ona na tzw. pro-
wincji, le¿y blisko trasy Kijów-
Odessa. Pozosta³ drobiazg:
w³adza powinna przyznaæ
pieni¹dze na dobrze widoczne
drogowskazy i postawiæ je na
ruchliwej trasie do Odessy.

Ze stacji „Ju¿naja” (Po-
³udniowa) (ul. Akad. G³usz-
kowa, 3, tel. 257-40-04) co
pó³ godziny jad¹ autobusy
do centrum powiatowego
Wo³odarka. Czas trwania
podró¿y – 2,5 godz., wartoœæ
biletu – 24 hrywny. Z Wo³o-
darki do Parchomówki mo¿-
na dojechaæ taksówk¹ lub
okazj¹, odleg³oœæ miêdzy

tymi miejscowoœciami – to
tylko 10 km

Gdy pojedziemy w³asnym
samochodem, to na trasie
Kijów-Odessa, 15 km za
miejscowoœci¹ Bia³a Cerkiew,
nale¿y skrêciæ w prawo, w
oparciu o kierunkowskaz
na Oziornoje i Mie¿owoje.
Do Parchomówki od zakrêtu
– 16 km drogi.

JAK DOJECHAĆ Z KIJOWA
DO PARCHOMÓWKI?

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

Jedna z nagród I kon-
kursu wiedzy o jêzyku i kul-
turze polskiej dla dzieci
„Znasz-li ten kraj…”, który
odby³ siê 28-29 marca w po-
mieszczeniu WSD Archidie-
cezji Lwowskiej w Brzucho-
wicach pojecha³a do Nowego
Rozdo³u. To miasto po II
wojnie œwiatowej wybudo-
wano k. Miko³ajowa w obwo-
dzie lwowskim. Polska szko³a
zosta³a otwarta tam zaledwie
pó³ roku temu i bardzo szybko
zdoby³a popularnoœæ w ca³ej
okolicy. W przerwie miêdzy
lekcjami rozmawiamy z m³o-
dym gronem nauczycielskim.

„Urodzi³em siê w Nowym
Rozdole – przedstawia siê
W³odzimierz Ratycz, dyrek-
tor szko³y. - Po studiach wy¿-
szych w Warszawie, gdzie
skoñczy³em Uniwersytet Kar-
dyna³a Wyszyñskiego, trafi³em
akurat do tej szko³y, która
powsta³a przy Towarzystwie
Pomocy Polakom „Wielkie
Serce”. Jestem tu prawie od
pocz¹tku, bo szko³a rozpoczê³a
dzia³alnoœæ 9 wrzeœnia ub.r.
Nasza szko³a nie przez przy-
padek ma za patronkê Karo-
linê Lanckoroñsk¹. Jest ona
dla nas przyk³adem pokony-
wania trudnoœci w ¿yciu,
a tak¿e pomocy innym ludziom.
Zmar³a w 2004 roku. Chcemy,
aby na budynku naszej
szko³y zosta³a ods³oniêta
tablica pami¹tkowa, jej po-
œwiêcona. To bêdzie dla nas
zaszczyt. W szkole mamy 110
dzieci w ró¿nym wieku. Jest
te¿ grupa przedszkolaków.
Liczba chêtnych ca³y czas siê
zwiêksza. Przychodz¹ rodzice,
prosz¹, ¿eby wpisaæ ich dzieci
ju¿ na nastêpny rok szkolny.
Chodz¹ do szko³y bardzo
chêtnie. Ucz¹ siê te¿ bardzo
dobrze”.

W tym krótkim czasie, od
kiedy dzia³a szko³a, by³o tu
sporo goœci. Dziwi¹ siê, ¿e
przez kilka miesiêcy dzieciaki
mog³y tak wiele siê nauczyæ:
znaj¹ piosenki, wiersze, maj¹

za sob¹ wystêpy w jêzyku
polskim, ich wymowa jest
dobra.

„Mamy tu w szkole czte-
rech nauczycieli – zaznaczy³
W³odzimierz Ratycz. – G³ówn¹
rzecz¹ dla nas jest kontynuo-
wanie nauczania w jêzyku
polskim. Dodatkowo mamy
kulturoznawstwo. W sumie
przedmiotów mamy wiêcej
i ka¿dego roku bêdzie ich
jeszcze wiêcej. Teraz, ¿eby
dodaæ na przyk³ad geografiê
czy inne przedmioty, dziecko
musi ju¿ dobrze znaæ jêzyk
polski. Dzieci uczestniczy³y
w wielu imprezach. Organi-
zujemy je tak, ¿eby z ka¿dej
klasy by³ przedstawiciel, ¿eby
siê zmieniali”.

W szkole w Nowym Roz-
dole spotka³em te¿ Bazy³ego
Koziara, który po studiach
na Uniwersytecie Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w War-

szawie tak¿e wróci³ do
rodzinnego miasta. Opowiada,
¿e o Towarzystwie pomocy
Polakom „Wielkie Serce” do-
wiedzia³ siê przez Internet.
Przyszed³ tam i zaanga¿owa³
siê w pracê. Obecnie jest na
stanowisku kierownika wy-
dzia³u kultury i dziedzictwa
narodowego. Próbuje za³o¿yæ
zespó³ tañca, poniewa¿ przez
14 lat sam tañczy³ w zespole
w Nowym Rozdole i trzy lata
tañczy³ w zespole tañca „Wis³a”
przy „Wspólnocie Polskiej”
w Warszawie. Dzia³a ju¿
szkolny chór dzieciêcy. Ostat-
nio zosta³ og³oszony konkurs
na nazwê tego chóru. Chc¹ w
Nowym Rozdole zorganizo-
waæ Dni Kultury Polskiej oraz
zaprosiæ na festiwal zespo³y z
innych Towarzystw i szkó³
polskich nie tylko z Ukrainy,
te¿ z Bia³orusi, Litwy i, oczy-
wiœcie, rodaków z Polski.

Polska szkoła w Nowym Rozdole

Podczas lekcji jêzyka polskiego

Dyrektor szko³y W³odzimierz Ratycz (od prawej)
i nauczyciel Bazyli Koziar

Wystarczy zadzwonić

i taksówka

Nie potrzebują Państwo innego operatora

RADIO TAXIRADIO TAXI
Usługi taxi

Przewóz osób
oraz
ładunków
mikrobusami
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Witold Zió³kowski: Szkoda czy szczêœcie, ¿e te drzewa
nie potrafi¹ mówiæ… Marzê, aby Ukraina by³a podobna
do tych drzew modrzewiowych – piêkna, zdrowa
i budz¹ca podziw…

Trudna miłość – Ukraina

Część pierwsza

TRAGICZNA HISTORIA
FRANKOPOLSKIEGO SOŁTYSA I JEGO RODZINY

Fotografia rodziny Paszkowskich. Od lewej: brat Geni – Kazik,
mama Geni – Franciszka, najstarsza siostra Geni – Le-
ontyna, poni¿ej ma³a Genia, ojciec Geni – Franciszek (na
piersi so³tysa widoczne god³o polskie), Lonia – siostra Geni

To historia wrêcz niewiarygodna. Wnuk zamordowanego na Wo³yniu polskiego so³tysa
wraca po latach, razem z matk¹, która w 1943 roku cudem wy¿y³a ciê¿ko ranna podczas
rzezi ca³ej rodziny, na rodzinny Wo³yñ. Matka odnajduje swoich dawnych przyjació³. A Witek
– wnuk zamordowanego so³tysa, po paru latach zak³ada tam firmê.

WITOLD ZIÓ£KOWSKI
tekst i zdjêcia

Historia, któr¹ przedsta-
wiam, wydarzy³a siê
rzeczywiœcie, zaœ wiary-
godnoœæ jej potwierdza
fakt, i¿ dotyczy mojej
rodziny: dziadka, mamy
oraz poœrednio mnie. Jest
to historia tragedii rodzin-
nej zwi¹zana z dramatem
Polaków, lecz i nierzadko
Ukraiñców, zamieszkuj¹cych
tzw. Kresy Wschodnie.

Tragiczne losy rodziny mo-
jego dziadka – Franciszka
Paszkowskiego oraz mojej
mamy Genowefy zwi¹zane s¹
z ma³¹ wiosk¹ Frankopol na
Wo³yniu (obecnie Ukraina).
Wioska ta, malowniczo po³o-
¿ona nad rzeczk¹ Korczyk
stanowi¹c¹ do momentu na-
paœci Zwi¹zku Radzieckiego
na Polskê granicê pañstwa.

Franciszek Paszkowski
wspólnie z ¿on¹ Franciszk¹
oraz dzieæmi prowadzili swoje
kilkunastohektarowe gospo-
darstwo, uchodz¹c za jedn¹
z zamo¿niejszych rodzin w
okolicy. Dziadek Franciszek,
skutkiem swojej niew¹tpliwej
prawoœci charakteru i auto-
rytetu, pe³ni³ funkcjê so³tysa
we wsi Frankopol.

Dzieñ 17 czerwca 1943 ro-
ku mia³ byæ jednym z wielu
pracowitych dni w rodzinie
Paszkowskich… Dziadek Fra-
nek wróci³ z pola, jego ¿ona
Franciszka z córk¹ Loni¹
koñczy³y w³aœnie dojenie
krów, syn Kazik majstrowa³
coœ przy kultywatorze zaœ
najm³odsza córka Genia wra-
ca³a w³aœnie z kole¿ankami
znad rzeki. W tym czasie
Michalina (siostra dziadka)
przygotowywa³a kolacjê dla
wszystkich. Wszyscy, a szcze-
gólnie ma³a Genia s¹ podeks-
cytowani jutrzejszym wyjazdem
do Horodnicy (nad rzek¹
S³ucz) z odwiedzinami do Losi
– najstarszej córki so³tysa,
która kilka miesiêcy wczeœ-
niej przeprowadzi³a siê tam
z mê¿em Klemensem Bodusem
oraz pó³torarocznym synkiem
Boles³awem. Ot, najzwyklej-
szy, jeden z 365 wieczorów
w roku… Niestety, za chwilê
okazaæ siê mia³ straszny,
tragiczny i jednoczeœnie os-
tatni w ¿yciu rodziny.

By³ to bardzo niespokojny
czas. Ma³e przygraniczne
wioski by³y „odwiedzane” za
dnia przez ¿o³nierzy niemiec-

kich (kompania stacjonowa³a
w Horodnicy), zaœ w nocy –
przez partyzantów radziec-
kich, nacjonalistów ukraiñ-
skich z UPA lub przez party-
zantów polskich. Niemcy
zabierali ¿ywnoœæ, lecz by³o
wiadomo, ¿e to wojsko… Noc-
ne „wizyty” mia³y ten sam cel,
lecz nigdy do koñca nie
wiadomo by³o, kto podaje siê
za kogo, a kim jest napraw-
dê… Do tego tygla dolewali
jeszcze oliwy NKWD-owscy
agenci…

Gdy rodzina Paszkowskich
zasiada³a do kolacji, na pod-
wórko wpad³ zdyszany bra-
tanek so³tysa, kilkunasto-
letni Franek z wiadomoœci¹:
„…od strony Budek galopuj¹

trzy furmanki z banderow-
cami! …uciekajcie i ukryjcie
siê!” Wszyscy zamarli z prze-
ra¿enia. Có¿ robiæ?! Strach
parali¿uje ruchy, babcia Fra-
nia poœpiesznie zdejmuje z ok-
na donice z kwiatami mówi¹c:
„…Franek! Bierz Kazika i ucie-
kajcie w pole… nam kobietom
nic nie zrobi¹…”  Sekundy ref-
leksji „…a jeœli was skrzyw-
dz¹?   Jak bêdê móg³ z tym
¿yæ? Franciszek podejmuje
decyzjê – zostajemy… nikogo
nie skrzywdzi³em… czego
mam siê baæ?

W tym czasie na podwórko
wtaczaj¹ siê furmanki ban-
derowców… Ulubiony pies
ma³ej Geni, wyczuwaj¹c grozê
sytuacji, wœciekle ujadaj¹c

szczerzy k³y… Nieznajomi
ka¿¹ Kazikowi uciszyæ psa…
pies nie s³ucha w³aœciciela…
Po chwili straszny skowyt
zwierzêcia i… cisza. To pierw-
sza ofiara z³oczyñców. Baæko!
Gdzie wasze dobra!? (Gospo-
darzu! Gdzie ukryliœcie wasze
zbo¿e, ko¿uchy, z³oto, porce-
lanê?) Nikt nie jest dzisiaj
w stanie odtworzyæ dok³adnego
przebiegu wydarzeñ  tamtego
wieczoru… Wiadomo jednak,
¿e starsza siostra Geni – Lonia,
chc¹c odwróciæ uwagê na-
pastników powiedzia³a: „…ja
poka¿e gdzie nasze dobra…”
Z podwórka mo¿na by³o wejœæ
do stodo³y, a z niej tylnimi
drzwiami na pole, ³¹kê i do
rzeki Korczyk… Gdy we wska-
zanym przez Loniê miejscu
zaczêli rozkopywaæ ziemiê,
dziewczyna, korzystaj¹c z ich
nieuwagi, zaczê³a, jak m³oda
sarna uciekaæ w stronê zba-
wiennej rzeki… Biedna…
Naiwna… Tak niewiele brako-
wa³o… Dopadli j¹ na samym
brzegu i p³acz¹c¹ przywlekli
na podwórko… na miejsce
kaŸni. Dziadkowi Francisz-
kowi skrêpowano rêce i wraz
z synem wyprowadzono za

stodo³ê… Kobietom polecono
po³o¿yæ siê ko³o studni, twa-
rz¹ do ziemi… B³ysnê³y ostrza
no¿y… PrzeraŸliwy krzyk…
p³acz… wzywanie Boga i…
cisza. Œmiertelna cisza.  Dwu-
nastoletniej Geni zadano kil-
kanaœcie ciosów w plecy…
Straszny ból… nie rozumie
dlaczego i co siê dzieje… Jest
jeszcze przytomna i s³yszy
g³osy oprawców „…zakopaæ
ich!” Œwiadomoœæ pogrzeba-
nia ¿ywcem dodaje dziecku
si³… „...dobijcie!” – prosi. Ma³a
Genia czuje jeszcze dwukrot-
nie przeszywaj¹cy ból ostrza
wbijaj¹cego siê w jej dzieciêce
okaleczone plecy. Zakrwawio-
na d³oñ córki, ostatkiem si³
po omacku odnajduje i mocno
œciska stygn¹c¹ d³oñ swojej
mamy.

Kilkunastoletni Franek
(bratanek so³tysa), powiada-
miaj¹c rodzinê Paszkowskich
o nadje¿d¿aj¹cych furmankach,
nie mia³ czasu na ucieczkê…
Zd¹¿y³ tylko przeskoczyæ
przez drewniany p³ot okala-
j¹cy gospodarstwo i ukryæ siê
w rosn¹cych tam konopiach…
Tym samym sta³ siê „nie-
mym” œwiadkiem tej tragedii.

Genia i jej kuzyn Franek Paszkowski (ten, który przybieg³
ostrzec so³tysa)

Studnia – niemy œwiadek dramatu
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WITOLD ZIÓ£KOWSKI
tekst i zdjêcia

W sierpniu 2002 roku
g³oœny dŸwiêk stempla „Wjazd–
Usit³ug” usankcjonowa³ moje
pierwsze spotkanie z Ukrain¹.
Liczne w¹tpliwoœci, obawa
przed nieznanym ustêpowa³y
wewnêtrznemu przekonaniu
¿e chcê, a wrêcz muszê poznaæ
ten kraj, moje rodzinne strony…
Muszê odnaleŸæ mogi³y rodziny
mojej mamy, œlady ich ¿ycia…
i œmierci.

Moje wyjazdy na Ukrainê
przez kilka lat by³y bardzo
emocjonalne… pe³ne wzruszeñ,
przyœpieszonego bicia serca
i satysfakcji. By³ to czas
dojrzewania mojej mi³oœci do
tego kraju, do ludzi. Dojrze-
wa³a we mnie  potrzeba po-
dzielenia siê moim sukcesem,
swego rodzaju potrzeba sp³aty
kredytu dla miejsca i ludzi
¿yj¹cych dzisiaj tam, gdzie
kiedyœ urodzi³a siê moja
mama… Moja mama zawsze,
wspominaj¹c swoje dzieciñ-
stwo, mimo tragicznego okresu
wojny i rodzinnego dramatu
têskni³a za Frankopolem,
Korczykiem i Korcem. Dzisiaj
to ja, ilekroæ wracam do Pol-
ski z Ukrainy – ju¿ têskniê za
ludŸmi, którzy tam pozostali.

W paŸdzierniku  2007 ro-
ku wspólnie z holenderskim
partnerem postanowiliœmy i¿
perspektywy rozwoju naszej
firmy widzimy w³aœnie na
Ukrainie. Miejsce i lokalizacja
naszej inwestycji by³a prze-
s¹dzona – Korecki Rejon.
Nazwa firmy tak¿e: jeœli w
Polsce  TIBRO J.V. od 16 lat
brzmi dumnie, to nie mo¿na
przerwaæ tej tradycji – konty-
nuatork¹ bêdzie TIBRO-
UKRAINA.

Gdy 12 paŸdziernika 2007
roku, dŸwiêk wbijanego do
paszportu stempla usankcjo-
nowa³ mój kolejny wjazd na
teren Ukrainy, moje serce
radowa³o siê jak nigdy dot¹d…
Od celu dzieli³o mnie dwieœcie
kilkadziesi¹t kilometrów…,
czu³em siê jak pos³aniec, nio-

Część druga

Przera¿ony, zziêbniêty i spa-
rali¿owany strachem ch³opiec
przele¿a³ w plantacji ca³¹
noc… S³ysza³ jakieœ szmery,
otwieranie drzwi do domu…
To pewnie duchy zmar³ych
id¹ po mnie – myœla³. To jed-
nak nie one, jak siê póŸniej
okaza³o. To Genia, która z
zimna odzyska³a przytom-
noœæ (!!!) czo³ga³a siê do
domu, do ³ó¿ka… pod pierzy-
nê… okropny ból… i straszne
pragnienie… Jest mleko w
kubku! Jeden ³yk… na drugi
zabrak³o si³… zapad³a cisza
i ciemnoœæ…

Ranek 18 czerwca 1943
roku… Przemarzniêty Franek,
le¿¹c w konopiach us³ysza³
znajome g³osy s¹siadów…
Oœmielony tym wdrapa³ siê
ponownie na p³ot… Przestra-
szeni s¹siedzi bali siê wejœæ
na podwórko wiêc zapytali
ch³opca: „…Franek, co tam

widzisz?!” Widzê konia w
uprzê¿y – chodzi po pod-
wórku, odpowiedzia³… i  w  tym
momencie dostrzeg³ trzy,
le¿¹ce obok siebie, zakrwa-
wione cia³a… Oczom s¹siadów,
którzy oœmieleni informacjami
od ch³opca weszli na pod-
wórko, ukaza³ siê obraz prze-
ra¿aj¹cej tragedii… Ktoœ
zauwa¿y³ œlady krwi na
schodach do domu… a w
domu, w sypialni, zawiniêta
w pierzynê z zakrzepniêt¹
krwi¹ le¿y ma³a Genia… ̄ yje!!!
Ona ¿yje – krzycz¹… Zaprzê-
gaæ konia do wozu! Ktoœ
wymoœci³ wóz s³om¹, ktoœ
inny przeniós³ Geniê razem
z pierzyn¹ na furmankê. S¹-
siadki, klêcz¹c przy zmar³ych
p³acz¹… Szybciej! Dawajcie
konia! Do Horodnicy, do nie-
mieckiego szpitala! Tam
trzeba zawieŸæ umieraj¹ce
dziecko… mo¿e jeszcze ura-

tuj¹? Franek! Znasz drogê!
JedŸ  do Losi i Klemensa ! On
zna niemiecki, przecie¿ jest
nauczycielem… Koñ „podci-
nany” batem przez m³odego
Franka rusza ¿wawo w drogê…
Za ko³ysz¹c¹ siê furmank¹
biegn¹ ciekawskie dzieciaki

Genia (od lewej), Weronika – szkolna przyjació³ka Geni,
kuzyn Geni - Franek

próbuj¹c wskoczyæ na wóz…
Ch³opiec bije batem to dzie-
ciaki, to konia…. Byle tylko
zd¹¿yæ….

W tym samym czasie, we
wsi szukano so³tysa i Kazika…
Cia³a ich znaleziono w ³anie
zbo¿a. Ktoœ komentowa³:

„…najpierw zabili Kazika, a
póŸniej Franciszka…” Na mart-
wej twarzy ojca zastyg³ gry-
mas bólu… Grymas, jaki po-
jawia siê u rodzica patrz¹cego
bezradnie na œmieræ swojego
dziecka….

To jeszcze nie koniec tej
historii… Fakt, ¿e ja opisujê
te tragiczne zdarzenia, œwiad-
czy o tym, i¿ Genia prze¿y³a –
to w koñcu moja mama…
Jeœli czytelnicy bêd¹ zainte-
resowani dalszymi losami Ge-
nowefy Paszkowskiej, córki
frankopolskiego so³tysa –
bêdê kontynuowa³ t¹ historiê.
Dodam tylko, ¿e moja mama
kilkakrotnie odwiedzi³a ju¿
grób najbli¿szych, spotka³a
swoje frankopolskie kole¿an-
ki z lat szkolnych… i planuje
kolejny wyjazd do Franko-
pola…

s¹cy dobr¹ nowinê – bêdzie
firma, bêdzie praca, bêdzie
perspektywa… Niemal¿e iden-
tyczne doznania towarzyszy³y
mi 16 lat wstecz, gdy zapad³a
decyzja o inwestycji w Polsce,
w Janowcu Wielkopolskim,
gdzie dzisiaj firma TIBRO J.V.
daje zatrudnienie ponad 400
osobom… Teraz nale¿y podzieliæ
siê sukcesem i daæ szansê in-
nym, bliskim mojemu sercu
s¹siadom zza wschodniej
granicy.

Klimat inwestycyjny two-
rzony przez najwy¿sze w³adze
obu pañstw wydaje siê sprzy-
jaj¹cym… Uwa¿am, i¿ przed
Ukrain¹ rysuje siê œwietlana
przysz³oœæ i ten kraj odzyska
swoj¹ znacz¹c¹ pozycjê w Eu-
ropie. Osobiœcie jestem prze-
konany, i¿ Ukrainie jest po-
trzebna Europa tak samo, jak
Europie – Ukraina. Ten kraj,
tak tragicznie traktowany
przez historiê ma do spe³nie-
nia strategiczn¹ funkcjê w

skali œwiatowej gospodarki.
Naturalne bogactwa oraz po-
³o¿enie geopolityczne to za-
sadnicze, strategiczne atuty
Ukrainy. Jednak¿e nale¿y
mieæ œwiadomoœæ, i¿ te atuty
stanowi¹ jednoczeœnie naj-
wiêkszy problem tego kraju.
Europejska i wschodnia poli-
tyka rozgrywa partiê szachów,
w której stawk¹ jest Ukraina.
Partia jest tym ³atwiejsza do
rozegrania im bardziej pa-
sywne bêd¹ figury i piony na
planszy. Oczywiœcie mam tu
na myœli odpowiednio polityków
oraz administracjê ró¿nych
szczebli i zwyk³ych, przeciêt-
nych mieszkañców tego
kraju. Jestem g³êboko prze-
konany, i¿ zacznie siê dziaæ
lepiej, je¿eli w tym kraju, na
ró¿nych szczeblach zacznie
rz¹dziæ rozum a nie tylko
w³adza. Idealn¹ opcj¹ by³aby
rozumna w³adza. Taka trans-
formacja, ewolucja zaczyna
moim zdaniem byæ widoczna…

Trzeba jednak mieæ œwiado-
moœæ, ¿e ten proces ma szansê
powodzenia tylko i wy³¹cznie
jako g³êboka i wszechstronna
ewolucja, odbywaj¹ca siê na
przestrzeni lat… Wielu lat…

kryzysu œwiatowego jest wiel-
k¹ szans¹ dla Ukrainy. Lu-
dzie nie maj¹ zbyt wiele do
stracenia, natomiast zyskaæ
mog¹ bardzo du¿o.

Cz³owiek skar¿y siê Bogu,
¿e chcia³by wygraæ milion w
totolotka… Pan Bóg odpowia-
da desperatowi: wiêc daj mi
szansê pomóc tobie… i zagraj!

TIBRO J.V. w Polsce. Widok z lotu ptaka

Tak jest dzisiaj. Niestety, procedury nie sprzyjaj¹ uru-
chomieniu produkcji

Tak by³o rok wstecz

PIĘKNE RODZI SIĘ W BÓLACH

Firma TIBRO-UKRAINA
jest dobrym przyk³adem tego
procesu… Od ponad roku nie
uda³o nam siê uruchomiæ
produkcji, lecz mimo to twier-
dzê, ¿e op³aci³o siê… Od pod-
staw poznajemy system i spo-
sób funkcjonowania ró¿nych
struktur… Czêsto s¹ to bolesne
doœwiadczenia lecz pociesza-
j¹cy jest fakt, i¿ obserwujê
powoln¹ (zbyt powoln¹) zmia-
nê w podejœciu do inwestora.
Œwiat biznesu charakteryzuje
siê du¿¹ dynamik¹: dzisiaj
decyzja – jutro jej realizacja!
Kwestie decyzyjnoœci, odpo-
wiedzialnoœci, konsekwencja
dzia³ania, widzenie w pers-
pektywie lat a nie dni czy ty-
godni… W tej dziedzinie jest
jeszcze wiele do zrobienia,
a czas ucieka…

Kraj, to okreœlony obszar
geograficzny, góry, lasy,
morze czy te¿ równiny. Naj-
wa¿niejszym jednak jego
elementem s¹ ludzie, tworz¹cy
okreœlon¹ spo³ecznoœæ. Oni
stanowi¹ najwiêkszy kapita³
i bogactwo, niestety nie zawsze
doceniany. Jestem przeko-
nany, i¿ spo³eczeñstwo ukra-
iñskie zas³uguje na lepsz¹
przysz³oœæ… w swoim kraju.
Paradoksalnie, obecna sytuacja

UKRAINO! ZAGRAJ! Daj so-
bie szansê!

Ka¿da próba zrobienia cze-
gokolwiek na Ukrainie dzisiaj
– to MISJA. Trudno prze³a-
maæ pewne bariery, budowa-
ne przez wiele minionych lat.
Trudno przebudziæ ludzi z
letargu, beznadziei i poczucia
nieuchronnoœci tej rzeczy-
wistoœci… Ja jednak pytam:
CZY KTOŒ MÓWI£, ¯E BÊ-
DZIE £ATWO?! Znana mi
osobiœcie m³oda, pe³na za-
pa³u i energii kobieta powie-
dzia³a kiedyœ, ¿e jedynymi,
beztroskimi, uœmiechniêtymi
– s¹ ukraiñskie dzieci, ponie-
wa¿ one jeszcze s¹ nieœwia-
dome rzeczywistoœci… To
prawda. Lecz nasz¹ rol¹, na-
sz¹ MISJ¥ jest tak¿e to, aby
zd¹¿yæ zanim uœmiech z twa-
rzy tych dzieci zniknie. Zd¹-
¿yæ zanim beztroskê zast¹pi
alkohol i narkotyki – ucieczka
w œwiat nierealny.

G³êboko wierzê w sukces
Ukrainy. Wierzê tak¿e, i¿
nasza firma w ma³ej wiosce
¯adkiwka, w Rejonie Korec-
kim przyczyni siê do odzys-
kania wiary, poczucia wartoœci
oraz podniesienia poziomu
¿ycia tej ma³ej, lokalnej spo-
³ecznoœci.

KG
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

„Znów poprzyje¿d¿ali do
Lwowa Cyganie z Zakarpacia”,
– takie narzekania mo¿na
we Lwowie us³yszeæ niemal
codziennie. Có¿ mówiæ o in-
nych regionach i tzw. pro-
wincji.

Niegdyœ w miejscowoœci
Sarny na Polesiu by³em œwiad-
kiem, jak w trakcie spotkania
m³odzie¿y chrzeœcijañskiej
kap³an zapyta³: „Czy wiecie,
kim s¹ Cyganie?” „To ¿eb-
racy”, „Oni kradn¹ i oszukuj¹”,
„To ludzie, którzy nie maj¹,
gdzie mieszkaæ i wêdruj¹ po
œwiecie”, – pada³y odpowiedzi.
Tylko jeden ma³y ch³opiec
powiedzia³: „To s¹ nasi bracia.”
Czy pamiêtamy o tym my,
doroœli? Co wiemy o Romach,
którzy od ponad 500 lat ¿yj¹
obok nas?

Niedawne badania socjo-
logiczne s¹ zatrwa¿aj¹ce:
prawie 65% obywateli Ukra-
iny nie chce widzieæ w Ro-
mach swych wspó³obywateli,
a 40% w ogóle jest za tym,
¿eby wys³aæ wszystkich Cy-
ganów poza granice Ukrainy.

Historia Joszki
Najwiêksze skupiska Ro-

mów s¹ na Zakarpaciu, gdzie,
jak g³osz¹ wyniki spisu lud-
noœci, jest ich prawie 13

tysiêcy. Statystyki nieoficjal-
ne mówi¹ o 30-40 tys. osób.

Okazj¹ do mego kolejnego
ju¿ pobytu u Romów na Za-
karpaciu, sta³ siê Dzieñ Biblii.
Zorganizowa³ go Zachodni
Oddzia³ Regionalny Ukraiñ-
skiego Towarzystwa Biblij-
nego, maj¹cego sw¹ siedzibê
we Lwowie. Impreza odby³a
siê w jednym z najwiêkszych
taborów cygañskich w po-
wiecie U¿horod. Naszym
przewodnikiem by³ inteli-
gentny Rom, diakon jednej

Tabor wędruje

OBCY W CENTRUM EUROPY

Diakon cygañskiej wspólnoty protestanckiej Josyp £acko

Jeden z najwiêkszych taborów cygañskich w powiecie U¿horod

z okolicznych wspólnot pro-
testanckich, Josyp £acko.
Miejscowi Cyganie mówi¹ na
niego po wêgiersku – Joszka.
Zanim nasza niewielka grupa
ekumeniczna dotar³a do le¿¹-
cego wœród lasów i pagórków
taboru cygañskiego, Joszka
opowiedzia³ o sobie ³adn¹
ukraiñszczyzn¹ i zaznaczy³,
¿e, oprócz swego dialektu
romskiego zna jêzyki wêgier-
ski, s³owacki i rosyjski.

- Mam dokument, ¿e ukoñ-
czy³em osiem klas, jednak nie

jestem pewien, ¿e mam opa-
nowany materia³ nawet z dwu,
– nie ukrywa³ Joszka. – Kiedy
chodzi³em do szko³y, dzieci,
nie bêd¹ce Cyganami, nie
ufa³y nam, traktowa³y nas,
ma³ych Cyganów, z pogard¹.
W szkole krad³em tym dzie-
ciom chleb, za co one mnie
bi³y. A ja myœla³em, ¿e do-
rosnê, bêdê silny i wówczas
bêdê r¿n¹³ Rusinów. Pewien
mê¿czyzna przezwa³ mnie
Bogiem cygañskim. Bêd¹c
ma³ym ch³opcem, chcia³em
odnaleŸæ owego cygañskiego
Boga, który umiera³ za nas,
Romów. Gdy sta³em siê do-
ros³y, to pi³em, krad³em, oszu-
kiwa³em – jak inni Cyganie.

W roku 1982 los zetkn¹³
Joszkê z przedstawicielami
Koœcio³a chrzeœcijan ewange-
lików, wiêc ¿ycie tego Cygana
zaczê³o siê zmieniaæ. Praco-
wa³ jako kierowca, powa¿nie
zaj¹³ siê samokszta³ceniem.
W czasach sowieckich wierni
tego Koœcio³a spotykali siê

potajemnie. Wspomina, jak
zasiedzia³ siê do póŸna w
chacie ukraiñskiej i tam za-
proponowano mu nocleg.

- Myœla³em: gdzie gospo-
darz przygotuje dla mnie
pos³anie? – a on zaprosi³ mnie
do pokoju, w którym by³a
czysta poœciel. W domu, w
taborze opowiada³em wszyst-
kim o tym, jak ten chrzeœci-
janin przez swe uczynki
potwierdza³ to, co mówi³. Jeœli
Pan dotkn¹³ serca Cygana, to
zamyœli siê on nad swoim
zachowaniem, zechce siê
uwolniæ od z³ych nawyków,
a kiedy zrobi coœ z³ego, to od
razu myœli o tym, ¿e tak nie
mo¿na. Kiedy uwierzy³em w
Boga, to przez osiem lat mod-

li³em siê za swoj¹ ¿onê. Bi³a
mnie, wypêdza³a z domu. Rzu-
cano mnie na ³ó¿ko, krêpo-
wano rêce i nogi, do ust si³¹
wlewano wódkê, obym tylko
nie szed³ na spotkanie wier-
nych. Dziêki Bogu, moja ¿ona
teraz te¿ jest chrzeœcijank¹.
Starsza córka Nadia ma 23
lata. W naszej wspólnocie re-
ligijnej dzia³a szko³a niedziel-
na, córka jest katechetk¹ w
grupie m³odszej. Druga córka,
Tatiana, ma 21 lat, opano-
wa³a zawód sekretarki i pracê
przy komputerze. Tak, jak
dotychczas, naszym domem
jest tabor. W U¿horodzie s¹
cztery tabory cygañskie, w któ-
rych mieszka prawie szeœæ
tysiêcy Cyganów. Kiedyœ nie-

nawidzi³em Rusinów, a obecnie
jestem diakonem we wspól-
nocie ukraiñskiej Koœcio³a
chrzeœcijan ewangelików, a
tak¿e s³u¿ê Bogu wœród Cy-
ganów wêgierskich w jednym
z powiatów obwodu.

Kwestia
narodowoœciowa

Gdy zapyta³em Joszkê, czy
doœwiadcza jakichœ przeœla-
dowañ ze strony przedstawicieli
innych narodowoœci, opowie-
dzia³, ¿e wczeœniej mia³ d³ugie
w¹sy, a w³osy spada³y mu na
ramiona. Zmieni³ to, ¿eby nie
wygl¹daæ na Cygana. Obie
córki równie¿ nie chc¹ siê wy-
ró¿niaæ w t³umie mieszkañ-
ców U¿horodu. Jednak, nie
zawsze pomaga to w uzyska-
niu równych praw obywa-
telskich z s¹siadami, repre-
zentuj¹cymi inne narody.
Pe³ne cierpienia tabory cygañ-
skie nadal s¹ faktycznie odi-
zolowane od reszty spo³eczeñ-
stwa. Bezrobocie rodzi prze-
stêpczoœæ. Co tu ju¿ mówiæ o
alkoholizmie, narkomanii,

Kiedy chodzi³em do szko³y, dzieci, nie
bêd¹ce Cyganami, nie ufa³y nam, trak-
towa³y nas, ma³ych Cyganów, z pogard¹.
W szkole krad³em tym dzieciom chleb,
za co one mnie bi³y. A ja myœla³em, ¿e
dorosnê, bêdê silny i wówczas bêdê
r¿n¹³ Rusinów - Josyp £acko
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szerzeniu siê chorób zakaŸ-
nych i wenerycznych, o AIDS.
Romowie s¹ odbierani jako
z³o spo³eczne.

- Wielokrotnie bywa³em za
granic¹: na Wêgrzech, w Fin-
landii, w innych krajach,
interesowa³em siê, jak tam
¿yje siê Cyganom, - kontynu-
uje opowieœæ Joszka £acko.
– Tam Cyganów traktuje siê
z powag¹, próbuj¹ ich zrozu-
mieæ. U nas na Zakarpaciu,

gdy m³ody Rom chce znaleŸæ
pracê, to nie mo¿e byæ zatrud-
niony, bo nie ma dowodu oso-
bistego i sta³ego zameldowania.
W chatkach-mazankach
mieszka po 7-8 osób. Gdy
m³ody cz³owiek osi¹ga wiek
16 lat, musi mieæ dowód oso-
bisty. Jeœli siê przyniesie
ksiêgê mieszkaniow¹, mo¿e
siê za³atwi. Natomiast ¿eby
otrzymaæ zameldowanie, to
ju¿ nale¿y mieæ odpowiedni¹
powierzchniê mieszkaln¹,
bie¿¹c¹ wodê. Mamy wiele
problemów z tym zwi¹zanych.

Cygañska
droga do Boga

Miejscowoœci, do której
jechaliœmy samochodem z
diakonem Joszk¹, na mapie
nie ma. To samo dotyczy in-
nych osad romskich, czêsto
o du¿ej iloœci mieszkañców.
Z zamo¿nej wioski Serednie,
¿yj¹cej z uprawy winoroœli,
wje¿d¿amy do lasu. Wkrótce
miêdzy pagórkami ukazuje siê
nam widok przypominaj¹cy

rezerwat Indian lub te¿ osiedle
biedoty w Ameryce £aciñ-
skiej. Pojawienie siê w taborze
nie-Cyganów, w dodatku
ludzi nieznajomych, Romowie
od razu odbieraj¹ z zainte-
resowaniem, ale te¿ robi¹ siê
czujni. W dowolnej chwili – to
zale¿y od sytuacji – s¹ gotowi
do walki z niebezpieczeñ-
stwem lub do „upolowania”
zdobyczy. Dowiedziawszy siê,
¿e przyjechaliœmy na Dzieñ
Biblii, witaj¹ siê z nami, pró-
buj¹ byæ grzeczni. W tym
taborze s¹ dwie wspólnoty

protestanckie i dwa domy
modlitwy, jednak z okazji
Dnia Biblii wszyscy zgodnie
zasiedli razem na du¿ej sali.

„Wœród Romów nie ma
waœni miêdzywyznaniowych”,
- z dum¹ zauwa¿a Joszka
£acko. Rozsiani po ca³ym
œwiecie Cyganie nie maj¹
w³asnego Koœcio³a, do³¹czaj¹
do najbli¿szych wspólnot
modlitewnych, z czasem two-
rz¹c odrêbne parafie cygañ-
skie lub wspólnoty. Na Za-
karpaciu mo¿na spotkaæ
Cyganów, którzy chodz¹ do
œwi¹tyñ prawos³awnych, rzym-
skokatolickich, reformackich,
grekokatolickich, a tak¿e do
protestanckich domów mod-
litwy. Chocia¿ pobo¿nych
Romów jest bardzo ma³o, Cy-
ganie ¿adnej instytucji nie
ufaj¹ tak, jak Koœcio³owi. Co
prawda, sprawami Romów
przejmuj¹ siê nie wszystkie

Koœcio³y. Cyganie potrzebuj¹
nie tylko zagranicznej pomocy
charytatywnej. Kto umie
czytaæ – bierze do r¹k litera-
turê religijn¹, szczególnie
ilustrowan¹ i przeznaczon¹
dla dzieci. Bardzo czêsto takie
ksi¹¿ki zachêcaj¹ osoby w
ró¿nym wieku do nauki czy-
tania i pisania. Ukraiñskie
Towarzystwo Biblijne pomaga
Cyganom w poznawaniu S³owa
Bo¿ego, ofiaruj¹c im nagrania
audio, a tak¿e filmy wideo
o tematyce biblijnej.

Konferencja Biskupów
Rzymskokatolickich Ukrainy
powo³a³a oddzieln¹ komisjê,
jednym z kierunków jej dzia-
³alnoœci jest duszpasterstwo
i katechizacja wœród ludnoœci
romskiej. Biskup mukaczew-
ski Antal Majnek powiedzia³
mi, ¿e jako pierwsi przedsta-
wiciele Koœcio³a rzymskoka-
tolickiego wyci¹gnêli d³oñ do
Romów franciszkanie. Obec-
nie Romami opiekuj¹ siê

siostry dominikanki, kap³ani
diecezjalni oraz katecheci
œwieccy. W taborach cygañ-
skich w Wyszkowie, Pawszy-
nie oraz innych z udzia³em
„Caritas-Spes” Koœcio³a rzym-
skokatolickiego zosta³y wy-
budowane Centra duchowe
Romów, gdzie jest kaplica,
salki, kuchnia oraz inne po-
mieszczenia. Podejmuje siê
próby nauczenia Romów prac
w ogrodzie, a tak¿e robienia

ró¿nych pami¹tek. Siostry
zakonne, maj¹ce wykszta³-
cenie medyczne i pracow-
nicy „Caritas-Spes” zaopie-
kowali siê stanem zdrowia
Romów, którzy maj¹ najni¿-
szy na Ukrainie poziom
¿ycia. Wielu Cyganów nie
do¿ywa wieku 50 lat. W
taborze w Pawszynie us³y-
sza³em, ¿e czêsto kobiety,
które maj¹ lada chwila uro-
dziæ, nie s¹ przyjmowane do
szpitali. Powodem jest brak
dowodów lub ³apówki. Dziêki
wytrwa³ej interwencji pracow-
nika socjalnego „Caritas-
Spes” zosta³o uratowane ¿ycie
niejednej Cyganki i wielu cy-
gañskich dzieci. Niestety, mo-
¿liwoœci koœcielnych organi-
zacji charytatywnych oraz
ich sponsorów zagranicz-
nych s¹ ograniczone.

„Biznes” na miote³kach
Opodal wsi Serednie po-

znajemy tabor cygañski, w

którym jest ponad 130 chat.
Towarzyszy nam ha³aœliwa
dziatwa cygañska. S¹ tu prze-
wa¿nie gliniane cha³upy o
niewymyœlnych kszta³tach,
mo¿na tak¿e zobaczyæ bu-
dynki gospodarcze dla ptac-
twa czy œwiñ. Koni, jednak,
jest wiêcej ni¿ samochodów,
³¹cznie z le¿¹cymi na ogrom-
nych kupach z³omu, który
Cyganie zbieraj¹ po okolicz-
nych wsiach.

„Przewa¿nie tylko tak mo¿-
na w domu zarobiæ jakiœ grosz”
- skar¿¹ siê m³odzi mê¿czyŸni,
którzy zaprosili mnie do swej
cha³upy. Chwal¹ siê, ¿e jest
u nich ³adnie – na œcianach
s¹ dywany, stoj¹ tu meble,
jest telewizor kolorowy.

Czêœæ Romów wyje¿d¿a
st¹d do taboru w Sosnówce
pod Sokalem na Ziemi Lwow-
skiej. Tam, na zab³oconych
miejscach, jest okazja do
tego, by z ³yka pleœæ koszyki.
Leœniczy pozwalaj¹ na r¹ba-
nie w lesie ga³êzi brzozowych,
z których Cyganie robi¹ mio-
te³ki. Mówi¹, ¿e mo¿na w ten
sposób nieŸle zarobiæ. Nieste-
ty, milicja czêsto zatrzymuje
Cyganów nie maj¹cych dowo-
du, trzeba wykupywaæ ich
z aresztu.

Ci, którzy s¹ u w³adzy lub
d¹¿¹ do niej, wspominaj¹ o
Romach z dowodami jedynie
w czasie kampanii wyborczej.
Agitatorzy przychodz¹ wów-
czas do wszystkich taborów.
Obiecaj¹ nawet przys³owiowe
gruszki na wierzbie, niechby
tylko Cyganie przyszli i zag³o-
sowali. Cyganom z Zakar-
pacia obojêtne jednak jest,
kto zostanie wybrany i kto
bêdzie kierowa³ Ukrain¹. Ma³ej
mniejszoœci s³owackiej po-
maga tu S³owacja, rumuñskiej
- Rumunia, Wêgrzy maj¹
poparcie z Wêgier, tylko Ro-
mowie nie maj¹ pañstwa ma-
cierzystego. Najbardziej grzeje
ich chyba s³oñce, które wscho-
dzi po tej stronie œwiata, gdzie
bardzo dawno i bardzo daleko
mieli Cyganie, hen w Indiach,
sw¹ ojczyznê.

na Zakarpacie



18
24 kwietnia – 14 maja  2009 * Kurier Galicyjski

O lwowskiej poczcie z kus-
toszem Marianem Wahu³¹
rozmawia³ JURIJ SMIRNOW
zdjêcia autora

We Lwowie otwarto nowe
muzeum – „Muzeum his-
torii Poczty” w Pa³acu Ban-
dinellich Rynek, 2. Znajduje
siê on w XVII – wiecznej
zabytkowej kamienicy. Ca³a
wystawa jest bardzo inte-
resuj¹ca i pochodzi ze zbio-
rów Lwowskiego Muzeum
Historycznego. Obok znajduje
siê pomieszczenie prawdziwej
poczty, w której mo¿na
kupiæ upominki, specjalne
znaczki, koperty etc.

Jednym, z autorów pro-
jektu muzeum jest kustosz
Lwowskiego Muzeum His-
torycznego, dr Marian Wa-
hu³a, który ju¿ kilkakrotnie
zamieszcza³ swoje publi-
kacje w „Kurierze”.

- Panie Marianie, proszê
opowiedzieæ, jak powsta³a
idea stworzenia muzeum?

- Idea zorganizowania
muzeum poczty powsta³a ju¿
dawno. To jest pierwsze mu-
zeum poczty na terytorium
Ukrainy. Przed naukowcami
sta³ problem stworzenia ek-
spozycji, która by jednoczeœ-
nie przedstawia³a w¹ski za-
kres dzia³alnoœci ludzkiej,
jak¹ jest dzia³alnoœæ pocztowa
i jednoczeœnie obejmowa³a
ca³¹ historiê, rozwój spo³e-
czeñstwa naszego miasta
Lwowa. Nale¿a³o pokazaæ
ci¹g³oœæ tradycji pocztowej
w naszym kraju; jak ona
powsta³a i rozwija³a siê,
podkreœliæ etapy jej tworze-
nia, a zarazem nadaæ jej spe-
cyficzne lwowskie zabarwienie.
Na wystawie przedstawiono
ponad 100 oryginalnych ek-
sponatów. Ponad po³owy lwo-
wiacy jeszcze nie widzieli,
bowiem przez wiele lat znaj-
dowa³y siê one w magazynach
muzealnych.

Jeszcze za czasów ksi¹¿ê-
cych na terenach Rusi Halic-
kiej zamo¿ni ludzie, ksi¹¿êta
mieli po prostu goñców, któ-
rzy przekazywali ich pocztê.
Dla innych by³o to niedo-
stêpne. Na naszych ziemiach
kontynuatorem sprawy pocz-
towej by³ kupiec z Florencji
Roberto Bandinelli. W³aœnie
on za czasów Zygmunta Au-
gusta odnowi³ pocztê, która
we Lwowie by³a za³o¿ona
wczeœniej przez W³ocha Mon-
teluppi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
Roberto Bandinelli by³ ojcem
poczty lwowskiej. Swoistym
bodŸcem dla dalszego rozwo-
ju poczty by³o stworzenie
poczty dyli¿ansowej, stwo-

rzenie skrzynek pocztowych.
We Lwowie pojawi³y siê one
dziêki armii Napoleona.
Najbardziej rozwinê³a siê
poczta za czasów Austro-
Wêgier.

- Przy wejœciu widzimy
portrety królów W³adys³awa
Jagie³³y i Jana III Sobies-
kiego. Jaki maj¹ oni udzia³
w rozwoju poczty lwowskiej?

- Lwów jako czêœæ Rze-
czypospolitej podporz¹dko-
wywa³ siê edyktom królewskim
i w³aœnie podstawy „sprawy
pocztowej” w Polsce stworzy³
W³adys³aw Jagie³³o. On jako
pierwszy zwróci³ uwagê na
potrzebê stworzenia regular-
nych przewozów kurierskich,
oczywiœcie niedostêpnych dla
ogó³u. Jan III Sobieski pod-
czas swoich wypraw, by lepiej
orientowaæ siê w sytuacji, na
przyk³ad w rozmieszczeniu
wojsk nieprzyjacielskich,
postanowi³ stworzyæ spe-
cjalne bazy dla kurierów,
którzy przekazywali odpo-
wiedni¹ informacjê. Jednak
warto zaznaczyæ, ¿e ka¿dy z
polskich królów, w tej czy
innej mierze przyczyni³ siê do

rozwoju dzia³alnoœci pocz-
towej.

- Proszê opowiedzieæ o
najbardziej ciekawych ek-
sponatach wystawy?

- Oto, na przyk³ad skrzynia
-sejf z kluczem. W³aœnie w ta-
kich skrzyniach przewo¿ono
pierwsz¹ pocztê. Równie¿

mo¿emy zobaczyæ XVII- wiecz-
n¹ skrzynkê z Or³em polskim
i Pogoni¹ litewsk¹, która
prawdopodobnie by³a równie¿
wykorzystywana dla potrzeb
pocztowych. Du¿a skrzynia,
która u nas siê znajduje, by³a
wykorzystywana dla poczto-
wych przewozów w osiem-
nastowiecznych dyli¿ansach.
Znajduje siê tu równie¿ du¿a
makieta Bramy Krakowskiej
w Lublinie z zegarem. Urzêdnik,

który dy¿urowa³ na tej wie¿y,
dŸwiêkiem swego ro¿ka oznaj-
mia³ nie tylko godzinê, ale
równie¿ przybli¿anie siê dyli-
¿ansu pocztowego do bram
miasta. Na naszej wystawie
mo¿na zobaczyæ równie¿ taki
ro¿ek. W drugiej sali jest du¿o
litografii dyli¿ansów. W³aœnie
dziêki litografiom mo¿na
poznaæ rozwój poczty, czyli
jak wygl¹da³ dyli¿ans, pra-
cownicy poczty w tym czy
innym okresie, jak odbywa³
siê sam proces przewiezienia
listów. Równie¿ widzimy zbrojê,
która by³a nieod³¹czn¹ czêœci¹
wyposa¿enia pracowników
poczty dyli¿ansowej. By³y to
tromblony. Broñ by³a potrzebna,
poniewa¿ czêsto zdarza³y siê
wówczas napady rozbójników.
Je¿eli chodzi o okolice Lwowa,
to zdarza³o siê to doœæ rzadko,
natomiast za najbardziej nie-
bezpieczne w XVII w. uwa¿ano
okolice Krakowa. Czêstych

napadów oczywiœcie dozna-
wa³y dyli¿anse przewo¿¹ce
pieni¹dze. Mo¿na te¿ zobaczyæ
zrekonstruowany mundur
urzêdnika pocztowego z cza-
sów austriackich.

Obok jest portret Wac³awa
Rzewuskiego, który bardzo
siê przyczyni³ do rozwoju
poczty na ziemiach kreso-
wych.

S¹ XIX – wieczne kolorowe
widokówki Krakowa, nato-

MUZEUM POCZTY WE LWOWIE
Novum na Ukrainie
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miast mamy problem z ana-
logicznymi widokówkami
lwowskimi. Mamy te¿ XIX –
wieczny s³up graniczny, który
sta³ na granicy z Rosj¹ na
Podolu. W naszym muzeum
umieœciliœmy go, by podkreœ-
liæ rozwój poczty miêdzyna-
rodowej i pracy kurierów na
trasach miêdzy Imperium
Rosyjskim a Austro-Wêgrami.

W naszym muzeum s¹
dwie unikatowe rzeczy: torba
do przenoszenia poczty i spe-
cjalna skrzynia o wygl¹dzie
beczki, w której przewo¿ono
pieni¹dze.

Proces przewo¿enia poczty
z jednego pañstwa do innego,
to by³ wówczas bardzo d³ugi.
Nawet podró¿ ze Lwowa do
Krakowa trwa³a kilka dni.
Dopiero w XIX w., rozwój kolei
znacznie przyspieszy³ terminy
pocztowych dostaw.

W trzeciej sali widzimy
telegrafy Morse’a z lat 30.
XX w., wyprodukowane w³aœ-
nie we Lwowie. W muzeum
jest równie¿ niedu¿a witryna
przedstawiaj¹ca rozwój poczty
lotniczej. Ekspedytor poczty
sk³ada³ przysiêgê. Mamy w
zbiorach œwiadectwo wysta-
wione na imiê kobiety Józefy
Zabag³ówny z dnia 29.03.
1913 r. Jednak mo¿emy rów-
nie¿ zapoznaæ siê z przysiê-
g¹, pochodz¹c¹ jeszcze z
1821 r. Obok niej znajduje
siê XIX – wieczna szpada
jednego z wy¿szych urzêdni-
ków Ministerstwa Poczt i Ko-
munikacji Imperium Austro-
Wêgierskiego. Nale¿a³a ona
do jednego z przedstawicieli
rodu hrabiów Go³uchow-
skich. Na pocztówkach i li-
tografiach przedstawiono
transport pocztowy koñca
XIX – pocz¹tku XX w. Jest
ciê¿arówka pocztowa i nawet
poci¹g pocztowy.

- Z kim wspó³pracowa³o
Muzeum Historyczne pod-
czas organizacji owej ekspo-
zycji i kto z pracowników
muzeum najbardziej przy-
czyni³ siê do tego?

- Wspó³pracowaliœmy z Mu-
zeum Poczty i Komunikacji
we Wroc³awiu. Je¿eli chodzi
o pracowników, to najbardziej
przy³o¿y³ siê do organizo-
wania tej wystawy muzealnej
kustosz i kierownik wydzia³u
Sergij Bogdanow. Pracownicy
wspó³czesnej poczty bardzo
nam pomogli podczas urz¹-
dzenia wnêtrza.

Tak dok³adnie opraco-
wana i urz¹dzona wystawa
muzealna niestety jeszcze
nie jest dostêpna dla zwie-
dzaj¹cych Pa³ac Banddinel-
lich. Zosta³o niedopracowa-
nych kilka drobnych spraw.
Mamy nadziejê, ¿e tak cieka-
wa wystawa nie bêdzie d³ugo
zamkniêta na k³ódkê. Cze-
kamy na oficjalne otwarcie
nowego muzeum. O tym wy-
darzeniu niezw³ocznie poin-
formujemy naszych Czytel-
ników we Lwowie i w Polsce.

KG

HELENA BERG

Polska dusza jest walecz-
na, wspó³czuj¹ca, goœcinna
i roztañczona, co by³o widaæ
na œwi¹tecznym op³atku u p.
Zbigniewa Wojciechowskiego.

Tego wieczoru pan Zbig-
niew podarowa³ nam wiele
serdecznych s³ów i radoœæ
wspólnego Op³atka. Odnios-
³am wra¿enie, ¿e cieszy³ siê
razem z nami. Czêsto cz³o-
wiek potrzebuje takiego im-
pulsu, aby zruszyæ z orbity
samotnoœci. Zaproszenie na
„Œwi¹teczny Op³atek” us³y-
sza³am w naszym Lwowskim
Polskim radiu. „PrzyjdŸcie
wszyscy i osoby w starszym
wieku”. Akurat w przeddzieñ,
w muzycznej audycji 1 pro-
gramu Polskiego Radia, Ma-
ryla Rodowicz œpiewa³a pio-
senkê „Ech ma³a, nie szalej”,
a na koñcu s¹ s³owa „Ech
ma³a poszalej, i w 80 lat nie
za póŸno”. Pomyœla³am, cze-
mu nie! Posz³am na œwi¹tecz-
ny op³atek po raz pierwszy.

Panie i Panowie, by³o weso³o,
tañczyliœmy jak w piosence
„tañcz, póki nios¹ ciê nogi,
tañcz nie ¿a³uj pod³ogi…”
Mo¿e rzeczywiœcie potrzebne
s¹ nam takie towarzyskie
taneczne spotkania, póki ¿yje
w nas m³ody duch. S³odki
cukierek wœród gorzkich pi-
gu³ek dnia codziennego. Na-
suwa siê równie¿ refleksja,

Długa droga do Karty Polaka
GDZIE TEN ŚWIAT DAWNYCH LAT?

KG

LEONID GOLBERG

„O tym, ¿e Drohobycz
jest stolic¹ œwiata, wie na-
wet g³upiec. Oczywiœcie jeœli
nie pochodzi on z Czernio-
wiec”, –  dowcipkowa³ kiedyœ
znany rosyjski filozof Alek-
sander Piatigorski. Ten afo-
ryzm, mimo wszystko, jest
prawdziwy. Zawiera on jednak
czêœæ prawdy. Pomimo nie-
chêci, a dla wielu po prostu
nieumiejêtnoœci, - dostrzec
i osi¹gn¹æ niezwyk³oœæ i osob-
liwoœæ miasta galicyjskiego
znad Tyœmienicy, pomimo
pewnej jego prowincjonal-
noœci, ono coraz wyraŸniej
staje siê jeœli nie stolic¹, to
powa¿nym centrum ducho-
wym w tej czêœci Europy.
Staje siê miastem, gdzie
przebiegaj¹ wydarzenia „zna-
kowe”, rezonansowe, o któ-
rych póŸniej du¿o siê mówi
i dyskutuje w œwiecie.

WeŸmy chocia¿by Miêdzy-
narodowy Festiwal Brunona
Schulza. W zesz³ym roku
odby³a siê ju¿ trzecia edycja
tego potê¿nego przedsiêwziê-
cia naukowo-artystycznego –
naprawdê rangi europejskiej.
Ka¿dy Festiwal mia³ swój
„rodzynek”. Ten, który zebra³
mi³oœników twórczoœci „dro-
hobyckiego samotnika” w
maju 2008, zosta³ naznaczo-
ny zjawiskami unikatowymi.
Do rodzinnego miasta Schulza
zjechali siê t³umacze jego ge-
nialnych utworów z 12 pañstw
œwiata (w tym z dalekiej
Brazylii oraz Izraela). W ra-
mach Festiwalu zosta³o zor-
ganizowane spotkanie in-

terpretatorów Sklepów cyna-
monowych oraz Sanatorium
pod Klepsydr¹, podczas
którego ka¿dy „dragoman”
przedstawi³ w³asna wersjê
t³umaczenia zaproponowa-
nego przez organizatorów
fragmentu z opowiadania
Schulza Wiosna.

Seminarium translator-
skie, które wspólnie prowadzili
znana lwowska filolog prof.
Maria Hablewicz oraz ¿ywy
klasyk literatury polskiej, po-
eta i t³umacz, Bohdan Zadura,
sta³o siê na tyle interesuj¹ce
i skuteczne, i¿ inicjatorzy tego
spotkania (Polonistyczne
Centrum Naukowo-Informa-
cyjne imienia Igora Menioka)
postanowili, ¿e takie semina-
rium powinno otrzymaæ
„drugie ¿ycie”.

To unikatowe spotkanie
znalaz³o swoje odbicie w ksi¹¿-
ce, która niedawno ukaza³a siê
w wydawnictwie „Ko³o” w
Drohobyczu, dziêki wspar-
ciu finansowemu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w Polsce. Ksi¹¿ka ta
obejmuje wymowne artyku³y
kuratorów seminarium – Ma-
rii Hablewicz oraz Bogdana
Zadury. Ich teksty to swoiste
s³owo wstêpne do zasadni-
czego korpusu zbioru, na
który sk³ada siê polski ory-
gina³ Wiosny oraz 12 t³uma-
czeñ na dziesiêæ jêzyków
œwiata. Wœród nich trzy t³u-
maczenia ukraiñskie – Andrija
Paw³yszyna, Wiery Meniok
oraz Andrija Bondara. Ksi¹¿-
ka zawiera tak¿e wypowiedzi
autorskie t³umaczy o w³asnej
pracy nad t³umaczeniem

prozy znanego drohobycza-
nina. Izraelczyka Uri Orleva,
dziêki któremu ukaza³ siê
hebrajski Schulz, a tak¿e
Henryka Siewierskiego (Bra-
zylia), Xaviera Farre z Hiszpa-
nii, W³ocha Lorenco Pompeo…
Obok zawodowców redaktor
zbioru da³a mo¿liwoœæ wypo-
wiedzi tak¿e debiutantom w
sferze t³umaczenia artystycz-
nego, dla których praca nad
Wiosn¹ sta³a siê zadaniem
specjalnym – Petry Zavrelovej
z Czech oraz dla m³odego
fiñskiego schulzologa Veikko
Suvanto.

Paradoksalnie, w ksi¹¿ce
nie ma t³umaczeñ na angiel-
ski i francuski. W ci¹gu ostat-
nich lat nie pojawi³y siê bowiem
nowe przek³ady Schulza na te
jêzyki. Dodamy, ¿e t³umacze-
nie francuskie sprzed oko³o
czterdziestu lat ma charakter
kolektywny. Natomiast nie-
miecka wersja Wiosny zna-
laz³a miejsce w tym tomie.
T³umaczenia dokona³a Doreen
Daume z Austrii. W³aœnie ona
dwa lata temu zaproponowa³a
nowe t³umaczenie Wielkiego
Bruna w jêzyku Heinego. Dzi-
siaj teksty te s¹ uznane za
najlepsz¹ interpretacjê twór-
czoœci drohobyckiego pisarza
w jêzyku niemieckim. Zosta³y
te¿ uhonorowane najwiêksz¹
austriack¹ nagrod¹ literack¹
imienia Ingeborg Bachman.

Spotkanie t³umaczy w Dro-
hobyczu prof. Hablewicz okre-
œli³a jako eksperyment, jako
wspóln¹ przestrzeñ dialogu
t³umaczy. Nowe wydanie droho-
byckie œwiadczy o tym, ¿e idea
okaza³a siê owocn¹, dlatego

zadecydowano przeprowadzaæ
podobne spotkania podczas
nastêpnych „Schulzfestów”.

Obecnie kierownik Polo-
nistycznego Centrum Nau-
kowo-Informacyjnego im. 
I. Menioka w Drohobyczu,
Wiera Meniok, przygotowuje
nastêpne wydania, poœwiê-
cone dzisiejszej obecnoœci
Schulza w jego mieœcie ro-
dzinnym i na œwiecie. Wkrótce
czytelnicy otrzymuj¹ Antolo-
giê materia³ów naukowych
I – III Miêdzynarodowych
Festiwali Brunona Schulza.
Ten tom sk³adaj¹cy siê z 17
tekstów zosta³ dofinanso-
wany przez Ministerstwo
Oœwiaty i Nauki Ukrainy. Przy
wsparciu finansowym Insty-
tutu Polskiego w Kijowie to
samo „Ko³o” w jêzykach ukra-
iñskim, polskim oraz angiel-
skim wyda zbiór artyku³ów
pod tytu³em Recepcja twór-
czoœci Brunona Schulza na
œwiecie.

Na pocz¹tku grudnia ub.r.
drohobyczanka, Wiera Me-
niok, dyrektor Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Brunona
Schulza zosta³a odznaczona
nagrod¹ „Za dobre sprawy”
przez Kapitu³ê niezale¿nego
czasopisma kulturalnego
„Ji”. By³y do tego podstawy.
W³aœnie dziêki staraniom
Pani Wiery i kierowanego
przez ni¹ Centrum Polonis-
tycznego miasto Schulza, jego
kultura staj¹ siê czêœci¹
ogólnoeuropejskiej przestrze-
ni kulturalnej.

(Autor jest dziennikarzem.
Mieszka w Drohobyczu)

czy uda³oby siê tak wszyst-
kim zebraæ je¿eliby nie pan
Wojciechowski, je¿eliby nie
jego przyjazd?

Lwowiacy s¹ goœcinni.
Chcia³abym wspomnieæ o spot-
kaniach. W 1953 r. w Kraju
pozwolono s³uchaæ muzyki
i tañczono ju¿ buggi – buggi.
Wtedy te utwory wykonywa³a
Carmen Moreno. Przyjecha³a

do Lwowa. Zamieszka³a w
prywatnym domu przy ul. Po-
tockiego. Œpiewa³a dla nas,
by³ wyœmienity tort, zrobi-
liœmy wspólne zdjêcie w og-
ródku. To by³ jeden ze swois-
tych powiewów z Polski.

Le¿y przede mn¹ artyku³,
umieszczony w Wiadomoœ-
ciach Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa – „To ju¿ historia”. Opi-
suje wydarzenia, zwi¹zane z
ide¹ za³o¿enia Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa. Pan Emil
Teœluk i inni dnia 15 stycznia
1988 r. zorganizowali pierw-
sze spotkanie grupy inicja-
tywnej TML.

Uwa¿am, ¿e ka¿dy z nas
musi pamiêtaæ o dawnych
latach, pisaæ o nich, aby nie
zosta³o nam jak w tej pio-
sence „chata dawno zawalona,
Ÿród³a biæ przesta³y, jab³oñ
usch³a, a marzenia – jeno ³zy
osta³y”.

Wspólna przestrzeń dialogu tłumaczy

MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM
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KRZYSZTOF SZYMAÑSKI
tekst i zdjêcia

Wiele miejscowoœci nosi
miano „per³y”. Tê mo¿na by
okreœliæ jako „Rubin Podola”
– rubin wtopiony w szma-
ragdy lasów, otoczony srebrn¹
pêtl¹ rzeki D¿uryn i oz³ocony
promieniami podolskiego
s³oñca. Wszystko to by³o,
niestety, kiedyœ...

Wrzesieñ. S³oñce muska
³agodnie zaorane podolskie
bezkresne pola, faluj¹ce ni-
czym woda pod lekk¹ bryz¹.
Gdzie-niegdzie pal¹ siê œcier-
niska, zasnuwaj¹c dymem
dolinki. Nie s³ychaæ ju¿ pta-
ków. Wszystkie  odlecia³y.
Skrêcamy z g³ównej drogi na
boczn¹. Ech, te boczne drogi!
Chocia¿ niby jeŸdzi po nich
mniej aut, to dziury i tu daj¹
siê we znaki. Wje¿d¿amy
pomiêdzy rzadkie zabudowa-
nia. Na p³otach suszy siê ku-
kurydza i tytoñ. Na podwór-
kach le¿¹ sterty s³omy, olb-
rzymie pomarañczowe dynie,
stoj¹ wory z ziemniakami.
Zapasy na d³ug¹ zimê. Nie
uœwiadczysz tu wiaderek z
jab³kami, gruszkami, czy
œliwkami przed furtkami jak
przy g³ównych drogach. Bocz-
na droga i turyœci rzadko tu
zagl¹daj¹.

Niespodziewanie po lewej
stronie drogi przerwa w zabu-
dowaniach. Droga biegnie
skrajem urwiska, odkrywaj¹c
wspania³y rozleg³y widok na
zagadkowe ruiny œwiadcz¹ce
o potêdze tych, którzy je zbu-
dowali. Poœród stromych,
prawie pionowo opadaj¹cych
œcian zbocza pêtla czegoœ, co
kiedyœ by³o rzek¹. Na tym, z
trzech stron oblanym wod¹
cyplu, stoj¹ dwie wie¿e i ruiny
œwi¹tyni. A¿ dziw bierze, sk¹d
w takiej g³uszy ta wspania³a
architektura uchowa³a siê do
dziœ. To s¹ w³aœnie pozosta-
³oœci po Czerwonogrodzie –
jednym z najstarszych miast
Podola, potê¿nej twierdzy,
wspania³ym zamku i ludnym
miasteczku.

Najpe³niejsz¹ historiê tego
grodu mo¿emy znaleŸæ w
„S³owniku geograficznym
Królewstwa Polskiego i innych
krajów s³owiañskich”, wyda-
wanym w latach 1880 – 1914
(wtedy by³o jeszcze co ogl¹daæ
i z kim rozmawiaæ o historii).
Zamek ten w kronikach ³aciñ-
skich figuruje jako Castrum
rubrum. Nazwa wziê³a siê od
czerwonego koloru tutejszych
ska³ piaskowych, z których

w tej czêœci Podola budowano
zamki i chaty, stodo³y i p³oty.
Nektórzy historycy wysuwaj¹
koncepcjê, ¿e nazwa Rusi
Czerwonej czerpie swoje ko-
rzenie w³aœnie z koloru tej
ziemi. Mo¿e ta teoria ma racjê
bytu, ale wymaga jeszcze
wielu ¿mudnych badañ nau-
kowych. A sam Czerwony
Gród lub Czerwonogród znany
by³ ju¿ w IX wieku jako sie-
dziba ksi¹¿¹t ruskich. Sk¹d
wziê³a siê tu osada ludzka,
nie wiadomo. Jedno, co mo¿-

na stwierdziæ na pewno - to,
¿e miejsce zosta³o wybrane
idealne do obrony: pêtla rzeki
D¿uryn i doœæ rozleg³y cypel
z jednej strony i strome, miej-
scami urwiste brzegi i g³êboki
w¹wóz z drugiej.

W XIV wieku Czerwono-
gród wraz z t¹ czêœci¹ Podola
przechodzi pod w³adanie
litewskich kniaziów Koriato-
wiczów. Z tego okresu pocho-
dzi lokalizacja tu klasztoru
dominikanów. Za panowania

w Kamieñcu starosty Teodo-
ryka Jaz³owieckiego w XV
wieku gród uzyskuje Prawo
Magdeburskie. Jako twierdza
przygraniczna stale jest nê-
kana przez Wo³ochów, Mo³da-
wian, Turków i Tatarów. To
w³aœnie oni w 1672 roku w
czasie oblê¿enia tej nieprzy-
stêpnej twierdzy, ¿eby j¹
zdobyæ, wpadli na pomys³
przekopania cypla poni¿ej
zamku i po³¹czenia rzeki no-
wym korytem. W ten sposób
naturalna fosa wysch³a i nie

stanowi³a ju¿ takiej przeszko-
dy w zdobyciu zamku. Ale w
taki sposób powsta³ najwy¿-
szy na Podolu wodospad – z
wysokoœci 16 metrów spie-
niona woda z hukiem spada
w dó³.

Z pierwszym rozbiorem
Polski skoñczy³ siê okres pa-
nowania w Czerwonogrodzie
Buczackich, Jaz³owieckich,
Dani³owiczów i Skarbków.
Nowymi w³aœcicielami podu-
pad³ego ju¿ wówczas zamku

zosta³a rodzina Poniñskich.
Oni to przebudowali sam
zamek, koœció³ i rozbudowali
osadê. Mury zamkowe, wy-
szczerbione wydarzeniami
minionych stuleci, zosta³y
rozebrane. Na ich miejscu sta-
nê³y dwie stylowe neogotyckie
baszty. Pomiêdzy nimi wbu-
dowano pa³ac ze wspania³¹
kolumnad¹. Przed pa³acem
rozbito ogród z wodotryskiem,
cienistymi alejkami i kwiet-
niki. Wszystko to mo¿na
obejrzeæ na starych widoków-
kach, lub oczyma wyobraŸni,
zwiedzaj¹æ malownicze ruiny.
Helena Poniñska za³o¿y³a
klasztor sióstr mi³osierdzia,
które opiekowa³y siê ubogimi,
chorymi i sierotami. Czerwo-
nogród w tych czasach za-
mieszkiwa³o oko³o 500 osób.
Na cmentarzu na wzgórzu

stanê³o mauzoleum Poniñ-
skich, gdzie umieszczono
p³askorzeŸbê „Alegoria œmier-
ci” autorstwa Bertela Tord-
waldsena. Dziœ mieœci siê ona
w Lwowskiej Galerii Obrazów,
natomiast po mauzoleum po-
zosta³y resztki œcian. W samej
osadzie dzia³a³a szko³a, m³yn,
gorzelnia. By³ tu te¿ klub
ludowy. Kwit³o ¿ycie.

Tak by³o do wybuchu I woj-
ny œwiatowej. Wojska rosyjskie
zajê³y Czerwonogród w 1915
roku. Opuszczaj¹æ go, Rosjanie
wyszabrowali co cenniejsze
pami¹tki i dzie³a sztuki, i po-
wa¿nie uszkodzili pa³ac. W
okresie miêdzywojennym
nowym w³aœcicielom uda³o
siê go wyremontowaæ na tyle,
¿e znów sta³ siê rezydencj¹.
Id¹æ z duchem czasu, obok
wodospadu przekopano no-
wy kana³ i czêœæ wody pusz-
czono na turbinê elektrowni
wodnej. W Czerwonogrodzie
rozb³ys³o œwiat³o elektryczne.

RUBIN PODOLA

Widok na ruiny zamku Castrum rubrum

Zamek w okresie swej œwietnoœci

Najwy¿szy na Podolu wodospad – z wysokoœci 16 metrów
spieniona woda z hukiem spada w dó³

I to nie tylko w pa³acu, ale
i pod strzechami.

Walec II wojny œwiatowej
nie omin¹³ tych terenów.
Najbardziej tragiczny dla
mieszkañców Czerwonogrodu
okaza³ siê prze³om lat 1943/
1944. Polaków z osady wy-
mordowa³a  UPA. Zw³oki wielu
uda³o siê odnaleŸæ dopiero
wówczas, gdy zesz³y œniegi
i pêk³y lody na D¿urynie.

Sam Czerwony
Gród lub Czerwo-
nogród znany by³
ju¿ w IX wieku
jako siedziba
ksi¹¿¹t ruskich.
Sk¹d wziê³a siê
tu osada ludzka,
nie wiadomo.

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Walec II wojny œwiatowej nie omin¹³
tych terenów. Najbardziej tragiczny
dla mieszkañców Czerwonogrodu
okaza³ siê prze³om lat 1943/1944.
Polaków z osady wymordowa³a UPA.
Zw³oki wielu uda³o siê odnaleŸæ
dopiero wówczas, gdy zesz³y œniegi
i pêk³y lody na D¿urynie.
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Pa³ac s³u¿y jako
t³o obozu i, zapewne,
by³ ulubionym
miejscem domo-
ros³ych „poszuki-
waczy skarbów”
i „mi³oœników”
graffiti.
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Po wojnie zmodernizo-
wano elektrowniê. Zasila³a
ona ju¿ nie pa³ac, a farmy
ko³chozowe, powsta³e w oko-
licznych miejscowoœciach:
Nerkowie, Sadkach, Nagórza-
nach i innych. Domy wioski,
palac, koœció³ i cmentarz
zrujnowano, resztki ludnoœci
przesiedlono do innych wio-
sek, a ca³oœæ wcielono teryto-

rialnie w obrêb wioski Ner-
ków. Czerwonogród znik³ z
mapy.

Po latach wzd³u¿ dawnej
drogi do pa³acu, prawdopo-
dobnie na fundamentach
dawnych domostw, stanê³y
bloki obozu pionierskiego z ta-
rasami-podcieniami, kuchnia
z jadalni¹, œwietlica i budy-
nek administracji. Wszystko
to funkcjonuje do dziœ. Koœ-
ciól przy takiej instytucji by³
absolutnie nie na miejscu –
wiêc go zrujnowano i zdewas-
towano. Pa³ac s³u¿y zaœ jako
t³o obozu i, zapewne, by³ ulu-
bionym miejscem domoros-
³ych „poszukiwaczy skarbów”
i „mi³oœników” graffiti: mury
s¹ upstrzone pami¹tkowymi
napisami w stylu – „здесь
был...”. G³ówn¹ atrakcj¹ po-
bytu w obozie by³y i s¹ wy-
prawy nad wodospad, gdzie
w upalne letnie dni mo¿na pod-
daæ siê masa¿om wodnym.

Wnêtrze zniszczonego  koœcio³a

W chwili obecnej do ca-
³oœci architektonicznej wspó³-
czesnego Czerwonogrodu
nale¿y dodaæ niebieski barak
klasztoru prawos³awnego
opodal ruin koœcio³a. Za-
mieszkuj¹ go dwaj brodaci
mnisi o niejasnej przynale¿-
noœci wyznaniowej, mówi¹cy
po rosyjsku, z ca³ym kolory-
tem tego jêzyka. Przed wej-

œciem do baraku na krze-
se³ku stoi kartonowe pud³o
z napisem „Пожертва на рес�
таврацию храма”. Ca³oœci ob-
razu dope³niaj¹ zaroœla, gêsto
wciskaj¹ce siê do ka¿dego
zak¹tka ruin... Sic transit
gloria mundi.

Obraz nie by³by pe³ny,
gdybyœmy nie wspomnieli
o jeszcze jednym obiekcie. Na
wprost wejœcia do koœcio³a
dziêki staraniom dawnych
mieszkañców Czerwonogrodu
usypano symboliczn¹ mogi³ê,
otoczono j¹ niewysokim p³ot-
kiem, a na metalowym krzy¿u
umieszczono tablicê w jêzyku
polskim, poœwiêcon¹ pomordo-
wanym w czasie wojny roda-
kom. Jest to jedyny obiekt
utrzymany w idealnym porz¹d-
ku, ozdobiony ¿ywymi i
sztucznymi kwiatami. Symbo-
liczne jest to, ¿e pamiêæ ludzka
w wielu przypadkach jest
trwalsza od kamienia.

Szanowni Pañstwo!
Ju¿ po raz dziesi¹ty nasi

rodacy z Kazachstanu i Sybe-
rii przebywaj¹ w Polsce w
ramach akcji „Wielkanoc
w Polsce 2009”. Z tej okazji
z 32 Polakami spotka³ siê w
Ratuszu Wiceprezydent War-
szawy W³odzimierz Paszyñski.

Pobyt Polaków w OjczyŸnie
zorganizowa³o Stowarzyszenie
„Wspólne Korzenie”. Koszty

wycieczki do Warszawy zo-
sta³y pokryte przez warszaw-
ski Ratusz. W pi¹tek goœcie
zwiedz¹ m.in. Muzeum Pow-
stania Warszawskiego i Stare
Miasto. Wczeœniej zobaczyli
Lublin, Kraków i Czêsto-
chowê.

Pozdrawiam!
Robert Trzaska

Wydzia³ Prasowy
Biura Promocji Miasta

Urzêdu Miasta
Sto³ecznego Warszawy

List

Sumy, 21 marca 2009
roku. W przypadaj¹cym
tego dnia Œwiatowym Dniu
Poezji cz³onkowie Towa-
rzystwa Kultury Polskiej
w Sumach zaprosili miesz-
kañców miasta na wieczór
literacko-muzyczny, po-
œwiêcony poezji polskiej.
Odby³ siê on w kawiarni
literackiej „Sumka”.

Wœród przyby³ych goœci
znalaz³a siê dyrektor biura
Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie, pani Maria Siwko,
przedstawiciele inteligencji
miasta Sumy, profesorowie
miejscowych uczelni, jak
równie¿ osoby zainteresowane
poezj¹ polsk¹ i nie tylko.

Wieczorek rozpocz¹³ siê
o godz. 16.00 od powitania
wszystkich przyby³ych przez
prezesa TKP w Sumach, pana
W³odzimierza Kuczyñskiego.
Rolê prowadz¹cej spotkanie
przejê³a pani Agnieszka Florian,
nauczycielka jêzyka polskiego,
skierowana do Sum przez
CODN w Warszawie.

Na spotkaniu królowa³y
wy³¹cznie wiersze poetów pol-
skich, jednak¿e inicjatorzy
wieczoru, szanuj¹c wszystkich
goœci – tak¿e tych, nie zna-
j¹cych jêzyka polskiego,
zadbali o to, by czêœæ utworów
zabrzmia³a w jêzyku ukraiñ-
skim b¹dŸ rosyjskim.

Zaproszeni goœcie mogli
nie tylko pos³uchaæ piêknej
poezji, ale tak¿e zapoznaæ siê
bli¿ej z sylwetkami wybranych
poetów. Spotkanie poœwiêcone
by³o w wiêkszoœci poetom XX
wieku, których zebrani nie
znali bli¿ej. Mottem artystycz-
nego spotkania by³y s³owa
z tomiku „Pieœni” Konstantego
Ildefonsa Ga³czyñskiego –
„...Wiêc ja chcia³bym Twoje
serce ocaliæ od zapomnienia”.

Zaprezentowane zosta³y
wiêc, utwory Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej, Juliana
Tuwima, W³adys³awa Bro-
niewskiego, Leopolda Staffa,
Boles³awa Leœmiana,  Konstan-
tego Ildefonsa Ga³czyñskiego,

Ewy Lipskiej, Wies³awy Szym-
borskiej i innych. Nie mog³o
jednak¿e zabrakn¹æ i króla
polskiej poezji – Adama Mic-
kiewicza. Recytacjê wierszy
przeplata³y piêkne utwory
poezji œpiewanej w wyko-
naniu szeroko znanego wœród
sumskich mi³oœników muzyki
zespo³u „Chanson”. Jan  Szyf-
rin, Oksana Skorobogatskaja,
Wiktor Syrowatski przy dŸwiê-
ku gitar zaprezentowali mist-
rzowskie wykonanie piosenek
z repertuaru Ewy Demarczyk
oraz Bu³ata Okud¿awy, który,
jak siê okaza³o, by³ blisko
zwi¹zany z Polsk¹. Zapro-
szeni artyœci dos³ownie zacza-
rowali s³uchaczy i przygotowali
ich duchowo do g³êbszego
odbioru recytowanej poezji.

Spotkanie nie odby³o siê
bez uczestnictwa najm³od-
szych przedstawicieli Polaków
w Sumach. Kasia Swierdlikowa
zaprezentowa³a wiersz  Tu-
wima „Okulary”. Daria Bo-
rowska zapozna³a s³uchaczy
z poezj¹ Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, a dwunasto-
letnia Alinka Ostrowska po
mistrzowsku zagra³a na pod-
sumowanie wieczoru utwór
Fryderyka Chopina.

W swoim s³owie, wyg³oszo-
nym na koniec spotkania,
dyrektor biura FOPnU pani
Maria Siwko podziêkowa³a
organizatorom imprezy i jej

uczestnikom za trud w³o¿ony
w przygotowanie wieczoru
oraz wyrazi³a nadziejê, ¿e naj-
m³odsze pokolenie Polaków
na ziemiach wschodniej Uk-
rainy bêdzie kontynuowa³o
popularyzowanie kultury
polskiej w szerokich krêgach
odbiorców. Po zakoñczeniu
czêœci artystycznej spotkania
goœcie zostali zaproszeni na
kawê i wspania³y tort.

W wieczorze poezji polskiej
brali udzia³ cz³onkowie Towa-
rzystwa Kultury Polskiej w
Sumach, przedstawiciel dzien-
nika ogólnoukraiñskiego
„G³os Ukrainy” pan W³adys-
³aw ̄ murkow, przedstawiciel
dziennika „Panorama”, profesor
Walenty Wandyszew, zastêpca
dyrektora gimnazjum nr 1
pani £arysa Simonienko, oraz
inni przedstawiciele inteli-
gencji miasta Sumy.

Uwa¿amy, ¿e wieczór lite-
racko-muzyczny poezji polskiej
odegra³ wa¿n¹ rolê w umoc-
nieniu stosunków polsko-
ukraiñskich i we wzbogaca-
niu wiedzy o kulturze polskiej
wœród mieszkañców Sum.

Z powa¿aniem
nauczycielka jêzyka

polskiego
Agnieszka Florian,

prezes TKP w Sumach
W³odzimierz Kuczyñski

OCALONO NIE TYLKO SERCE

Gra i œpiewa Oksana Skorobogatskaja z zespo³em „Chanson”

Przemawia prezes TKP w Sumach W³odzimierz Kuczyñski
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HASZEK I SZWEJK W JEDNYM STALI DOMU
(dokoñczenie z numeru poprzedniego)

TADEUSZ ZUBIÑSKI tekst
JURIJ SMIRNOW zdjêcie

Pierwszy zeszyt
przygód Szwejka

Mieszkaj¹c k¹tem u Sau-
era w domu „Pod Z³otym
Anio³em” pisze du¿o i ³atwo,
szybko i znakomicie, przy
wilgotnych od piwa stolikach
w knajpach, w rozgwarze i ha-
³asie. Wydolnie, bo ju¿ w
marcu roku 1921 nak³adem
Sauera ukazuje siê pierwszy
zeszyt „Przygód dobrego
wojaka Szwejka”, który zilu-
strowa³ przyjaciel Haszka
sprzed wojny, Józef Lada.
Józef Lada (1887-1957), ma-
larz i karykaturzysta,  wytrwa-
³y dobrodziej i druh Haszka.
Na ok³adce pierwszego wyda-
nia Szwejka widzimy Szwej-
ka, nakreœlonego przez La-
dê jako osobê przeciêtnie
szczup³¹ i bez ³ysinki, o wcale
nie nalanych policzkach. Ha-
szek wystêpuje te¿ w s³ynnym
kabarecie Voskoveca i Wericha,
propaguj¹cym nonsensowy
dowcip wysokiej próby, zasila
ten kabaret swoimi tekstami,
pisuje do organu KPCZ „Ru-
devo Pravo” artyku³y pole-
miczne i humoreski.

Na •y•kovie w mieszkaniu
Sauera Haszek napisa³ pierw-
szy tom „Przygód”. Zeszyty
sz³y jak woda, sprzedawali je
z rêki stoj¹c na rogach ulicy
autor, wydawca, brat wy-
dawcy Arnošt Sauer i Vaclav
Èermak, jako wspó³wydawca
„wykazany”. Plakat rekla-
mowy obwieszcza³, ¿e „Przy-
gody” bêd¹ siê ukazywaæ w
cyklu tygodniowym, w zeszy-
tach po 32 strony, cena za
zeszyt 2 korony. Ciekawy jest
pe³ny tytu³ „Osudy dobreho
vojaka Švejka za svìtove i obè-
anske valky zde i v Rusku”-
czyli „Przygody dobrego
wojaka Szwejka podczas
œwiatowej i  domowej wojny,
tutaj i w Rosji.”

Jednak w Pradze Haszek
dusi³ siê, nagonka urzêdowej
Pragi go mêczy³a, czu³ fi-
zyczne zagro¿enie, chcia³ siê
wyrwaæ z tej matni przes¹dów
i konwenansów. Ale dok¹d?
Idealistycznie najlepiej na
wieœ, do prostych ludzi. Skwap-
liwie skorzysta³ z przypad-
kowego zaproszenia, jakie
otrzyma³ od malarza Jaros-
³awa Panuszki, aby wraz  z  nim
pojecha³ do sielskiej Lipnicy
nad Sazaw¹ (Lipnice nad
Sazavou), na WysoczyŸnie
Morawskiej, do tych wyma-
rzonych prostych ludzi, na
œwie¿e powietrze. Pojecha³,
tak jak sta³, w sierpniu 1920,
w kapciach, nie powiadomi³
Szury, ale po¿yczony dzbanek
na piwo odda³ w szynku „Pod
Twardym Orzechem”. Jednak
lekarstw, po które wyszed³,
medykamentów dla chorej
pani Szury nie dostarczy³.
A trzy piwa du¿e wy¿³opa³ na
stoj¹co, powstrzymuj¹c spodnie

t¹ woln¹ rêk¹, gdy¿ pani
Szura zamknê³a mu pasek od
spodni, aby nie móg³ siê zbyt
daleko oddaliæ.

W Lipnicy
Najpierw w Lipnicy Haszek

zamieszka³ w gospodzie „U Ko-
runy” (pod koron¹), w³aœcicie-
lem lokalu i jak siê wkrótce
okaza³o kolejnym dobrodzie-
jem Haszka by³ Alexandr In-
vald. Po pewnym czasie prze-
prowadzi³ siê na miejscowy
zamek. Na pocz¹tek Panusz-
ka zasili³ Haszka po¿yczk¹
w wysokoœci 4000 koron. Po
pewnym czasie do Haszka do-
³¹czy³a pani Szura, o której
Haszek rozpowiada³, ¿e jest
ksiê¿niczk¹. Szybko wsi¹k³
w miejscowe œrodowisko, z³a-
pa³ piwny i serdeczny kontakt
z tubylcami, chodzi³ na spa-
cery, piknikowa³, odwiedza³
teatr w pobliskim miasteczku
Niemiecki Bród, prowadzi³
obfit¹ korespondencjê, przyj-
mowa³ goœci.

K³opoty ze zdrowiem
W listopadzie 1922 r.

Haszek i Szura przeprowa-
dzili siê do w³asnego wyre-
montowanego domku w Lip-
nicy pod numer 185. Wtedy
k³opoty ze zdrowiem znacznie
pog³êbi³y siê, Haszek skar¿y³
siê na bóle ¿o³¹dka, wymio-
towa³ czêsto, pi³ mleko, ponoæ
odstawi³ alkohole, miewa³
biegunki.

Haszek schy³kowy uskar-
¿a³ siê na serce, mia³ k³opoty
z kr¹¿eniem, puch³y mu nogi,
wygl¹da³ Ÿle, blady dysza³
i poci³ siê. Jego tusza,- rozty³
siê strasznie wa¿y³ 130 kilo-
gramów – nadawa³a mu wyraz
dobrotliwy, a wilgotne oczy
leniwie i têsknie patrzy³y z na-
lanej twarzy bez zarostu, z
uszami, podobnymi do uch-
wytów glinianego garnka,
³ysia³ na potêgê, sypa³y mu

siê zêby, wygl¹da³ w ostatnim
stadium jak kastrat. Samo
pisanie sz³o mu ciê¿ko, mu-
sia³ zatrudniæ jako sekretarza
niejakiego Klementa Štìpanka,
syna miejscowego posterun-
kowego Franciszka Štìpanka,
o którym przynajmniej ja
wiem ma³o, ów sekretarz ge-
niusza sta³ siê moim szwej-
kowskim Waterloo.

Štìpanek urodzi³ siê oko³o
roku 1880, by³ kiepskim
kopist¹, s³abo zna³ prawid³a
jêzyka czeskiego, szczególnie
jego ortografiê, bo sam Ha-
szek musia³ poprawiaæ proste
b³êdy np. w listach, które Štì-
pankowi dyktowa³. Literówek
w dyktowanej korespondencji
jest ca³a masa, np. niechlujny
pan sekretarz raczy³ pisaæ
t zamiast d, ale gorliwie bra³
400 koron miesiêcznie. Pan
sekretarz wspomina³: w ok-
resie, gdy Haszek dyktowa³
mi Szwejka, nie pi³ alko-
holu, tylko ci¹gle pali³,
jeden odpala³ od drugiego,
pi³ du¿o herbaty, mia³ zwy-
czaj chodziæ po pokoju z rê-
koma za³o¿onymi do ty³u.
I takim go pamiêtamy z tych
paru fotografii, które siê
zachowa³y. Pyzaty hedonista,
z pokaŸnym brzuszkiem w
ruskiej bluzie, o przymru-
¿onych od œmiechu oczkach,
pracowity tytan dowcipu,
brat-³ata, przymilny, jak pi-
jany pose³ i kronikarz do-
skona³y, bo bez biblioteki, bez
kwerend, maj¹c do dyspozycji
w³asn¹ pamiêæ, stworzy³
dzie³o ogromne i faktogra-
ficznie bez zarzutu, swoisty
fresk i manifest odchodz¹-
cego œwiata, który by³ jak
dinozaur, mo¿e okaza³y,
barwny, roztañczony, ale bez
przysz³oœci i bez sensu, nie-
rzadko.

Haszek mia³ œwiadomoœæ,
¿e odchodzi, pracowa³ inten-
sywnie codziennie od 9 do 12

do po³udnia i po po³udniu od
3 do 5 godziny. Humoru nie
traci³, œpiewa³ wêgierskie
piosenki ¿o³nierskie, mia³
dalekosiê¿ne plany wydaw-
nicze, np. zamierza³ w nastêp-
nych tomach wys³aæ Szwejka
po obu wojnach do Genui
i Ostendy, chêtnie podpisywa³
umowy wydawnicze, trady-
cyjnie i skutecznie wyk³óca³
siê o wysokie zaliczki, choæ
coraz bardziej trzês³y mu siê
rêce, wygl¹da³ jak portret tru-
mienny.

Œmieræ
Haszek dusi³ siê, 2 stycznia

znacznie mu siê pogorszy³o,
nie móg³ mówiæ. Na dzieñ
przed œmierci¹ zawo³ano do
niego miejscowego lekarza
doktora Ladislava Novaka,
ten nie przyby³, by³ u innego
pacjenta. Haszek zmar³ w
œrodê 3 stycznia 1923 r. przed
godzin¹ szóst¹ rano. Pow-
tórnie wezwano doktora La-
dislava Novaka. Lekarz poja-
wi³ siê i stwierdzi³, i¿ Haszek
zmar³ na zawa³ serca. Przy
ciele podczas obdukcji znaj-
dowa³a siê Szura i Marie Špi-
narova, pos³ugaczka Haszków.
Cia³o pisarza obmy³y kobiety
z miejscowego przytu³ku, ub-
ra³y w granatowy garnitur
i po³o¿y³y na biurku. To
wersja pani Szury. Istnieje
inna wersja ostatnich chwil
geniusza, któr¹ przekaza³o
kilka osób.

Otó¿ na dwa dni przed zgo-
nem Haszek zapad³ na zapa-
lenie p³uc, doktor Ladislav
Novak zaaplikowa³ mu seriê
zastrzyków, ale wiêkszych
nadziei nie robi³, organizm by³
wyniszczony i schorowany,
mo¿e odnowi³a siê malaria.
Doktor Novak utrzymywa³, ¿e
leczy³ Haszka ju¿ od 4 ty-
godni, ¿e bywa³ u niego co-
dziennie. Haszek nie móg³
chodziæ, le¿a³ i ciê¿ko dysza³,

o 11 godzinie fatalnej nocy
pos³a³ pos³ugaczkê Špinarov¹
pod doktora Novaka. Ten na-
tychmiast przyby³, Haszek
roztrzêsiony siedzia³ przy
stole i próbowa³ spisaæ swoj¹
ostatni¹ wolê. Gdy zobaczy³
wkraczaj¹cego doktora, ucie-
szy³ siê, i poprosi³ go, aby na-
pisa³ mu testament. Doktor
zgodzi³ siê, napisaæ to, co mu
Haszek podyktuje.

Haszek nieco uspokojony,
po³o¿y³ siê do ³ó¿ka, doktor
zrobi³ mu ciep³e ok³ady na
nogi, w chwili gdy dyktowa³
swój testament nie  mia³ go-
r¹czki, w miarê wyraŸnie siê
wys³awia³, œwiadkami ostat-
niej woli pisarza byli doktor
L. Novak, Marie Špinarova,
20 letnia pos³ugaczka Hasz-
ków, Marie Vlèkova -s¹siadka
i Josef Rajdl. W³aœnie ta os-
tatnia osoba jest wa¿na. Josef
Rajdl by³ ówczesnym lipnic-
kim starost¹. Oto jego wspom-
nienie: przyby³em do miesz-
kania Jaros³awa Haszka 3
stycznia 1923 wczeœnie rano.
Haszek le¿a³ w ³ó¿ku nie-
przytomny. Obecny w miesz-
kaniu doktor Novak poprosi³
mnie, abym by³ œwiadkiem
ostatniej woli gospodarza,
któr¹ mi odczyta³. By³a ona
ju¿ podpisana przez samego
Haszka i 3 œwiadków. Podpi-
sa³em i ja, dzia³o siê oko³o
godziny 8 rano. Wersjê dok-
tora Novaka w pe³ni pot-
wierdzi³y Marie Špinarova,
pos³ugaczka Haszków od 23
listopada 1922 i jej siostra
Teresa. Obie utrzymuj¹, ¿e
Haszek umar³ o godzinie 8.30
rano, zaœ Marie ostatni¹ wolê
swego pracodawcy podpisa³a
oko³o godziny 1 w nocy. Obie
wersje zgadzaj¹ siê co do
jednego, wbrew kalumniom,
¿e Haszek zmar³ w stanie
zamroczenia alkoholowego,
jakie by³y rozsiewane przez
wrogów i zawistników geniu-
sza, w chwili œmierci Jaros³aw
Haszek by³ trzeŸwy, jak kotek,
bo przez ostatni tydzieñ ¿ycia
pi³ wy³¹cznie mleko.

Sekretarz Haszka telefo-
nicznie powiadomi³ o œmierci
Jaros³awa jego brata Bohu-
mila, statecznego urzêdnika
w banku Slavia w Pradze.
Bohumil Haszek przejecha³
kolej¹ tego¿ dnia wieczorem,
ale nawet na cia³o nie spoj-
rza³. Ograniczy³ siê wy³¹cznie
do za³atwienia kwestii for-
malnych, szczególnie zainte-
resowa³ siê dobytkiem zmar-
³ego, i jeszcze w nocy powróci³
do Pragi, aby, jak oœwiadczy³,
za³atwiæ sprawê kremacji
zw³ok brata w praskim kre-
matorium. Ogólnie by³o
wiadomo, i¿ Jaros³aw Haszek,
jako bezwyznaniowy, wyrazi³
wolê, a¿eby po œmierci jego
cia³o zosta³o spopielone.
Bohumil Haszek wyjecha³,
ale ju¿ nie da³ znaku ¿ycia,
i wiêcej w Lipnicy siê nie po-
kaza³.

Szwejk-rowerzysta na Rynku we Lwowie
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Pogrzeb
Có¿ by³o robiæ, musiano

pochowaæ Haszka w mo¿liwy
do zaistnia³ych okolicznoœci
sposób. Trumnê wykona³
miejscowy stolarz Jindra,
dziwnym trafem losu, trumnê
bia³¹, gdy¿, tylko taki mia³
materia³ na podorêdziu.
Trumnê bia³¹, jak siê prak-
tykuje przy pochówku nie-
winnych dzieci. Dzieñ pogrze-
bu, sobota, by³ brzydki i za-
chmurzony, zimny. Trumnê
musiano wynosiæ oknem,
gdy¿ przez w¹skie na 55 cm
drzwi taka du¿a trumna nie
mog³a przejœæ. Pogrzeb odby³
siê po po³udniu, bez udzia³u
ksiêdza, jako rodzina tu¿ za
trumn¹ sz³a pani Szura i sy-
nek Richard, tu¿ za nimi
postêpowali przybyli z Pragi:
mistrz Panuška i drugi wier-
ny przyjaciel pisarz Zdenek
Matej Kudìj. Trumnê ponieœli
cz³onkowie ko³a Soko³ów, z
Lipnicy ale ubrani po cywil-
nemu, mowê nad grobem wy-
g³osi³ miejscowy nauczyciel
Mareš, prezes tutejszego So-
ko³a i przyjaciel Haszka.
Podobno pierwsza ¿ona Hasz-
ka Jarmila na sam pogrzeb
nie przysz³a, ale posz³a na-
stêpnego dnia na grób Hasz-
ka i z³o¿y³a na nim kwiaty.
Haszek pochowany zosta³
pod murem, tam gdzie siê
grzebie samobójców, w mo-
gile bez krzy¿a. Na grobie
umieszczono urywek z legio-
nowego wiersza: Austrio,
nigdy nie by³aœ tak doj-
rza³a do upadku, nigdy
tak skazana, nigdy tak
przeklêta. Z niewiadomych
przyczyn po paru latach ten
napis usuniêto.

Sukces Szwejka
Czy Haszek siê dorobi³ na

sukcesie handlowym swej
epopei? S³awy i legendy na
pewno ju¿ za ¿ycia tak, ale czy
materialnie równie¿? Œmiem,
¿e w¹tpiê – odpowiem tak po
gogolowsku. Bezpoœrednio po
œmierci sporz¹dzono spis
inwentarza zmar³ego. Oto on:
jeden znoszony garnitur,
palto - bez oceny, bielizna - jak
wy¿ej, dwie pary gaci, cztery
koszule w stanie mocno
zu¿ytym - ca³oœæ tego „maj¹t-
ku” wyceniono na 400 koron.
Ksi¹¿ek i pierzyn nie stwier-
dzono, co do mebli to Alek-
sandra Lwowa zadeklarowa³a,
¿e stanowi¹ jej osobist¹
w³asnoœæ.

Obecnie w domku Haszka
znajduje siê ma³e muzeum
jemu poœwiêcone, otwarte
oprócz poniedzia³ków od
czerwca do wrzeœnia od 9 do
13, dzia³aj¹ce dziêki stara-
niom wnuka pisarza, in¿y-
niera Ryszarda Haszka, a przy
lipnickim zamku znajduje siê
pomnik pisarza, jego grób na
starym cmentarzu zosta³ pod-
dany renowacji, jest zadbany,
s¹ na nim kwiaty i wieñce
sk³adane przez wielbicieli jego
twórczoœci z ca³ego œwiata.
Odbywaj¹ siê miêdzynaro-

dowe konferencje haszkow-
skie, po³¹czone z piwnymi
biesiadami, jakby inaczej
w gospodzie „Pod Koron¹.”

Jeszcze jedno. Najbardziej
intymn¹ pami¹tk¹ po Hasz-
ku, jaka nie zosta³a ujêta w
owym spisie, by³y pimy - tra-
dycyjne rosyjskie zimowe
buty z filcu, z cholewkami,
obramowanymi czarn¹ skór¹,
wysokie na pó³ metra, które
Haszek przywióz³ ze Zwi¹zku
Sowieckiego. Pimy Haszka
mistrz Panuška przekaza³ na
zamek Lipnicki do muzeum,
zachowa³y siê do naszych
czasów. W ogóle Haszek - to-
talny abnegat nie przywi¹-

zywa³ wagi do jakoœci i sto-
sownoœci ubrania, w okresie
lipnickim paradowa³ w po³a-
tanych spodniach, i w rosyj-
skiej rubaszce, któr¹ prze-
pasywa³ niebieskim albo
czerwonym damskim paskiem,
a g³owê w upalny dzieñ na-
krywa³ rosyjsk¹ czapk¹ so³-
dack¹. Porz¹dniejsze ubranie
– w tym go pochowano – mia³
jedno: podarowane przez
leœniczego Bõhm’a. Darczyñca
wspomina³: ciemne ubranie,
które podarowa³em Haszko-
wi, by³o prawie nowe, tylko
jeden raz mia³em je na sobie.
Przez ca³e ¿ycie Haszek ze
swego wygl¹du i bardzo swo-
bodnego stosunku do kano-
nów mieszczañskiej prezen-
tacji stworzy³ swoist¹ auto-
stylizacjê na w³óczêgê, cygana.
Prasowanie wymiêtych i ce-
rowanie porwanych ubrañ
uwa¿a³ za nonsens.

Szwejk - to czeski Honza,
polski ludek powie, Jasiu
Zielone Ucho, taki dobrotliwy
g³uptak, ale tak g³upi, ¿e a¿
m¹dry. Ekstrawertyk z abso-
lutnym poczuciem rzeczywis-
toœci bez retuszu. Tradycja
ludowych kawalarzy ma
bardzo d³ugi rodowód od Dyla
Sowizdrza³a i Naseredina
pocz¹wszy, po chasydzkich
spryciarzy i kpiarzy, scepty-
ków, weselnych kuplecistów.
Sukces wydawniczy Szwejka
okaza³ siê zjawiskiem osza-
³amiaj¹cym, pierwsze wydanie
– nak³ad 10.000 egzemplarzy
rozesz³o siê na pniu. Zaraz po
œmierci Haszka wydawca
„Szwejka” pod³echtany ko-
mercyjnym sukcesem zleci³
kontynuacjê przygód pras-
kiemu komunistycznemu
dziennikarzowi i satyrykowi,
weteranowi wojny Karelowi
Vañkowi.

Vaniek powieœæ w poœpie-
chu dokoñczy³, tak jak umia³,
doraŸnie politycznie i w spo-
sób koszarowy, ³agodnie mó-
wi¹c, jego tekst znacznie na
niekorzyœæ odró¿nia siê od

kanonicznego Szwejka, i ak-
ceptacji u mi³oœników Szwejka
nie zdoby³, a od krytyków
otrzyma³ ciê¿kie baty, bo mu
siê nale¿a³y, ot co.

Z mitem szczêœliwej cesar-
sko-królewskiej monarchii,
tych starych dobrych czasów
rodem z krainy pogodnych
walczyków, dobrego wina,
zalotnych wiedeñskich Mizzis,
baronów cygañskich i ksiê¿-
niczek czardasza odwa¿y³o siê
zmierzyæ wielu pisarzy. Artur
Schintzler stworzy³ obraz
wiedeñskiej dekadencji, Ste-
fan Zweig – rejestr drzemi¹cych
upiorów historii, Haszek –
absurdów koszarowego drylu

i buntu wolnych ptaków prze-
ciw zastanym konwencjom
i konwenansom. Roberta
Musila to wezwanie przeros³o
do tego stopnia, ¿e nie zdo³a³
dokoñczyæ „Cz³owieka bez
w³aœciwoœci”. Wœród tych licz-
nych i genialnych jedynie
Józef Roth pozosta³ patriot¹
czarno-¿ó³tej monarchii do
koñca ¿ycia, przy czym jego
konserwatywny patriotyzm
umacnia³ siê tym bardziej, im
wiêcej lat mija³o od jej nie-
uchronnego upadku.

Szwejk – genialny idiota
debiutuje w humoreskach
Haszka ju¿ w roku 1911,
które wydane zosta³y rok
póŸniej jako Dobry wojak
Szwejk i inne osobliwe his-
toryjki (Dobry voják Švejk
a jine podvne historky).
Utwory te s¹ antyaustriack¹
i antywojskow¹ kpin¹. Szwejk
w tej wersji pojawia siê jako
gadu³ka-szewc z Vinohradów.
Uwa¿a siê, ¿e póŸniejszy
Szwejk jest kompilacj¹ cha-
rakteru i przygód zarówno
autora (przygody) oraz jego
towarzysza broni, gawêdzia-
rza i wydrwigrosza Frantiszka
Strašlipki - charakter, szcze-
gólnie inklinacje do kolory-
zowania, snucia anegdot
i szyderczego stosunku do
wszelkich autorytetów. Nato-
miast nazwisko i wygl¹d
Szwejka Haszek wypo¿yczy³
od swego piwnego kompana
Szwejka Józefa Juniora -
szewca i pedicurzysty, syna
Švejka Józefa, który to by³
dozorc¹ domu mieszcz¹cego
m.in. s³ynn¹ gospodê „U Ka-
licha”. Podczas pobytu w
Kijowie Haszek powróci³ do
stworzonego przez siebie
bohatera i w 1917 zosta³ wy-
dany Dobry wojak Szwejk w
niewoli (Dobrý voják Švejk
v zajetí). Krytyka monarchii
CK jest tu ostrzejsza, ni¿ we
wczeœniejszych humores-
kach, gdy¿ Haszek nie musia³
siê obawiaæ austriackiej cen-
zury, ponadto utwór spe³nia³

rolê agitacyjno-polityczn¹
jako ulotka, skierowana do
rodaków. Kijowska wersja
przygód Szwejka jest ju¿
zarysem powieœci, napisanej
po wojnie, znacznie siê jednak
jeszcze od niej ró¿ni. W 1921 r.
Haszek opublikowa³ w Cze-
chos³owacji pierwszy tom po-
wieœci Przygody dobrego
wojaka Szwejka podczas
wojny œwiatowej. Pomimo
popularnoœci wœród czytelni-
ków, krytyka czeska ch³odno
przyjê³a ksi¹¿kê, która doce-
niona zosta³a dopiero w Niem-
czech. Pierwsi na arcydziele
Haszka poznali siê niemieccy
pisarze i krytycy z Pragi: Max
Brod i dr Alfred Fuchs, z czes-
kich krytyków jako pierwszy
– Ivan Olbracht. To prascy
niemieckojêzyczni pisarze
wydali niemiecki przek³ad
Szwejka w praskiej oficynie
A. Synka. Przek³adu dokona³a
Greta Reiner. A co z polsk¹
percepcj¹ Szwejka? Jak to u
nas zwykle. DoraŸnie, i nie
dok³adnie zgodnie z ogóln¹
regu³¹ – mo¿na wydaæ, owszem,
ale w dozwolonych ramach,
zakreœlonych przez aktualnie
obowi¹zuj¹ce autorytety i od-
górne wytyczne.

Szwejk w polskim wydaniu,
czyli same k³opoty

Zacznijmy od pieca, samo
czeskie s³owo voják oznacza
po prostu „¿o³nierz”, i nie ma,
co tu mêdrkowaæ po pró¿nicy.

 Pawe³ Hulka– Laskowski
(1881-1946)z ¯yrardowa ro-
dem, z rodziny kalwiñskiej
o czeskich korzeniach, pierwszy
polski t³umacz u¿y³ byæ mo¿e
dla pokreœlenia efektu  komicz-
nego, mo¿e aby odró¿niæ z sa-
mej definicji polskiego dziel-
nego ¿o³nierza  od czeskiego
dezertera i piwosza stosuj¹c
archaizm „wojak”, martyrolo-
giê od szyderstwa. Gdy¿ Pawe³
Hulka-Laskowski nie przet³u-
maczy³ Szwejka literalnie, on
go spolszczy³, bardzo zrêcznie
skompilowa³ na motywach
dzie³a Haszka polski wariant
„Osudy dobreho vojaka Švejka
za svìtove valky”. B³êdów
rzeczowych znajdziemy w tym
quasi przek³adzie bez liku,
np. wed³ug PH-L pojawia siê
na praskich ulicach jakiœ
pasterz, a przecie¿ chodzi tutaj
o sutenera etc. Z topografi¹
miasta i czeskiej prowincji te¿
nie za dobrze, du¿o na so-
czystoœci i dosadnoœci trac¹
dialogi. Pierwsze wydanie,
nieco pruderyjne i swobodne
nadzwyczaj (np. t³umacz za-
mienia peda³ów w uczonych
panów, pi¿maka w magnoliê)
ukaza³o siê w roku 1930 w
oficynie wydawniczej Rój.

Drugi t³umacz Józef  Wacz-
ków (1933-2004), urodzony
te¿ w ¯yrardowie, swoje am-
bitne t³umaczenie opatrzy³
tytu³em „Dole i niedole dziel-
nego ¿o³nierza Szwejka pod-
czas wojny œwiatowej”, aby
siê radykalnie odci¹æ. W roku
1991 w ramach poprawiania
Pana Boga Waczków, m¹¿ ju¿

dosadniejszy, zastosowa³ ter-
min „¿o³nierz”, ale jego t³uma-
czenie toporniejsze literacko,
choæ lingwistycznie wierniej-
sze jêzykowi orygina³u i iro-
niczniejsze w przekazie, nie
przyjê³o siê, no i dobrze.
Zreszt¹ owe „osudy” z tytu³u
epopei to nie koniecznie zaraz
„dole i niedole”, ale bardziej
pojemnie: losy, przypadki, zda-
rzenia, awantury. U Niemców
jest ju¿ ostrzej – awantury.

Dzie³o Haszka
jest wiecznie ¿ywe

Równie¿ czeska krytyka
mia³a i ma wci¹¿ k³opoty ze
Szwejkiem. Dzie³o noœne,
powszechnie znane, jedyne
w swoim rodzaju, ale tu du¿o
wyliczaæ mo¿na tego ale.
Trudne do zaszeregowania
gatunkowo, niby pamflet na
star¹ Austriê, ale historia Au-
strii tamtej czarno-¿ó³tej by³a
czêœci¹ historii Czech. A jacy
s¹ sami Czesi w Szwejku? Oj,
niedobrze panie panowie:
tchórze, pijacy, lenie, wyrwi-
grosze, ³aziki, szulerzy, maru-
derzy, a wymowa ca³oœci dzie³a
destrukcyjna i defetystyczna,
i antyklerykalna a¿ do bólu,
no i te latryny, burdele, knajpy,
areszty, nihilizm, generalna
wulgarnoœæ. A gdzie mê¿ne
czyny, buduj¹ce przyk³ady,
subtelnoœæ uczuæ i powaga
chwili, w³aœciwe wzorce dla
m³odych? I to w czasie, gdy
czeska powieœæ s³awi³a legen-
dê zwyciêskiego wojska –
legionów w Rosji i opiewa³a
krzepi¹co narodowego ducha
dzieje ich bohaterskich czy-
nów. Programowym pisarzem
tej preferowanej formacji by³
Rudolf Medek (1890-1940)
oficer wojsk legionowych, po-
eta, dramaturg a od roku
1929 genera³, kawaler orderu
œwiêtego Stanis³awa, autor
piêciotomowego cyklu powieœ-
ciowego „Anabasis”, poœwiê-
conego walkom legionistów
w Rosji. W Polsce dzisiaj o
ksi¹¿ki Medeka upomni siê
mo¿e jakieœ doktorant bohe-
mistyki, albo ktoœ osobiœcie
poprzez zwi¹zki rodzinne za-
interesowany dziejami czeskich
legionów w Rosji w trakcie
I wojny œwiatowej i wojny
domowej, a dzie³o Haszka jest
wiecznie ¿ywe.

No có¿ czeskie przys³owie
poucza: „wszelka s³awa  polna
trawa.”

Po pierwsze, Szwejka trzeba
czytaæ w oryginale, kto nie
przeczyta³ Szwejka w czesz-
tinie, ten straci³  90% wartoœci
ksi¹¿ki, podobnie jest z „Przy-
godami Sherlocka Holmesa”,
równie¿ i tym arcydzie³em
koniecznie nale¿y siê delek-
towaæ w jêzyku orygina³u.

Po drugie, nale¿y czytaæ
Szwejka w oryginale, gdy¿ jest
to prze¿ycie pierwotne i czyste,
tak, jak smakowaæ chleb do-
mowy z w³asnego pieca, bez
konserwantów i surogatów -
zdrowo, smacznie, po¿ywnie,
i uczciwie w obu przypadkach.

Szwejk jest kompilacj¹ charakteru i przy-
gód zarówno autora oraz jego towarzy-
sza broni, gawêdziarza i wydrwigrosza
Frantiszka Strašlipki. Nazwisko i wygl¹d
Szwejka Haszek wypo¿yczy³ od swego
piwnego kompana Szwejka Józefa
juniora - szewca i pedicurzysty.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

KG



KURIER GALICYJSKI

DODATEK SPECJALNY

24 kwietnia � 14 maja 2009 nr 8 (84)

MEDIA POLSKIE NA UKRAINIE

JERZY MAREK
NOWAKOWSKI
Prezes Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie

Bohaterowie starych so-
wieckich filmów  wiedzieli
do czego s³u¿y gazeta. Wy-
dzierali z niej po kawa³ku
papier, by skrêciæ z czarnej
machorki papierosy. Tele-
wizor i radio z kolei mog¹
byæ piêknymi i praktycz-

STRUKTURA KRYSZTAŁU
Komu i po co potrzebne są polskie media na Ukrainie

nymi podstawkami pod
domowe bibeloty. Ale to
wszystko zastosowania
domowe. Po co wszak¿e,
gazety i radio s¹ potrzebne
takiej instytucji, jak Fun-
dacja Pomoc Polakom na
Wschodzie?

Porzucaj¹c ¿arty, mo¿na
powiedzieæ najkrócej, ¿e
media w œrodowiskach ta-
kich, jak polska spo³ecznoœæ
na Ukrainie, Bia³orusi, Lit-
wie czy w Rosji pe³ni¹ rolê
podobn¹ drobince kurzu,
która wpad³a do s³onej wody.
Staje siê ona punktem, wokó³
którego wytr¹ca siê kryszta-
³ek soli. Media s¹ oœrodkami
krystalizacji elit i lokalnych
spo³ecznoœci polskich. Wo-
kó³ nich, jako autorzy i czy-
telnicy b¹dŸ s³uchacze
zbiera siê grupa lokalnej
elity. Ludzie spotykaj¹ siê,
poznaj¹, wymieniaj¹ i uz-
gadniaj¹ pogl¹dy.

Drugim elementem – a z
punktu widzenia dziennika-

chowaniu i wzbogacaniu
jêzyka polskiego. Przebywa-
j¹c w œrodowiskach nie po-
s³uguj¹cych siê na co dzieñ
jêzykiem polskim, potrzebu-
jemy zarówno pisanego, jak
i mówionego s³owa ojczystego,
by zachowaæ czystoœæ i u¿y-
tecznoœæ jêzyka, jako narzê-
dzia komunikacji.

Fundacja Pomoc Polakom
na Wschodzie od pocz¹tku
swojej dzia³alnoœci za jeden
z najwa¿niejszych celów
uznawa³a odbudowê polskiej
prasy i mediów na ziemiach
wschodnich. Hitler i Stalin
pragnêli poprzez wywózki
i zamykanie szkó³, poprzez
programy repatriacyjne
i niszczenie kultury pozbawiæ
Polaków elity. Uznaliœmy,
¿e jej wspieranie i odbudowa
jest jednym z najwa¿niejszych
zadañ pañstwa polskiego po
roku 1989. A najlepszym
sposobem osi¹gniêcia tego
celu jest tworzenie dobrych
i niezale¿nych polskich

mediów. W ci¹gu dwudziestu
lat uda³o siê zbudowaæ setki
takich inicjatyw. Od du¿ych
rozg³oœni radiowych i gazet
codziennych przez polskie
programy telewizyjne a¿ po
ma³e gazetki parafialne czy
lokalne. Kurier Galicyjski
jest jednym z najlepszych
przyk³adów dobrej i skutecz-
nej inicjatywy medialnej. A
przypomniane ni¿ej tytu³y to
ledwie fragment przebogatej
palety inicjatyw Polaków.
Fundacja je wspiera, ale
tylko wspiera. Fundamen-
tem, na którym odbudowuje
siê kresowa polskoœæ, s¹
bowiem ludzie, którzy wk³a-
daj¹ swoj¹ pracê, czas i in-
telekt w budowanie tych
mediów, czyli w uparte
trwanie polskoœci. Pol-
skoœci, której media daj¹
najlepsze i najbardziej wi-
doczne œwiadectwo.

rzy pierwszym – jest funkcja
informacyjna mediów. Aby
gazeta lub radio odnios³y
sukces, musz¹ gwarantowaæ
odbiorcy, ¿e znajdzie w nich
te informacje, które s¹ dla
niego wa¿ne. W wypadku
mediów polskich na Wscho-
dzie, s¹ to przede wszystkim
informacje, dotycz¹ce spraw
lokalnych polskich spo³ecz-
noœci i kwestie pomijane w
g³ównych wydaniach dzien-
ników krajów, zamieszkiwa-
nych przez Polaków.

Funkcj¹ niezwykle wa¿n¹
jest tak¿e rola mediów w za-
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KAŻDY SAM O SOBIE
„Lwowskie

Spotkania”
Miesiêcznik spo³eczno-

kulturalny „Lwowskie Spot-
kania” zosta³ za³o¿ony w kwiet-
niu 2001 roku przez Bo¿enê
Rafalsk¹ – wieloletni¹ dzien-
nikarkê prasy polskiej w
Wilnie i we Lwowie, miêdzy
innymi  za³o¿ycielkê, a na-
stêpnie przez 10 lat redaktor
naczeln¹ „Gazety Lwowskiej”.
Od zawsze moim marze-

niem by³o stworzenie we

Lwowie pisma, które stara-

³oby siê choæby w czêœci

oddaæ charakter tego nie-

zwyk³ego miasta. Lwów to

gama przenikaj¹cych siê

nurtów  kulturowych, czasem

uzupe³niaj¹cych siê, czasem

wzburzonych, w konsek-

wencji daj¹cych musuj¹cy,

szlachetny trunek, niczym

grecka ma³mazja, z której

s³ynê³o miasto. Takie te¿

s¹ „Lwowskie Spotkania”

– mówi Bo¿ena Rafalska.

Miesiêcznik skupia twór-
ców, poszukuj¹cych mo¿liwoœci
prezentacji swojego dorobku
artystycznego. Pokazuje
twórczoœæ wspó³czesnych
poetów, jest diariuszem wy-
darzeñ kulturalnych, zajmuje
siê histori¹, szczególnie
akcentuj¹c polsk¹ tradycjê
Lwowa. Odwa¿nie podejmuje
problematykê relacji polsko-
ukraiñskich, prezentuje
dzieje Ormian, ̄ ydów, Greków.
Ambicj¹ gazety jest pokazanie
ca³ej ró¿norodnoœci odradza-
j¹cych siê we Lwowie spo³ecz-
noœci. Najwiêkszym sukcesem
gazety by³o przygotowanie
specjalnych numerów o Zbig-
niewie Herbercie, wizycie
Ojca œw. Jana Paw³a II w
czerwcu 2001 we Lwowie,
Akcji „Burza” na Ziemi Lwow-
skiej oraz wydany w listopa-
dzie numer poœwiêcony
Orlêtom Lwowskim. Pismo
wyró¿nia secesyjna szata
graficzna projektu ormiañ-
skiego artysty Sergiusza
Szachwerdowa-Krochmala.

„Kurier Galicyjski”
– to niezale¿ne pismo
Polaków na Ukrainie

Pismo ma status gazety
ogólnoukraiñskiej z prawem
dystrybucji tak¿e poza grani-
cami Ukrainy. Pismo posiada
dwie redakcje – lwowsk¹ i sta-
nis³awowsk¹ oraz korespon-
dentów w ró¿nych miastach
Ukrainy.

Jest dostêpne w kioskach,
w prenumeracie pocztowej
oraz prenumeracie redakcyj-
nej. Istnieje mo¿liwoœæ zapre-
numerowania gazety w Polsce
i innych krajach.

Prenumeratê mo¿na tak¿e
zamawiaæ za poœrednictwem
redakcji:
 kurier galicyjski@wp.pl

„Kurier Galicyjski” jest
dwutygodnikiem o profilu spo-
³eczno-kulturalnym. Pismo
zamieszcza informacje o dzi-
siejszym ¿yciu Polaków na
Ukrainie. Istotn¹ pozycjê zaj-
muj¹ te¿ materia³y historyczne.

Informuje o wszystkich
aktualnych wydarzeniach

wa¿nych dla obu pañstw i na-
rodów. Nie pomija wa¿nego
elementu polskiego ¿ycia na-
rodowego na Ukrainie, jakim
s¹ sprawy Koœcio³a rzymsko-
katolickiego w tym kraju.

Nak³ad pisma przekroczy³
6 tys. egzemplarzy.

Redaktor naczelny:
Marcin Romer.

Kontakt do redakcji:
kuriergalicyjski@wp.pl

Portal internetowy i e-wy-
danie Kuriera Galicyjskiego –
w przygotowaniu. Aktualnie
pe³ne wydanie „Kuriera Gali-
cyjskiego” jest dostêpne na
zaprzyjaŸnionej stronie:
www.duszki.pl oraz
www.pogranicze.eu

W artykule wstêpnym,
wydrukowanym w pierwszym
numerze „Kuriera Galicyj-
skiego”, który ukaza³ siê 15
sierpnia 2007 roku, redak-
tor naczelny Marcin Romer
napisa³:

„Jesteœmy pismem w
pe³ni niezale¿nym. Choæ
zrzeszamy ludzi o ró¿nych
pogl¹dach i przynale¿noœci
organizacyjnej, programowo
nie jesteœmy i nie chcemy
byæ organem ¿adnej orga-
nizacji.

Taka jest formu³a wolnej
prasy i zasady tej chcemy
dotrzymaæ.

Jesteœmy natomiast ot-
warci na wspó³pracê ze
wszystkimi œrodowiskami,
organizacjami i innymi zrze-
szeniami polskimi i nie
tylko polskimi, choæ te pierw-
sze maj¹ dla nas, ze zrozu-
mia³ych wzglêdów, znaczenie
pierwszoplanowe. Zawsze
chêtnie bêdziemy przedsta-
wiaæ ich dokonania i problemy.

Chcemy przy tym wspó³-
pracowaæ ze wszystkimi,
którym drogie jest s³owo
polskie i polska kultura.
Niezale¿nie od ich przyna-
le¿noœci organizacyjnej, na-
rodowoœci, wyznania.

Szanujemy i chcemy przed-
stawiaæ na ³amach naszego
pisma kulturê, dokonania
narodów i œrodowisk, ¿yj¹cych
razem z nami na tej ziemi.

Czerpiemy ducha z tej
„jagielloñskiej mozaiki”,
tak jak czynili to przodko-
wie nasi w dawnej Rzecz-
pospolitej. Dlatego te¿ bê-
dziemy wspieraæ oparte na
prawdzie porozumienie po-
miêdzy narodem polskim
i ukraiñskim. Uwa¿amy, ¿e
jest ono racj¹ stanu Polski
i Ukrainy. Tak, jak racj¹ stanu
jest wspólna europejska
droga. £amy naszego pisma
s¹ otwarte dla wszystkich”.

Zapraszamy do wspó³pracy
i ¿yczymy mi³ej lektury”.
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„Dziennik Kijowski”
Dwutygodnik. Dystry-

bucja na ca³y obszar Ukrainy
(+ prenumerata)

Nak³ad: 3500 egz.
To gazeta polskojêzyczna

na Ukrainie, zorientowana na
Polaków Ukrainy, aczkolwiek
czytana przez gros obywateli
kraju, w³adaj¹cych jêzykiem
polskim.

Pismo spo³eczne, ekono-
miczne, literackie.

Wydawane od 17 lat.
Ukaza³o siê ju¿ 350 nu-

merów pisma
Strona internetowa:

www dk.com.ua
Aktualny kontakt telefo-

niczny: +38-044-574-03-64,
tel. kom.:+380672353192

„Dziennik Kijowski” - to
najstarsze na Ukrainie pismo
w jêzyku polskim, docieraj¹ce
do wszystkich regionów Uk-
rainy, poprzez kolporta¿ w
sieci kiosków i prenumeratê.
Tytu³ zapo¿yczony zosta³ od
codziennej gazety polskiej,
wydawanej regularnie w Ki-
jowie w latach 1906-1916.

Ukazujemy siê w formacie
A 3 (1000 cm2) i nak³adzie do
3500 egzemplarzy. Dziêki

naszej Stronie Internetowej
dk.com.ua nasze publikacje
s¹ dostêpne na ca³ym œwie-
cie. Sporadycznie drukujemy
te¿ materia³y w jêzyku ukra-
iñskim i rosyjskim.

Jako ¿e ¿ycie gospodarcze
Ukrainy i Polski jest jednym
z czo³owych tematów gazety,
materia³y ekonomiczne pub-
likowane s¹ w ka¿dym z nu-
merów. W roku ubieg³ym
zdobyliœmy wyró¿nienie w
konkursie organizowanym
przez Stowarzyszenie Ekspor-
terów Polskich. Czytelnicy
prowadz¹ z Redakcj¹ bogat¹
korespondencjê, co sprawia,
¿e na bie¿¹co reagujemy na
ich potrzeby i spe³niamy ich
oczekiwania.

Przyjmujemy zamówienia
na reklamê i og³oszenia w
dowolnym formacie gazeto-
wym i elektronicznym i w do-
wolnym jêzyku.

Biuletyn Federacji Orga-
nizacji Polskich na Ukrainie
– Czasopismo „Nasze Drogi”

Pierwszy numer jako „ze-
rowy” ukaza³ siê na pocz¹tku
1994 r. Ówczesny Konsul Ge-
neralny RP we Lwowie Henryk
Litwin wypowiedzia³ siê na
³amach pisma:

„Z satysfakcj¹ witamy
Biuletyn. Wiele spodziewamy
siê po naszej wspó³pracy w
przysz³oœci. S³u¿ba konsu-
larna liczy na to, ¿e zyskamy
w ten sposób dostêp do swo-
istego przekaŸnika informa-
cji, przede wszystkim doty-
cz¹cych prawo-traktatowych
stosunków miêdzy Polsk¹
i Ukrain¹, które powinny zna-
leŸæ siê w arsenale ka¿dej
organizacji.”

Informacje, nadchodz¹ce z
wielu oœrodków s¹ podstaw¹
do przedstawienia ¿ycia Po-
laków. Zachowana jest stylis-
tyka wypowiedzi korespon-
dentów, jest to bowiem swo-
isty dokument zmian w s³ow-
nictwie i myœleniu, zachodz¹-
cych pod wp³ywem realiów
w okresie ubieg³ego pó³wiecza.
Jednoczeœnie Biuletyn jest
ogniwem, które ³¹czy Polaków,
poszukuj¹cych dróg do

integracji, powrotu do ko-
rzeni, wymianie doœwiadczeñ
i pogl¹dów, a równoczeœnie
ma wzbudziæ wiarê w sens
oraz potrzebê zachowania
i utrwalania poczucia œwia-
domoœci narodowej. W Biule-
tynie zamieszczone s¹ wiado-
moœci, dotycz¹ce dzia³alnoœci
FOPnU, treœci podpisywa-
nych dokumentów, oœwiad-
czeñ itp.

Dokumenty prawne na
proœbê naszych czytelników
drukowane s¹ w jêzyku
ukraiñskim, dla u³atwienia w
razie potrzeby korzystania z
nich na ró¿nych poziomach
administracji pañstwowej.

Znaj¹c strukturê i specy-
fikê rozmieszczenia Polaków
w tym kraju, d¹¿ymy do
kompleksowego rozwoju
poszczególnych regionów
i miejscowoœci, gdzie Polacy
s¹ autochtonami. Zreszt¹ nie
tylko. Ka¿dy dzieñ, ka¿dy rok
jest na wagê z³ota, bowiem
ka¿da zw³oka mo¿e spowo-

dowaæ, ¿e z utrat¹ œwiado-
moœci i przynale¿noœci naro-
dowej nie bêdzie komu poma-
gaæ, kogo odradzaæ.

W 2008 r. kwartalnik
zosta³ czasopismem dwumie-
siêcznym o nazwie „Nasze
Drogi”.

Redaktor naczelny Teresa
Dutkiewicz pe³ni funkcjê od
pierwszego dnia istnienia
czasopisma.

W sk³ad redakcji wchodz¹:
Igor Staruñko, El¿bieta Koro-
wiecka, Krystyna Angielska,
Maria Iwanowa. W ró¿nych
okresach wspó³pracowali
i wspó³pracuj¹: Stanis³aw
Oskar Czarnik (Warszawa),
Barbara Kryda (Warszawa),
Zbigniew Zwarycz (Lwów),
Aleksandra Krajnik (Borys-
³aw), Renata Tereszczenko
(Symferopol), Anna Górzyñ-
ska (Starokonstantynów),
Jadwiga Kuczabiñska (Czer-
niowce), Longina Sikirnicka
(Lwów), Marek Gierczak (Strza³-
kowice woj. lwowskie), Lucyna
Kubicka (Iwano-Frankowsk),
Eugenia D¹browska (Truska-
wiec) i in.

Za³o¿ycielem i wydawc¹
tygodnika jest Polskie Towa-
rzystwo Naukowe w ̄ ytomie-
rzu, które zarejestrowa³o
wydanie w grudniu 2001 r.
(œwiadectwo o pañstwowej
rejestracji drukowanego
zasobu œrodków masowego
przekazu ¯T nr 227 z dn.
19.12. 2001).

„Gazeta Polska” jest dwu-
jêzycznym tygodnikiem spo-
³eczno-oœwiatowym, celem
którego jest zapoznanie
szerokiego ko³a czytelników,
jak Polaków, tak i przedsta-
wicieli innych narodowoœci
z histori¹ i teraŸniejszoœci¹
mniejszoœci polskiej regionu.
Redaktorem naczelnym
wydania jest Irena Perszko.
Sta³y sk³ad redakcji - 10 osób
(Irena Perszko – redaktor na-
czelny, Ma³gorzata Sedzikow-
ska – korekta tekstów polskich,
Wiktor Lipiñski – korektor
tekstów ukraiñskich, Antonia
Syrokomska – sekretarz
redakcji, Natalia Micha³ow-
ska, Bogdan Bagiñski, Oksa-
na Konopiasta, Walentyna
Tymczyszyna, Maryna Kond-
ratiuk, Irena Swincicka -
korespondenci). W czasie ist-
nienia pisma w redakcji pra-
cowa³o oko³o 30 osób –
przewa¿nie studenci uczelni
wy¿szych ¯ytomierza.

Regularnie pisz¹ do gazety
ks. Stanis³aw Jakubczak –
rubryka „S³owo na niedzielê”
(Florencja W³ochy), Miko³aj
Oniszczuk – rubryka „Gospo-
darka” (Warszawa, Polska),
Tadeusz Krotos – rubryka
„Krotos na weso³o” (Gliwice
Polska), Zbigniew Lewiñski
(Starachowice Polska).

Nak³ad wydania stanowi
od 500 do 2000 egzemplarzy,
siatka dystrybucji obejmuje
oko³o 30 punktów w obwo-
dach ¿ytomierskim, kijowskim,

wo³yñskim i chmielnickim,
jest wysy³ana tak¿e do War-
szawy i Gdañska.

Idea za³o¿enia gazety pow-
sta³a w 2001 roku na posie-
dzeniu prezesów organizacji
polskich ¯ytomierszczyzny.
Po d³ugotrwa³ych dyskusjach
inicjatywê stworzenia i wyda-
nia gazety wziê³o na siebie
Polskie Towarzystwo Nauko-
we w ¯ytomierzu. Pierwszy
numer ukaza³ siê w lutym
2002 r. Gazeta ukazywa³a siê
w jêzyku polskim i ukraiñ-
skim dwa razy w miesi¹cu na
szeœciu albo czterech stro-
nach, obowi¹zki redaktora
naczelnego pe³ni³ Sergiusz
Rudnicki, w sierpniu 2006 r.
dziêki wsparciu Komitetu
Pañstwowego Ukrainy ds.
Narodowoœci i Religii wydanie
zosta³o tygodnikiem.

Obecnie gazeta jest wyda-
wana na 8 stronach. W gaze-
cie s¹ takie sta³e rubryki, jak
„¯ycie Polaków na Ukrainie”,
„Nowiny z Polski”, „Informa-
cja”, „Polityka”, „Aktualny
artyku³”, „S³owo na niedzie-
lê”, „Edukacja”, „Historia”,
„Minione”, „K¹cik dzieciêcy”
itp., jest program telewizyjny
na tydzieñ. Czasami z okazji
znacz¹cych wydarzeñ ukazuje
siê wydanie specjalne.

Cz³onkowie redakcji co
roku wyje¿d¿aj¹ na sta¿e
zawodowe do takich gazet
polskich jak „Gazeta Szkolna”
(Warszawa), „G³os W¹growiecki”
(W¹growiec), „Nowa Gazeta
Gostyñska” (Gostyñ).

Charakter materia³ów, ro-
la i ewolucja „Gazety Polskiej”

sta³y siê przedmiotem bada-
nia Tomasza Ku³akowskiego,
studenta Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego w Krakowie, który
poœwiêci³ jej sw¹ pracê licen-
cjack¹.

Materia³y dotycz¹ce ¿ycia
czy historii mniejszoœci
polskiej na Ukrainie s¹ dru-
kowane w jêzykach ukraiñ-
skim i polskim, informacje o
wymaganiach do materia³ów
mo¿na uzyskaæ w redakcji.
Gazetê mo¿na kupiæ u regio-
nalnych dystrybutorów i za-
prenumerowaæ, jest ona
tak¿e dostêpn¹ w Internecie,
elektroniczna wersja gazety
(cztery ostatnie numery gazety,
archiwum gazety z 2003
roku, sk³ad redakcji) jest na
stronie internetowej:
 www.ptnz.org.ua

Wydanie jest cz³onkiem
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich Ukrainy. Wydanie
jest akredytowane przy ¯yto-
mierskiej Obwodowej Admi-
nistracji Pañstwowej i Sek-
retariacie Administracji Pre-
zydenta Ukrainy.

Subskrypcyjny indeks –
96483 (w granicach obwodu

¿ytomierskiego).
Tygodnik spo³eczno-oœwia-
towy „Gazeta Polska”
Polskie Towarzystwo
Naukowe w ¯ytomierzu
Irena Perszko
ul. Witruka 55
1 Gimnazjum
Humanistyczne
¯ytomierz
Obwód ¯ytomierski
10009 Ukraina
e-mail: ptnz@op.pl
Adres dla korespondencji:
a/s 48, ¯ytomierz-24,
100024, Ukraina
tel. +38 (0412) 39-85-49
tel. kom. biura +38 (067)
412-15-70
tel. kom. +38 (097) 757-46-04

Tygodnik społeczno�oświatowy „Gazeta Polska”
29 paŸdziernika 1992 r. po

raz pierwszy na nowo zabrz-
mia³ we Lwowie g³os polski z
anteny radiowej po 52 latach
przerwy. Ksi¹dz Jan Furga³a
z Katedry Lwowskiej zebra³
grupê entuzjastów i zapropo-
nowa³ prowadzenie audycji
po polsku, gdy¿ taka propo-
zycja nadesz³a od ukraiñskiej
rozg³oœni „Lwiwiska Chwyla”.
Nikt z nas nie zdawa³ sobie
sprawy, ¿e tym sposobem
rozpoczynamy wieloletnie
regularne nadawanie audycji
w jêzyku polskim. Utworzy-
liœmy spo³eczn¹ redakcjê
„Radio Lwów”, wkrótce pow-
staje organizacja spo³eczna
„Polskie Towarzystwo Radiowe”.
Po dwóch latach nadawania
na antenie „Lwiwskiej Chwy-
li” przeszliœmy do „Radia
Nezaleznist”, sk¹d emisja trwa
do dzisiaj. Nadajemy z dawnej
ulicy Batorego, dzisiaj Kniazia
Romana 12. Od siedziby przed-
wojennego Polskiego Radia
Lwów dzieli nas œciana s¹-
siedniej kamienicy. To, co naj-
pierw wydawa³o siê nam
wspania³¹ przygod¹, sta³o siê
pasj¹ ca³ego ¿ycia.

Zespó³ „Radia Lwów”
tworzy programy informa-
cyjne, kulturalne, oœwiatowe,
mówi o aktualiach ¿ycia spo-
³ecznoœci polskiej ma Ukra-
inie oraz szeroko promuje
polsk¹ muzykê, kulturê, osi¹g-
niêcia naukowe i sportowe.
Okazyjnie powstaj¹ równiez
skecze i piosenki kabaretowe.

Utrzymywanie to¿sa-
moœci narodowej i krzewie-
nie kultury polskiej - celem
Polskiego Radia Lwów

Radio ma wiern¹ rzeszê
s³uchaczy w kraju i za
granic¹, gdzie s³uchaj¹ nas za
poœrednictwem Internetu. Z
okazji 15-lecia pracy w radiu
redakcja spo³eczna „Radia
Lwów” zosta³a nagrodzona

„Radio Lwów”

odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony
dla Kultury Polskiej”. Dwu-
dziestoosobowy zespó³ redak-
cyjny tworz¹ ludzie ró¿nych
zawodów i w ró¿nym wieku,
zaczynaj¹c od m³odzie¿y szkol-
nej; du¿o mamy studentów,
równie¿ osoby w wieku doj-
rza³ym, które na co dzieñ
pracuj¹ w ró¿nych lwowskich
instytucjach, po pracy przy-
chodz¹ do siedziby przy ul. Ry-
lejewa 9 i przygotowuj¹
programy radiowe. £¹czy nas
mi³oœæ do s³owa polskiego,
dziejów naszej Ojczyzny oraz
chêæ utrwalenia na œcie¿ce
dŸwiêkowej rzeczy przemija-
j¹cych, zwi¹zanych z ¿yciem
spo³ecznoœci polskiej we Lwo-
wie. Wci¹¿ marzymy o samo-
dzielnej rozg³oœni polskiej. W
naszych d¹¿eniach wspiera
nas Fundacja „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”, gdzie
znajdujemy wiele zrozumie-
nia i mozliwoœæ realizacji
naszych pomys³ów. Kierujemy
sie has³em:
„Weso³a Fala” ¿yje
Jej humor ci¹gle trwa,
Gdzie polskie serce bije,
Tam Radio Lwów g³os ma.”

Jak nas s³uchaæ?
106,7 FM
sobota 9.00-13.00
niedziela 19.15-21.15
(czasu ukraiñskiego)
w internecie
www.radiolwow.org
tel. w studiu podczas
trwania programu
(0038032) 2986648
tel. kontaktowy
+380676750662
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W 1998 roku kierow-
nictwo Harcerstwa Polskiego
na Ukrainie dosz³o do
wniosku, ¿e dalszy rozwój
organizacji, a szczególnie
rozwój kadry instruktorskiej
przy coraz wiêkszych odleg-
³oœciach do nowo powstaj¹-
cych œrodowiskach, jest coraz
trudniejszy do utrzymania
kontaktu i monitorowania
dzia³alnoœci. Wyjœcie z zaist-
nia³ej sytuacji jest mo¿liwe,
miêdzy innymi poprzez sta³y
kontakt medialny w formie
drukowanej. W ten sposób
narodzi³ sie pomys³ wydawa-
nia pisemka harcerskiego.

Pierwszym zadaniem by³o
wymyœlenie tytu³u i wœród
wielu propozycji najbardziej
trafn¹ okaza³ siê „Harcerz
Kresów” autorstwa dh.
Ryszarda Vincenca. Od razu,
najpierw w zamyœle, a nastêp-
nie w rysunku pojawi³o sie
logo pisemka autorstwa dh.
Stefana Adamskiego, które
przedstawia rycerza, trzyma-
j¹cego tarczê z emblematem
Harcerstwa Polskiego na
Ukrainie b³ogos³awi¹cego
harcerza wyruszaj¹cego w
drogê.

Powsta³y te¿ propozycje
sta³ych rubryk, które w za-
sadzie do dzis funkcjonuj¹, a
mianowicie: parê s³ów na
dzieñ dobry – s³owo wstêpne
od redakcji; zaczerpniête u
Ÿróde³ – przedruki materia³ów
Ÿród³owych, a trudno
dostêpnych; spotkania –
wywiady z ciekawymi ludzmi;
refleksje; gawêda – krótkie
opowiadania  z g³êbokim mo-
ra³em; a co ty o tym myœlisz –
materia³y do dyskusji; spró-
buj i ty swoich si³ – konkursy
i rebusy; sakwa w³uczykija –
praktyczny poradnik dla
turysty i wêdrowania; zapro-
szenie do krêgu – teksty i nu-

ty z akordami piosenek
harcerskich i patriotycznych;
zaproszenie na wycieczkê –
opisy urzeczywistnionych
wêdrówek; uœmiechnij siê
i zamyœl – zazwyczaj œmieszne
rysunki z mora³em, autorstwa
naszych harcerzy; wiadomoœci
z naszych œrodowisk – in-
formacje o wydarzeniach w
poszcególnych dru¿ynach.

Zosta³ okreœlony format
pisma A5, jako najbardziej
praktyczny i w kolporta¿u,
i potem w przechowywaniu
przez adresatów, co okaza³o
siê s³usznym pomys³em, bo
nierzadko spotykamy sie z
proœb¹ o uzupe³nienie braku
konkretnego pisemka, gdy¿ ca³y
zbiór jest wykorzystywany,
jako materia³ metodyczny.

Na pocz¹tku redakcja
sk³ada³a siê z trzech osób -
Stefana i Krystyny Adam-
skich, i Boles³awa Olejnika.
Potem do redakcji do³¹czyli
kolejno: Tatiana Opanowicz,
Krystyna Krymiñska, Bronis-
³aw Zajdel, Ola Detiuk. Wiêk-
szoœæ opublikowanych mate-
ria³ów jest autorstwa cz³onków
redakcji, a czêœæ jest autor-
stwa harcerzy i instruktorów
Harcerstwa Polskiego na
Ukrainie. Za³o¿yliœmy, ¿e w
trakcie kszta³cenia instruk-
tora jednym z jego zadañ ma
byæ napisanie paru artyku³ów
do naszego pisma. Materia³y
te, to nie tylko zape³nianie
szpalt, czy kronika wydarzen,
ale przede wszytkim mo¿li-
woœæ spróbowania si³ w roli
autora tekstu i wykszta³cenie
umiejêtnoœci wys³awiania siê.

Pierwsze numery pisemka
by³y czarno bia³e, ok³adka
by³a najpierw sklejana z po-
szczególnych rysunków, a
nastepnie powielana na
kserokopiarce. PóŸniej zaczê-
liœmy drukowaæ ok³adkê na
kolorowym papierze i kolor
dobieralismy odpowiednio do
pory roku. Potem, gdy
otrzymaliœmy mo¿liwoœæ
drukowania w kolorze, szatê
kolorow¹ otrzyma³a ok³adka
i strona srodkowa.

Pismo  zaroi³o siê te¿ od
zdjêæ, które wraz z tekstami
coraz obficiej nap³ywa³y do
redakcji. Szatê graficzn¹
uzupe³nia³y te¿ rysunki
wykonywane kolejno przez
Wojciecha, a nastêpnie przez
Jacka Adamskich.

Ostatnio redakcja zosta³a
znacznie odm³odzona, redak-
torem naczelnym zosta³a
m³oda instruktorka Ola
Detiuk, a kolejne pokolenie
m³odzie¿y próbuje swoich si³
pisarskich.

Juz od pierwszych nume-
rów zostaliœmy zauwa¿eni
przez kierownictwo Fundacji
„Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”. Kolejno otrzymywana
pomoc w postaci komputerów,
kserokopiarki, drukarki i w
koñcu powa¿nego aparatu
fotograficznego pozwala z
wielka satysfakcj¹ kontynu-
owaæ wydawanie pisma ze
œwiadomoœci¹ ¿e, jest ono
coraz lepszej jakoœci, a kolejne
numery pisma s¹ przyjmo-
wane przez adresatów z
wielkim oczekiwaniem.

„HARCERZ KRESÓW”
– PISMO HARCERSTWA POLSKIEGO NA UKRAINIE

„Źród³o” – to dwumie-
siêcznik, który wydawany
jest dla Polaków Mariupola
i pobliskich miejscowoœci.
Za³o¿ycielem pisma zosta³o
Polsko-Ukraiñskie Stowa-
rzyszenie Kulturalne w Ma-
riupolu. Pierwszy numer
ukaza³ siê w 2004 roku i by-
³o to 8 stron A-4, powiela-
nych na kserokopiarce w
miarê zapotrzebowania.
By³a to dobra okazja do
sprawdzenia potrzeb miej-
scowych Polaków odnoœnie
tego rodzaju wydania, a tak-
¿e pozwala³o zbadaæ po-
trzebny nak³ad.

Pismo ma status gazety
miejscowej, lokalnej z pra-
wem dystrybucji w doniec-
kim regionie Ukrainy. Ga-
zeta jest dwujêzyczna, gdy¿
ma na celu nie tylko infor-
mowanie miejscowych Pola-
ków i mieszkañców miasta
o ¿yciu Polaków Mariupola,
Ukrainy, œwiata, ale tak¿e
realizuje cele dydaktyczne –
jest pismem oœwiatowym,
edukacyjnym. Wydawana
jest w jêzykach polskim i
jêzyku pañstwowym  Ukra-
iny. G³ówny cel wydania –
odrodzenie polskiej kultury
wœród Polaków, a tak¿e
informowanie szerszego
krêgu czytelników o dzia³al-
noœci miejscowej organizacji
polskiej - Polsko-Ukraiñ-
skiego Stowarzyszenia Kul-
turalnego”.

Pomys³ na tytu³ gazety
pad³ prawie b³yskawicznie.
Dla miejscowych Polaków,
czêsto nie maj¹cych mo¿li-
woœci odbioru polskich pro-
gramów telewizyjnych, do-
stêpu do wspó³czesnych
zasobów informacyjnych,
gazeta jest g³ównym noœni-
kiem informacji o Kraju, o
tradycjach ojców i dziad-
ków, o ¿yciu wspó³czesnym
Polski. St¹d w³aœnie - „Źród³o”.

12 lipca 2007 roku po
d³ugim okresie przygotowañ
oraz przejœciu wszystkich
szczebli biurokracjynych
gazeta zosta³a zarejestro-
wana w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Ukrainy (nr
2530-157P, seria ДЦ). I od
tego czasu jest wydawana
legalnie i drukowana w dru-
karni.

Redakcja, któr¹ goœci w
swoim pomieszczeniu miej-
scowy Przyazowski Pañstwowy
Uniwersytet Techniczny,
pracuje na zasadach spo³ecz-

nych. Do sk³adu redakcji
wchodz¹ ludzie, ma³o przy-
gotowani do prac, zwi¹za-
nych z wydawaniem gazety,
czêsto brakuje im umiejêt-
noœci jêzykowych, wiedzy w
sprawach technicznych, ale
œwiadomych  ostrego zapo-
trzebowania na tak¹ gazetê
wœród naszych rodaków,
potrzeby promocji Polski w
regionie donieckim. Z redak-
cj¹ wspó³pracuj¹ tak¿e
zawodowi dziennikarze,
wœród nich nale¿y wymienic
Andrija Kiora i Tatianê Ig-
natczenko. Powa¿ne wsparcie
redakcja zawsze uzyskuje ze
strony polskich nauczycieli,
którzy w ró¿nych latach
pracowali w Mariupolu. Oni
dokonywali korekty, wy³a-
puj¹c wszystkie mo¿liwe
b³êdy w polskiej wersji.

Redaktorem naczelnym
od samego pocz¹tku  jest
Andrzej Iwaszko – prezes
Polsko-Ukraiñskiego Stowa-
rzyszenia Kulturalnego w
Mariupolu. Razem z nim nad
wydaniem pracuj¹: Ihor Hry-
horowycz, Ihor Borowkow,
Helena Jegorowa, Sergiusz
Ro¿nowski, Pawe³ Graczow.

Dziêki dofinansowaniu
Senatu RP poprzez Fundacjê
„Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” gazeta wysz³a na nowy
szczebel w przygotowaniu
materia³ów oraz ich druku,
zosta³a zmieniona szata gra-
ficzna, nak³ad zwiêkszy³ siê
do 500 egzemplarzy. Obecnie
dwumiesiêcznik to 12 stron
A-3. Zamieszczamy najroz-
maitsze informacje  o dzisiej-
szym ¿yciu Polaków Mariu-
pola i Zag³êbia Donieckiego.
Ukazuj¹ sie te¿ materia³y
historyczne, krajoznawcze,
informacje o wszystkich
aktualnych wydarzeniach,
wa¿nych dla miejscowej
spo³ecznoœci polskiej. Infor-
mujemy o wa¿nym elemencie
kultury polskiej - sprawach
Koœcio³a rzymskatolickiego.

Adres do korespondencji:
Mariupol 87525, bulwar
B- Chmielnickiego 18
m.74,
e-mail:
gazeta-pusk@ukr.net.
Gazetê tak¿e mo¿na pobraæ
w wersji PDF na stronie
Polsko-Ukraiñskiego
Stowarzyszenia
Kulturalnego w Mariupolu:
http://pusk.w.interia.pl

Gazeta „Źródło”

Centrum Oœwiaty i Kul-
tury Polskiej „Krakowianka”
w Stachanowie od 2005 roku
wydaje biuletyn, kwartalnik
„Wieœci Polonijne”. Nak³ad
100 – 250 egzemplarzy,
objêtoœæ od 24 do 32 stron
(zale¿y od œrodków, przyzna-
nych na druk). Czytelnikami
biuletynu s¹: cz³onkowie
organizacji, cz³onkowie innych
mniejszoœci narodowych,
parafianie koœcio³a, ucznio-
wie polskiej szkó³ki, organi-
zacje w Polsce, urz¹d miasta.

Redaguje biuletyn prezes
organizacji Ewa Ho³odkowa,
przygotowuje i wybiera mate-
ria³y, pisze artyku³y, opraco-
wuje graficznie  konsultant
oprawy graficznej, korespon-
dent, Anatol Ho³odkow.
Korekta polskich tekstów
Anna £ukaszewska – Poznañ,
rosyjskich tekstów – Tatiana
Niemykina.

Tematyka biuletynu, sta³e
rubryki - wiersze polskich
poetów, lekcje jêzyka polskiego,
artyku³y o ¿yciu polskiej

organizacji, biografie Wiel-
kich Polaków, charakte-
rystyka twórczoœci pisarzy
polskich, poetów, malarzy,
kompozytorów, których wa¿ne
rocznice obchodzi siê w
Polsce w danym terminie, co
jest po³¹czone z obchodami
tych rocznic w Stowarzy-
szeniu.

Publikowane s¹ artyku³y
o Polsce, o Polakach, którzy
weszli do historii Stachanowa.

Jest rubryka „polskie
tradycje” - piszemy o polskich
tradycjach, jest to po³¹czone
równie¿ z kultywowaniem
tych tradycji w Stowarzy-
szeniu.

Je¿eli bywamy w Polsce na
wycieczce lub na koloniach,
piszemy o miastach, które
widzieliœmy, o ich zabytkach
historycznych, o kulturze,
aby nasi cz³onkowie stowa-
rzyszenia i dzieci mogli lepiej
zapamiêtaæ i zrozumieæ to co
widzieli.

Publikujemy polskie pio-
senki, z nutami. (wiêkszoœæ

z nas zna nuty i mo¿e te pio-
senki zaœpiewaæ z nut),
przepisy polskich dañ,
polskie krzy¿ówki, porady
praktyczne, galeriê zdjêæ z
mniejszych wydarzeñ, które
nie zosta³y opisane w biule-
tynie.

Wiêkszoœæ artyku³ów jest
napisana po polsku, tylko
niektóre s¹ przet³umaczone
na jêzyk rosyjski albo ukra-
iñski.

Umieszczamy równie¿ ¿y-
czenia dla cz³onków Centrum
„Krakowianka” z okazji œwi¹t,
imienin, urodzin i in.

Na youtube mamy kana³
stachanow27, na którym
umieszczamy króciutkie filmy
o naszej dzia³alnoœci (redaguje
Ewa Ho³odkowa). Miêdzyna-
rodowa organizacja NOEMP i
POLAD STREET i TV w Lon-
dynie, z któr¹ wspó³pracujemy,
nagra³a film o Katyniu, w
który s¹ w³¹czone filmy o Char-
kowie i Starobielsku, udostêp-
nione przez nas (bardzo
jesteœmy im za to wdziêczni).

„Wieści Polonijne”
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„Krynica”
To kwartalnik dla mniej-

szoœci polskiej na Ukrainie –
ukazuje siê od 1994 roku. W
tym czasie wydano 63 nu-
mery. Za³o¿ycielem pisma by³
o. Wojciech Jezienicki – domi-
nikanin. Od samego pocz¹tku
jego wydawc¹ jest KAIROS –
Wydawnictwo Instytutu
Nauk Religijnych œw. Toma-
sza z Akwinu, prowadzone
przez oo. Dominikanów.
Autorem nazwy kwartalnika,
a jednoczeœnie jego pierw-
szym redaktorem naczelnym
by³ Stanis³aw Panteluk.
Nastêpnie stanowisko to
obj¹³ o. Mariusz Wodniak
(obecnie dyrektor Wydaw-
nictwa KAIROS). Po nim
pa³eczkê przejê³a Dorota
Jaworska.

Druk i papier finansuje
Fundacja „Pomoc Polakom
na Wschodzie”.

„Krynica” jest pismem,
propaguj¹cym dobros¹siedz-
kie stosunki polsko-ukraiñskie.
Jej naczelnym celem jest
ukazywanie tego wszystkiego,
co by³o i jest dobre w stosun-
kach miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹.
Pismo odzwierciedla równie¿
wydarzenia, które maj¹ miej-
sce w polskim œrodowisku na
Ukrainie.

W „Krynicy” s¹ sta³e
rubryki:

– EKOLOGIA – ukazywane
s¹ w niej, czêsto wspólne dla
obu krajów i ca³ego œwiata,
problemy ekologiczne;

– HISTORIA – w niej osoby
(najczêœciej Polacy), które
by³y œwiadkami wydarzeñ
historycznych rozgrywaj¹-
cych siê na terenie wspó³-
czesnej Ukrainy, a utytu³owa-
ni naukowcy analizuj¹ ich
przebieg, odkrywaj¹ fakty,
które do tej pory nie by³y
znane; mo¿na tutaj znaleŸæ
wspomnienia o wydarze-
niach, które kiedyœ rozegra³y
siê na Ukrainie, a które maj¹
bezpoœredni zwi¹zek z Polsk¹
i Polakami; publikowane s¹
tutaj dokumenty historyczne,
mówi¹ce m.in. o represjach

wobec Polaków na tych tere-
nach;

– KULTURA – przedstawia
aktualne wydarzenia kultu-
ralne na Ukrainie, pozosta-
j¹ce w zwi¹zku z tutejszym
polskim œrodowiskiem oraz
imprezy w Kraju, maj¹ce z
nim œcis³y zwi¹zek; ukazy-
wane s¹ w niej polsko-ukra-
iñskie zwi¹zki kulturowe na
przestrzeni wieków;

– WYDARZENIA – infor-
muje o dzia³alnoœci organiza-
cji polskich w ró¿nych regio-
nach Ukrainy oraz o wa¿nych
wydarzeniach w Kraju;

– GOSPODARKA – za-
wiera artyku³y na temat
polsko-ukraiñskich sto-
sunków gospodarczych oraz
o sytuacji w Polsce po jej
wejœciu do UE.

– POSTACIE – prezentuje
sylwetki wybitnych, choæ
czêsto zapomnianych Polaków,
których ¿ycie i twórczoœæ
zwi¹zane by³y z Ukrain¹;

– OBYCZAJE I TRADYCJE
– pozwala przypomnieæ
Polakom zapomniane ju¿
polskie zwyczaje ludowe, ma
charakter poznawczy;

– POEZJA – zapoznaje
czytelników z dorobkiem
poetów polskich, których
¿ycie i twórczoœæ s¹ nierozer-
walnie zwi¹zane z Ukrain¹;

– PROZA – zapoznaje
czytelników z fragmentami
prozy, mówi¹cej o Ukrainie
i Polakach tutaj urodzonych,
o ich losach;

– REFLEKSJE – to najczêœ-
ciej wspomnienia Polaków,
których losy (czêsto bardzo
tragiczne) zwi¹zane by³y (lub
s¹) z Ukrain¹:

– DLA NAJM£ODSZYCH –
to rubryka dla dzieci, w której
prezentowane s¹ bardzo war-
toœciowe i pouczaj¹ce bajki.

W ka¿dym numerze kwar-
talnika znajduje siê rozdzia³
ZAPISANE POD TÊCZ¥,
pisany najczêœciej przez

pracuj¹cych w Kijowie OO.
Dominikanów.

Ponadto czêsto drukowane
s¹ listy czytelników oraz
korespondencje z zagranicy.

Numer 23 w ca³oœci po-
œwiêcony by³ osobie Papie¿a
Jana Paw³a II i jego pielgrzymce
do Polski. Numer 32 zawiera³
wszystkie przemówienia Pa-
pie¿a, wyg³oszone w czasie
jego wizyty do Ukrainy w
czerwcu 2001. Numer 48 w
ca³oœci poœwiêcony by³ ¿yciu
i dzia³alnoœci Jana Paw³a II.

Naczelnym has³em redak-
torów „Krynicy” jest „£¹czyæ
a nie dzieliæ”. Pismo s³u¿y
dzie³u pojednania polsko-
ukraiñskiego w duchu bra-
terskiej mi³oœci.

Pismo redaguje zespó³ w
sk³adzie: Dorota Jaworska –
redaktor naczelny, Mariusz
WoŸniak OP, Stanis³aw Pan-
teluk, O³eksij Bras³awiec,
Andrzej Grabowski, W³odzi-
mierz Baranowski – redaktor
techniczny.

KRYNICA ma tak¿e sta³ych
korespondentów. S¹ nimi:
Bo¿ena Rafalska (Lwów),
Teresa Dutkiewicz (Lwów),
Stanis³aw Stepieñ (Przemyœl),
Adam Jerschina (Dolina),
Anatol Sulik (Kowel), Wikto-
ria Wachowska (¯ytomierz) –
doktorantka UJ, Micha³ Micel
(Nowy Jork).

W ostatnim czasie do grona
wspó³pracowników KRYNICY
do³¹czy³y kolejne m³ode osoby:
Helena Romaszkina (Winnica),
Katarzyna Nowikowa (Kijów).

Stronê internetow¹ KRY-
NICY tak¿e tworzy bardzo
m³oda osoba – Irena Maksy-
mienko (Kijów).
Adres strony internetowej:
www.krynica.in.ua
Adres redakcji: Kijów
01001 skrytka pocztowa
Nr 78 Tel/fax:
(044) 503 30 22
Adres e-mail:
dorota57@ukr.net

Pismo religijno-spo³eczne
rzymskokatolickiej diecezji
³uckiej, za³o¿one w 1994 roku
w Ostrogu.

Za³o¿yciel i wydawca:
parafia rzymskokatolicka pw.
Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny w Ostrogu na
Wo³yniu.

Adres redakcji:
вул. Кардашевича, 1 35800
м. Остріг, Рівненська обл.
Україна ?Tel/Fax + 380
(3654) 2�30�38
Adres poczty
elektronicznej:
 E-mail:
kovaliv@ostroh.uar.net albo
kovaliv@gmail.com
Œwiadectwo rejestracji:
RW nr 187 z 15 maja 1997 r.
ISSN 1429-4109
Strona internetowa:
http://
www.wolaniecom.parafia.info.pl/

„Wo³anie z Wo³ynia” – pismo
religijno-spo³eczne ukazuj¹ce
siê na Ukrainie od 1994 roku.
Za³o¿one zosta³o przez ks. Wi-
tolda  Józefa Kowalowa w celu
wymiany informacji  pomiê-
dzy wiernymi parafii, którymi
wówczas opiekowa³ siê:
Ostróg, Zdo³bunów, Klewañ
i Kuniów oraz utrzymywania
¿ywego kontaktu z Wo³ynia-
nami na Wo³yniu i Wo³ynia-
kami w Polsce i na œwiecie.

Wokó³ pisma skupionych
jest kilka osób, które wziê³y
na siebie trud dokumento-
wania najnowszej historii i
ukazywania aktualnych prob-
lemów Koœcio³a katolickiego
na Ukrainie, ze szczególnym
uwzglêdnieniem Wo³ynia i
diecezji ³uckiej.

Kolegium redakcyjne. W
sk³ad redakcji wchodz¹: ks.
Witold Józef Kowalów –
redaktor naczelny oraz:
Irena Androszczuk, ks. W³a-
dys³aw Czajka, Irena Dejneka,
ks. Grzegorz Draus, ks. Józef

Koz³owski, Ludmi³a Polisz-
czuk, ks. Waldemar  Szlachta,
Inna Szostak, ks. Andrzej Œci-
s³owicz.

Zainteresowania re-
dakcji „Wo³ania z Wo³ynia”
obejmuj¹ tak¿e: sytuacjê
wierz¹cych w spo³eczeñ-
stwach krajów postsowieckich,
kontakty katolicko-prawo-
s³awne, wysi³ki ekumeniczne,
stosunki polsko-ukraiñskie,
kultura i osi¹gniêcia myœli
filozoficznej Ziemi Wo³yñ-
skiej, wybitni Wo³ynianie.

Redakcja „Wo³ania z Wo-
³ynia” stara siê dokumento-
waæ œwiadectwa ¿mudnej
pracy odbudowy ¿ycia religij-
nego na Wo³yniu oraz trudnej
rzeczywistoœci Polaków na
Ukrainie. Dlatego wiele arty-
ku³ów ukazuje historiê i te-
raŸniejszoœæ Koœcio³a katolic-
kiego na Ukrainie. S¹ te¿
opisy i relacje z odradzaj¹-
cych siê parafii na Wo³yniu,
odbudowywanych œwi¹tyñ,
pracy duszpasterskiej oraz
informacje o Polakach rodem
z Wo³ynia, którzy maj¹
znaczny wk³ad w rozwój
kultury polskiej i ukraiñskiej.

Biblioteka „Wo³ania z
Wo³ynia”. Równoczeœnie z pis-
mem od 1997 roku wyda-
wane s¹ ksi¹¿ki w ramach
Biblioteki „Wo³ania z Wo³y-
nia” W latach 1997-2008
wydaliœmy 61 ksi¹¿ek.

Czasopismo jest dofinan-
sowywane ze œrodków Senatu
RP dziêki pomocy Fundacji
„Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” w Warszawie.

Dwumiesięcznik Wołanie z Wołynia –
Волання з Волині

Na terenie Archidiecezji
Lwowskiej od 1993 roku
regularnie ukazuje siê metro-
politalne czasopismo „Radoœæ
Wiary”, które przedstawia
¿ycie religijno-spo³eczne
miejscowych katolików.
Zgodnie z dokumentami reje-
stracyjnymi docieramy do
naszych czytelników poprzez
dwa jêzyki: polski i ukraiñski,
którymi w wiêkszoœci pos³u-
gujemy siê w liturgii Koœcio³a.

W pierwszych latach pracy
redakcji, czasopismo mia³o
charakter gazety, ukazuj¹cej
siê raz na kwarta³. Obecnie od
2005 roku jest to miesiêcznik
formatu A4, 24 stron, w tym
kolorowe ok³adki. Nak³ad
czasopisma 2000 egzemp-
larzy. Rozpowszechniane jest
w ³aciñskich parafiach Uk-
rainy, poprzez w³¹czenie w
sk³ad redakcji osób œwieckich
i duchowieñstwa z ca³ej Uk-

Czasopismo Archidiecezji Lwowskiej
obrządku łacińskiego „Radość Wiary”

Od 1999 roku Stowa-
rzyszenie Kultury Polskiej w
Charkowie wydaje pismo
„Polonia Charkowa”- pierwsz¹
po wojnie gazetê w jêzyku
polskim na Ukrainie Po³ud-
niowo-Wschodniej.

Jest to miesiêcznik o for-
macie A4, liczba stron -16.

 Pismo adresowane jest do
cz³onków Stowarzyszenia,
studentów uczelni i  i szkó³
Charkowa z wyk³adaniem
jêzyka polskiego.

Stowarzyszenie ma swoj¹
witrynê internetow¹
www.polonia.kharkov.ua,
gdzie mo¿na oprócz ro¿nego ro-
dzaju informacji i zdjêæ znaleŸæ
i œci¹gn¹æ ze strony „Nasze
media” w formacie PDF
wszystkie numery gazet (na
dzieñ dzisiejszy jest ich 77).

W sta³ych rubrykach
gazety pisano o historii Polski
i polskich œwiêtach, trady-
cjach i obyczajach, o wybit-

nych Polakach, dzia³aj¹cych
w kraju (pisarzach, dzia³a-
czach politycznych i spo³ecz-
nych, artystach, ksiê¿ach,
naukowcach), a tak¿e o Po-
lakach, których los zwi¹za³
z Charkowem.  Du¿o miejsca
poœwiêcono równie¿ aktualnym
wydarzeniom w Polsce, ¿yciu
Polaków w Charkowie i jej
dzia³alnoœci kulturalnej,
wprowadzaniu Karty Polaka.

Gazeta jest kolportowana
bezp³atnie. Cz³onkowie re-
dakcji rozwo¿¹ gazetê do
wspó³pracuj¹cych ze Stowa-
rzyszeniem szkó³ i uczelni
wy¿szych, w których wyk³a-
dany jest jêzyk polski. Wiêk-
sza czêœæ nak³adu rozprowa-
dzana jest wœród cz³onków
Stowarzyszenia podczas zajêæ

i uroczystoœci, organizowanych
przez Stowarzyszenia. Poza
tym, gazeta jest przekazy-
wana organizacjom polskim
na Ukrainie, parafiom Koœ-
cio³a katolickiego oraz ró¿nym
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Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy
siê nasza sta³a rubryka pt.
„Nasze koœcio³y”, gdzie s¹
umieszczane fotografie, jak i
informacje o dawnych obiek-
tach sakralnych na terenie
Archidiecezji Lwowskiej. Na
³amach periodyku mo¿na
tak¿e zapoznaæ siê z wyda-
rzeniami religijno-patriotycz-
nymi na terenie ca³ej Ukra-
iny, poprzez wprowadzony
podzia³ na poszczególne
diecezje. Nieodzown¹ sta³¹
rubryk¹ jest dzia³ kulturalny
i historyczny.

(ci¹g dalszy prezentacji
mediów w nastêpnym

numerze)
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Poczta rosyjska wyemi-
towa³a 29 kwietnia 2008 r.
znaczek, upamiêtniaj¹cy
225. rocznicê obecnoœci
floty rosyjskiej ma Morzu
Czarnym. Mo¿na przyj¹æ,
¿e ma on w tle tak¿e dodat-
kow¹ wymowê polityczn¹:
chodzi o to, ¿e na mocy
porozumienia ukraiñsko-
rosyjskiego z 1997 r. baza
marynarki rosyjskiej w Se-
wastopolu, a wiêc na Krymie,
a zatem na Ukrainie, zosta-
nie zlikwidowana w 2017 r.
Premier Ukrainy, Julia Ty-
moszenko zapowiedzia³a,
¿e jej obecnoœæ nie potrwa
ani dnia d³u¿ej…

Tymczasem…
Ju¿ dziœ jednak podnosz¹

siê po stronie rosyjskiej g³osy,
¿e opuszczenie bazy to ma-
rzenie œciêtej g³owy. Mer
Moskwy, Jurij £u¿kow, patro-
nuj¹cy Sewastopolowi i ³o¿¹-
cy wiele pieniêdzy na rozbu-
dowê infrastruktury miasta,
zapowiada, ¿e Rosjanie nie
wycofaj¹ siê ani w 2017 r., ani
nawet w 3017! Inni utrzymuj¹,
¿e w razie czego poleje siê
krew. Mówi¹, ¿e ju¿ dwa razy
Rosja broni³a miasta (w czasie
wojny krymskiej i podczas
ostatniej), to mo¿e bez w¹t-
pienia siêgn¹æ po orê¿ trzeci
raz. Ju¿ dziœ nie brakuje
prowokacyjnych akcji mary-
narki rosyjskiej: wbrew za-
kazowi prezydenta Ukrainy,
ba nawet nie informuj¹c  o  tym
Kijowa, okrêty rosyjskie z ba-
zy w Sewastopolu bra³y udzia³
w niedawnej wojnie z Gruzj¹!
Cokolwiek siê wydarzy, bêdzie
zdaje siê gor¹co. W Moskwie
lansuje siê te¿ tezê, ¿e w ogóle
Rosja powinna odzyskaæ ca³y
Krym, nieopatrznie scedowa-
ny Ukrainie przez Nikitê
Chruszczowa w 1954 r. Tym
bardziej, ¿e oko³o po³owy
mieszkañców pó³wyspu to
Rosjanie (w samym Sewasto-
polu stanowi¹ oni ponad 70
proc. ludnoœci).

D³uga historia
Krym ma bardzo bogat¹

historiê, d³uga jest lista w³a-
daj¹cych nim narodów, tote¿
pos³u¿ymy siê tu du¿ym
skrótem. Pierwsi zapuœcili na
pó³wyspie korzenie hen przed
narodzeniem Chrystusa Tau-
rowie, potem – w VII w. – za-
st¹pili ich Kimerowie, tych
zaœ Scytowie. Wówczas na
pó³wysep dotarli tak¿e Grecy,
którzy za³o¿yli na nim  dobrze
prosperuj¹ce miasta-kolonie.
Gdzie dwóch siê bije, tam
trzeci korzysta: gdy Scytowie
usi³owali wyprzeæ Greków,
Krym opanowa³ Mitrydates
VI, król Pontu, le¿¹cego po
drugiej stronie Morza Czar-
nego.  W I wieku pojawili siê
Rzymianie, i przez kilka wie-
ków skutecznie odpierali na-
jazdy chêtnych do przejêcia
ich w³oœci, a¿ natarli Goci
i Hunowie, którym ju¿ nie

WOJNA O KRYM?

zdo³ali siê przeciwstawiæ. W
XIII w. zagarnêli Krym Tata-
rzy, i niebawem za³o¿yli nie-
podleg³y chanat, który wyrós³
na potêgê, czego doœwiadczali
tak¿e Polacy, bo nieraz orga-
nizowali ³upieskie wyprawy
na polskie ziemie, pozosta-
wiaj¹c po swoich wizytach
zgliszcza. Od 1475 r. ju¿ jed-
nak nie mogli sami o wszyst-
kim decydowaæ, znaleŸli siê
bowiem – jako wasale – pod
nadzorem su³tanów tureckich.
Prawie 300 lat póŸniej ostatni
chan uzna³, ¿e korzystniej
bêdzie skumaæ siê z Rosj¹,
i wpierw przyj¹³ jej zwierz-
chnictwo, a potem – w 1783 r.
odda³ Petersburgowi pe³niê
w³adzy nad pó³wyspem. W
latach 1854-1856 znowu
ogarn¹³ Krym p³omieñ wojny
– tym razem by³ on aren¹
walk wojsk rosyjskich z  tu-
reckimi, wspieranymi przez
ekspedycyjne si³y brytyjskie
i francuskie. Takim przeciw-
nikom Rosja musia³a ulec,
wojna zakoñczy³a siê trakta-
tem, w którym  zosta³a zmu-
szona pójœæ na daleko id¹ce
ustêpstwa, m.in. zaakceptowaæ
zgodê na zakaz  posiadania
jakiejkolwiek floty wojennej
na Morzu Czarnym.

¯ydowska republika?
Krym ma jeszcze jeden

ciekawy rozdzia³ w swej his-
torii. W 1920 r. rozwa¿ano
mo¿liwoœci masowego prze-
siedlenia na pó³wysep lud-
noœci ¿ydowskiej i utworzenie
na nim autonomicznego
¿ydowskiego obwodu, wiêcej
nawet – autonomicznej so-
wieckiej socjalistycznej re-
publiki! Rozmowy na ten
temat prowadzi³ z Leninem
ju¿ w 1920 r. amerykañski

bankier Frank A. Vanderlip,
a potem tak¿e uchodz¹cy za
przyjaciela wodza rewolucji
amerykañski przemys³owiec
Armand Hammer, który oma-
wia³ równie¿ tê kwestiê z
Trockim. Grunt by³ wówczas
podatny – w³adze sowieckie
nakaza³y przygotowaæ plan
osadzenia na Krymie 280 000
¯ydów, maj¹cych stanowiæ
na nim najwiêksz¹ grupê
etniczn¹. Najdalej id¹ce pro-
jekty przewidywa³y nawet
przy³¹czenie do autonomii
Przyazowia i czarnomorskiego
wschodniego wybrze¿a a¿ do
granic Abchazji! Opowiadali
siê za takim rozwi¹zaniem
Trocki, Kamieniew, Bucharin,
Kalinin i wielu innych notabli.
Nie podoba³o siê mocniejszym:
Stalinowi, Kirowowi, Ord¿o-
nikidze. Niemniej powo³ano
dwa komitety, maj¹ce zaj¹æ
siê migracj¹ ̄ ydów na Krym,
wydzieleniem dla nich ob-
szarów osiedleñczych,  z tym
jednak, ¿e mia³y one popieraæ
wy³¹cznie osadnictwo rolne.

W tych akcjach wa¿n¹ rolê
mia³a odegraæ amerykañska
organizacja charytatywna
Joint, ju¿ wczeœniej rozwija-
j¹ca szeroki program pomocy
¯ydom w Rosji. Na podstawie
zawartego w Moskwie poro-
zumienia utworzono jej rosyj-
sk¹ filiê zw¹c¹ siê Agro-Joint,
która na realizacjê krymskiego
przedsiêwziêcia  dysponowa³a
kwot¹ 20 milionów rubli
(pañstwo sowieckie do³o¿y³o
piêæ milionów). Nap³ynê³y
tak¿e fundusze zebrane przez
¿ydowskie stowarzyszenia we
Francji, W. Brytanii, wysok¹
aktywnoœci¹ wykaza³o siê
równie¿ powo³ane specjalnie
w tym celu „Amerykañskie
Stowarzyszenie Pomocy dla
¯ydowskiej Kolonizacji w So-
wieckiej Rosji”.

Stalin, niechêtny tej ini-
cjatywie, przymyka³ jednak
oko na ju¿ podjête konkretne
kroki, akcja ruszy³a. Ostro
przeciwstawia³a siê jej jednak
ludnoœæ tatarska Krymu,
widz¹ca dla siebie wielkie
niebezpieczeñstwo w jego
judaizacji. Jej przywódcy
zwrócili siê do swych ziomków,
¿yj¹cych w  Polsce, na Ba³ka-
nach, na Litwie i w Turcji, by
wrócili na ³ono ojczyzny, bo
im wiêcej bêdzie Tatarów na
pó³wyspie, tym ³atwiej bêdzie
walczyæ o swoje.  Na ich osied-
lenie przygotowano ponad

Wówczas to, w 1943 r.,  wy-
s³ano nawet do USA na roz-
mowy o Krymie znanego ak-
tora So³omona Michoelsa,
dzia³acza ¯ydowskiego Ko-
mitetu Antyfaszystowskiego
(¯KA), wyposa¿onego w  doœæ
szerokie pe³nomocnictwa
udzielone mu przez Beriê i Mo-
³otowa. Amerykañskie organi-
zacje syjonistyczne wykaza³y
wielkie zainteresowanie przed-
stawionymi im projektami
i wyrazi³y gotowoœæ sfinanso-
wania migracyjnego przed-
siêwziêcia, gdy tylko Krym
zostanie wyzwolony spod
niemieckiej okupacji.

W Moskwie wielk¹ rzecz-
niczk¹ krymskiego projektu
byli  ¿ona Mo³otowa, Polina,
z pochodzenia ¯ydówka, £a-
zar Kaganowicz oraz So³omon
£ozowski, wiceminister spraw
zagranicznych. Zapewne z ich
poparciem ¯KA opracowa³
w memorandum w sprawie
utworzenia po wojnie ¿ydow-
skiej sowieckiej republiki
na Krymie i rozes³a³ je pod
wszystkie najwa¿niejsze ad-
resy, w tym oczywiœcie, tak¿e
do Stalina. Podzia³a³o, jak
czerwona p³achta na byka:
wódz nakaza³ rozpocz¹æ
kolejn¹ kampaniê przeciwko
¯ydom, o wiele ostrzejsz¹ ni¿
uprzednio. Aresztowano nie-
mal ca³y zarz¹d ̄ KA, Michoels
zgin¹³ w sfingowanej kata-
strofie samochodowej, £ob-
zowski zosta³ rozstrzelany,
Mo³otow otrzyma³ polecenie
rozejœcia siê z ¿on¹, Polin¹,
któr¹ wpakowano na piêæ lat
(1948-1953) do wiêzienia.
Marzenie o „¿ydowskiej Kali-
fornii” na Krymie rozwia³y siê
ostatecznie.

Przypuœæmy jednak, ¿e
jeszcze w latach trzydziestych
plany utworzenia ¿ydowskiego
„pañstwa” na Krymie zosta³yby
zrealizowane.  Jego miesz-
kañców czeka³by taki sam
los, jaki spotka³ tych ¯ydów,
którzy ju¿ tam siê osiedlili: po
zajêciu pó³wyspu przez Niem-
ców, wszyscy zostali wymor-
dowani.

Co dalej?
Po wyparciu Niemców z

Krymu, Moskwa zadecydo-
wa³a o wysiedleniu z pó³wyspu
prawie wszystkich Tatarów,
jej zdaniem bowiem kolabo-
rowali oni z okupantami (co
czêœciowo jest prawd¹, bo
oko³o 20.000 Tatarów zaci¹g-
nê³o siê pod niemieckie sztan-
dary, ale jeszcze wiêcej
walczy³o z Niemcami w so-
wieckiej partyzantce). Opusz-
czone przez nich domy i za-
grody przejêli Rosjanie, przy-
je¿d¿aj¹cy tu  nader chêtnie,
przyci¹ga³ ich bowiem  przy-
jazny ludziom klimat, piêkna
roœlinnoœæ o charakterze
podzwrotnikowym, ziemia tak
urodzajna, jak ma³o gdzie. Nic
wiêc dziwnego, ¿e dziœ wiêk-
szoœæ ludnoœci Krymu (ogó³em
ma nieco ponad 2 mln miesz-
kañców) to Rosjanie (struktura
demograficzna wygl¹da tak:

Krym przypad³ Rosji w
1783 r., po wymuszonej
abdykacji chana krymskiego.
Cesarzowa Katarzyna II
(1729-1796) od dawna
spogl¹da³a ³akomym okiem
na Morze Czarne, teraz
mog³a siê na jego pobrze¿u
zagospodarowaæ. Bardzo
szybko Petersburg skolo-
nizowa³ nabytek. Powsta³y
nowe miasta, porty (w tym
Sewastopol). W 1787 r.
Katarzyna (zwana Wielk¹)
zorganizowa³a wielk¹
wyprawê swego dworu na
Krym, by osobiœcie zobaczyæ,
jakie zrobiono postêpy.
Widzimy j¹, spogl¹daj¹c¹
na morze, na znaczku
poczty rosyjskiej z 2004 r.
wydanym z okazji jej 275
urodzin

Na rosyjskim bloku z 2008 r.,
obok znaczka z flagami i kon-
turami Morza Czarnego,
widzimy symbol miasta –
kolumnê, wzniesion¹ na
skalistej wysepce przy
Bulwarze Przymorskim
w 1905 r. Zwie siê  ona
Pomnikiem Zatopionych
Okrêtów, a  przypomina
lata wojny krymskiej
(1854/1855), kiedy to
chc¹c zagrodziæ wejœcie
na redê wra¿ej flocie,
pos³ano na dno kilka
jednostek floty rosyjskiej.
Pomnik figuruje  tak¿e na
znaczku poczty ukraiñskiej
z 2005 r.

Uroki Krymu ilustruje seria  poczty sowieckiej z 1938 r.
Niektóre z krymskich  pa³aców carskich s³u¿y³y po re-
wolucji dworowi „czerwonego cara”, czyli Józefowi Sta-
linowi i jego serwilistom. Zapraszano do nich tak¿e na
odpoczynek przywódców innych zsowietyzowanych pañstw

110 000 hektarów gruntów.
W imieniu Tatarów wypowia-
da³ siê przede wszystkim
przewodnicz¹cy Krymskiego
Centralnego Komitetu Wyko-
nawczego Bela Ibraimow,
wysy³aj¹cy dziesi¹tki petycji
do Moskwy (w tym do Stalina)
z postulatami  zaniechania
procederu osiedlania ¯ydów
na tatarskiej ziemi. Chc¹c
uspokoiæ rebelianta, zapro-
szono go do Moskwy, areszto-
wano i  rozstrzelano.

Fatalne memorandum
Ale nadesz³y inne czasy,

Stalinowi ¯ydzi coraz mnie
siê podobali, wietrzy³, ¿e s¹
pi¹t¹ kolumn¹ kapitalizmu
i tylko czekaj¹, aby wyrwaæ
mu w³adzê z r¹k. Zacz¹³ wiêc
robiæ czystki wokó³ siebie,
usuwaæ z w³adz dzia³aczy
maj¹cych ¿ydowskie korzenie,
Joint (to przecie¿ agenda CIA)
zlikwidowano,  plany judaizacji
Krymu spoczê³y na archiwal-
nych  pó³kach. Co ciekawe:
sprawa od¿y³a w czasie wojny.
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Rosjanie – 52 proc., Ukraiñcy
– 24 proc. Tatarzy – 18 proc.,
reszta to m. in. Bia³orusini,
Polacy, Ormianie, Grecy itd.).
Przy czym Rosjan wci¹¿
przybywa, gdy¿ przechodz¹cy
na emeryturê oficerowie z
bazy w Sewastopolu mog¹,
jeœli wyra¿¹ tak¹ wolê na sta³e

„Ca³e z³o” spowodowa³ Nikita
Chruszczow, który sprezen-
towa³ Krym Ukrainie
w 1954 r. By³ to wówczas
gest w gruncie rzeczy nie-
maj¹cy znaczenia, bo
przecie¿ Ukraina by³a
republik¹ sowieck¹, a zatem
Pó³wysep Krymski „pozo-
stawa³ w rodzinie”. Nie ma
znaczka sowieckiego z po-
dobizn¹ Chruszczowa,
siêgnêliœmy wiêc po ener-
dowski, pokazuj¹cy go
w towarzystwie kosmo-
nautów:  Jurija Gagarina
i Walentyny Tierieszkowej

Ukrainie. W gruncie rzeczy
by³ tu pusty gest, bo darbiorca
by³ przecie¿ cz³onkiem
Zwi¹zku Sowieckiego, i w uk-
³adzie jego granic nic siê nie
zmieni³o.

Niezawis³a ju¿ Ukraina,
rzecz jasna, ani myœli daru
zwróciæ (Moskwa zg³asza³a
takie pretensje). Nie chc¹c
jednak zadzieraæ z potê¿nym
s¹siadem, musia³a pójœæ na
pewne ustêpstwa. Zgodzi³a
siê wiêc na nadanie Krymowi
statusu republiki autono-
micznej, przy czym wyj¹tkiem
jest tu Sewastopol, bêd¹cy
miastem wydzielonym i pod-
legaj¹cym bezpoœrednio Kijo-
wowi. Ugodzono siê tak¿e, jak
wy¿ej wspomniano – na to, ¿e
Rosja mo¿e w nim stacjo-
nowaæ swe wojska do 2017 r.

Jaki wobec powy¿szego
mo¿na przewidywaæ scenariusz
przysz³ych wydarzeñ? Moskwa
byæ mo¿e zastosuje taktykê
ju¿ sprawdzon¹ w Abchazji
i Osetii Pó³nocnej,  gdzie jej
mieszkañców pochodzenia
rosyjskiego po prostu zaopat-
rzy³a w rosyjskie paszporty.
Gdyby tak¹ procedurê zasto-
sowaæ na masow¹ skalê na
Krymie, mo¿na by w przysz-
³oœci odebraæ Krym Ukrainie
na przyk³ad na podstawie
jakiegoœ referendum. Mo¿liwa
by³aby tak¿e jego aneksja
z pomoc¹ si³ zbrojnych, goto-
wych przecie¿ zawsze pospie-
szyæ z pomoc¹ wo³aj¹cej o
zjednoczenie z macierz¹
wiêkszoœci. Co zrobi Kijów?
Oto pytanie, na które dziœ
nikt nie jest w stanie odpo-
wiedzieæ. Na razie stara siê
pozyskaæ przychylnoœæ lud-
noœci tatarskiej, bo lepiej
mieæ j¹ po swojej stronie. To
zreszt¹ siê mu udaje: Tatarzy
poparli pomarañczow¹ rewo-
lucjê, opowiadaj¹c siê za
Ukrain¹ choæby dlatego, ¿e
maj¹ doœæ powodów, by
Moskwy nienawidziæ.

Cokolwiek powiedzieæ,
Krym ju¿ jest, a bêdzie jeszcze
wiêkszym punktem zapalnym
na mapie œwiata.

na Krymie pozostaæ, co umo¿-
liwia im rozwijane w tym celu
budownictwo mieszkaniowe.
Z takiej mo¿liwoœci, jak
twierdz¹ wtajemniczeni –
skorzysta³o ju¿ oko³o 200
genera³ów i komandorów oraz
kilka tysiêcy oficerów.

Co na to Ukraina? Jest w
doœæ trudnej sytuacji. Rosja
zaanektowa³a Krym w 1783 r.
Ale w 1954 r., w 300. rocznicê
tzw. ugody perejas³awskiej,
na mocy której Ukraina  prze-
sz³a pod w³adzê Rosji, Nikita
Chruszczow, wówczas pierw-
szy sekretarz Komunistycznej
Partii Zwi¹zku Sowieckiego,
lekk¹ rêk¹ „podarowa³”  go

- 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

W imieniu wspólnoty
redemptorystów z Truskawca
i naszych parafian z Trus-
kawca i Borys³awia dla czytel-
ników „Kuriera Galicyjskiego”
przesy³am w tym œwi¹tecz-
nym czasie wielkanocnym
serdeczne, wiosenne pozdro-
wienia oraz ¿yczenia.

Niech zwyciêstwo dobra
nad z³em i ¿ycia nad œmierci¹,
bêd¹ce przes³aniem Œwi¹t
Wielkanocnych, stanie siê dla
Was Ÿród³em radoœci i nadziei.
Zmartwychwsta³y Chrystus,
niech oœwieca drogi codzien-
nego ¿ycia oraz obficie obdarza
Swym b³ogos³awieñstwem -
Was i Wasze Rodziny. Chrystus
zmartwychwsta³! Prawdziwie
zmartwychwsta³!

Na ³amach „Kuriera Gali-
cyjskiego” pragnê serdecznie
podziêkowaæ  wszystkim na-
szym ofiarodawcom i dobro-
czyñcom, za wszelk¹ ¿yczliwoœæ,
pomoc i wsparcie dla naszej
rzymskokatolickiej parafii œw.
Barbary w Borys³awiu, która
znalaz³a siê w bardzo trudnej
sytuacji, po po¿arze kaplicy
w maju 2005 r. W szczególny
sposób pragnê pozdrowiæ i wy-
raziæ podziêkowanie naszym
dobroczyñcom: „borys³awia-
kom” z ró¿nych stron Polski,
cz³onkom ró¿nych oddzia³ów
Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich oraz Stowarzy-
szenia Przyjació³ Ziemi Dro-
hobyckiej.

Chcê równie¿ poinformo-
waæ o obecnym stanie, rozpo-
czêtej jesieni¹ 2006 r. budowy
nowego koœcio³a w Borys³awiu.

Aktualnie koœció³ przykryty
jest dachem, zamontowane
s¹ ju¿ okna, we wnêtrzu roz-
poczêliœmy monta¿ instalacji
elektrycznej. W najbli¿szym
czasie planujemy tynkowanie
wewnêtrznych œcian koœcio³a.
W drugim pó³roczu minio-
nego roku, zosta³ wybudo-
wany tak¿e osobny budynek
gospodarczy, w którym bêdzie
kot³ownia, gara¿ oraz magazyn
parafialnego Caritasu. Aktu-
alnie trwaj¹ na nim prace
dachowe. W tym roku chcie-
libyœmy zakoñczyæ budowê
wie¿y oraz prace dachowe, tj.
monta¿ rynien oraz instalacji
odgromowej.

Przed nami tak¿e bardzo
kosztowne etapy prac, zwi¹-
zane z monta¿em koniecznych
instalacji: elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej oraz grzewczej.
Chcê zaznaczyæ, ¿e budowa-
ny obiekt to nie tylko koœció³
– obiekt sakralny. To równie¿
zaplecze duszpastersko-kate-
chetyczne. Chcemy, aby sta³o
siê ono swoistym centrum,
stwarzaj¹cym mo¿liwoœci
zintegrowania wspólnoty
Polaków i ludnoœci o korze-
niach polskich w tym mieœcie
i jego okolicy (znaczna grupa
naszych parafian posiada ju¿

Kartê Polaka, zaœ kolejna gru-
pa oczekuje na jej przyznanie).
Chcemy, aby czêœæ duszpas-
terska, stawa³a siê tak¿e
oœrodkiem kultury oraz stwa-
rza³a mo¿liwoœci godziwego
prze¿ywania wolnego czasu,
chwil wypoczynku, spotkañ
towarzyskich, wzmacniaj¹cych
wiêzi miêdzyosobowe we
wspólnocie Polaków w Borys-
³awiu i okolicy. W pomieszcze-
niach duszpastersko-kateche-
tycznych znajd¹ swe miejsce:
sala katechetyczno-lekcyjna,
ma³a pracownia komputero-
wa, biblioteka  i czytelnia, sala
spotkañ ogólnych i okolicz-
noœciowych, wyposa¿ona w
przysz³oœci w sprzêt audio-
wizualny i aneks kuchenny.

Naszym marzeniem jest,
aby na Bo¿e Narodzenie 2009 r.
modliæ siê w koœciele (przy-
najmniej wytynkowanym),
mieæ do dyspozycji przynaj-
mniej zakrystiê i salkê kate-
chetyczn¹. Jednak jeszcze
bardzo du¿o pracy przed
nami. Zapewniam, ¿e nie cze-
kamy tylko z za³o¿onymi
rêkami na wielk¹ pomoc, ale
wykorzystujemy wszystkie
nasze mo¿liwoœci, aby pozy-
skiwaæ œrodki na prowadzenie
budowy. Wielu ludzi ju¿ nam
pomog³o i wci¹¿ pomaga, ale
budowa koœcio³a - to wci¹¿
bardzo trudne wyzwanie, za-
równo dla nielicznej grupy
wiernych borys³awskiej
parafii, jak i wspólnoty za-
konnej w Truskawcu. Sami
nie damy rady i tak jak dot¹d,
nadal musimy liczyæ na po-

moc innych, „ludzi dobrego
serca”. W imieniu parafian
z Borys³awia, oœmielam siê
zatem prosiæ o pomoc i wspar-
cie dalszych etapów budowy
naszego koœcio³a. „Bóg zap³aæ!”
– za ka¿d¹ ofiarê z³o¿on¹ na
ten cel.

Wierzymy, ¿e z Bo¿¹ po-
moc¹ i naszych Przyjació³ –
Ofiarodawców i Dobroczyñców,
najszybciej, jak tylko to
bêdzie mo¿liwe, znajdziemy
siê „u siebie” i bêdziemy siê
modliæ w naszym, nowym
koœciele i korzystaæ z po-
mieszczeñ zaplecza duszpas-
terskiego.

O naszych dobroczyñcach
nieustannie pamiêtamy w
modlitwie, zarówno, my –
duszpasterze, jak i nasi para-
fianie. W intencji dobroczyñców
modl¹ siê wspólnoty ¯ywego
Ró¿añca, w Truskawcu i  Bo-
rys³awiu, co miesi¹c jest w ich
intencji odprawiana Msza œw.

W Œwiêta Wielkanocne,
równie¿ modliliœmy siê w in-
tencji ofiarodawców i dobro-
czyñców, w Borys³awiu zaœ
by³a to liturgia Mszy œw. spra-
wowana w murach buduj¹-
cego siê koœcio³a.

Ilekroæ drogi bêd¹ prowa-
dzi³y na Wschód – zapraszamy
do odwiedzenia Truskawca
i Borys³awia.

o. Jakub Zieliñski CSsR
proboszcz parafii

 Truskawiec-Borys³aw

Z UKRAINY:
Z TRUSKAWCA I BORYSŁAWIA…

Borys³aw, Ukraina: budowa koœcio³a pw. Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy wraz zapleczem duszpastersko-
katechetycznym; w g³êbi – czêœæ dawnej kaplicy,
po po¿arze adaptowana na magazyn budowlany.
Stan: marzec 2009 r.

NR KONTA W POLSCE:

Klasztor Redemptorystów w Tuchowie,
Bank Ochrony Œrodowiska S.A., o/Tarnów,
ul. Pi³sudskiego 5, Rachunek nr:  10 1540 1203
2001 4280 4187 0004
z dopiskiem: „Dar na budowê koœcio³a w Borys-
³awiu”

Kontakt: Redemptoryœci, ul. Suchowola 1,
82-200 Truskawiec, tel.:[38](03-247) 515-12;
UKRAINA,
e-mail:boryslaw@cssr.pl
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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
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REPERTUAR
OPERY LWOWSKIEJ

na maj 2009 r.
3 maja, niedziela, godz. 12.00 S. Hu³ak-Artemowski
„ZAPORO¯EC ZA DUNAJEM” opera w 3 aktach

7 maja, czwartek, godz. 18.00 J. Strauss
„ZEMSTA NIETOPERZA” operetka w 3 aktach

8 maja, pi¹tek, godz. 18.00

PREMIERA! K. Orf „CARMINA BURANA”
Kantata sceniczna dla solistów, chóru, baletu

i orkiestry

10 maja, niedziela, godz.12.00 E. Dosenko
„CZARODZIEJSKIE KRZESIWO”
bajka muzyczna w 2 aktach

godz. 18.00

PREMIERA! K. Orf „CARMINA BURANA”
kantata sceniczna dla solistów, chóru, baletu

i orkiestry

14 maja, czwartek, godz.18.00 G. Verdi
„TRUBADUR” opera w 4 aktach

16 maja, sobota, godz.18.00 G. Rossini
„CYRULIK SEWILSKI” opera komiczna w 3 aktach

17 maja, niedziela, godz.18.00

PREMIERA! H.-V. Gluck „ORFEUSZ I EURYDYKA”
opera w 2 aktach

19 maja, wtorek, godz.18.00 F. Lehár
„WESO£A WDÓWKA” operetka w 3 aktach

20 maja, œroda, godz.18.00 K. Dañkewycz
„LILEA” balet w 2 aktach

21 maja, czwartek, godz.18.00 G. Verdi
„NABUCCO” opera w 3 aktach

22 maja, pi¹tek, godz.18.00

WIECZÓR BALETÓW JEDNOAKTOWYCH
23 maja, sobota, godz.18.00 G. Puccini
„MADAME BUTTERFLY” opera w 2 aktach

24 maja, niedziela godz.12.00 P. Czajkowski
„JEZIORO £ABÊDZIE” balet w 3 aktach,

4 ods³onach

godz.18.00 G. Verdi „BAL MASKOWY”
opera w 3 aktach

28 maja, czwartek godz.18.00 M. Skoryk
„MOJ¯ESZ” opera w 2 aktach z prologiem i epilogiem

29 maja, pi¹tek godz.18.00

A. Petrow „STWORZENIE ŒWIATA”
balet w 2 aktach

31 maja, niedziela godz.12.00 Koncert

sprawozdawczy uczniów i wyk³adowców

Lwowskiej Pañstwowej Szko³y Choreograficznej

godz.18.00 A. Petrow „STWORZENIE ŒWIATA”
balet w 2 aktach

OGŁOSZENIE
XVI Konkurs
Recytatorski

„Maria Konopnicka �
dzieciom i młodzieży”

Dyrekcja Szko³y Œredniej
nr 24 im. M. Konopnickiej
we Lwowie zaprasza uczniów
IV-XI klas z polskim jêzy-
kiem nauczania do udzia³u
w XVI Konkursie Recytator-
skim „Maria Konopnicka -
dzieciom i m³odzie¿y”.

Konkurs odbêdzie siê w
dniu 16 maja b.r. Pocz¹tek
o godz.1100 w gmachu Szko³y
Œredniej nr 24 im. M. Ko-
nopnickiej przy ul. Konyœ-
koho 4, tel. kontaktowy
szko³y:
275-66-62

REGULAMIN

Uczestnicy wybieraj¹ do-
wolne konkursy. Nie s¹ zobo-
wi¹zani do uczestniczenia we
wszystkich przewidzianych
konkursach.

I. Konkurs recytatorski
1.Uczestnik zobowi¹zany

jest do przygotowania dwu
tekstów poetyckich: jednego
utworu M. Konopnickiej i jed-
nego wybranego przez uczest-
nika wiersza polskiego poety.

2.Wiersz mo¿na zast¹piæ
fragmentem prozy.

3.Ca³oœæ nie mo¿e prze-
kraczaæ 6 minut.

II. Konkurs poezji œpiewanej
Konkurs poezji œpiewanej

przebiega na takich samych
zasadach, jak konkurs recy-
tatorski.

III. Konkurs plastyczny
Uczestnicy przygotowuj¹

ilustracje do wybranego utworu
Marii Konopnickiej w dowolnej
technice.

Zg³oszenie odbywa siê po-
przez nades³anie karty uczest-
nika na adres szko³y.
Karta uczestnika zawieraæ
powinna:
1.Imiê i nazwisko uczestnika
2.Jego wiek
3.Nazwê miejscowoœci sk¹d
pochodzi
4.Tytu³y utworów
5.Imiê i nazwisko instruktora
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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, Maciej
Dęboróg�Bylczyński, Wojciech
Krysiński, Eugeniusz Tuzow�
Lubański, Władysława Dobo�
siewicz, 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
odbiornik 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

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”

Z powodu œmierci
Pana Profesora dra hab.

ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO,
Marsza³ka Senatu RP,

wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
sk³adamy wyrazy serdecznego wspó³czucia i ¿alu

Jego Rodzinie i Najbli¿szym
oraz Zarz¹dowi Krajowemu Stowarzyszenia

„Wspólnota Polska”

LMDSO Polski Zespó³ Pieœni i Tañca „Lwowiacy”
kierownik Stanis³aw Durys
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Kantorowe kursy walut na Ukrainie
22.04.2009, Lwów

 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
       8,03 1USD       8,10
     10,40 1EUR     10,55
       2,30 1PLN       2,47
     11,45 1GBP     11,80
       2,30                              10 RUR       2,40

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

KATARZYNA £OZA

Pierwszy raz. Kiedy to
by³o? Teraz trudno sobie ju¿
przypomnieæ, doliczyæ siê.
Wychodzi, ¿e 12 lat temu.
Chyba w sierpniu. Pamiêtam
wielogodzinn¹ kolejkê na
granicy w Medyce i autobus
Przemyœl-Lwów, który opus-
tosza³ nagle w Moœciskach,
pamiêtam wódkê rozlewan¹
do plastikowych kubeczków
na nierównej drodze tego
upalnego letniego wieczoru.
Pewnie wtedy pierwszy raz
pomyœla³am „tak, to wschód”,
albo „wiêc tak wygl¹da Ukra-
ina”. Pamiêtam bruk lwow-
skiego Rynku i nieznan¹ mi
wczeœniej ¿yczliwoœæ obcych
ludzi, którzy nas nocowali,
karmili, pomagali, bezintere-
sownie zaczepiali na ulicy.
Gdyby mi ktoœ wtedy powie-
dzia³, ¿e to miasto bêdzie mi-
³oœci¹ mojego ¿ycia, to mo¿e
uwierzy³abym – to by³a mi³oœæ
od pierwszego wejrzenia. Ale
jeœlibym us³ysza³a, ze za kilka
lat zamieszkam tu na sta³e,
chyba bym siê tylko rozeœmia³a.
Nie z³oœliwie, beztrosko.

W 2004 roku przyjecha³am
na wakacje, które trwaj¹ do
dziœ. Skoñczy³am kursy prze-
wodników. Dzielê siê swoj¹
fascynacj¹. Nauczy³am siê
kilku lwowskich piosenek.
Potrafiê mówiæ ze œpiewnym,

kresowym akcentem. Ale
zawsze bêdê jedn¹ nog¹ tam,
w Warszawie, po³ówk¹ serca
tam, okrakiem przez granicê.
„Pani za dobrze mówi po
polsku” – zarzucaj¹ turyœci.
„Ty tego nigdy nie zrozu-
miesz, bo jesteœ pani z War-
szawy” – z politowaniem kiwa
g³ow¹ m¹¿. „Kasia to ju¿ jest
prawie nasza” – mówi¹ lwow-
scy Polacy, mówi¹ lwowscy
Ukraiñcy. „Prawie” robi wielk¹
ró¿nicê. Zawsze bêdê patrzy³a
przez swój szablon i zwraca³a
uwagê na to, co mi do tego
szablonu nie pasuje.

„I jak siê pani ¿yje we
Lwowie” – dopytuj¹ turyœci.
Kwestia zdecydowanie bar-
dziej interesuj¹ca, ni¿ historia
koœcio³a bernardynów czy
zdobycie Wysokiego Zamku
przez Kozaków. ¯yje siê
spokojnie. Lwów ³¹czy w
sobie wszystkie zalety du¿ego
miasta z plusami ¿ycia na
g³êbokiej prowincji (i minu-
sami te¿, ale skupimy siê na
plusach). Bo te¿ zawsze by³
na prowincji, na uboczu,
daleko od wielkiej polityki.
Choæ nie poza centrum zain-
teresowania. W XVI, XVII
wieku Grecy, W³osi, Szkoci
osiedlali siê w naszym mieœcie
znajduj¹c w nim doskona³e
warunki do ¿ycia i pracy. W
XVIII wieku na s³ynne reduty
zje¿d¿a³y najweselsze kokoty

z Warszawy. W 1918 roku
o Lwów zajadle walczyli Polacy
i Ukraiñcy, choæ i jedni, i dru-
dzy mieli wa¿niejsze cele poli-
tyczne.

Paradoksalnie, w tym mi-
lionowym mieœcie odnosi siê
wra¿enie, jakby wszyscy znali
siê osobiœcie, a wszystkie
sprawy rozstrzyga³y siê przy
fili¿ance kawy. Tu ka¿dy mo¿e
siê realizowaæ, mo¿e byæ
s³awny. Teatr, radio, chór,
tañce, malarstwo, poezja…
skoki spadochronowe czy
noszenie chor¹gwi w procesji.
Dla ka¿dego jest miejsce. Ja
wystêpowa³am ju¿ w radiu,
telewizji, gra³am w filmie, a
teraz okazuje siê, ¿e nawet
ktoœ taki jak ja mo¿e pisaæ
felietony dla powa¿nej gazety.

¯yje siê spokojnie, bo nie
ma wyœcigu szczurów, bo jest
czas na spotkania towarzys-
kie, na kawê z przyjació³mi,
na obiad na mieœcie, na wy-
cieczkê za miasto. Bo na bru-
kowanych uliczkach trudno
siê rozpêdziæ.

Nie jestem mitomank¹.
Wiem, ¿e lwowski koœció³ do-
minikanów nie jest najpiêk-
niejszym koœcio³em barokowym
w Europie, a nasz renesans
ustêpuje florenckiemu, choæ
jako przewodnicy lubimy
mówiæ, ¿e jest inaczej. Wiem,
¿e gdzieœ tam, na zachodzie
drogi s¹ mniej dziurawe, a
urzêdnicy bardziej uœmiech-
niêci. Jednak gdy pijê kawê
w s³oneczne wiosenne popo-
³udnie w Kawiarni Wiedeñskiej,
w samym sercu miasta, spo-
gl¹daj¹c na leniwie tocz¹ce
siê wokó³ ¿ycie, dŸwiêcz¹ w
uszach s³owa prof. Jaros³awa
Hrycaka: „W jakim innym
mieœcie europejskim móg³bym
wypiæ tak dobr¹ kawê, w ta-
kiej mi³ej atmosferze, w takim
piêknym otoczeniu i za tak
nisk¹ cenê?”

Jeszcze jedno pytanie pada
zawsze z ust turystów: „I za-
mierza pani tu zostaæ na zaw-
sze?” „Na razie na zawsze” –
odpowiadam.

Życie na Kresach
MÓJ PIERWSZY RAZ


