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Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie

DODATEK SPECJALNY

22 listopada 2008 r. Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyñski uda³ siê do
Kijowa, gdzie wzi¹³ udzia³ w
obchodach 75. rocznicy Wiel-
kiego G³odu na Ukrainie. Pre-
zydentowi RP towarzyszyli
Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Micha³ Kamiñ-
ski oraz Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Mariusz Handzlik.

Prezydent Lech Kaczyñski
uda³ siê do gmachu Opery Na-
rodowej, gdzie wraz z innymi
zaproszonymi goœæmi wzi¹³
udzia³ w Miêdzynarodowym
Forum „Ukraina pamiêta –
œwiat uznaje”.

Podczas uroczystoœci Pre-
zydent RP powiedzia³:

„75 lat temu re¿im komu-
nistyczny dokona³ wielkiego
mordu. Reprezentujê jeden z
tych krajów, które uznaj¹
oczywistoœæ – ten mord by³
ludobójstwem. Uchwa³y w tej
sprawie podj¹³ zarówno Senat,

OBCHODY 75. ROCZNICY
WIELKIEGO GŁODU NA UKRAINIE

jak i Sejm Rzeczypospolitej
w roku 2006. Ale walka o pa-
miêæ, tak¿e o pamiêæ pomordo-
wanych, to jedno z najistot-
niejszych zadañ, stoj¹cych
przed pañstwami, które wy-
sz³y z komunizmu. Nie tylko
dlatego, ¿e w latach 1932-1933

na Ukrainie dokonano rzeczy,
nawet jak na ludobójstwo,
wyj¹tkowo okrutnych. Bo wy-
j¹tkowo okrutna jest œmieræ
g³odowa, która dotknê³a mi-
lionów ludzi - w tym tak¿e
zamieszka³ych na Ukrainie, w
szczególnoœci w okolicach

¯ytomierza, Polaków, tak¿e
Kazachów, o czym mówi³ Pan
Prezydent Juszczenko i przed-
stawicieli innych narodowoœci.
Walka o pamiêæ jest potrzebna,
poniewa¿ komunizm potrafi³
dokonywaæ mordów na naj-
wiêksz¹ skalê i zrêcznie je
ukrywaæ. Hitleryzm, faszyzm,
drugi totalitaryzm XX-go
wieku, którego ofiar¹ pad³o
wielu moich rodaków, a tak¿e
Ukraiñców, Litwinów i £oty-
szy, nie ukrywa³ w istocie
swoich zbrodni. Szowinizm,
przemoc, to by³y has³a g³o-
szone otwarcie.

KONSTANTY CZAWAGA
tekst
KS. MARIAN SKOWYRA
zdjêcia

22 listopada odby³ siê
ingres do Archikatedry Lwow-
skiej abpa Mieczys³awa Mo-
krzyckiego, Metropolity
Lwowskiego. Uroczystoœæ od-
by³a siê z udzia³em kardy-
na³a Kamilio Ruini z Rzymu,
wielkiej liczby biskupów i
ksiê¿y z Ukrainy, Polski, in-
nych krajów, duchowieñstwa
Koœcio³ów Wschodnich oraz
przedstawicieli w³adz pañ-
stwowych i samorz¹dowych,
uczelni wy¿szych z Ukrainy
i Polski, Konsula Generalne-
go RP we Lwowie, Ambasadora
Wies³awa Osuchowskiego.

Przed rozpoczêciem Mszy
œw. kardyna³ Marian Jawor-
ski przywita³ przyby³ych goœci.
Powiedzia³ m.in.: „Moi drodzy,

INGRES METROPOLITY LWOWSKIEGO

wy wszyscy dobrze znacie po-
staæ naszego bardzo drogiego
biskupa Rafa³a Kiernickiego.
Odprawiaj¹c pogrzeb jednego
z ksiê¿y, powiedzia³: „Czy bê-
dzie jeszcze kap³an, który mnie

pochowa?” Ojcze biskupie
Rafale, przez Mi³osierdzie
Bo¿e, chowali ciebie arcybis-
kupi i biskupi. Jak¿e nie
wspomnieæ tutaj œp. arcybis-
kupa Eugeniusza Baziaka,

Kardyna³ Marian Jaworski (od lewej) i abp Mieczys³aw
Mokrzycki wchodz¹ do Archikatedry Lwowskiej

arcybiskupa-wygnañca, któ-
rego Opatrznoœæ Bo¿a tak
doœwiadczy³a i prowadzi³a, ¿e
by³ potem konsekratorem
biskupa Karola Wojty³y, póŸ-
niejszego Jana Paw³a II. Jak¿e
to wszystko nie wspominaæ
dzisiaj”.

Dalej ks. kardyna³ mówi³
o zmianach, dokonanych po
upadku systemu komunis-
tycznego: „Tak siê tutaj zmie-
ni³o, ¿e my mamy biskupa. ̄ e
tutaj bêdziemy mieli nowego
arcybiskupa.”

(cd. na s. 2)

Chochlik drukarski
W poprzednim numerze
gazety zosta³a podana
niew³aœciwa numeracja.
Zamiast nr 21-73, podano
nr 20-72. Serdecznie
wszystkich Czytelników
przepraszamy!

STANISŁAW VINCENZ (1888�1971) Unia
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Antysemityzm, doprowa-
dzony do granic ludobójstwa,
te¿ nie by³ ukrywany, choæ
sam fakt ludobójstwa ukry-
wano. Natomiast komunizm
- pamiêtamy to wszyscy,
którzy ¿yli w tym czasie -
prezentowa³ siebie, jako ideê,
jako ideologiê, jako naukê
wrêcz humanistyczn¹. By³
elementem koniecznym w
ramach rozwoju historycz-
nego i mia³ byæ sposobem na
osi¹gniêcie powszechnego
szczêœcia. Ten mit zosta³
niejako zaadoptowany, mo¿na
powiedzieæ kupiony, przez
znaczn¹ czeœæ elit, w szczegól-
noœci zachodniej Europy.
Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e ten
mit jest rozbijany, ale nie jest
rozbity do koñca. Prawda o
ludobójstwie na Ukrainie w
latach 1932-33, prawda o
innych zbrodniach ludobój-
czych komunizmu wczeœniej
i póŸniej, przebija siê z wiel-
kim trudem. I dlatego chcia³-
bym wyraziæ tutaj olbrzymi
szacunek, podziêkowanie
w³adzom Ukrainy, osobiœcie
Panu Prezydentowi Jusz-
czenko, za to, i¿ walczy o
przywrócenie pamiêci, miêdzy
innymi o tym ludobójstwie.
Naród ukraiñski wybiera
swoj¹ drogê, ma prawo do
tego wyboru. W naszym g³ê-
bokim przekonaniu ta droga
wiedzie na Zachód. Ale je¿eli
tak, je¿eli historia Ukrainy,
podobnie jak historia mojego

Drodzy Bracia i Siostry!
W tym roku obchodzimy

76 rocznicê tragicznego w swo-
ich konsekwencjach sztucznego
g³odu na Ukrainie, jaki trwa³
w latach 1932-1933. W na-
szym S³owie Pasterskim prag-
niemy uwra¿liwiæ wszystkich
na tê bolesn¹ kartê we wspól-
nej minionej historii. Czcz¹c
kolejn¹ rocznicê ukraiñskiej
tragedii, wspominamy miliony
Ukraiñców, Polaków, Rosjan
i przedstawicieli innych naro-
dów, którzy zginêli z g³odu na
terenie Ukrainy, w rejonie Wo³-
gi, na Przedkaukaziu i innych
czêœciach dawnego Zwi¹zku
Radzieckiego – w konsekwencji
przymusowej kolektywizacji,
wywieraj¹c g³êbokie piêtno w
œwiadomoœci przysz³ych po-
koleñ.

Do dnia dzisiejszego wiele
pañstw œwiata, w tym tak¿e
Watykan, g³ód na Ukrainie
uzna³ za zbrodniê ludobój-
stwa. Podobnie i Koœció³ Ka-
tolicki na Ukrainie od wielu
lat ofiaruje swoje modlitwy do
Boga za wszystkie ofiary
klêski g³odu. Koœció³ zawsze
sta³ na stra¿y wolnoœci i dobra
ka¿dego cz³owieka.

Nasz¹ modlitewn¹ pamiê-
ci¹ ogarniamy wszystkie
ofiary tego czasu, skrzywdzo-
ne rodziny, dzieci, m³odzie¿.

kraju, ma byæ integraln¹
czêœci¹ historii Europy, to
wszystkie prawdy o tej histo-
rii musz¹ byæ znane. Historia
Ukrainy jest tak¹ sam¹ histo-
ri¹ Europy, w tym sensie, ¿e
tak jest w³aœnie traktowana
i wszystkie prawdy o tej his-
torii musz¹ byæ znane. His-
toria Ukrainy jest tak samo
histori¹ europejsk¹, jak his-
toria Francji na przyk³ad. I to,
co siê dzisiaj dzieje, wysi³ki na
arenie miêdzynarodowej, w
Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, UNESCO, w Parla-
mencie Europejskim to s¹
wysi³ki, id¹ce w tym w³aœnie
kierunku. Maj¹ one znacze-
nie wspó³czesne, bo wobec
tragedii ludzi, którzy nie ¿yj¹
od 75-76 lat jesteœmy bezrad-
ni. Jedyna rzecz, któr¹ mo¿emy
im oddaæ to pamiêæ, wieczna
pamiêæ. Ta dzisiejsza uro-
czystoœæ jest dowodem, ¿e ta
pamiêæ nie zaginie, ¿e zosta-
nie czêœci¹ naszej wspólnej
europejskiej œwiadomoœci.
Tak powinno byæ w imiê tego,
o czym mówi³ przed chwil¹
Pan Prezydent Adamkus. W
imiê tego, ¿eby totalitaryzm
nie mia³ ju¿ nigdy szans na
tej ziemi, w imiê przysz³oœci
naszych dzieci, naszych
wnuków.”

W godzinach popo³udnio-
wych Prezydent RP powróci³
do kraju.

Ÿród³o:
www.prezydent.pl

Pamiêtaj¹c o tamtych latach,
proœmy dobrego Boga, aby
uchroni³ nas samych i kraj od
przysz³ych podobnych wyda-
rzeñ.

Kap³ani niech w dniu 22 lis-
topada zorganizuj¹ wspólne
modlitwy za wszystkich zmar-
³ych w latach 1932-33, a was
Drodzy Diecezjanie, zachêcamy
do jak najliczniejszego udzia-
³u w tych nabo¿eñstwach. W
godzinach wieczornych, w ra-
mach wspólnej rodzinnej mo-
dlitwy, zapalmy w naszych
oknach œwiêcê na znak soli-
darnoœci ze wszystkimi wier-
nymi.

Niech dobry Bóg, w swoim
nieskoñczonym mi³osierdziu,
zaliczy do grona zbawionych
wszystkich zmar³ych w ra-
mach wielkiego g³odu na
Ukrainie, a nas ¿yj¹cych
obdarzy swoim hojnym b³o-
gos³awieñstwem. „Od g³odu,
ognia i wojny, wybaw nas
Panie”.

Z pasterskim
b³ogos³awieñstwem

Abp Mieczys³aw
Mokrzycki

Przewodnicz¹cy
Konferencji

Rzymskokatolickiego
Episkopatu Ukrainy

KONFERENCJA RZYMSKO-KATOLICKIEGO
EPISKOPATU UKRAINY
S£OWO PASTERSKIE

do wiernych obrz¹dku ³aciñskiego
z racji rocznicy g³odu na Ukrainie

Nuncjusz apostolski na
Ukrainie abp Ivan Jurkovicz
odczyta³ list papie¿a Bene-
dykta XVI z podziêkowaniem
za wieloletni¹ pos³ugê pas-
tersk¹ dotychczasowego Me-
tropolity Lwowskiego kardyna³a
Mariana Jaworskiego. W czasie

INGRES METROPOLITY LWOWSKIEGO
(cd. ze s. 1)

pierw, dlatego, ¿e jest œwi¹-
tyni¹, w której zamieszkuje
po trzykroæ œwiêty Bóg. Dlatego
w kaplicy Wiœniowieckich,
przed Najœwiêtszym Sakramen-
tem, b³aga³em Boga o Jego

wszystkim ludziom i razem
z wami poznaæ Pana Boga,
ukochaæ Go ca³ym sercem,
¿yæ wed³ug Jego woli i po³¹-
czyæ siê z Nim na zawsze, gdy
wyznaczy nam kres naszej
ziemskiej wêdrówki.

¯yczenia i listy
gratulacyjne

Po zakoñczeniu Mszy œw.
¿yczenia nowemu lwowskie-
mu metropolicie obrz¹dku
³aciñskiego z³o¿yli greckoka-
tolicki arcybiskup lwowski
Igor WoŸniak, metropolita
Andrij Horak w imieniu swoim
i swego zwierzchnika Filareta
z Ukraiñskiego Koœcio³a Pra-
wos³awnego patriarchatu
kijowskiego, przedstawiciele
biskupów Ukraiñskiego Koœ-
cio³a Prawos³awnego patriar-
chatu moskiewskiego, Ormiañ-
skiego Koœcio³a Apostolskiego,
Ukraiñskiego Autokefalicz-
nego Koœcio³a Prawos³aw-
nego oraz przedstawiciele
w³adz ukraiñskich i polskich.

Zosta³y te¿ odczytane listy
gratulacyjne od prezydentów
Ukrainy i Polski. Ukraiñski
prezydent Wiktor Juszczenko
podkreœli³, ¿e pañstwo ukra-
iñskie „docenia wysok¹ misjê
Koœcio³a Rzymskokatolic-
kiego we wspó³czesnym œwie-
cie i na Ukrainie” równie¿
wyrazi³ przekonanie, ¿e nowy
metropolita lwowski Mieczys-
³aw Mokrzycki bêdzie godnie
kontynuowa³ wielk¹ i owocn¹

Uczestnicy uroczystoœci

uroczystej Mszy œw., sprawo-
wanej po polsku, modlitwy
wiernych odczytano w piêciu
jêzykach – wêgierskim, pol-
skim, ukraiñskim, niemieckim
i rosyjskim.

Homilia nowego
Metropolity Lwowskiego

(fragment)
Swoj¹ homiliê nowy me-

tropolita lwowski Mieczys³aw
Mokrzycki rozpocz¹³ takimi
s³owami: „Bo¿e, bêdê Ci œpie-
wa³ pieœñ now¹, graæ Ci bêdê
na harfie o dziesiêciu strunach”.

Dalej powiedzia³: „Dzieñ
œw. Cecylii, patronki liturgicz-
nego œpiewu, przypomina
nam, ¿e ka¿dy dzieñ, ka¿da
chwila naszego ¿ycia, jest spo-
sobnoœci¹, aby pójœæ za
zachêt¹ Psalmisty i œpiewaæ
now¹ pieœñ dla Pana. S¹
jednak dni, kiedy czujemy siê
przynagleni, aby ow¹ pieœñ
uwielbienia i b³agania zara-
zem, z wiêkszym poruszeniem
serca wznosiæ do nieba. Taki
dzieñ w³aœnie roztoczy³ swe
blaski dzisiaj, przypominaj¹c
mi, ¿e i ja winieniem wznieœæ
now¹ pieœñ dla Pana. Pieœñ
wobec ca³ego zgromadzenia
wszystkich, którzy wype³niaj¹
mury tej czcigodnej œwi¹tyni
i otaczaj¹ j¹ wokó³, pieœñ
wobec ca³ego Koœcio³a lwow-
skiego.

Umi³owani! Gdy wchodzi³em
w progi naszej Archikatedry,
mia³em poczucie niezwyk³ej
œwiêtoœci tego miejsca. Naj-

mi³osierne towarzyszenie mi
na drodze pos³ugi Koœcio³owi
lwowskiemu.

S³u¿bê Wam wszystkim w
duchu mego zawo³ania bis-
kupiego humilitas stawiam
sobie jako podstawowe zada-
nie pos³ugi pasterskiej w naszej
Archidiecezji i na Ukrainie. To
jest mój program i moje prag-
nienie jako biskupa – s³u¿yæ

Abp Mieczys³aw Mokrzycki przyjmuje pastora³ z r¹k
kardyna³a Mariana Jaworskiego

pracê, której dokonywa³ w
dziedzinie duchowej kardyna³
Marian Jaworski.

Minister Ryszard Legutko
odczyta³ list, który skierowa³
prezydent RP Lech Kaczyñ-
ski. „Jestem przekonany, ¿e
dziêki zaufaniu, jakim obda-
rzyli ks. arcybiskupa papie¿e
Jan Pawe³ II i Benedykt XVI,
a tak¿e duchowieñstwo i
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Wœród ci¹g³ej ¿ycia pogody,
niech rozkosz Ciê oplata,

wœród mi³oœci, wiary, zgody,
¿yj nam w zdrowiu d³ugie lata

Pani GENOWEFIE BOBOWICZ
z okazji Jubileuszu 80-lecia URODZIN

sk³adamy moc najserdeczniejszych ¿yczeñ
Czego wiêcej ¿yczyæ trzeba?
Chyba tylko ³aski z nieba,

aby w zdrowiu iœæ przez lata
i podziwiaæ piêkno œwiata.

To szczególna okazja do tego, by zatrzymaæ siê i spojrzeæ
wstecz, na to, co siê osi¹gnê³o w ci¹gu swojego ¿ycia.

Jest to czas, zarezerwowany na wspomnienia
radosnych chwil oraz rozwi¹zanych problemów.

Szczêœliwej podró¿y do kolejnych Jubileuszy
¿yczy Rodzina i Przyjaciele

wierni Ukraiñskiego Koœcio³a
£aciñskiego, dziêki doœwiad-
czeniom i talentom, których
dowodzi Ekscelencja jako
Homo Dei i Homo Eklezjo oraz
wspomnianej w dewizie ks.
arcybiskupa cnocie pokory
spe³nia Ekscelencja t¹ wielkie
nadziejê” – zaznaczy³ prezydent
Polski.

Miros³aw Senyk, przewod-
nicz¹cy Lwowskiej Rady Ob-
wodowej, podkreœli³, ¿e wielk¹
zas³ug¹ pos³ugi pasterskiej
kard. Jaworskiego jest to, ¿e
we Lwowie panuje spokój i po-
rozumienie miêdzy przedsta-
wicielami ró¿nych narodów
i wyznañ.

Podziêkowanie
W swoim podziêkowaniu

abp Mieczys³aw Mokrzycki
powiedzia³: „Zanim rozwi¹za-
ne zostanie nasze liturgiczne
zgromadzenie, chcia³bym wy-
raziæ moj¹ serdeczn¹ wdziêcz-
noœæ wobec wszystkich, któ-
rych d³u¿nikiem siê czujê.
Wdziêcznoœæ ca³¹ winien
jestem Bogu, a w Nim tym
wszystkim, których na mojej
drodze postawi³. I jeœli mogê
w tym miejscu pos³u¿yæ siê
s³owami œwiêtego Paw³a
Aposto³a z Pierwszego Listu
do Tessaloniczan, chcia³bym
za nim powtórzyæ: „Bêd¹c tak
pe³ni ¿yczliwoœci dla was,
chcieliœmy wam daæ nie tylko
naukê Bo¿¹, lecz nadto dusze
nasze, tak bowiem staliœcie
siê nam drodzy” (1 Tes 2, 8).
Dziœ razem z Wami pragn¹-
³em wznieœæ do Boga Najwy¿-
szego, dawcy wszelkiego dobra,
pieœñ chwa³y i dziêkczynienia.

B³ogos³awiê Ciê, Panie i
sk³adam dziêki za to, ¿e da³eœ
mi ³askê byæ w latach mojej
pos³ugi kap³añskiej w bez-
poœredniej s³u¿bie Ojcu Œwiê-
temu i Stolicy Apostolskiej.
To doœwiadczenie bogate dla
mnie i owocne, pozwoli³o mi
byæ uprzywilejowanym œwiad-
kiem tego, jak wielkich rzeczy
dokonuje Twoja ³aska w
Twoich wybranych. Mam tu
na myœli zw³aszcza to, ¿e
przez dziewiêæ lat mog³em z
bliska patrzeæ na ¿ycie, po-
s³ugê i œwiadectwo cierpienia
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Wreszcie zaœ, by³em œwiadkiem
jego zaœniêcia w Panu.

B³ogos³awiê Ciê, Panie i
sk³adam dziêkczynienie za to,
¿e mog³em równie¿ s³u¿yæ
obecnemu Nastêpcy Ksiêcia
Aposto³ów, Ojcu Œwiêtemu
Benedyktowi XVI, doœwiad-
czaæ jego dobroci i czerpaæ
równie¿ z jego m¹droœci.

Pragnê równie¿ ponowiæ
obietnicê pos³uszeñstwa i
wiernoœci biskupowi Rzymu”.

Metropolita lwowski Mie-
czys³aw Mokrzycki osobno
podziêkowa³ TV POLONIA
oraz Radiu Maryja za trans-
mitowanie uroczystoœci ing-
resu do Katedry Lwowskiej.

KGKGKGKGKG

Zarz¹d TKP im. F. Karpiñskiego w Stanis³awowie
sk³ada wyrazy serdecznej wdziêcznoœci delegacji

Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich Oddzia³ w Stalowej Woli

za okazan¹ pomoc finansow¹ oraz prezenty
„miko³ajkowe” dla uczniów klasy 1 z polskim
jêzykiem nauczania Ogólnokszta³c¹cej Szko³y

Œredniej nr 3

Protokó³ wykonawczy na
lata 2008/2009, dotycz¹cy
realizacji wspólnych projek-
tów miêdzy Ziemi¹ Lwowsk¹
i województwem ma³opolskim
podpisali w Krakowie prze-
wodnicz¹cy Lwowskiej Obwo-
dowej Administracji Pañ-
stwowej Myko³a Kmit oraz
marsza³ek województwa
ma³opolskiego Marek Nawara.
Jak poinformowano w biurze
prasowym Lwowskiej Obwo-
dowej Administracji Pañ-
stwowej, wspó³praca miêdzy
regionami Ukrainy i Polski
bêdzie przebiega³a we wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia. Zw³a-
szcza w dziedzinie wspó³pracy
gospodarczej, kultury i turys-

JEDNOLITY BILET
Ministerstwo Transportu

i £¹cznoœci Ukrainy opraco-
wa³o i zatwierdzi³o koncepcjê
wdra¿ania na Ukrainie sys-
temu jednolitego biletu dla
przejazdu wszystkimi œrodkami
lokomocji. Jednolity bilet
elektroniczny umo¿liwi pasa-
¿erom zamawianie biletów na
przejazd z jednej miejscowoœci
do innej, nawet, je¿eli miêdzy
nimi nie ma bezpoœredniego
po³¹czenia. Uniwersalny bilet
bêdzie do nabycia w urzêdach
pocztowych. Realizacja projektu
bêdzie przebiega³a w dwu
etapach: otwarcie pierwszych
punktów sprzeda¿y biletów,
rezerwacja i sprzeda¿ biletów
na przewozy autobusowe i lot-
nicze, a tak¿e rezerwacja i
sprzeda¿ biletów kolejowych.
Pierwszy punkt sprzeda¿y
takich biletów bêdzie otwarty
ju¿ w grudniu bie¿¹cego
roku. (HP)

WSPÓLNE PROJEKTY
tyki, edukacji i sportu, po-
lityki regionalnej i spo³ecznej.
Wspó³praca przewiduje po-
wo³anie Miêdzynarodowego
Forum Liderów Organizacji
M³odzie¿owych z regionów
partnerów: województwa ma-
³opolskiego, Ziemi Lwowskiej,
krainy Praszowskiej i ¯yliñ-
skiej oraz wolnej ziemi Turyn-
gia. Wspólna praca bêdzie
skierowana na przygotowanie
i zarz¹dzanie projektami
miêdzynarodowymi, które s¹
wspó³finansowane z fundu-
szy unijnych, a tak¿e na
przygotowanie projektów,
dotycz¹cych europejskiej
wspó³pracy terenowej. (HP)

Od 25 listopada turyœci i
zwiedzaj¹cy Cmentarz £y-
czkowski mog¹ odbyæ wy-
cieczkê po cmentarzu, korzy-
staj¹c z elektromobila. Jak
twierdzi dyrektor Cmentarza
£yczakowskiego Ihor Haw-
ryszkiewicz, taki samochód
zosta³ nabyty we W³oszech za
równowartoœæ 80 tysiêcy gry-
wien. Elektromobil nie jest
du¿y, poniewa¿ na cmentarzu
s¹ w¹skie alejki i jest wielu
turystów. Wraz z kierowc¹,
który jednoczeœnie jest prze-
wodnikiem, mo¿e przewoziæ
szeœæ osób. Na razie jest jeden
taki pojazd. W razie potrzeby
dyrekcja zamówi przyczepê
dla przewo¿enia turystów.
Samochód jest dostosowany
tak¿e do jazdy w czasie go-

NOWOCZESNĄ  BRYCZKĄ
– PRZEZ CMENTARZ

³oledzi. Ju¿ wkrótce elektro-
mobil bêdzie mia³ sprzêt z na-
g³oœnieniem, czyli zostanie
nagrany odpowiedni program
wycieczki po cmentarzu.
Elektromobil mo¿e siê staæ
konkurencj¹ dla przewodni-
ków, poniewa¿ program wy-
cieczki zostanmie prze³o¿ony
na jêzyki polski, rosyjski,
angielski, francuski, niemiec-
ki. Op³ata za przejazd elek-
tromobilem stanowi 10 grywien.
Bezp³atnie bŸdzieu¿ytkowany
przez delegacje oraz osoby
niepe³nosprawne, które nie
mog¹ poruszaæ siê samodziel-
nie po cmentarzu. Ju¿ u³o¿ono
trasy, którymi bêdzie kurso-
wa³ elektromobil. Krótsza
wycieczka bêdzie trwa³a 20-
30 minut, d³u¿sza – 30-40
minut. (HP)

Tak siê nazywa miêdzyna-
rodowa konferencja naukowo-
praktyczna, która w dniach
26-28 listopada odbywa³a siê
w £ucku. Organizatorem
konferencji z okazji 200.
rocznicy urodzin Miko³aja

Gogola by³y Ministerstwo
Edukacji narodowej Ukrainy,
Wo³yñski Uniwersytet Naro-
dowy im. £esi Ukrainki, a tak-
¿e wo³yñska organizacja ob-
wodowa „Rosyjskie centrum
kulturalne”. (IM)

„GOGOL I ŚWIAT”

PIERWSZY
TYDZIEŃ
2009 ROKU
� WOLNY

Rada Ministrów Ukrainy
zaleca kierownikom przedsiê-
biorstw, instytucji i organiza-
cji, które maja piêciodniowy
tydzieñ pracy, przenieœæ dni
robocze z 2 stycznia na sobotê
10 stycznia, z poniedzia³ku 5
stycznia na sobotê 24 stycz-
nia, z wtorku 6 stycznia na
sobotê 7 lutego. O tym mowa
w zarz¹dzeniu Rady Minist-
rów nr 1458 z dnia 24 listo-
pada. Rz¹d zaleca przenie-
sienie dni pracy w celu stwo-
rzenia warunków, sprzyjaj¹cych
obchodom 1 stycznia – Nowe-
go Roku, 7 stycznia – Bo¿ego
Narodzenia (wed³ug kalenda-
rza juliañskiego). To zarz¹-
dzenie nie dotyczy niektórych
instytucji pañstwowych –
Pañstwowego Funduszu
Emerytalnego, Poczty Ukrainy,
pañstwowego resortu skarbu
i instytucji bankowych. (IM)

LOSY UKRAIŃSKIEJ
ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ

27 listopada we Lwowskiej
Galerii Sztuk odby³o siê ot-
warcie wystawy: „Ukraiñskie
cerkwie drewniane – per³y
architektury œwiatowej. Gra-
nica zaniku”. Wed³ug s³ów
Natalii Majik, sekretarza na-
ukowego placówki, inicjato-
rem wystawy jest dyrektor
Lwowskiej Galerii Sztuk
Borys WoŸnicki, którego bar-
dzo niepokoi los ukraiñskiej
drewnianej architektury sak-
ralnej. „Do po¿arów dochodzi
nie tylko z powodu podpa³ów,
ale te¿ ze wzglêdu na nieod-
powiednie postêpowanie z
ogniem, instalacj¹ elektrycz-
n¹, lub grzejnikami. W ostat-
nich latach straciliœmy mnós-
two drewnianych œwi¹tyñ, w
tym zabytki na skalê pañ-
stwow¹ – cerkiew z 1673 r. we
wsi Klicko (powiat Gródek na
Ziemi Lwowskiej) oraz cer-
kiew Zaœniêcia NMP z 1670 r.
w Jaworowie”, - podkreœli³a
sekretarz naukowy Lwow-
skiej Galerii Sztuki. Oprócz
makiet drewnianych cerkwi,
na wystawie we Lwowskiej
Galerii Sztuk mo¿na siê za-
poznaæ z pracami malarskimi
i graficznymi lwowskich
artystów, którzy prezentuj¹
arcydzie³a ukraiñskiej archi-
tektury drewnianej. (IM)

KONSULAT
GENERALNY RP
W KIJOWIE
PRZENIESIE SIĘ
DO WINNICY

O takiej decyzji oficjalnie
poinformowa³ Konsul Gene-
ralny RP w Kijowie Grzegorz
Opaliñski w trakcie swej
wizyty do Winnicy. Rozmowy
o lokalizacji nowego przed-
stawicielstwa dyplomatycz-
nego Polski trwa³y blisko dwa
lata. Za Winnic¹ przemawia³o
spore doœwiadczenie przyjaŸni
i wspó³pracy z województwem
œwiêtokrzyskim oraz to, ¿e
Winnica jest miastem part-
nerskim Kielc. Bardzo dobrze
siê uk³ada wspó³praca z
przedsiêbiorstwem „Barli-
nek”. Prawie 350 tys. miesz-
kañców obwodu ma korzenie
polskie. Konsulat Generalny
RP w Winnicy bêdzie obs³ugi-
wa³ obwody winnicki, ¿yto-
mierski i chmielnicki. Za
kilka tygodni, przed rozpoczê-
ciem pracy konsulatu, zostanie
otwarty punkt informacyjno-
konsultacyjny. (HP)

BEZ ŚWIATŁA
Z POWODU...
SZCZURÓW

Dwie ulice Stanis³awowa
by³y przez cztery godziny bez
œwiat³a tylko dlatego, ¿e szczury
uszkodzi³y trakcjê elektryczn¹.
Awaria sta³a siê 26 listopada
o 3 w nocy. Szczury trafi³y do
budki trakcji elektrycznej po
tym, jak mieszkañcy podpalili
wysypisko œmieci. Prawie
ca³¹ dobê nie by³o pr¹du w
przedszkolu i siedmiu blo-
kach. Na razie samowolne
podpalanie œmieci zosta³o od-
notowane w piêciu miejscach
Stanis³awowa. (IM)



dzieæ o tym, jak Unia Hadziacka
prezentuje siê w polskim na-
uczaniu akademickim i lice-
alnym. Jego brawurowe (bo
nie mo¿na u¿yæ innego s³owa)
wyst¹pienie wysz³o daleko
poza ramy tego tematu.  Nato-
miast W³odzimierz Maj,
równie¿ wspó³pracownik
Uniwersytetu Warszaw-
skiego, z³o¿y³ rejacjê ze spot-
kania roboczego nauczycieli
historii z Polski i Ukrainy na
temat Unii hadziackiej.

Czym by³a Unia hadziacka?
W 1658 roku hetman Ukra-
iny Iwan Wyhowski podpisa³
z w³adzami Rzeczypospolitej
dokument, który, jak twierdz¹
historycy, móg³ staæ prze³o-
mowym momentem w ¿yciu
politycznym obu krajów.
Sens umowy polega³ na wej-
œciu Ukrainy w sk³ad Rzeczy-
pospolitej na równych prawach
z innymi cz³onami federacji,
jak¹ w istocie by³a I Rzecz-

pospolita. Do sk³adu tej fede-
racji europejskiej wchodzi³y:
Królestwo Polskie, Wielkie
Ksiêstwo Litewskie i Wielkie
Ksiêstwo Ruskie (symbolizo-
wa³ to herb, obrazuj¹cy na
jednej tarczy Or³a, Pogoniê i
Micha³a Archanio³a). Wedle
zapisów Unii Hadziackiej, na
terenie Ukrainy mia³ dzia³aæ
odrêbny rz¹d, mia³o byæ swoje
wojsko i w³asny system finan-
sowy. Dokumentacja mia³a
byæ spisywana w jêzyku ukra-
iñskim. Wa¿ne artyku³y trak-
tatu w Hadziaczu dotyczy³y
rozwoju edukacji na Ukrainie,
zw³aszcza za³o¿enia dwu aka-

ko³ach naukowych Ukrainy i
Polski.

Celem podstawowym kon-
ferencji by³o ukazanie per-
spektyw do wspó³pracy obojga
narodów poprzez siêgniêcie
do wspólnej przesz³oœci, jaka
wbrew stereotypom, mo¿e
byæ ich dobr¹ podstaw¹ .

W konferencji uczestniczyli:
dr W³odzimierz Osadczy,

kanclerz Europejskiego Kole-
gium Uniwersytetów Polskich
i Ukraiñskich, który rozpo-
cz¹³ konferencjê referatem:
„Przes³ania Unii Hadziackiej
- motywacj¹ poszukiwania
dróg do pojednania polsko-
ukraiñskiego.” O przes³ankach
historycznych Unii Hadziackiej
mówi³ prof. dr hab. Wo³o-
dymyr Hrabowecki, cz³onek
Akademii Nauk Szko³y Wy¿-
szej Ukrainy, profesor Uni-
wersytetu Przykarpackiego.
Mychaj³o Syhydyn, zastêpca
dyrektora Instytutu Historii
tej¿e uczelni, opowiada³ o tym,
jak¹ rolê odegra³a ugoda w

Hadziaczu w historii pañstwo-
woœci ukraiñskiej. Docent
Ihor Rajkiwski, kierownik
Katedry Historii Ukrainy
Uniwersytetu Przykarpac-
kiego naœwietli³ sprawê wp³y-
wu Unii Hadziackiej na sto-
sunki ukraiñsko-polskie w
wieku XIX. Natomiast jeden
z g³ównych inicjatorów konfe-
rencji, kierownik Katedry

Historii S³owian Uniwersy-
tetu Przykarpackiego, doc. dr
Wo³odymyr Komar opowiada³
o tym, jakie odbicie mia³y idee
Unii Hadziackiej w polskich
koncepcjach geopolitycznych
okresu miêdzywojennego.
Myko³a Henyk, docent Ka-
tedry Politologii tego¿ uniwer-
sytetu, przedstawi³ ocenê his-
toryczno-politologiczn¹ Unii
Hadziackiej w procesie pojed-
nania polsko-ukraiñskiego.

Krzysztof Jab³onka, by³y
konsul RP w Charkowie i
Grodnie, obecnie wspó³pra-
cownik naukowy Uniwersytetu
Warszawskiego, mia³ opowie-
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IRENA MASALSKA tekst
MARIA BASZA zdjêcia

Taki by³ temat konferen-
cji polsko-ukraiñskiej,
która odbywa³a siê w Sta-
nis³awowie w dniach 28 i 29
listopada. Organizatorami
by³y: Przykarpacki Uniwer-
sytet Narodowy im. Wasyla
Stefanyka, Fundacja „Pomoc
Polakom na Wschodzie”
oraz redakcja „Kuriera Ga-
licyjskiego”.

Jubileusz tego wa¿nego
dla obu pañstw wydarzenia
przypad³ na 16 wrzeœnia,
jednak, pozosta³ niezas³u-
¿enie ma³o zauwa¿ony w

„Kurier Galicyjski” był współorganizatorem konferencji

UNIA HADZIACKA W HISTORII STOSUNKÓW
POLSKO�UKRAIŃSKICH (1658�2008)

demii, w tym – Kijowo-Mohilañ-
skiej, rozwoju nawigacji na
Morzu Czarnym etc. Wspólne
dla trzech równoprawnych
czêœci Rzeczypospolitej mia³y
byæ polityka zagraniczna,
osoba wybieranego króla oraz

obserwujemy na Ukrainie
podobn¹ sytuacjê. Ukraina
znów stanê³a przed wyborem
cywilizacyjnym: z Europ¹ czy
ze Wschodem? W kontekœcie
nowych zagro¿eñ bezpieczeñ-
stwa miêdzynarodowego oba

Przemawia dr hab. W³odzimierz Osadczy. Organizatorzy
konferencji: red. naczelny „Kuriera Galicyjskiego”
Miros³aw Rowicki oraz  doc. dr Wo³odymyr Komar

Krzysztof Jab³onka (od lewej) i W³odzimierz Maj - wspó³-
pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego

Wystêpuj¹cy ze strony  Przykarpackiego Uniwersytetu
Narodowego: (od prawej) doc. dr Mychaj³o Syhydyn,
doc. dr Myko³a Henyk, doc. dr Ihor Rajkiwski oraz prof.
dr hab. Wo³odymyr Hrabowecki

Sejm, jako najwy¿szy organ
ustawodawczy w pañstwie.

Jednak, krótkowzrocznoœæ
elit politycznych ówczesnej
Ukrainy i Polski nie stworzy³a
warunków do realizacji Unii
Hadziackiej. Sta³o siê to zmar-
nowan¹ szans¹ dla dalszego
losu Ukrainy i Polski. Ukra-
ina mog³a siê oderwaæ od
Moskwy i staæ siê czêœci¹
Europy. Dla Polski te¿ nasta³y
ciê¿kie czasy. Wkrótce rozpo-
czê³y siê procesy prwadz¹ce
do jej upadku, powoduj¹cy w
konsekwencji rozbiory i utra-
tê niepodleg³oœci. Carstwo
moskiewskie, które siê zbli¿y³o
terytorialnie do wschodnich
granic Polski, sta³o siê zagro-
¿eniem na wiele stuleci.

Jednak, w przysz³oœci idee
Unii Hadziackiej by³y rozpa-
trywane jako wzór rozwi¹za-
nia problemów stosunków
miêdzyetnicznych oraz gwa-
rancji bezpieczeñstwa miêdzy-
narodowego obojga narodów
i ca³ego regionu Europy Œrod-
kowej i Wschodniej. Obecnie

narody potrzebuj¹ dobrego
s¹siedztwa i wspó³pracy dla
bezpieczeñstwa Europy Œrod-
kowej i Wschodniej.

Po obradach w dniu 28 lis-
topada uczestnicy konferencji
udali siê na spacer uroczymi
uliczkami starego Stanis³a-
wowa. Poprowadzi³y nas na-
uczycielki szko³y polskiej
Renata Klêczañska i Roma
Tkaczuk. Bardzo wiele do-
wiedzieliœmy siê od ¯anny
Komar, historyka sztuki i au-
torki niedawno wydanej w
Polsce ksi¹¿ki „Trzecie miasto
Galicji. Stanis³awów i jego
architektura w okresie auto-
nomii.”

29 listopada odby³a siê
wyprawa do Skitu Maniaw-
skiego (klasztoru prawos³aw-
nego), gdzie wed³ug jednej z
wersji znajduje siê grób het-
mana Iwana Wyhowskiego.

Szerzej o konferencji bê-
dziemy pisaæ w nastêpnym
numerach. Opublikujemy te¿
najciekawsze wyst¹pienia jej
uczestników.

„Jak wolni z wolnymi, równi z równymi i zacni z zacnymi”
- brzmia³y s³owa z siódmego punktu Ugody Hadziackiej.
I choæ nie uda³o siê zrealizowaæ wszystkich jej postanowieñ,
jej DUCHA nie uda³o siê z³amaæ przez nastêpne stulecia.
Jest ¿ywy. Nadal jest inspiracj¹ dla wszystkich podejmuj¹cych
dzia³ania ku wspólnej europejskiej przysz³oœci naszych
narodów. Preambu³ê do zawartych 350 lat temu paktów
w Hadziaczu koñczy³y s³owa: „Daj Bo¿e szczêœliwe i wiecznie
trwa³e skoñczenie” (podjêtego dzie³a – red.) I niechby siê
wreszcie tak sta³o. JAN WLOBART

Jak oœwiadczy³ minister
finansów Ukrainy Wiktor
Pynzenyk, z powodu za³amania
gospodarki, w listopadzie i
grudniu dochody bud¿etu
pañstwa bêd¹ ni¿sze, ni¿ zak³a-
dano. Jest to spowodowane,
przede wszystkim, znacz¹cym
zmniejszeniem wp³ywów z ty-
tu³u podatków od osób praw-
nych i VAT-u. K³opoty bud¿etu
pañstwa mog¹ dodatkowo
pog³êbiæ trudnoœci eksporterów
w uzyskiwaniu zwrotu VAT
(PDW) od towarów, wyekspor-
towanych za granicê.

Mniej Lotów
W zwi¹zku ze spadkiem

liczby pasa¿erów (niektóre
rejsy maj¹ 30-40% pasa-

¿erów) i wysokimi cenami
paliwa lotniczego, ukraiñskie
linie lotnicze zmniejszaj¹ licz-
bê wykonywanych lotów. I tak,
„Aerosvit”, zrezygnowa³ z 14
po³¹czeñ krajowych(miêdzy
innymi do Charkowa, U¿go-
rodu, Czerniowiec i Stanis³a-
wowa) i zagranicznych (m. in.
do Chin, Indii i Stanów Zjed-
noczonych), a „Dniepravia”
wycofa³a siê z lotów z Dnie-
propietrowska do Kijowa, Sta-
nis³awowa, U¿horodu i Odessy.
Swoja siatkê po³¹czeñ redukuj¹
tak¿e „Miêdzynarodowe Linie
Lotnicze Ukrainy”.

Dro¿sze komórki
Od 1 grudnia wysy³anie SMS

z sieci „MTS-Ukrainy” dro¿eje
z 0,25-0,35 UAH do 1 UAH.

KURIER GOSPODARCZY
LISTOPAD I GRUDZIEŃ POD KRESKĄ
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Prowizja
od wymiany walut

W zwi¹zku z ogranicze-
niem maksymalnego kursu
sprzeda¿y walut (mo¿e on byæ
wy¿szy od ustalonego na dany
dzieñ kursu oficjalnego nie
wiêcej, ni¿ 1,5%), niektóre
ukraiñskie banki komercyjne
wprowadzi³y prowizjê od
wymiany walut. Jej wysokoœæ
waha siê od 1 do 3 proc. wy-
mienianej waluty. Wobec tego,
¿e ukraiñskie prawo bankowe
od 2004 r. zakazuje pobierania
prowizji z tytu³u wymiany
walut, nowa op³ata oficjalnie
nazywana jest op³at¹ kasow¹.

Europa finansuje
reformê sadow¹

„Przejrzystoœæ i efektywnoœæ
systemu s¹downiczego”, tak¹
nazwê nosi finansowany przez
Komisjê Europejsk¹ i Radê
Europy program reformy
ukraiñskiej Temidy. Zak³ada
on m. in., ¿e do 2010 r. na

reformê sadownictwa Ukraina
otrzyma od instytucji euro-
pejskich 6 mln EUR.

Ochrona
w³asnoœci intelektualnej
Znany polski re¿yser fil-

mowy Jerzy Hoffman popu-
larny tak¿e na Ukrainie z ek-
ranizacji powieœci Henryka
Sienkiewicza, w zwi¹zku roz-
powszechnianiem jego filmów
na p³ytach DVD i emisji tele-
wizyjnych bez jego zgody,
postanowi³ wyst¹piæ do Sadu
o ochronê jego praw autorskich
i przyznanie op³at licencyjnych.
W wiêkszoœci krajów prawa
autorskie s¹ chronione i pub-
likowanie bez zgody autora
jest karalne, wiêc nikomu taki
proceder nie przychodzi do
g³owy. Jerzy Hoffman wraz z
ukraiñskim re¿yserem Alek-
siejem Lewczenk¹ wyst¹pi³ do
S¹du w Kijowie przeciwko
w³adzom ukraiñskim (Minis-
terstwo Kultury) i spotka³a go

przykra niespodzianka. S¹d
orzek³, ¿e nie jest on w³aœci-
cielem  praw do filmu „Ogniem
i mieczem” lecz jest nim mini-
sterstwo, natomiast ukraiñ-
skiemu re¿yserowi wyt³uma-
czono, ¿e nie jest autorem,
lecz artyst¹. Tak wiêc w ma-
jestacie prawa twórcy zostali
pozbawieni praw do swych
dzie³ na terenie Ukrainy. Ukraiñ-
ski Departament W³asnoœci
Intelektualnej nie skomentowa³
wyroku. Jerzy Hoffman na
konferencji prasowej oœwiadczy³,
¿e po raz pierwszy w ¿yciu
zosta³ pozbawiony praw au-
torskich do swoich filmów przez
s¹d wolnego kraju i brzydko
to pachnie.

W nastêpnym numerze
„Kuriera Galicyjskiego” przed-
stawiê aktualn¹ sytuacje na
rynku pracy w Polsce i Unii
Europejskiej z perspektywy
wykonywania pracy przez
cudzoziemców w UE.

KONSTANTY CZAWAGA
tekst
W£ODZIMIERZ OSADCZY
zdjêcia

27 listopada w Lublinie
odby³y siê uroczyste obcho-
dy 75 rocznicy ludobójstwa
narodu ukraiñskiego pod
has³em: „Wielki g³ód-33.
Solidarni w pamiêci.” G³ów-
nym inicjatorem przygoto-
wania i prowadzenia tej akcji
wyst¹pi³o Europejskie Kole-
gium Polskich i Ukraiñskich
Uniwersytetów przy wspar-
ciu Katolickiego Stowarzy-

szenia „Civitas Christiana” i
Konsulatu Generalnego
Ukrainy w Lublinie. Patro-
nat nad akcj¹ objêli Prezy-
dent Miasta Lublina Adam
Wasilewski oraz Ambasador
Nadzwyczajny i Pe³nomocny
Ukrainy w RP O³eksandr
Mocyk.

polsko-ukraiñskim, st¹d te¿
drugie has³o w nazwie naszej
akcji: „Solidarni w pamiêci”,
- powiedzia³ dla „Kuriera” dr
hab. W³odzimierz Osadczy,
Kanclerz Europejskiego Ko-
legium Polskich i Ukraiñ-
skich Uniwersytetów w Lub-
linie. – Wychodziliœmy z za³o-
¿enia, ¿e cudzego bólu nie
ma, nie ma cudzego nieszczê-
œcia. Chodzi o to, aby Polacy
i Ukraiñcy byli solidarni, aby
ofiary ludobójstwa na Ukra-
inie uczciæ na najwy¿szym
szczeblu. Wszystkie uroczys-
toœci odbywa³y siê w najzna-
komitszej komnacie miasta
Lublina – w Trybunale Ko-
ronnym.”

Jako prelegenci wystêpo-
wali tam Ambasador Ukra-
iny Oleksandr Mocyk, Konsul
Generalny Ukrainy w Lub-
linie Oleg Horbenko odczyta³
wystosowany do uczestników
zebrania list Ministra Spraw
Zagranicznych Ukrainy pana
Wo³odymyra Ohryzki. G³os
w sprawie polityki sowieckiej
i ogromu spustoszenia, ja-
kiego dokona³ rezim stali-
nowski na Ukrainie, zabra³
prof. Jerzy K³oczowski, Dy-
rektor Instytutu Europy
Œrodkowo-Wschodniej ,
Dyrektor Polskiego Biuro
UNESCO, osoba bardzo
znana. Jak powiedzia³ na
obradach ks. prof. Miros³aw
Kalinowski, Przewodnicz¹cy
Konwentu Europejskiego
Kolegium Polskich i Ukraiñ-
skich Uniwersytetów w Lub-
linie, który jest symbolem
pojednania polsko-ukraiñ-
skiego, zaszczyci³ on swoj¹

obecnoœci¹ i podniós³ rangê
tych obchodów. O perfidnej
polityce zak³amania spraw,
dotycz¹cych Wielkiego G³odu
na Ukrainie, mówi³ ks. prof.
Roman Dzwonkowski SAC,
znany badacz spraw, zwi¹-
zanych z Koœcio³em, spraw
Polaków na Wschodzie a
tak¿e re¿imu stalinowskiego
i polityki totalitarnej wzglê-

dem Koœcio³a, Polaków, mniej-
szoœci i ruchów narodowych.
G³os zabrali tak¿e autorzy
ksi¹¿ek, dotycz¹cych G³odu
na Ukrainie, które siê ukaza³y
w Polsce, przede wszystkim,
w œrodowisku lubelskim, a
tak¿e na terenach, blisko le-
¿¹cych do Lublina. Przyby³ dr
Czes³aw Rajca, który przy-
gotowa³ po raz pierwszy w
Polsce rozprawê, dotycz¹c¹
g³odu na Ukrainie. Prof. My-
ko³a Kuczerepa z Wo³yñskiego
Uniwersytetu Narodowego
imienia £esi Ukrainki w
£ucku, który jest znanym
badaczem tragedii na Uk-
rainie sowieckiej w latach
1932-1933, przywióz³ ze sob¹
ksi¹¿kê „Wo³yñ pamiêta”,
która jest œwiadectwem wra-
¿liwoœci Wo³ynia. W latach
Wielkiego G³odu Wo³yñ by³,
co prawda, by³ w obrêbie II
Rzeczypospolitej, ale by³
wra¿liwy na sprawy g³odu na
Ukrainie Wschodniej. Dr.
Robert Kuœnierz, który przy-
gotowa³ dwie ksi¹¿ki, doty-
cz¹ce g³odu na Ukrainie, te¿
zabra³ s³owo w tym gremium.

Po obradach w Trybunale
Koronnym odby³o siê otwarcie
wystawy Instytutu Pamiêci
Narodowej, dotycz¹cej sprawy
g³odu na Ukrainie. Potem
odby³a siê projekcja filmu
„G³ód-33” na podstawie po-
wieœci Wasyla Barki „¯ó³ty
ksi¹¿ê”. Jako osoba wpro-
wadzaj¹ca w temat, wyst¹pi³a
prof. Stefania Andrusiw ze
Lwowa, która wyt³umaczy³a
polskim goœciom sprawy,
zwi¹zane z g³odem.

„Frekwencja ró¿nych osób
zainteresowanych, zebranych
w Trybunale Koronnym, prze-
ros³a nasze najœmielsze ocze-
kiwania, - zaznaczy³ dr hab.
W³odzimierz Osadczy. –
Po³owa chêtnych do uczest-
nictwa w tych uroczystoœciach
nie mog³a normalnie siê
zmieœciæ ani w sali g³ównej,
ani na sali projekcji filmu,
ani te¿ na sali otwarcia wy-
stawy. Wiêc, mo¿emy z sa-
tysfakcj¹ tutaj stwierdziæ, ¿e

osi¹gnêliœmy swój cel, tak
mniemam, i ¿e spo³eczeñ-
stwo polskie wiele siê dowie-
dzia³o o Wielkim G³odzie na
Ukrainie.”

Poza tym, odby³o siê na-
bo¿eñstwo ekumeniczne na
Placu Litewskim, któremu
przewodniczy³ abp Abel z
Polskiego Autokefalicznego
Koœcio³a Prawos³awnego.

Uczestniczy³ w nim biskup
³ucki obrz¹dku ³aciñskiego
Marcjan Trofimiak oraz
przedstawiciele innych Koœ-
cio³ów w Lublinie. Najbar-
dziej uroczystym momentem,
zachêcaj¹cym do zadumy i
refleksji, by³a uroczysta
Msza œw. w lubelskiej Archi-
katedrze rzymskokatolickiej.
Liturgii przewodniczy³ ks.
biskup Marcjan Trofimiak. W
koncelebrze by³ bp pomoc-
niczy lubelski Ryszard Kar-
piñski. W nabo¿eñstwie brali
udzia³ liczni ksiê¿a rzymsko-
katoliccy oraz dwóch ksiê¿y
obrz¹dku greckokatolickiego
– ks. mitrat Roman Behej z
£ucka i ks. mitrat Stefan
Batruch z Lublina. Liturgiê
uœwietni³ chór katedralny z
£ucka, który gromkim i, co
prawda, smêtnym „Rekwiem”
wprowadzi³ w atmosferê
obchodów. Liczne znicze
przed o³tarzem, symbolizu-
j¹ce prowizoryczny cmentarz,
te¿ wprowadza³y w atmosferê
obchodów 75-lecia Wielkiego
G³odu na Ukrainie. Z £ucka
zosta³y specjalnie przywie-
zione te¿ czarne ornaty, w
zasadzie ju¿ nieu¿ywane w
liturgii rzymskokatolickiej.
One tak¿e œwiadczy³y o wy-
j¹tkowoœci tych smutnych
obchodów. Wa¿nym momen-
tem by³o tak¿e to, ¿e uro-
czystoœæ w Archikatedrze
lubelskiej odbywa³a siê w
dwóch obrz¹dkach. Druga
czêœæ nabo¿eñstwa by³a
greckokatolicka – odpra-
wiona zosta³a tradycyjna
„Panachida” (nabo¿eñstwo
¿a³obne). Na zakoñczenie
zabrzmia³o „Wicznaja pamjat’”.
Wœród obecnych w katedrze
by³a pani wojewoda Geno-
wefa Tokarska, przedstawiciel
Prezydenta Miasta Lublina,
Kanclerz Europejskiego Ko-
legium Polskich i Ukraiñ-
skich Uniwersytetów W³odzi-
mierz Osadczy, Konsul Gene-
ralny Ukrainy w Lublinie
O³eh Horbenko.

LUBLIN: OBCHODY 75. LECIA WIELKIEGO GŁODU NA UKRAINIE

„Idea naczelna, która
nam przyœwieca³a by³a taka,
¿eby sprawa G³odu na Uk-
rainie wysz³a poza sprawy,
dotycz¹ce wy³¹cznie mniej-
szoœci ukraiñskiej w Polsce,
a sta³a siê tematem, wokó³
którego by siê dyskutowa³o i
rozmawia³o w œrodowisku

KGKGKGKGKG
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IRENA MASALSKA
tekst i zdjêcia

15 listopada, sobota.
Przed Wie¿¹ Prochow¹,
starym zabytkiem Lwowa,
gromadzi siê grupa Pola-
ków ze Lwowa i okolic, a
nawet ju¿ z dalszych miej-
scowoœci, bo ze Starokon-
stantynowa. Pogoda jesienna
– ch³odnawo, ale nikt nie
narzeka. Do autokaru zostaje
wniesionych kilkaset zni-
czy oraz kosze i wi¹zanki
bia³o-czerwonych kwia-
tów. Zabieramy je ze sob¹,
by zostawiæ w polskich
miejscach pamiêci. To bêd¹
kolejno Huta Pieniacka,
Podkamieñ i Z³oczów.

Miejscowoœæ,
której nie ma na mapie
Wyruszamy w podró¿. W

autokarze jest du¿o ludzi
m³odych. To Polacy, studiu-
j¹cy na uczelniach lwowskich,
bêd¹cy stypendystami Fun-
dacji „Semper Polonia”.
Wyje¿d¿amy ze Lwowa. Opie-
kunka i organizatorka wyjaz-
du, prezes Federacji Organi-

¯yje jedynie w œwiadomoœci
historycznej i pamiêci. Sta-
jemy przy wielkim krzy¿u,
upamiêtniaj¹cym zbrodniê,
dokonan¹ na ludnoœci pol-
skiej przez XIV dywizjê SS
Halizien, stacjonuj¹c¹ w Bro-
dach. Wówczas, jak podaj¹
Ÿród³a, zosta³o zamordowa-
nych, zabitych i spalonych
¿ywcem w stodole i koœciele
oko³o tysi¹c osób – mê¿czyŸ-
ni, kobiety, starcy i dzieci.

W tej masakrze uratowa³o
siê wtedy m.in. dwoje dzieci:
Stasia i Florek. S¹ to wuj i cio-
cia Marii Adamczyk, dyrek-
tor szko³y polskiej w Nowym
Rozdole (o szkole pisaliœmy
w jednym z poprzednich nu-
merów naszego pisma). Pani
Maria uda³a siê w tê wypra-
wê wspólnie z kilkoma cz³on-
kami swojej rodziny, by w
ten sposób oddaæ ho³d za-
mordowanym.

„Ciê¿ko jest sobie wyobra-
ziæ, ¿e w ci¹gu jakichœ paru
chwil, godzin, zginê³o prawie
tysi¹c osób, – mówi³a ze ³za-
mi w oczach i g³osie pani
Maria. - 28 lutego 1944 roku
– noc z niedzieli na ponie-
dzia³ek. Mieszkañców bu-
dzono i wypêdzano z domów.
Dzieci, które nie mog³y biec,
uderzano g³ow¹ o mur domu.
Moja ciocia i wuj, Stanis-
³awa i Florian, byli wtedy
dzieæmi, zdo³ali siê uratowaæ.
Wszystkich spêdzano do
stodo³y. Matka ciotki i wujka
krzyknê³a do nich: „Uciekaj-
cie!” Ciocia Stasia rozpoz-
na³a w jednym z oprawców
s¹siada, który dobrze j¹
zna³. Krzyknê³a: „Wujku,
przecie¿ ja jestem Staszka

Brzózikowa!” A on na to:
„Marsz do stodo³y!” Uciekli
do jakiejœ budowli, chyba
kapliczki. Ciocia Stasia by³a
starsza, wiêc siê wdrapa³a na
sam¹ górê i wci¹gnê³a tam
brata, który mia³ wówczas
cztery lata. Ma³y rozdar³ so-
bie nogê o jakiœ gwóŸdŸ i na
zewn¹trz zaczê³a kapaæ krew.
Oprawcy to zobaczyli i za-
czêli mówiæ po sobie: „Patrz,
tutaj jest ktoœ ¿ywy, bo widaæ
krew.” Ktoœ z nich mówi:
„Nie, tutaj ju¿ nie ma nikogo
¿ywego, nawet psa i kota.”
Mo¿na sobie wyobraziæ krzyk
tych ludzi, kiedy stodo³a zo-
sta³a podpalona. Mama ciotki
i wujka przykry³a pozosta³e
z ni¹ w stodole dzieci nie-
mieckim pledem, ale od tego
by³o jeszcze gorzej. Po tym,

co siê sta³o, cia³a ludzkie wy-
gl¹da³y, jak spalona paczka
zapa³ek. Przypuszczam, ¿e
ciocia i wuj prze¿yli, aby prze-
kazaæ prawdê o tej strasz-
liwej tragedii.”

Modlimy siê za zmar³ych,
zostawiamy kwiaty i zapa-
lamy znicze. Potem udajemy
siê na stary polski cmentarz,
gdzie zapalamy znicze na
ka¿dym grobie. Wiele z nich
jest bardzo zaniedbanych.
Stajemy przy du¿ym krzy¿u,
równie¿ odmawiamy modlit-
wy, wspominamy ofiary...
Przyt³aczaj¹ca jest œwiado-
moœæ, ¿e wszêdzie, gdziekol-
wiek st¹pi noga, kiedyœ
chodzili ludzie, by³a to du¿a

wieœ. W³aœnie, najtragicz-
niejsza jest chyba wymowa
s³owa „by³a”...

Miejsce œwiête,
 w którym by³o wiêzienie

Wyruszamy do miastecz-
ka Podkamieñ. Le¿y ono ma-
lowniczo na sk³onie wapiennej
krawêdzi Wy¿yny Podolskiej.
Nazwê sw¹ wywodzi od olb-
rzymiej, samotnie stercz¹cej
ska³y, wznosz¹cej siê u stóp
zespo³u klasztornego, zwa-
nej „Diabelskim kamieniem”.
W 1939 roku Podkamieñ
liczy³ ok. 4 tys. mieszkañców.
S³awê swoj¹ Podkamieñ
zawdziêcza nie kamieniowi,
lecz klasztorowi, którego
pocz¹tki siêgaj¹ 1245 roku.

gdañskiego - Krystiana Szo-
bera. Ca³y zespó³ klasztorny
otacza³ wysoki i szeroki na
kilka metrów mur, w kszta³-
cie gwiazdy.

Wnêtrze koœcio³a klasz-
tornego jest o renesansowej
architekturze. Ciê¿kie kolum-
ny podtrzymuj¹ sklepienie.
Polichromia sklepienia przed-
stawia³a g³ówniejsze wezwa-
nia z litanii do Najœwiêtszej
Marii Panny. W samym œrodku
by³a Maryja - Królowa Koro-
ny Polskiej, opieraj¹ca swoje
stopy na zarysowanej kon-
turami Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Przy pilas-
trach, rozdzielaj¹cych nawy,
by³y liczne, piêkne barokowe
o³tarze. Przy samym prezbi-

W 90. rocznicę

RAJD PAMIĘCI

Pomnik pomordowanych
w Hucie Pieniackiej

zacji Polskich na Ukrainie
Emilia Chmielowa, prosi
jedn¹ ze stypendystek, Juliê
£okietko, cz³onkiniê Zarz¹-
du Niezale¿nej Organizacji
Europejskiej M³odzie¿y Po-
lonijnej, o przeczytanie arty-
ku³u Justyny Woœ, zamiesz-
czonego w rzeszowskiej ga-
zecie „Nowiny” w 1989 roku.
Wówczas pojêcie „Huta Pie-
niacka” dopiero zaczê³o siê
odradzaæ w œwiadomoœci
spo³ecznoœci polskiej, co nie
zmienia faktu, ¿e zawsze
istnia³o w sercu nielicznych
pozosta³ych do dziœ przy
¿yciu œwiadków tragedii oraz
ich krewnych. W tamtym
roku wspominano 45 rocz-
nicê zbrodni.

Do Huty Pieniackiej nie
prowadzi droga asfaltowa
ani nawet dobrze ubita – ta
miejscowoœæ nie istnieje.

Wspólna modlitwa na starym polskim cmentarzu
w Hucie Pieniackiej

W tym, bowiem czasie osiedlili
siê tu dominikanie - zwani
„braæmi pielgrzymuj¹cymi” –
którzy, kieruj¹c siê wskaza-
niem swego patrona, œw.
Jacka Odrow¹¿a, pod¹¿ali
do Kijowa. Wówczas to ich
przeor Urban i 12 braci
wznieœli na najwy¿szym
wzniesieniu krzy¿, zbudowali
kapliczkê, a ca³¹ górê na-
zwali „Œwiêta Góra Ró¿añ-

cowa”. Wokó³ koœcio³a rozle-
ga³ siê obszerny dziedziniec
- dawny cmentarz - na nim
by³a wybudowana w 1778
roku kaplica z kostnic¹ dla
zmar³ych. W kaplicy znajdo-
wa³ siê piêkny obraz Matki
Boskiej, namalowany na
desce inkrustowanej cypry-
sem (z 1771 roku). Na cent-
ralnym miejscu usytuowano
kolumnê wotywn¹, wznie-
sion¹ przez wojewodê rus-
kiego Jana Stanis³awa Jab³o-
nowskiego (1719) na pami¹tkê
zwyciêstwa targowicy tarno-
brzeskiej. Na kolumnie statua,
wykonana z miedzi, grubo
z³ocona, wykonana przez
znanego wówczas z³otnika

Przyt³aczaj¹ca jest œwiadomoœæ, ¿e wszê-
dzie, gdziekolwiek st¹pi noga, kiedyœ
chodzili ludzie, by³a to du¿a wieœ.

Dawny klasztor oo. dominikanów w Podkamieniu

terium – dwa wiêksze o³tarze
barokowe: Chrystusa na krzy-
¿u i œw. Wiktorii – patronki
klasztoru. Prezbiterium w
formie barokowej. Po obu
stronach œcian by³y dwie
galerie w kszta³cie ³odzi; w
lewej modli³ siê czêsto król
Jan III Sobieski. Malowid³a
œcienne i sklepienie nad
prezbiterium zosta³y wyko-
nane przez Stroiñskiego.

O³tarz by³ wielki, baro-
kowy, ciemny, nad wyraz lekki.
Na ciemnym tle umiesz-
czone by³y girlandy anio³ów
i œwiêtych, wszystkie postacie
w barokowej pozie ruchu
i gestu. Poœrodku – obraz
Matki Bo¿ej, podaj¹cej ró¿a-
niec œwiêtemu Dominikowi.
Obraz ten stanowi³ zas³onê
cudownego obrazu Matki
Boskiej Podkamieñskiej.

O. Agustyn Filipowicz w
swoim opracowaniu: „Œwiêta
Góra Ró¿añcowa” pisa³, ¿e:
„chocia¿ nieprzyjaciel nie raz
to œwiête miejsce pustoszy³,
„...obraz ten zachowano na
ró¿nych miejscach. Jednak,
gdy zakonnicy na to œwiête
miejsce powracali, zaraz i
obraz przy swojej introdukcji
wprowadzali.”

Za o³tarzem usytuowany
by³ chór zakonny z malut-
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kim o³tarzem, a w rogu od-
ciœniête w twardym kamieniu
„stópki Maryi”. Wed³ug le-
gendy, Maryja, wynagradzaj¹c
¿arliw¹ pobo¿noœæ ludu,
objawi³a siê w³aœnie w tym
miejscu (dawniej sta³a tu
drewniana œwi¹tynia), zosta-
wiaj¹c kszta³ty swoich stop
na kamieniu.

j¹cy siê dziejami Archidiece-
zji Lwowskiej. Na temat liczby
ofiar mordów w klasztorze
istniej¹ rozbie¿ne dane, np.
ks. Wac³aw Szatelnicki, kanc-
lerz Kurii Metropolitalnej
Wroc³awskiej pisze o 250
zabitych, o. Miko³aj Wysocki
OP - wikariusz z Podkamie-
nia, wymienia ok. 100 osób,
jeszcze inne dane przytacza
bp Wincenty Urban w opra-

Obecnie od¿ywaj¹ one dziêki
ojcom studytom z Ukraiñ-
skiego Koœcio³a Greckokato-
lickiego. Jest tu te¿ kopia
obrazu Matki Boskiej Pod-
kamieñskiej.

Mimo widocznego odro-
dzenia siê ¿ycia duchowego,
widok koœcio³a nape³nia nas
groz¹ i wielu odczuwa gorycz
i ból. Nie byliœmy œwiadkami
tamtych egzekucji, a jednak

Niepodległości Polski
„O mój rozmarynie”... Rzew-
ny i ciep³y g³os ma Lilia
Otryszkina. Ka¿demu utwo-
rowi towarzysz¹ piêkne foto-
grafie, prezentowane na
rzutniku. Przy dŸwiêkach
„Pierwszej brygady...” zebrani
na sali powstaj¹ i zaczynaj¹
œpiewaæ razem z zespo³em...
A kiedy Marek Gierczak œpie-
wa piosenkê „Orl¹tko” – nawet

Kazimierza. W 1933 r. wst¹-
pi³ jednak do Seminarium
Duchownego we Lwowie i 26
czerwca 1938 r., w wieku 33
lat otrzyma³ we Lwowie z r¹k
abp Boles³awa Twardow-
skiego œwiêcenia kap³añskie.
W latach 1938-1945 by³
wikariuszem, a od 26 listo-
pada 1945 r. – administrato-
rem i nastêpnie proboszczem

cowaniu pt. „Droga Krzy¿o-
wa Archdiecezji Lwowskiej”.

Zbrodnie dokonane w
klasztorze i pobliskich Palik-
rowach przejê³y zgroz¹ ca³¹
Ziemiê Za³ozieck¹. Polska
ludnoœæ Troœciañca Wielkiego
prze¿ywa³a œmiertelny strach.
Po wielu, wielu latach, o.
Józef Bocheñski, dominika-
nin, œwiatowej s³awy filozof,
wieloletni rektor Uniwersy-
tetu we Fryburgu i innych
uczelniach, sam pochodz¹cy
z Ponikwy, pobliskiej Podka-
mieniowi wsi i rezydencji,
tak pisa³ w wydanej w 1994
roku „Wspomnieniach”: „Eu-
ropa, nasza Europa - koñczy
siê w Podkamieniu. Myœlê,
¿e kogoœ, kto prze¿y³ te wy-
darzenia, nikt nie nabierze
na historyjki o Europie a¿ do
Urala...”. Cudami s³yn¹cy
obraz Matki Bo¿ej zosta³
ocalony. Jeszcze wiosn¹
1944 roku przewieziono go
do pobliskiego Krzemieñca,
póŸniej - do Lwowa, stamt¹d
- do Krakowa, a w koñcu -
do Wroc³awia. Tam zosta³
usytuowany w bocznej nawie
dominikañskiego koœcio³a
pw. œw. Wojciecha. Kult jego
jest nadal ¿ywy, zw³aszcza
wœród ludnoœci, wywodz¹cej
siê z Kresów.

W czasach sowieckich w
podziemiach i pomieszcze-
niach klasztoru i koœcio³a
urz¹dzono wiêzienie i szpital
dla chorych psychicznie.

Kopia obrazu Matki
Boskiej Podkamieñskiej

Do koœcio³a przylega³
rozleg³y czworobok zespo³u
klasztornego, z g³êbok¹, dzie-
wiêædziesiêciometrow¹, stud-
ni¹ poœrodku. Przez wiele
d³ugich lat klasztor podka-
mieñski by³ znacz¹cym
przybytkiem wiedzy: tu od-
bywa³y siê uczone dysputy
filozoficzno-teologiczne. W
1730 za³o¿ono tu szko³ê dla
ubogiej dziatwy szlachec-
kiej, istnia³a te¿ w pewnym
okresie szko³a malarstwa,
rytownictwa i rzeŸby.

Lata miêdzywojenne by³y
dla Dominikanów w Podka-
mieniu okresem stabilizacji
i o¿ywienia dzia³alnoœci kaz-
nodziejskiej. Otwarto, raczej
wznowiono, dzia³alnoœæ szko-
³y dominikañskiej, wzniesiono
budynek dla internatu s³u-
chaczy studium teologicznego,
za³o¿ono przyklasztorn¹ szko³ê
podstawow¹. G³oœne sta³y siê
w tym czasie doroczne reko-
lekcje studenckie z lwowskich
uczelni.

Wybuch II Wojny Œwiato-
wej zak³óci³ spokój na „Œwiê-
tej Górze Ró¿añcowej”. Naj-
tragiczniejsze przysz³o w
marcu 1944 roku. Nasilaj¹ce
siê napady ukraiñskich band
zmusi³y polsk¹ ludnoœæ z oko-
licznych wsi do szukania
schronienia w murach klasz-
tornych. W okresie wiêkszych
zagro¿eñ w klasztorze cho-
wa³o siê do 2 tys. osób. W
dniu 11 marca niemiecki
garnizon opuœci³ Podkamieñ.
Zbli¿a³a siê ofensywa wojsk
sowieckich. W œlad za Niem-
cami zaczêli w pop³ochu
wyje¿d¿aæ z Podkamienia
liczni uciekinierzy z Wo³ynia
i okolic. W klasztorze pozo-
sta³o ok. 500 Polaków. 12
marca 1944 roku du¿y od-
dzia³ nacjonalistów ukraiñ-
skich, wzmocniony si³ami
z „Ukrainische Hilfpolizei”
wtargn¹³ podstêpnie w obrêb
murów klasztornych. Roz-
poczê³a siê krwawa masakra.
Okrutn¹ œmierci¹ ginêli
starcy, dzieci, kobiety, za-
konnicy...

Bli¿sze szczegó³y tej ma-
sakry opisuj¹ naoczni œwiad-
kowie oraz autorzy zajmu-

Symboliczna mogi³a Polaków, pomordowanych
w Podkamieniu

odzywa siê coœ, jakby echo,
wo³aj¹ce: „Pamiêtajcie! To
nie mo¿e siê powtórzyæ!”

Udajemy siê na miejsco-
wy cmentarz, gdzie na sym-
bolicznej mogile pomordo-

wanych – nie ma jeszcze
pomnika – zapalamy znicze
i zostawiamy bia³o-czerwone
kwiaty. I znowu usta szep-
cz¹: „Wieczne odpoczywanie,
racz im daæ, Panie...”

Chwile wzruszeñ
patriotycznych

Ostatnim etapem naszej
podró¿y jest Z³oczów. Jes-
teœmy spóŸnieni prawie dwie
godziny, przez ca³y ten czas
Polacy-mieszkañcy Z³o-
czowa oczekuj¹ cierpliwie w
Domu Parafialnym. Spotyka
nas ks. Micha³ Ho³dowicz,
proboszcz miejscowego koœ-
cio³a pw. Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny. Mu-
simy zmieniæ nieco program
i od razu udajemy siê na kon-
cert zespo³u „Szeœæ z³otych”
ze Lwowa. Solista Marek
Gierczak rozpoczyna program,
intonuj¹c pieœñ „Boguro-
dzica”. Wszyscy powstaj¹...
Potem ze wzruszeniem s³u-
chamy „Rozkwita³y p¹ki
bia³ych ró¿”, „Szara piechota”,

Organizatorem Rajdu Pamiêci by³a
Federacja Organizacji Polskich na Ukra-
inie przy wsparciu Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”.

Z³oczowianie i lwowianie podczas koncertu

m³odzi nie kryj¹ ³ez. Nie ma
nic w tym dziwnego, przecie¿
to piosenka o ich rówieœniku,
któremu by³o tak bardzo
„Polski ¿al...”. W przerwach
miêdzy utworami gawêdê
prowadzi Bo¿ena Soko³owska.
Na zakoñczenie wszyscy –
wykonawcy i publicznoœæ –
œpiewaj¹ piosenkê „Hej, so-
ko³y!” Polska nie umar³a!
Ona ¿yje! Odrodzi³a siê 90
lat temu, jak Feniks, by ju¿
ci¹gle trwaæ...

Modlimy siê
za duchownych

Zapalamy znicze i zosta-
wiamy bia³o-czerwone kwiaty
przy tablicy, poœwiêconej
S³udze Bo¿emu Janowi Paw-
³owi II, odmawiamy mod-

litwy. Potem udajemy siê na
miejscowy cmentarz, gdzie
jest grób ks. bpa Jana Cieñ-
skiego. Urodzi³ siê 7 stycznia
1905 r. w Pieniakach, zmar³
26 grudnia 1992 r. w Z³oczo-
wie. Do czasu odrodzenia
struktur Archidiecezji Lwow-
skiej by³ jedynym biskupem
katolickim na Ukrainie, w
dodatku o tym, ¿e jest bisku-
pem, wiedzia³o bardzo ma³e
grono osób. Nazywany jest
„biskupem w ukryciu.”

By³ synem Marii Dziedu-
szyckiej (wnukiem fundatora
Muzeum Przyrodniczego we
Lwowie W³odzimierza Dziedu-
szyckiego) i Tadeusza Cieñ-
skiego, polityka, pos³a na
Sejm galicyjski, dzia³acza
spo³ecznego, przewodnicz¹-
cego Komitetu Obywatel-
skiego we Lwowie podczas
walk o miasto w 1918 roku,
senatora II RP.

Ukoñczy³ Akademiê Rol-
nicz¹ w Dublanach, po czym
zapisa³ siê na studia praw-
nicze na Uniwersytecie Jana

w Z³oczowie. Pe³ni³ tam po-
s³ugê duszpastersk¹ a¿ do
œmierci, przez 54 lata. Po
rzezi mieszkañców Huty
Pieniackiej przez ukraiñskich
nacjonalistów przy udziale
¿o³nierzy SS Galizien (28
lutego 1944 r.) zaopiekowa³
siê ¿yj¹cymi ofiarami, zaœ
pomordowanych, chowa-
nych w zbiorowych mogi³ach
¿egna³ ¿a³obn¹ liturgi¹ w
dniu 2 marca 1944 r.

30 czerwca 1967 r. podczas
pobytu w GnieŸnie zosta³
w tajemnicy konsekrowany
na biskupa przez Prymasa
Polski kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Wierzymy, ¿e
teraz raduje siê z Anio³ami,
i¿ Koœció³ na Ukrainie siê
odradza.

Wracamy do domu, jest
póŸny wieczór. W autokarze
panuje spokój. M³odzie¿ jest
powa¿na, nie œmieje siê, nie
opowiada dowcipów. Do
mikrofonu w autokarze pod-
chodz¹ kolejne osoby, dziel¹
siê wra¿eniami. Dla m³odych
ta wyprawa okaza³a siê wspa-
nia³¹ lekcj¹ patriotyzmu, a
dla starszych – wspomnie-
niem dawno minionych czasów,
pe³nych tragizmu i cierpie-
nia. Wiele jest miejsc na Uk-
rainie, przesi¹kniêtych polsk¹
krwi¹, wiele miejsc czeka na
to, by stanê³y tam pomniki
chwa³y i mêczeñstwa...

Organizatorem Rajdu Pa-
miêci by³a Federacja Organi-
zacji Polskich na Ukrainie
przy wsparciu Fundacji „Po-
moc Polakom na Wschodzie”.
Wielu uczestników mówi³o
potem, ¿e by³ wspania³y.
Dziêkujemy, wiêc, serdecznie!
Dziêkujemy te¿ opiekunom
rajdu – Prezes FOPnU Emilii
Chmielowej i ks. Marianowi
Skowyrze, proboszczowi
koœcio³a Matki Boskiej
Gromnicznej we Lwowie,
redaktorowi naczelnemu
pisma „Radoœæ Wiary.”

KGKGKGKGKG
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IRENA MASALSKA tekst
MARIA BASZA zdjêcia

W siedzibie Towarzystwa
Przyjació³ Sztuk Piêknych
w pogodn¹ niedzielê paŸ-
dziernika zgromadzili siê
mi³oœnicy sztuki oraz uczest-
nicy szko³y plastycznej
„Wrzos” przy LTPSP. Szko³a
obchodzi³a swój ma³y
jubileusz – piêciolecie pow-
stania. Zorganizowano wy-
stawê zbiorow¹. Pastele,
obrazy olejne, grafiki, wy-
roby z koralików... sala na
poddaszu przy ul. Rylejewa,
9 by³a dla tych wszystkich
prac za ma³a. Uczestnicy
uœmiechali siê do wszyst-
kich, a na ich twarzach by³o
widaæ szczêœcie i zadowo-
lenie z tego, co robi¹.

Na pocz¹tku do zebra-
nych zwróci³ siê Mieczys³aw
Ma³awski, prezes Lwow-
skiego Towarzystwa Przy-
jació³ Sztuk Piêknych:
„Sprawia mi ogromn¹ przy-
jemnoœæ otwarcie dzisiejszej
wystawy jubileuszowej z
okazji piêciolecia szko³y plas-
tycznej „Wrzos” przy Lwow-
skim Towarzystwie Przyjació³
Sztuk Piêknych. Chcia³bym
serdecznie przywitaæ naszych
dostojnych goœci. Witam te¿
naszych solenizantów – wspa-
nia³ych uczniów tej szko³y
seniorów na czele z ich mist-
rzyni¹ - profesor Akademii
Sztuk Piêknych we Lwowie,
pani¹ Iren¹ Strilciw. Piêæ lat
– to, zdaje siê, niedu¿o. Pani
Teresa Dutkiewicz napisa³a
w katalogu, wydanym z oka-
zji tego jubileuszu, ¿e ka¿dy
cz³owiek ma w sobie coœ z
artysty, ale nie ka¿dy potrafi
to wyraziæ. Musi byæ ktoœ
taki, kto bêdzie móg³ tego
dokonaæ przy pomocy farb
i pêdzla – na p³ótnie i na pa-
pierze, przekazaæ tak swoje
uczucia, myœli.”

O wyk³adowcy szko³y pan
Mieczys³aw mówi³ tak: „W
osobie pani Ireny mamy tak¹
osobê, która prowadzi tê
szko³ê w ci¹gu 5 lat. Przy-
pominam sobie, jak spotka³em
j¹ na korytarzu na naszej
Akademii Sztuk Piêknych
i zaproponowa³em, by po-
prowadzi³a tê szko³ê. Uprze-
dzi³em, ¿e ta praca jest
spo³eczna. Od razu pad³a
odpowiedŸ: „Zgadzam siê.”
By³em tym trochê zszoko-
wany, zaskoczony. Kiedy od
czasu do czasu pytam, jak
siê to wszystko uk³ada,
mówi: „Oni s¹ bardzo mili
i sympatyczni, wszystko idzie
wspaniale.” Pani Irena jest
szczêœliwa.”

Z okazji jubileuszu szko³y
zosta³ wydany katalog prac
uczestników. Za jego wyda-
nie podziêkowania siê nale¿¹
w pierwszej kolejnoœci Fun-
dacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, Teresa Dutkie-

Prace z duszą Lwowa
PIĘĆ LAT SZKOŁY PLASTYCZNEJ „WRZOS”

Uczestnicy szko³y plastycznej „Wrzos” na czele ze swoj¹ mistrzyni¹ - profesor
Akademii Sztuk Piêknych we Lwowie, pani¹ Iren¹ Strilciw (pi¹ta od prawej)

wicz opracowa³a teksty.
Jaros³aw Sosnowski wykona³
projekt, W³adys³aw Ma³awski
zrobi³ fotografie. Bo¿ena
Rafalska równie¿ napisa³a
we wstêpie kilka s³ów i zaw-
sze towarzyszy³a uczniom tej
szko³y podczas zajêæ, wspie-
raj¹c seniorów.

Ka¿dy z uczestników otrzy-
ma³ katalogi, pastele i pêdzel.

Pani Irena Strilciw zwró-
ci³a uwagê na to, ¿e jest w
szkole „Wrzos” cala rodzina
– Ewa i Adam Tajnerowie oraz
ich córka Marta. Najpierw
malowa³a tylko pani Ewa, po
jakimœ czasie zachorowa³a.
Do szko³y zacz¹³ przychodziæ
pan Adam, ¿eby przekazy-
waæ ¿onie zadania domowe.
Na którymœ zajêciu sam
zacz¹³ malowaæ. Potem do
rodziców przyjecha³a córka
– i... te¿ zaczê³a malowaæ.

Starost¹ szko³y „Wrzos”
jest pani Maria Grzegocka.
Równie¿ powiedzia³a kilka
s³ów: „Piêæ lat minê³o, jak
z bicza strzeli³. Zaczê³o siê
to wszystko od Drohiczyna,
gdzie w³aœnie jest zal¹¿ek tej
naszej organizacji plastycznej.
Na pocz¹tku by³o nas kilka
osób. Przypominam sobie
salê gimnastyczn¹ w szkole
nr 10, jak siedzieliœmy tam
w k¹ciku. Nikt nie wiedzia³,
o co tak naprawdê chodzi.
Pani Irena pyta³a nas, czego
my od niej oczekujemy, a myœ-
my nie wiedzieli nic, nas
interesowa³o wszystko. Ser-
decznie dziêkujemy pani
Irenie, ¿e siê podjê³a tej nie-
³atwej pracy. Pracujemy, jak
pszczó³ki, o czym œwiadcz¹
wywieszone na tych œcianach
obrazy. Nie pomieœciliœmy
wszystkich prac, nawet piêciu
takich sal by zabrak³o, ¿eby
to wszystko pomieœciæ. By³o
nam czasem ciê¿ko, by³y
problemy, ale wytrzymaliœmy
to wszystko. Kiedy nie mie-
liœmy, gdzie prowadziæ zajêæ,
pani Marta Markunina, dy-
rektor szko³y nr 10, udostêp-
ni³a nam jedn¹ z klas. Zajêcia
odbywa³y siê te¿ w salce

parafii œw. Marii Magdaleny.
Wszyscy s¹ aktywni, grupa
jest zgrana. Tu odpoczywamy
i nawet poprawiamy samo-
poczucie, bo zapominamy o
swoich problemach, zanu-
rzamy siê w ciszê. Chcia³abym
wyró¿niæ rodzinê Ewy i Ada-
ma Tajnerów, Lidiê Bagrij,
Halinê Makowsk¹, którzy s¹
na ka¿de zawo³anie.”

Do zebranych przemó-
wi³a Bo¿ena Rafalska,
redaktor naczelny pisma
„Lwowskie spotkania”:
„Wszyscy pañstwo zas³ugu-
jecie na jak najwiêksze
s³owa uznania. D¹¿enie ku
piêknu w trudnych czasach
w was pozosta³o i wam

trzeba za to dziêkowaæ. Pro-
szono mnie o recytacjê poezji
Juliusza S³owackiego...
Powiem fragment wiersza
Kazimierza Wierzyñskiego.
To wiersz o ogromnej tê-
sknocie za Ojczyzn¹:
„Ktokolwiek jesteœ bez
ojczyzny,
Wst¹p tu, gdzie czekam
po kryjomu:
W ugornej pustce
ja³owizny
Bêdziemy razem
nie mieæ domu.

A nas dotycz¹ kolejne
s³owa tego wiersza:
„Bo nie ma ziemi wybranej
Jest tylko ziemia
przeznaczona.”

Monika Basarabowicz,
córka uczestniczki szko³y
„Wrzos”: „Pani Ireno, zawsze
mówiê, ¿e jest Pani dobrym
duchem tego miejsca. Dziêki
pani wytrwa³oœci i cierpli-
woœci ci ludzie s¹ naprawdê
szczêœliwi. Ile¿ dobra, ile
dobrych emocji, czegoœ wspa-
nia³ego ka¿dej œrody, po
waszych zajêciach przycho-
dzi do naszego domu. Chcê
wam wszystkim ¿yczyæ,
¿ebyœcie jeszcze d³ugie lata
mieli si³y, chêæ i werwê, ¿eby

nas wszystkich cieszyæ tymi
wspania³ymi pracami. Du¿o
zdrowia, pomyœlnoœci, niech
Muza zawsze czuwa nad wa-
mi, ¿eby wasze dzie³a zawsze
nam darowa³y takie piêkne
obrazy i tyle dobrych emocji.”

Z bardzo serdecznymi
s³owami zwróci³a siê do
uczestników szko³y „Wrzos”
Emilia Chmielowa, prezes
Federacji Organizacji Pol-
skich na Ukrainie: „W tych
obrazach, które tworzycie od
piêciu lat, jest dusza Lwowa,
– mimo ¿e nie zawsze widok
Lwowa na nim jest. Wy jes-
teœcie dusz¹ tego miasta. ̄ yczê
z ca³ego serca wszystkiego,
co najlepsze, œwieæcie przyk³a-
dem swoj¹ postaw¹. Nie
grozi wam depresja, a to, ¿e
te zajêcia s¹ terapi¹, jest jed-
noznaczne. Tu jest du¿o dobrej
energii, tu siê dobrze wszyscy
czuj¹. Jesteœmy z wami.”

Bo¿ena Soko³owska, fe-
lietonistka: „Ta wystawa
jest niespodziank¹ dla kole-
gów z klasy, którzy 50 lat
temu zdawali maturê w szkole
nr 10 im. œw. Marii Magda-
leny. Wiem, ¿e s¹ pod du¿ym
wra¿eniem. Niech wiedz¹, ¿e
my tutaj trwamy i trwaæ bê-
dziemy.”

Siostra Antonetta Soli³o,
józefitka: „Im dusza jest
bogatsza, tym bardziej wyra-
¿a piêkno. Bardzo siê cieszê,
¿e dzisiaj mogê uczestniczyæ
w tej wystawie, w tym spot-
kaniu. Dusza mo¿e zawsze
siê dzieliæ piêknem, to nigdy
nie umiera. Bardzo siê cieszê,
¿e umiecie tê cz¹stkê swojej
duszy wyobraziæ w sposób
malarski i przekazaæ innym.
¯yczê wiele radoœci i wszyst-
kiego, co najlepsze.”

Wiele zdrowia i kolejnych
Jubileuszy ¿yczy³a uczest-
nikom szko³y „Wrzos” Zofia
Kosydor, kierownik Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

Pani Ewa Tajner zwró-
ci³a siê do zebranych z na-
stêpuj¹cymi s³owami: „Chcia-
³abym w imieniu ca³ej
szko³y „Wrzos” przekazaæ
najserdeczniejsze ¿yczenia
i podziêkowania naszemu
patronowi – Fundacji „Po-
moc Polakom na Wscho-
dzie.” Dziêkujemy Ci, Polsko,
za to, ¿e pamiêtasz o nas,
maluczkich. W spo³eczeñ-
stwie jest opinia, ¿e cz³owiek
starszy – czêsto chory i nie-
pe³nosprawny – mo¿e daæ
niewiele. Okazuje siê jed-
nak, ¿e mo¿e przekazaæ,
przelaæ wiele wra¿eñ natury
estetycznej i emocjonalnej,
mo¿e przekazaæ innym
zadowolenie ze spêdzenia
czasu w tak mi³ym towa-
rzystwie. Myœlê, ¿e warto o
nas pamiêtaæ. Mamy pio-
senkê-hymn, u³o¿ony na
melodiê piosenki „Czerwony
pas” (autork¹ tekstu jest
w³aœnie pani Ewa – red.):

Nie mog³o zabrakn¹æ
prawdziwych wrzosów
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Pani Irena Strilciw powie-
dzia³a, ¿e uczestnicy szko³y
maluj¹, œpiewaj¹ i pewnie
bêd¹ te¿ nied³ugo tañczyli...
Szko³a ma te¿ swoj¹ kronikê
i emblemat.

„Zabraknie mi ca³ego
dnia, ca³ego ¿ycia, ¿eby opo-
wiadaæ o tak kochanych
uczniach”, - tak mówi³a pani
Irena, gdy poprosi³am j¹
o kilka s³ów dla naszej gazety.
– „Mam, do czego porównaæ,
bo pracujê na Akademii Sztuk
Piêknych i obcujê z m³odymi
ludŸmi. Bywa, ¿e im trzeba

coœ powtarzaæ nawet dziesiêæ
razy. Uczestnicy tej szko³y
rozumiej¹ mnie w pó³ s³owa.
18 osób przychodzi na zajê-
cia tutaj na Rylejewa, a trzy
osoby s¹ za granic¹, czyli
razem mamy 21uczniów.
Raz do roku wyje¿d¿amy do
Drohiczyna, do mnie na wieœ
– to Polana ko³o Miko³ajowa.
Kiedy malujemy koœcio³y
Lwowa, oczywiœcie, chodzimy
po mieœcie. Mamy realis-
tyczny sposób odbierania
rzeczywistoœci, dlatego trzeba
wychodziæ poza te mury.

LILIOWY WRZOS
Ewa Tajner

Liliowy wrzos, pêdzelków
stos
I wszystko, co
siê wydarzy
Tu w miejscu tym, pod
strzech¹ t¹,
Jest w³aœnie ¿yciem
malarza.

Refren:
Dla artysty nie ma ¿ycia,
Jak pod nasz¹ strzech¹,
Gdy go losy st¹d
wyrzuc¹,
Pogr¹¿y siê w grzechu.

Wielcy ludzie,
pamiêtajcie,
Macie na sumieniu,
Ca³¹ dolê i niedolê
Tego pokolenia.

Liliowy wrzos, jesieni woñ
I babie lato siê zdarza,
Weso³a myœl, swobodna
d³oñ –
To sen i nastrój malarza.

Przychodzi czas,
zbieramy siê wraz
Na mi³e posiedzenie
I pani nam, i ka¿dy
z nas
Ma wiele do
powiedzenia.

Z okazji piêciolecia szko³y
plastycznej „Wrzos” lwowska
poetka Stanis³awa Nowosad
napisa³a wiersz:

Ma³a mieœcina przy
Rylejewa,
Niegdyœ Badenich ulica,
Poddasze z³ote s³oñce
ogrzewa,
A w œrodku widok
zachwyca.

Schodki pod górê...
I co za wnêtrze –

Oczywiœcie, fantazja musi
byæ, poza tym – prawid³owe
pos³ugiwanie siê kompozy-
cj¹, technik¹ malarsk¹.
Najstarsza uczestniczka
szko³y ma prawie 80 lat.”

Có¿, ¿yczymy uczestnikom
szko³y, by obchodzili jeszcze
niejeden jubileusz, by zajê-
cia sprawia³y im radoœæ i oby
ta radoœæ by³a te¿ udzia³em
innych. Wielu wystaw, ple-
nerów, prezentacji, kolejnych
katalogów i wdziêcznych
odbiorców. Wszystkiego naj-
lepszego!

Siedziba naszych malarzy,
Kolorów têcza, cuda siê
piêtrz¹,
Wszêdzie obrazy, obrazy...
Tu od lat piêciu
Muza Wam œpiewa
W œwi¹tyni ciszy,
skupienia,
I tutaj rodz¹ siê
arcydzie³a
W œwi¹tyni dumañ,
natchnienia.

Dr¿y o³ówek kruchy,
miêkki,
Pêdzelek wywija giêtko
I obrazek „Mówi¹ wieki”
Zrodzi³ siê Halince
prêdko.

Mówi¹ do nas wieki stare
S³awna ulica Badenich
Wrzos rozœwietla dumy
szare.
Czy spamiêta przysz³oœæ
o nich?

Wrzos – to piêkny kwiat
jesieni
Lœni¹ fioletem ³¹ki Bo¿e
Wrzosem siê poddasze
mieni,
Gdzie maluj¹ wszyscy ho¿o.

Dusza siê w zachwycie
k³ania,
Jak anielskich skrzyde³
barwom
I z podziwem bez tchu
wch³ania
Tê niepowtarzaln¹ aurê.
Niech Wam zawsze
Muza œpiewa
I tañczy wrzos kolorowy
I powstaj¹ arcydzie³a –
Pejza¿e, cerkwie,
koœcio³y.

Na ¿yciowej barw palecie
Niech Wam siê stubarw¹
mieni
Rozs³onecznia ca³e ¿ycie
Bez wiosenny,
wrzos jesieni.

Na jubileusz szko³y „Wrzos”
wiersz napisa³a tak¿e inna
lwowska poetka, Alicja Ro-
maniuk:

Tak wiele radosnych dni
w ka¿dej prostej sprawie
jak ta,
co piêæ lat temu siê
zrodzi³a
ludzi, kochaj¹cych
piêkno
w zgran¹ grupê
po³¹czy³a.

Na pocz¹tku rêka
z pêdzlem dr¿a³a,
zamiast drzewka
jakaœ pa³a,
kó³ko, kreseczka,
kwiatek,
rzeka jak wst¹¿eczka.

Krok po kroku
coœ nowego,
ka¿da lekcja
– wspania³ego
tyle chêci i zapa³u
ci¹gle by siê malowa³o,
malowa³o.

Tu zaznaczyæ muszê
dziêki ofiarnej pracy
wspania³ych pedagogów
ka¿dy na papier
k³adzie
swe serce i duszê.

Na wystawie
obraz zachwyca
znajomy koœció³ek,
ulica
³¹ka w s³oñcu
siê p³awi
Jezus b³ogos³awi.

B³ogos³aw
na nastêpne lata,
niech piêknie maluj¹
w ¿yczliwoœci
i przyjaŸni
razem pracuj¹.

FIRMA KONSALTINGOWA
MAJ¥CA ODDZIA£  W POLSCE,
realizuj¹ca obs³ugê inwestorów na Ukrainie,
poszukuje managerów i pracowników w ró¿nych
zawodach na Ukrainie. Poszukuje tak¿e
kandydatów do legalnej pracy w Polsce.
Zg³oszenia telefoniczne:
+48717879815,
+48717879815,
lub poczt¹ elektroniczn¹:
info@bcj-konsalting.eu
oraz
inwestycje@bcj-konsalting.eu

R E K L A M A  K O M E R C Y J N A AFORYZMY GREKÓW
SOFOKLES
* Wiele jest mocy, lecz nie ma
wiêkszej nad cz³owieka.
* Nawet w zniewolonym ciele
myœl jest wolna.
* Rozs¹dnie jest pragn¹æ na
miarê cz³owieka.
* Twarde s³owa rani¹ nawet
wtedy, gdy s¹ sprawiedliwe.
* ̄ adne k³amstwo nie doczeka
siê staroœci.
* Los szlachetnego nierówny
jest z³oczyñcy.
* Spiesz siê powoli, a unikniesz
b³êdów.

STANIS£AW WODYÑSKI

W sobotê 25 paŸdziernika
2008 roku, w koœciele pod
wezwaniem Wniebowziêcia
NMP w Z³oczowie odby³y siê
podnios³e uroczystoœci, upa-
miêtniaj¹ce rozpoczêcie przed
30 laty pontyfikatu Papie¿a
Polaka na Stolicy Piotrowej.
Liturgii Mszy œw. przewod-
niczy³ ksi¹dz arcybiskup
Metropolita Lwowski Mie-

rowano tablicê, upamiêtniaj¹c¹
wizytê Jana Paw³a II w Ar-
chidiecezji Lwowskiej w
2001 roku. Tablica zosta³a
poœwiêcona przez jednego z
najbli¿szych wspó³pracow-
ników Papie¿a. Ksi¹dz arcy-
biskup odniós³ siê te¿ z naj-
wiêksz¹ sympati¹ do pomys³u
zasadzenia przed koœcio³em
dwóch dêbów, przywiezio-
nych z Wadowic, rodzinnego
miasta Ojca Œw. Jana Paw³a II.

DĘBY PAMIĘCI
JANA PAWŁA II
W ZŁOCZOWIE

Pokolenie JP II pamiętamy

czys³aw Mokrzycki, wczeœ-
niej wieloletni sekretarz oso-
bisty Jana Paw³a II, a tak¿e
sekretarz papie¿a Bene-
dykta XVI.

W wype³nionym po brzegi
koœciele zgromadzi³o siê w

Przekaza³a je pani burmistrz
Ewa Filipiak. Nowy Metro-
polita Lwowski sadzi³ dêby
osobiœcie, wyra¿aj¹c przy
tym nadziejê, ¿e bêd¹ one
¿ywym znakiem wzrastaj¹-
cych z roku na rok uczuæ i

tym dniu wielu kap³anów
i wiernych obu wyznañ ka-
tolików i grekokatolików.
Byli te¿ przedstawiciele
miejscowych w³adz z merem
Z³oczowa na czele. Przybyli
równie¿ z Polski dawni
mieszkañcy miasta i z s¹sia-
duj¹cych miejscowoœci.
W³aœnie dziêki ich inicja-
tywie, wsparciu finansowemu
i organizacyjnemu - w do-
stojn¹, barokow¹ elewacjê
frontonu koœcio³a, który wraz
z przylegaj¹cym kolegium
OO. Pijarów zosta³ wybu-
dowany w XVI wieku - wmu-

przywi¹zania do pamiêci
Papie¿a z rodu s³owiañskiego.

Parafia w Z³oczowie jest
na Ukrainie przyk³adem roz-
wijaj¹cego siê Koœcio³a Kato-
lickiego i braterskiej wspó³-
pracy z drugim p³ucem Koœ-
cio³a Katolickiego – obrz¹dku
wschodniego. Jest to, nie-
w¹tpliwie, zas³uga poprzed-
niego duszpasterza, ksiêdza
biskupa Jana Cieñskiego,
który przez ciemne lata ko-
munizmu niez³omnie trwa³
w pos³udze kap³añskiej
w Z³oczowie.

Abp Mieczys³aw Mokrzycki poœwiêca  tablicê pami¹t-
kow¹  Jana Paw³a II

Ks. abp sadzi wadowickiego dêba

KGKGKGKGKG

KGKGKGKGKG



10
1�15 grudnia 2008 * Kurier Galicyjski

IRENA MASALSKA
tekst i zdjêcie

23 paŸdziernika w redak-
cji „Kuriera Galicyjskiego”
we Lwowie odby³o siê spot-
kanie z literatami z Krakowa,
zrzeszonymi w krakowskim
oddziale Stowarzyszenia Pisa-
rzy Polskich. O celu i programie
wizyty do Lwowa i Stanis³a-
wowa opowiedzia³a Gabriela
Matuszek, prezes Stowarzy-
szenia:

„Nasz wyjazd tutaj jest kon-
tynuacj¹ projektu „Spotkania
pisarzy polskich i ukraiñskich”,
który by³ uruchomiony jeszcze
za prezesury Bogus³awa ̄ ura-
kowskiego. Odby³o siê ju¿ kilka
imprez, m.in. nasi cz³onkowie,
wraz z Bogus³awem ¯urakow-
skim byli tutaj 3 lata temu.
Rok temu goœciliœmy poetów z
Ukrainy. Obecny wyjazd „Poezja
bez granic” jest dotowany przez
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego RP. Orga-
nizujemy go wspólnie ze
Stowarzyszeniem Pisarzy Ukrainy.
We Lwowie pomaga nam orga-
nizowaæ spotkania Aleksander
Gordon, a w Stanis³awowie –
Jewhen Baran. W ramach tego
pobytu odbywaæ siê bêd¹
prezentacje poezji, a tak¿e ma³e
sympozjum: „Pisarz a instytucje
literackie”

Na Uniwersytecie Lwowskim
literaci z Krakowa spotkali siê
z wyk³adowcami i studentami
Katedry Filologii Polskiej.
Odby³a siê prezentacja twór-
czoœci ka¿dego z poetów oraz
referat pani Gabrieli Matuszek,
która jest równie¿ profesorem
na Uniwersytecie Jagielloñskim,
o Szkole Pisania w Krakowie.
Dzia³a ona od 15 lat, jest to
studium elitarne. Kszta³ci po-
etów, pisarzy, dramaturgów.
Poniewa¿ m³odzi poeci nie maj¹
z kim dyskutowaæ, szukaj¹
mistrzów, a Szko³a Pisania jest
takim miejscem, gdzie mo¿na
dyskutowaæ nad w³asnymi tek-
stami. Podczas dwu lat studiów
s³uchacze prze¿ywaj¹ intensywny
kurs dojrzewania intelektualnego
i artystycznego i zdobywaj¹ tyle
doœwiadczeñ, ile zdobywa siê
w ci¹gu wielu lat. Sam bowiem
talent nie wystarczy – trzeba go
szkoliæ, doskonaliæ, jak w ka¿-
dym innym tworzywie sztuki
(w muzyce czy sztukach plas-
tycznych).

Odby³o siê tak¿e spotkanie
we lwowskim oddziale Zwi¹zku
Pisarzy Ukrainy. Ka¿dy z poetów
udzieli³ wywiadu w prasie
ukraiñskiej. Goœcie zwiedzali
te¿ Lwów i okolice, Stanis³awów,
Drohobycz i inne miejsca zwi¹-
zane ze œladami polskiej litera-
tury i kultury. Z okazji tego
spotkania zosta³a wydana
ksi¹¿ka w jêzyku ukraiñskim:
„Шляхи єднання”, w której
ukaza³y siê przek³ady wierszy
poetów krakowskich. Autorami
t³umaczeñ s¹ Aleksander Gordon
i Jewhen Baran.

Pierwsze wra¿enia
o Lwowie

Na pocz¹tku rozmawia³am
z osobami, które przyjecha³y do
Lwowa po raz pierwszy.

El¿bieta Wojnarowska:
„Jestem poetk¹ i pisark¹.
Zanim dojechaliœmy do hotelu,
d³ugo kr¹¿yliœmy lwowskimi
ulicami. Moje pierwsze wra¿enie

o tym mieœcie by³o takie, ¿e
wydawa³o mi siê, i¿ jestem w
Pary¿u. Ten piêkny park przed
Uniwersytetem, z³ocony s³oñcem...
Otwiera³am usta ze zdumienia
i z nosem, przyklejonym do
szyby, patrzy³am, jak piêkne
jest to miasto. S³ysza³am o nim
du¿o, ale nigdy nie myœla³am,
¿e jest tak piêkne. Ja, tak jak
moje kole¿anki, mam rodzinê,
która pochodzi z tych okolic.
Ca³a moja rodzina ze strony
mamy pochodzi ze Stanis³a-
wowa. Urodzi³a siê tu mama,
dziadkowie, pradziadkowie.
Nie wiem, ile osób z rodziny
Szczepañskich-Pankiewiczów
tu zosta³o. Jedna z sióstr mojej
mamy wysz³a za Ukraiñca,
mia³a potem du¿y problem z
wyjechaniem do Polski z dzieæ-
mi, poniewa¿ by³y pó³krwi
Ukraiñcami. Kuzynka i kuzyn
mieszkaj¹ obecnie pod Pary¿em.
Ciocia mieszka w Krakowie
razem z moj¹ mam¹. Ze swoj¹
rodzin¹, która prawdopodobnie
tu pozosta³a, nie mam ¿adnych
kontaktów.”

Katarzyna Turaj-Kaliñska:
„Mam silne korzenie kresowe,
moja babcia urodzi³a siê na Wo-
³yniu, by³a w po³owie Ukraink¹.
Mama urodzi³a siê w £ucku,
a mieszka³a w Horochowie.
Dziadkowie ze strony ojca miesz-
kali tutaj, ojciec urodzi³ siê we
Lwowie. Dla mnie Lwów by³
mitem. Wiadomo, ¿e w Polsce
jest bardzo du¿o lwowian, a tra-
dycje kresowe s¹ bardzo silne.
S³ysza³am miêdzy innymi wiele
wzruszaj¹cych wypowiedzi o Lwo-
wie s³ynnego Toñcia z „Lwow-
skiej Fali”. Felietony o Lwowie
wyg³asza³ te¿ np. Jerzy Janicki.
Mimo wszystko myœla³am na
tej podstawie, ¿e Lwów jest
znacznie bardziej prowincjo-
nalny. A to jest po prostu wiel-
kie miasto. Zawsze porównuje
siê Kraków ze Lwowem. Nie-
s³usznie! Nasz kolega, Bogus³aw
¯urakowski, znacznie trafniej
porównuje Lwów z Wiedniem.
To miasto jest jak gdyby przy-
kryte patyn¹, bo zatrzyma³o siê
w rozwoju cywilizacyjnym.
Ale... s¹ tu szerokie ulice – jak
we wszystkich wielkich mias-
tach, w Pary¿u czy Londynie.
Wspania³e parki jak choæby
Park Jezuicki, ko³o którego
mieszkamy. To jest materia³ na
wielkie europejskie miasto
i strasznie przykro jest patrzeæ
na jego dekadencjê. Mam na-
dziejê, ¿e przedwojenny potencja³
cywilizacyjny Lwowa zostanie
wykorzystany w wyniku prze-
mian ustrojowych.”

Ewa Sonnenberg: „Jestem
poetk¹. Jest to dla mnie podró¿
sentymentalna, dlatego, ¿e
tutaj mieszkali moi dziadkowie,
urodzi³a siê tu moja mama.
Lwów znam z opowieœci –
bardzo piêknych i malowni-
czych. Teraz mam mo¿liwoœæ
skonfrontowania tych opowieœci
z rzeczywistoœci¹. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e to, co by³o mi opo-
wiedziane, by³o rzeczywiœcie
prawd¹. Opowiadano mi o tym
mieœcie rzeczy, które s¹ bardzo
poetyckie, by nie powiedzieæ,
wrêcz mityczne. To miasto ma
swój w³asny klimat, w³asny i nie-
powtarzalny. Przywo³ujê w
pamiêci wiersz Adama Zaga-

jewskiego „Jechaæ do Lwowa”.
Zagajewski przedstawia Lwów,
który jest miastem, jedynym w
swoim rodzaju, swoistym rajem,
do którego on ju¿ nie ma
powrotu. Jest to kwintesencja
pozytywnych energii, pozytyw-
nych nastrojów.”

Herbert i... coœ wiêcej
Jako ¿e najwa¿niejszym

tematem spotkañ i rozmów o
literaturze i poetach jest ostat-
nio Zbigniew Herbert, nie mog-
³am nie zapytaæ goœci tak¿e o to,
jak go postrzegaj¹.

Bogus³aw ¯urakowski:
„Wiemy, gdzie jest dom, w któ-
rym, jako dziecko, mieszka³
Herbert, byliœmy tam, widzie-

liœmy tablicê na domu. Poezja
Herberta nale¿y do najwiêk-
szych w literaturze polskiej w
ostatnim okresie. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e jest rywalizacja miêdzy
nim a Czes³awem Mi³oszem.
Poezja Herberta jest mocno
osadzona w kulturze, historii
Polski, a zarazem bardzo uni-
wersalna. Nawi¹zuje do kultury
europejskiej, do podstaw, które
by³y w staro¿ytnej Grecji czy
Rzymie. Ta poezja posiada og-
romny zasiêg tematyczny,
podobnie, zreszt¹, jak poezja
Mi³osza, ale w zupe³nie inny
sposób. Niestety, Herbert nie
otrzyma³ Nagrody Nobla. Herbert
do koñca przyjmowa³ postawê
walcz¹c¹. Maj¹c tak wysok¹
pozycjê w œwiece, by³ w drugiej
po³owie XX wieku najbardziej
znanym poet¹ polskim. W³aœnie
on, a nie Mi³osz, by³ najczêœciej
przek³adany na obce jêzyki,
wyró¿niany przez ró¿ne gremia
na Zachodzie, wtedy, kiedy w
naszych krajach by³ komunizm.
Doceniano uniwersalizm jego
poetyckiego myœlenia, równo-
czeœnie – tematykê, zwi¹zan¹
z podstawami kultury euro-
pejskiej. Jest to poeta na wskroœ
europejski, o czym œwiadcz¹
równie¿ jego motywy, tematy,
zwi¹zane z kultur¹ staro¿yt-
noœci, czy kultur¹ nowsz¹. Przy-
pomina to innego lwowianina,
Jana Parandowskiego z jego
œwietn¹ mitologi¹ i esejami.
Myœlê o cz³owieku, zakochanym
w staro¿ytnoœci. Herbert spe-
cjalnie nie podkreœla³ swojego
zwi¹zku ze Lwowem.

Czujê siê Galicjaninem
Urodzi³em siê w Stanis³a-

wowie. Po raz pierwszy by³em
we Lwowie, gdy jechaliœmy

transportem ze Stanis³awowa
do Krakowa i dalej – na Œl¹sk.
We Wroc³awiu znalaz³ siê Uni-
wersytet Lwowski, w Gliwicach
– Politechnika. Znakomici ak-
torzy i g³osy Opery Lwowskiej –
tacy, jak Andrzej Hiolski –
trafili do Bytomia. Lwowskie
dru¿yny sportowe, szczególnie
pi³karskie, tak¿e znalaz³y siê
na Œl¹sku. Ten pobyt we Lwo-
wie pamiêtam ma³o. Nastêpnie
znalaz³em siê z rodzicami na
Œl¹sku, w Opolu. Potem prze-
nios³em siê znów do Krakowa,
gdzie czujê siê bez porównania
lepiej, ni¿ na Œl¹sku. Nie czujê
siê Œl¹zakiem, tylko Galicja-
ninem, a w Krakowie jest wspól-
ny dla niego i Lwowa klimat

galicyjski. D³ugo nie by³o mnie
ani we Lwowie, ani w Stanis³a-
wowie, dopiero przed kilkoma
laty przyjecha³em tu na promo-
cjê mojego tomiku w jêzyku
ukraiñskim „Карловарські
пісні”. By³em tu trzy lata temu
– jako prezes Oddzia³u Krakow-
skiego SPP, z kole¿ankami.
Przyje¿d¿ali do nas goœcie z
Ukrainy – Jewhen Baran i Alek-
sander Gordon oraz inni. Na
Ukrainie te¿ s¹ dwie organiza-
cje, zrzeszaj¹ce poetów i pisarzy.

Stowarzyszenie Pisarzy Pol-
skich powsta³o razem z III
Rzeczpospolit¹. W nim zorgani-
zowali siê poeci i pisarze, którzy
nie popierali Jaruzelskiego,
byli przeciwko komunizmowi.
Od stanu wojennego nie wystê-
powali publicznie, tylko w
podziemiu i w koœcio³ów. Od
czasu Okr¹g³ego Sto³u przyjê-
liœmy do naszego krakowskiego
oddzia³u 30 osób, zmar³o te¿
sporo naszych starszych kolegów.

Jak widzê Lwów? Lwowem
jestem zauroczony. To miasto
zbudowane z rozmachem, na
szerok¹ skalê, miasto europej-
skie, które mo¿e s³u¿yæ wa¿nym
celom ogólnoeuropejskim. Ob-
serwujê, ¿e jest tu bardzo prê¿ne
œrodowisko pisarzy ukraiñskich,
z których wiêkszoœæ doœæ dob-
rze mówi po polsku, a przynaj-
mniej rozumiej¹ jêzyk polski.
Poeci z Ukrainy przyje¿d¿ali do
nas do Katedry Ukrainistyki na
Uniwersytecie Jagielloñskim,
by³a u nas np. autorka z Dnie-
propietrowska, £esia Stepo-
wyczka.

Trzeba rozwijaæ kontakty
Myœlê, ¿e nale¿a³oby rozwi-

jaæ nasze kontakty z poetami i
pisarzami polskimi z Ukrainy.

Wiemy, ¿e s¹ te¿ autorzy dwu-
jêzyczni, jak by³ nim Iwan
Franko, który pisa³ po polsku
i po ukraiñsku. Bardzo intere-
suj¹ce jest zjawisko poetów
i pisarzy kresowych, takich jak
Rej, Sêp-Szarzyñski, Mickiewicz,
S³owacki, Fredro, Schulz, Ja-
chimowicz...

Bardzo interesuj¹ce jest dla
mnie œrodowisko literackie w
Stanis³awowie. Pozna³em tych
autorów. Jeœli chodzi o sam
Stanis³awów, to miasto jest
zadbane, czyste, schludne. Mo¿e
s³u¿yæ za wzór dla innych
miast, nawet dla Lwowa. Na-
le¿¹ siê za to s³owa uznania
merowi. Nie mamy kontaktu z
polskim œrodowiskiem literac-
kim w Stanis³awowie. Jeœli
chodzi o pisarzy ukraiñskich,
to jest to grupa, jak siê twierdzi
– najlepsza na Ukrainie – obok
lwowskiej i kijowskiej.

Jak s³yszê, ¿e w³adze tych
miast stawiaj¹ na turystykê
i uwa¿am, ¿e to jest s³uszne.
Dziêki turystyce mo¿na wiele
osi¹gn¹æ w tych miastach,
bêd¹ to tak¿e osi¹gniêcia
gospodarcze i finansowe, tu
jest, co pokazaæ.

O Lwowie, który piêknieje
Mira Kuœ: „Jestem poetk¹.

By³am we Lwowie 3 lata temu,
ale byliœmy tylko pó³tora dnia,
wiêc to by³o bardzo krótko.
Wra¿enie wtedy by³o inne ni¿
w tej chwili, obecnie jest ko-
rzystniejsze. Wówczas by³o to
na po³y przygnêbienie i rozczu-
lenie – wiadomo, z jakich powo-
dów. Czêœæ przygnêbienia w tej
chwili znik³a. Wtedy ulice by³y
doœæ opustosza³e. Ludzie byli
przewa¿nie smutni. Teraz zoba-
czy³am na ulicach du¿o ludzi
i du¿o m³odzie¿y, to ju¿ wywo-
³uje wra¿enie optymistyczne.
To miasto jest wspania³e. Za
„drugim rzutem oka” zaczyna
siê dostrzegaæ te rzeczy, któ-
rych siê nie widzia³o poprzednio.
Trzeba o to miasto zadbaæ,
wtedy bêdzie takie, o jakim
opowiadali nasi przodkowie.
Wielu znanych poetów polskich
urodzi³o siê w tym mieœcie.

W ostatnich latach litera-
tura ukraiñska staje siê coraz
bardziej znana, t³umaczona,
ukaza³o siê wiele ksi¹¿ek z
dziedziny prozy i poezji, perio-
dyki literackie poœwiêcaj¹ ca³e
numery tej literaturze. Kra-
kowski Oddzia³ Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich urz¹dza
co roku w Krynicy spotkania
literackie, na które przyje¿d¿aj¹
poeci i pisarze ukraiñscy.”

Krystyna Lenkowska,
poetka i t³umaczka. „Jestem w
tym kraju po raz czwarty. Ka¿-
da moja podró¿ na Ukrainê ma
nutkê nostalgii. Moja mama
urodzi³a siê w Szeginiach.
Wyjecha³a st¹d z ca³¹ rodzin¹
w roku 1945, maj¹c 7 lat. Dzia-
dek, Kazimierz Kozak, pracowa³
we Lwowie na kolei, wiêc ro-
dzinne têsknoty lwowskie czêsto
towarzyszy³y mi w okresie
dorastania. Z kolei wuj ojca,
Franciszek Wilk, pochodz¹cy z
Wysokiej ko³o £añcuta, studiowa³
filozofiê na Uniwersytecie Jana
Kazimierza. Spotka³am go w
Londynie w roku 1978. Opo-
wiada³ o swojej m³odoœci we
Lwowie i losach, które st¹d
zawiod³y go do Anglii, przez
Sybir, a potem z Armi¹ Andersa,
przez wiele odleg³ych krajów.

Gościliśmy literatów z Krakowa
POEZJA ŁĄCZY KRAJE

Lwowem jestem zauroczony. To miasto
zbudowane z rozmachem, na szerok¹
skalê, miasto europejskie, które mo¿e
s³u¿yæ wa¿nym celom ogólnoeuropejskim.
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MAREK GIERCZAK,
dyrektor Centrum Kultu-
ralno-Oœwiatowego
Wspólnoty Polskiej w Strza³-
kowicach przy FOPnU

Ju¿ tak siê z³o¿y³o, ¿e
mieszkañcy Strza³kowic,
D¹brówki, Starego Sambora
i Czukwi nie stanowi¹ licz-
nej grupy Polaków, ale za to
s¹ bardzo prê¿ni. Wszyscy
s¹ cz³onkami organizacji
Centrum Kulturalno -Oœwia-
towego Wspólnoty Polskiej
w Strzalkowicach, która w
tym roku obchodzi³a swoje
piêciolecie. W ci¹gu tych
piêciu lat podejmowaliœmy
siê pewnych zadañ i je rea-
lizowaliœmy, chocia¿ nigdy
tego nie afiszowaliœmy w
prasie. Co nieco by³o o nas
w Biuletynie Organizacji Pol-
skich na Ukrainie, którego
redaktork¹ jest Pani Teresa
Dutkiewicz. Mam nadziejê,
¿e ten artyku³ przypadnie do
gustu Drogim Czytelnikom.

Zarz¹d Centrum Kultu-
ralno-Oœwiatowego Wspól-
noty Polskiej w Strzalkowi-
cach w dniu 26 paŸdziernika
bie¿¹cego roku zorganizowa³
walne zebranie robocze, na
które zaprosi³ cz³onków
Centrum – Polaków ze Strza³-
kowic, D¹brówki, Starego
Sambora, Czukwi. W spot-
kaniu wziê³o udzia³ oko³o 60
osób. Salka Domu Parafial-
nego pêka³a w szwach, ale
atmosfera by³a robocza i nikt
nie mia³ czasu myœleæ o nie-
wygodach. Zebranie rozpo-
czêliœmy od odœpiewania
Hymnu Narodowego.

Powodem, dla którego
przysz³o tyle osób, by³ przy-
jazd do nas konsula do
spraw wizowych Konsulatu
Rzeczypospolitej Polskiej we
Lwowie pana Macieja Ob-
cowskiego. Od tego faktu
raczej nale¿a³oby rozpocz¹æ
ten artyku³, bowiem z pa-
nem konsulem znamy siê od
dawna. Chocia¿ tak napraw-
dê po raz pierwszy spotkaliœ-
my siê teraz. Pan konsul
bardzo d³ugo pracowa³ w
Fundacji „Semper Polonia”
w Warszawie. To w³aœnie
jemu trzeba zawdziêczaæ
zak³adanie Polonijno-Szkol-
nych Klubów Olimpijczyka
na Ukrainie i w ca³ym œwiecie.
Miêdzy innymi, taki Polo-
nijno-Szkolny Klub Olimpij-
czyka „Przyjaciele” im. A.
Ma³ysza powsta³ w Strzalko-
wicach piêæ lat temu i by³
jednym z pierwszych Klubów
na Ukrainie. Konsul Obcow-
ski uczestniczy³ we Mszy
œwiêtej, której przewodniczy³
nasz nowy proboszcz ks.
Leszek Pankowski, przeszed³
siê uliczkami wioski, odwie-
dzi³ nasz koœció³ na polu –
znane miejsce pielgrzymkowe

STRZAŁKOWICE – MIEJSCOWOŚĆ Z KLASĄ

– „Barbarkê” (o którym ju¿
tak wiele napisano w Biule-
tynie Federacji Organizacji
Polskich na Ukrainie, Cza-
sopiœmie „Radoœæ Wiary”).
Konsul spotka³ siê najpierw
z Zarz¹dem, a o godzinie
16.00 – z cz³onkami Centrum.

W czasie spotkania konsul
Maciej Obcowski opowiada³
o perspektywie naszej dzia-
³alnoœci, o mo¿liwoœciach
wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi, o sta¿ach
dla studentów, wyjazdach
dla m³odzie¿y, o organizo-
waniu tygodniowych war-
sztatów jêzyka polskiego.
Temat wiz i Karty Polaka jest
ju¿ bardzo powszechnie zna-
ny, ale jednak nie zabrak³o i
takich pytañ. Trzeba zazna-
czyæ, ¿e ju¿ 30 cz³onków
Centrum otrzyma³o Kartê
Polaka, wielu siê jeszcze po
ni¹ zg³asza.

Dyrektor Centrum Marek
Gierczak odczyta³ sprawoz-
danie z dzia³alnoœci za
pierwsze pó³rocze bie¿¹cego
roku. Pokonaliœmy wiele
zadañ i wiele zrealizowa-
liœmy: w Strza³kowicach
odby³ siê Zjazd M³odzie¿y
Dekanatu Samborskiego
(ponad 100 osób), goœciliœ-
my Zespó³ „Szeœæ Z³otych” ze
Lwowa i Orkiestrê Dêt¹
Gminy Medyka, wydruko-
waliœmy w³asnym kosztem
ulotki o „Barbarce” (s³ynnym
miejscu pielgrzymkowym).
Nasza m³odzie¿ i dzieci bra³y
udzia³ w imprezach, organi-
zowanych przez Konsulat
Generalny RP we Lwowie
(uczczenie zbrodni na Pola-
kach w Hucie Pieniackiej,
uroczystoœci Dnia Polaków
za Granic¹, sprz¹tanie cmen-
tarzy w Chyrowie i ¯ydaczo-
wie, Rajd Rowerowy do Sta-
rego Sio³a, otwarcie pomnika
Adama Mickiewicza w Trus-
kawcu, koncert Polonijnych
Zespo³ów Folklorystycz-
nych). Siedmioro naszych
dzieci ze Strza³kowic i Czuk-
wi, dziêki dyrekcji Polskiej
Szko³y w Moœciskach, wziê³o
udzia³ w wycieczce do War-
szawy i Lichenia. Nasza m³o-
dzie¿ uczestniczy³a w Miê-
dzynarodowym Seminarium
„Arka” w Uniowie, które wspó³-
organizowa³a Federacja

Organizacji Polskich na
Ukrainie. Wziêliœmy udzia³
w szkoleniu dla m³odych
liderów w Stryju. Dziêki Sto-
warzyszeniu „Wspólnota Pol-
ska” (Zarz¹d G³ówny i Oddzia³
Podlaski) Marek Gierczak
uczestniczy³ w Kursie Mist-
rzowskim w Supraœlu i w
Konkursie Sztuki Wokalnej
w Operze Œl¹skiej w Byto-
miu. Od Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”
otrzymaliœmy rzutnik multi-
medialny i sprzêt kompute-
rowy. Maj¹c ten sprzêt, teraz
czêsto organizujemy projek-
cjê filmów. Ogl¹daliœmy
miêdzy innymi film „Katyñ”,
„Pasjê”, „Karol Wojty³a. Cz³o-
wiek, który zosta³ papie¿em”
i wiele innych. Cz³onkowie
Centrum otrzymuj¹ nieod-
p³atnie dwutygodnik „Kurier
Galicyjski” i biuletyn FOPnU
„Nasze drogi”. Mamy piêciu
stypendystów Fundacji
„Semper Polonia”, którzy
bior¹ udzia³ w spotkaniach
Klubu Stypendystów „Sem-
per Polonia”.

Dziêkujê wszystkim wy-
mienionym instytucjom za
pomoc i wspó³pracê.

Wiele spraw zrealizowa-
liœmy, ale jeszcze wiele przed
nami:

- Dowiedzieliœmy siê przed
pocz¹tkiem roku szkolnego,
¿e nie otrzymamy nauczy-
ciela jêzyka polskiego z Cent-
ralnego Oœrodka Doskona-
lenia Nauczycieli. Prze¿ywa-
liœmy to z wielkim bólem,
bowiem nadal bez nauki jêzyka
polskiego pozostaj¹ takie
œrodowiska polskie, jak Strza³-
kowice, Biskowice, Wojutycze,
£anowice, Rudki – jêzyka
polskiego ucz¹ ksiê¿a!!!

- Intensywnie poszuku-
jemy œrodków finansowych

na renowacjê organów koœ-
cielnych. Nawi¹zaliœmy kon-
takt z firm¹ organistowsk¹
z Niemiec, ale renowacja
wymaga funduszy.

- Od kilku lat wlecze siê
sprawa konserwacji piêknych
fresków na murach koœcio³a
strza³kowickiego.

- Poszukujemy kosztów
na pomnik Tadeusza Koœ-
ciuszki w centrum mias-
teczka Felsztyn (Skeliwka).
Taki pomnik sta³ tam do lat
70. ubieg³ego wieku.

- Wspólnie z Federacj¹
Organizacji Polskich na
Ukrainie chcemy przygoto-
waæ konferencjê muzyczn¹,
koncert i wmurowanie tab-
licy, dedykowanej Sebastia-
nowi z Felsztyna – jednemu
z pierwszych kompozytorów
polskich.

Do najbli¿szych naszych
zadañ nale¿¹:

- odnowienie dzia³alnoœci
Zespo³u Wokalnego „¯ycze-
nie” w Strza³kowicach.

- wraz z Gminnym Oœrod-
kiem Kultury w Lesznie
wspó³organizujemy Akcjê
„Znicz na polski cmentarz w
Starym Samborze”. Ju¿ ma-
my znicze, zosta³o je tylko
rozstawiæ i zapaliæ.

- Czekamy w Strza³kowi-
cach na dziennikarzy „Radia
Lwów” i „Kuriera Galicyj-
skiego”. Ich przyjazd obieca³
organizowaæ konsul Maciej
Obcowski.

- Bêdziemy pracowali nad
wydaniem kalendarza z
okazji 20 – lecia ponownego
otwarcia koœcio³a w Strza³-
kowicach i za³o¿enia parafii.

- Planujemy do naszych
rodzin w œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia, w nastêpnym roku
przyj¹æ dziesiêæ polskich
dzieci z Ukrainy Wschod-
niej.

Po zebraniu odby³a siê
dyskusja przy kawie, herba-
cie, ciastkach i przegl¹d
filmu „W³óczêgi”.

Pragnê przypomnieæ, ¿e
ukaza³y siê dwie ksi¹¿ki:
„Historia wsi Strza³kowice”
i „Pieœni koœcielne i Msze pa-
rafii strza³kowickiej”.

Zapraszam wszystkich
zainteresowanych do wspó³-
pracy.
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By³ zwi¹zany z Rz¹dem Pol-
skim na UchodŸstwie. Nie
zd¹¿y³ przed œmierci¹ odwiedziæ
demokratycznej Polski ani
obecnej Ukrainy. Mnie po raz
pierwszy uda³o siê przyjechaæ
do Lwowa w latach osiemdzie-
si¹tych. Widzê ogromn¹ ró¿nicê
miêdzy Lwowem sprzed dwu-
dziestu lat a dzisiejszym. Lwów
nabra³ kolorów i rumieñców.
Socrealistyczna szaroœæ tego
miasta nie by³a dla mnie szo-
kuj¹ca, poniewa¿ Polska wtedy
te¿ by³a bardzo szara. Lwów
wy³ania siê z szaroœci i ten
proces jest bardzo podobny do
tego, co dzieje siê w Polsce, w
jej du¿ych piêknych miastach,
takich, jak Kraków, Wroc³aw,
Gdañsk. Perspektywy archi-
tektoniczne i przestrzenne
Lwowa s¹ wiêksze ni¿ wielu
miast europejskich. Tu jest
ogromny potencja³ urody.

Stosunki polsko-ukraiñ-
skie zacieœniaj¹ siê, miêdzy
innymi, dziêki spotkaniom i t³u-
maczeniom literackim. W
roku 2004 ukaza³a siê anto-
logia poezji ukraiñskiej w
przek³adach Bohdana Zadury
pod tytu³em „Wiersze zawsze
s¹ wolne”. Ogólnopolskie pis-
mo literackie „Fraza”, rodem
z Rzeszowa, czêsto poœwiêca
du¿o miejsca poetom z Ukra-
iny. Trzy razy uczestniczy³am
w spotkaniach polsko-ukra-
iñskich w Rzeszowie. Za
pierwszym razem, by³am wspó³-
organizatorem spotkania lite-
rackiego, którego goœæmi byli
poeci Myko³a Riabczuk,
Nata³ka Bi³ocerkiweæ oraz
poeta i t³umacz Bohdan Za-
dura. Nastêpnym razem, wraz
z poet¹ ukraiñskim Nazarem
Honczarem, byliœmy goœæmi
polsko-ukraiñskiego spotka-
nia poetyckiego, które zorga-
nizowa³a m³odzie¿ z Parla-
mentu Europejskiego. Zosta-
³am te¿ zaproszona do debaty
„W poszukiwaniu autoryte-
tów” wraz z profesorem Miros-
³awem Popowiczem z Kijowa.

Ukraiñski poeta i t³umacz,
obecnie zamieszka³y w No-
wym Jorku, Wasyl Machno
przet³umaczy³ kilka moich
wierszy na jêzyk ukraiñski.
T³umaczenia kolejnych wier-
szy mam dziêki Jewhenowi
Baranowi ze Stanis³awowa.
Doceniam benedyktyñsk¹
pracê translatorsk¹ tym bar-
dziej, ¿e sama jestem t³uma-
czem poezji anglojêzycznej.
Przet³umaczy³am, miêdzy
innymi, wspó³czesnych poetów
kanadyjskich – Michaela On-
daatje, Anne Carson, oraz
XIX-wieczn¹ poetkê amery-
kañsk¹ Emily Dickinson.
Dziêki t³umaczeniom na ob-
cy jêzyk wierszom daruje siê
kolejne ¿ycie. Moje wiersze
od niedawna ¿yj¹ w swoim
nowym ukraiñskim wcieleniu”.

Tak w ci¹gu kilkudziesiê-
ciu minut poruszyliœmy z
goœæmi bardzo wiele tema-
tów. Cieszymy siê, ¿e Lwów
teraz jest bliski ka¿demu z
nich, ¿e pewnie zechc¹ tu
przyje¿d¿aæ. Zapraszamy
równie¿ na spotkanie z na-
szymi poetami polskimi,
mo¿na pomyœleæ o czymœ
takim, jak wspólny wieczór
poezji. Zapraszamy!

KGKGKGKGKG
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We wrzeœniu 2008 r. od-
by³a siê kolejna IX Krymska
Miêdzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa, poœwiê-
cona twórczoœci Adama
Mickiewicza, w której brali
udzia³ znani naukowcy z
Polski i Ukrainy. Tradycja
konferencji naukowych
nawi¹zuje do s³ynnych
„Sonetów Krymskich” pol-
skiego poety i jego pobytu
na Krymie. Konferencja
jest te¿ wa¿n¹ imprez¹ w
¿yciu kulturalnym Polaków,
zamieszka³ych w tym regio-
nie. Coroczne sesje naukowe
zbieraj¹ grono badaczy nie
tylko twórczoœci literackiej
A. Mickiewicza, lecz rów-
nie¿ jego pogl¹dów poli-
tycznych, jego widzenia
stosunków polsko-ukraiñ-
skich i polsko-rosyjskich.
Wœród organizatorów by³o
miêdzy innymi: Stowarzy-
szenie Uczonych Polskich
Ukrainy, Krymskie Centrum
Badañ Humanistycznych.

Na tej konferencji by³
równie¿ obecny dr hab. W³o-
dzimierz Osadczy, który
zgodzi³ siê powiedzieæ kilka
s³ów dla „Kuriera Galicyj-
skiego”.

- Mówi¹c o wspó³organi-
zatorach „Dni Adama Mic-
kiewicza” na Krymie, trzeba
te¿ wspomnieæ o Europej-
skim Kolegium Polskich i Uk-
raiñskich Uniwersytetów,

które ju¿ od kilku lat wy-
stêpuje jako wspó³organi-
zator. EKPiUU wspiera mniej-
szoœæ ukraiñsk¹ w Polsce
i równie¿ mniejszoœæ polsk¹
na Ukrainie i propaguje kul-
turê polsk¹ na Ukrainie  i kul-
turê ukraiñsk¹ w Polsce.
Bezpoœrednim inicjatorem
i organizatorem konferencji
naukowej jest prezes krym-
skiego oddzia³u Stowarzy-
szenia Uczonych Polskich na
Ukrainie docent krymskiego
Uniwersytetu Aleksander
Gadomski. Dziêki jego ini-
cjatywie ta akcja siê rozwija
i zyskuje coraz wiêcej zwo-
lenników i uczestników.
W tym roku by³a doœæ liczna
reprezentacja miêdzynaro-
dowa. Oprócz naukowców
z Polski i Ukrainy brali rów-
nie¿ udzia³ naukowcy z Ser-
bii, Rosji, Bia³orusi. Na
konferencji byli obecni nie
tylko znawcy twórczoœci A.
Mickiewicza, ale równie¿
przedstawiciele innych dys-
cyplin naukowych, dla któ-

rych by³o bardzo wa¿ne
poznawanie i zg³êbianie
stosunków polsko-ukraiñ-
skich.

- Proszê powiedzieæ, z
jakim referatem Pan wy-
st¹pi³ na tej konferencji?

- W tym roku podj¹³em
siê przygotowania referatu
na temat „Wizja Europy

Œrodkowej i Wschodniej A.
Mickiewicza”. Mickiewicz
wystêpuje tu nie jako prorok
i wieszcz narodowy, i znany
poeta, lecz jako obywatel,
uczony, który mia³ swoj¹
wizjê geopolityczn¹ tego, co

my nazywamy Europ¹ Œrod-
kow¹ i Wschodni¹ i który
zajmowa³ bardzo konkretn¹
pozycjê, gdy chodzi o sto-
sunki miêdzy Polsk¹ a Ro-
sj¹, miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹
i etc. Udzia³em wielkich lu-
dzi jest to, ¿e ka¿dy chce
mieæ takiego wieszcza po
swojej stronie. A. Mickiewicz
by³ cz³owiekiem, który wprost
mówi³ o tym, ¿e wyborem
historycznym Polski jest
nale¿enie do œwiata zachod-
niego.

- Jaki by³ g³ówny temat
referatów na tej konfe-
rencji?

- Generalnie mówi¹c,
„Duch Mickiewicza” i w
bardzo szerokim kontekœcie
kontakty polsko-ukraiñskie,
wybór europejski, zachodni,
gdy chodzi o przysz³e wizje
geopolityczne.

Piêknym momentem tej
konferencji by³o to, ¿e dzie-
kanowi Taurydyjskiego Uni-
wersytetu Pañstwowego im.
Wernackiego po skoñczeniu
jego przemówienia w jêzyku
krymsko – tatarskim strona
polska, w odró¿nieniu od
strony rosyjskiej, bi³a gromkie
brawa i deklarowa³a popar-
cie dla d¹¿eñ kulturalnych
i autonomicznych Krymskich
Tatarów.

W tej konferencji wziê³a
udzia³ równie¿ moja ¿ona.
Bierze ona udzia³ w takiej
konferencji ju¿ po raz trzeci
i przewa¿nie przedstawia
referaty, zwi¹zane z histori¹

Koœcio³a rzymskokatolic-
kiego na Ukrainie. Jest to
temat szczególny, ale mieœci
siê w ogólnym temacie euro-
pejskiego wyboru, stosun-
ków polsko – ukraiñskich.

- Czy w¹tek sentymentu
historycznego mia³ miej-
sce w ogólnym duchu kon-
ferencji i w oddzielnych
referatach?

- Oczywiœcie. Jak w wy-
miarze krajoznawczo-obra-
zowym, tak i merytorycznym
referatów ten w¹tek by³
przedstawiony. Ju¿ od kilku
lat „Dni A. Mickiewicza”
odbywaj¹ siê w Gurzufie pod

s³ynn¹ gór¹ Aju Dah, ska³¹
wys³awion¹ w „Sonetach
krymskich” Mickiewicza.
Poza tym „Sonety krymskie”
i twórczoœæ A. Mickiewicza
na Krymie stanowi¹ rdzeñ
i g³ówny w¹tek tej konferen-
cji. Dlatego w³aœnie Polacy
na Krymie wyst¹pili jako
inicjatorzy zorganizowania
takiej konferencji. W œwia-
domoœci i stereotypach Mic-
kiewicz jest kojarzony z Kry-
mem nie tylko w Polsce, ale
wœród Polaków na Ukrainie.

- Proszê powiedzieæ
kilka s³ów dla naszych
Czytelników o dzia³alnoœci
Polaków na Krymie, o or-
ganizacjach polskich,
które tam istniej¹?

- Na Krymie, wbrew pozo-
rom, istnieje liczna wspólnota
Polaków. Ludnoœæ polska na
Krymie znalaz³a siê wskutek
przesiedleñ w latach 30. i póŸ-
niej. Owa mniejszoœæ jest
odciêta od w³asnych korzeni,
od w³asnej kultury, asymiluje
siê.

Wœród organizacji pol-
skich najbardziej aktywnie
dzia³a Stowarzyszenie Uczo-
nych Polskich na Ukrainie,
któremu przewodniczy docent
A. Gadomski, dziêki któremu
odbywaj¹ siê ró¿ne imprezy
naukowe. Najbardziej wœród
Polaków jest widoczna dzia-
³alnoœæ naukowa, która ma
poparcie zarówno w³adz

autonomicznych Krymu, jak
te¿ œrodowisk akademickich.

- Jak wygl¹da³a w œwiet-
le nowych badañ nauko-
wych wspó³praca i przyjaŸñ
dwóch wielkich poetów:
Aleksandra Puszkina i
Adama Mickiewicza?

- PrzyjaŸñ Mickiewicza
z Puszkinem, w¹tek rosyjski
Mickiewicza ca³y czas poja-
wia siê na konferencji. Jed-
nak nie jest nadu¿ywany
przez przedstawicieli strony
rosyjskiej.

A. Mickiewicz i A. Pusz-
kin jako wielcy tytani ducha,
mieli sobie du¿o do powie-
dzenia, mieli du¿o wspólnych
tematów. Te dwie postacie
by³y przedstawicielami  dwóch
ró¿nych œwiatów. Jeden – to
piewca Imperium Rosyj-
skiego, a drugi – upokorzo-
nego narodu, który umia³
przybli¿yæ losy tego narodu.
Jednak, nie zapominajmy,
¿e sprawy prywatne to jedna
sprawa, natomiast wybór
polityczny ka¿dego z poetów,
jako obywateli ró¿nych
pañstw i spo³eczeñstw, mia³
wp³yw na to, ¿e tym dwóm
postaciom przeœwieca³y
ró¿ne idea³y.

¯yczê sukcesów twór-
czych „Kurierowi Galicyj-
skiemu” i ca³ej redakcji.

- Dziêkujemy.

Pod krymskim niebem
DNI ADAMA MICKIEWICZA NA KRYMIE

Dr hab. W³odzimierz Osadczy (od lewej) oraz docent
Aleksander Gadomski

Krym

Na konferencji byli obecni nie tylko
znawcy twórczoœci A. Mickiewicza, ale
równie¿ przedstawiciele innych dyscy-
plin naukowych, dla których by³o
bardzo wa¿ne poznawanie i zg³êbianie
stosunków polsko-ukraiñskich.

W œwiadomoœci i stereotypach Mickie-
wicz jest kojarzony z Krymem nie tylko
w Polsce, ale wœród Polaków na Ukrainie.

Na Krymie, wbrew pozorom, istnieje
liczna wspólnota Polaków. Owa mniej-
szoœæ jest odciêta od w³asnych korzeni,
od w³asnej kultury, asymiluje siê.

oraz:

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

CIEKAWE STRONY
INTERNETOWE O KRESACH

www.kresy.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
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Herberta. Odezwa, któr¹ wtedy
Sejm uchwali³, brzmia³a
nastêpuj¹co: „W 10. rocznicê
œmierci Zbigniewa Herberta,
jednego z najwybitniejszych
pisarzy naszych czasów,
Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej postanawia oddaæ ho³d
artyœcie, który, twórczo na-
wi¹zuj¹c do wielkiej tradycji
europejskiej kultury, wzbo-
gaci³ j¹ i wzmocni³. W dobie
kryzysu wartoœci i bolesnego
zw¹tpienia sta³ twardo po
stronie zasad: w sztuce ka-
nonu - piêkna, hierarchii
i rzemios³a, w ¿yciu - kodek-
sów etycznych, jasno odró¿-
niaj¹cych pojêcie dobra i z³a.
Dla wielu by³ pisarzem tra-
gicznym i niez³omnym, uo-
sobieniem wiernoœci, same-
mu sobie i s³owu. Odwa¿nym
i niezale¿nym, g³osz¹cym w
swej poezji umi³owanie wol-
noœci, wiarê w godnoœæ

jednostki i jej moraln¹ si³ê.
Patriotyzm rozumia³ jako
mi³oœæ surow¹, nie idealizu-
j¹c¹, wymagaj¹c¹ od tych,
którzy j¹ deklaruj¹, nie tylko
poœwiêcenia, ale i œwiat³ej
krytyki; nie tylko wznios³ych
gestów, ale przede wszystkim,
pracy w imiê wolnoœci. Wpro-
wadzi³ do polszczyzny for-
mu³ê-przykazanie - s³owa:
„B¹dŸ wierny. IdŸ”.

18 lutego tego roku, w Te-
atrze Narodowym w Warsza-
wie, odby³a siê uroczysta
inauguracja Roku Zbigniewa
Herberta z udzia³em Ministra
Kultury i Sztuki, cz³onków
rz¹du, najwybitniejszych pi-
sarzy z Polski i Europy, ca³ej
elity kulturalnej Polski. Od
tego momentu rozpocz¹³ siê
rok Zbigniewa Herberta w
ca³ej Polsce. Odby³y siê dzie-
si¹tki koncertów, wystaw,
sesje naukowe. W Bibliotece
Narodowej co miesi¹c odbywa
siê miêdzynarodowy panel
z udzia³em herbertologów
z ca³ego œwiata. Kilka lat
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IRENA MASALSKA tekst
MARIA BASZA zdjêcia

W dniu 29 paŸdziernika
w pa³acu Sztuki przy ulicy
Kopernika we Lwowie od-
by³o siê uroczyste spotka-
nie, poœwiêcone 84 rocznicy
urodzin Zbigniewa Herberta.
By³a to jednoczeœnie pro-
mocja drugiego wydania
jego poezji. Ukaza³y siê w
przek³adzie Wiktora Dmy-
truka nak³adem wydaw-
nictwa „Kameniar”. Wydanie
zosta³o sfinansowane ze
œrodków Senatu RP przez
Fundacjê „Pomoc Polakom
na Wschodzie”. Spotkanie
prowadzili Dmytro Sapiha,
dyrektor wydawnictwa oraz
Bo¿ena Rafalska, redaktor
naczelna pisma „Lwowskie
Spotkania”.

Wieczór rozpoczêto od
recytacji wiersza: Dom

Dom nad porami roku
dom dzieci zwierz¹t i jab³ek

ZBIGNIEW HERBERT STANĄŁ W BRAMIE SWEGO MIASTA

Zbigniewa Herberta do Lwowa.
Zreszt¹, nasz wieczór w³aœnie
tak siê nazywa: „Zbigniew
Herbert – powrót do Lwowa.”

Potem ze wzruszeniem
mówi³a Bo¿ena Rafalska:

„Jest to jeden z najpiêk-
niejszych dni w tym roku,
miesi¹cu, ale równie¿ jeden
z najpiêkniejszych dni w
moim ¿yciu. Jest to powrót
Herberta do Lwowa. By³ on
bardzo trudny. Trudna by³a
droga jego tu³aczki po œwiecie.
Zrobiliœmy to. On wróci³ do

Lwowa, mam nadziejê, ¿e ju¿
bêdzie z nami. Herbert siê
urodzi³ w³aœnie w dniu 29
paŸdziernika, w domu przy
ulicy £yczakowskiej, 55,
gdzie od kilku lat jest tabli-
ca, która o tym mówi. Myœlê,
¿e dla Polaków to jest bardzo
wa¿na data. Jest to powrót
cz³owieka, który wyszed³ ze
Lwowa z nieugiêtym przeko-
naniem, z wychowaniem,

kultur¹, któr¹ wyniós³ z tego
miasta, ze swojej rodziny,
która przetrwa³a z nim. To
miasto by³o z nim, w nim,
przez ca³y czas, po prostu
by³o jego ¿yciem. Lwów,
który nie by³ nazywany,
zawsze by³ w jego poezji,
przed jego zatrzaœniêt¹ bra-
m¹ sta³. To by³o jego miasto.
To jest ten dzieñ, kiedy Her-

bert siê urodzi³ i powróci³ do
Lwowa. Bogu dziêki za to!”

Na uroczystoœci by³a
obecna Halina Doroszczuk,
kierownik urzêdu d.s. kultury
we lwowskiej administracji
obwodowej. W swoim prze-
mówieniu zwróci³a ona uwagê
na to, ¿e twórczoœæ Herberta
ma znaczenie ogólnoœwiatowe.
„Gratulujê nam wszystkim,
¿e od dziœ poezja Herberta
ma szansê trafiæ do naszych
domów,” - zaznaczy³a pani
naczelnik.

„Myœlê, ¿e zamkniêta bra-
ma miasta Zbigniewa Her-

tem, jaki mo¿na wrêczyæ
pisarzowi, jest to, ¿eby jego
utwory by³y ¿ywe wœród nas.
I temu s³u¿y ta edycja”, - po-
wiedzia³ wzruszony wice-
prezes Fundacji „Pomoc Po-
lakom na Wschodzie” Rafa³

kwadrat pustej przestrzeni
pod nieobecn¹ gwiazd¹

dom by³ lunet¹ dzieciñstwa
dom by³ skór¹ wzruszenia
policzkiem siostry
ga³êzi¹ drzewa
policzek zdmuchn¹³ p³omieñ
ga³¹Ÿ przekreœli³ pocisk
nad sypkim popio³em
gniazda
piosenka bezdomnej piechoty

dom jest szeœcianem
dzieciñstwa

dom jest kostk¹
wzruszenia
skrzyd³o spalonej siostry
liœæ umar³ego drzewa

„Na widnokrêgu artys-
tycznym Lwowa jest wiele
jaskrawych gwiazd. Jedna
z nich nale¿y do Zbigniewa
Herberta, którego 84. rocz-
nicê urodzin dziœ obcho-
dzimy, - mówi³ na wstêpie
Dmytro Sapiha. - Cieszymy

Dmytro Sapiha, dyrektor wydawnictwa „Kameniar”,
Bo¿ena Rafalska redaktor naczelna „Lwowskich spotkañ”

pierwszym i drugim wyda-
niu poezji Zbigniewa Her-
berta. Do zebranych na sali
zwróci³ siê tak:

„Prze¿ywamy niezwyk³y
dzieñ. W 84. rocznicê uro-
dzin spotykamy siê w mieœ-
cie rodzinnym wielkiego
poety, aby s³uchaæ jego wier-
szy, aby oddaæ mu ho³d, aby
promowaæ drugie wydanie
jego utworów. 10 lipca 2007
roku najwy¿szy organ rz¹du
polskiego – Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ustanowi³
rok 2008 Rokiem Zbigniewa

siê, ¿e dziœ na sali s¹ obecni
wszyscy, którzy chcieliby
us³yszeæ piêkne s³owa wiel-
kiego poety. Jego twórczoœæ
ma wielkie znaczenie nie
tylko dla Polski i Europy.
Razem z wydawnictwem
„Kameniar” redakcja gazety
„Lwowskie Spotkania” roz-
poczyna³a drogê powrotu

berta siê otwiera, - mówi³
konsul RP we Lwowie Damian
Ciarczyñski. – Herbert ju¿
nie ¿yje, ale jego s³owo ci¹gle
ma moc i bêdzie otwiera³o tê
zatrzaœniêt¹ bramê. Cieszê
siê, ¿e Herbert bêdzie czytany
tutaj we Lwowie, na Ukra-
inie, ¿e jego s³owo bêdzie
tutaj obecne.”

„Powiem po prostu, ¿e
jestem szczêœliwy, ¿e mogê
dzisiaj prezentowaæ kolejne
dzie³o Fundacji, kolejn¹ ju¿
edycjê poezji Zbigniewa Her-
berta. Najwiêkszym prezen-

Poezjê Herberta czyta
Zbigniew Chrzanowski -
dyrektor i re¿yser Pol-
skiego Teatru Ludowego
we Lwowie

Przemawia konsul RP we Lwowie Damian Ciarczyñski,
od prawej - wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” Rafa³ Dziêcio³owski

Dziêcio³owski. Odczyta³ on
te¿ list siostry poety, Haliny
Herbert-¯ebrowskiej.

Mariusz Olbromski, dy-
rektor Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej, poeta,
krytyk literacki i teatralny,
napisa³ esej o Zbigniewie Her-
bercie – „Poeta wiernoœci”,
który zosta³ umieszczony w

To jest ten dzieñ, kiedy Herbert siê
urodzi³ i powróci³ do Lwowa. Bogu
dziêki za to!

Promocja drugiego wydania

Dla wielu Herbert
by³ pisarzem tra-
gicznym i niez³om-
nym, uosobieniem
wiernoœci, samemu
sobie i s³owu.

Otworzy³em tomik
jego poezji na
pierwszej lepszej
stronie, przeczy-
ta³em wiersz
i zrozumia³em, ¿e,
choæby siê wali³o
i pali³o, muszê
i bêdê” t³umaczy³
te wiersze, i to
niezale¿nie od
tego, czy bêdzie je
ktokolwiek wyda-
wa³, czy nie. Po
prostu chcia³em,
¿eby te poezje
zabrzmia³y
równie¿ w jêzyku
ukraiñskim.
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temu, 17 marca 2002 roku,
tutaj we Lwowie Herbert zo-
sta³ szczególnie uhonoro-
wany, odby³ siê symboliczny
powrót poety do Lwowa.
Wówczas antologia Zbigniewa
Herberta ukaza³a siê po raz
pierwszy. Zosta³y ods³oniête
dwie tablice – w koœciele œw.
Antoniego i na £yczakow-
skiej, 55, na domu, gdzie siê
urodzi³. Wtedy te¿ po raz
pierwszy trafi³a do Lwowa

piêkna wystawa, przygoto-
wana przez Muzeum Litera-
tury w Warszawie i Muzeum
Narodowe w Przemyœlu –
„Zbigniew Herbert. Epilog
burzy.” Na Uniwersytecie
Lwowskim odby³a siê polsko-
ukraiñska sesja naukowa.
Wœród znakomitych goœci
by³a siostra poety, Halina
Herbert - ¯ebrowska.”

Andrij Paw³yszyn, litera-
turoznawca, krytyk, dzien-
nikarz: „Zawsze siê wzruszam,
gdy mówiê o Herbercie. Tak
jest od chwili, gdy po raz
pierwszy pozna³em cudowne
eseje tego pisarza. Mamy z
nim wiele wspólnego – uro-
dziliœmy siê w tym samym
mieœcie i przez dziesiêciole-
cia chodziliœmy tymi samymi
ulicami. Wyros³em na tym
samym, co on osiedlu, uczy-

³em siê w szkole niedaleko
jego domu. Jego eseje by³y
mi zawsze bliskie. Cieszê siê,
¿e dziêki stypendium Ministra
Kultury RP „Gaude Polonia”
oraz wsparciu finansowemu
Ambasady RP na Ukrainie
uda³o siê je wydaæ we wrzeœ-
niu tego roku w wydawnic-
twie kijowskim „Duch i Lite-
ra”. Tak powsta³a trylogia
„Barbarzyñca w ogrodzie” –
„Варвар в саду”, „Labirynt
nad morzem” – „Лабіринт  біля
моря”, „Martwa natura z wê-
dzid³em” – „Натюрморт із во�
дилом”. Herbert by³ nie tylko
genialnym poet¹ na skalê
œwiatow¹, by³ on wspania-
³ym eseist¹ i pozostawi³ nam
dziesi¹tki wspania³ych utwo-
rów. Herbert uwa¿a³, ¿e jest
zobowi¹zany dawaæ œwia-
dectwo prawdzie o tych, któ-
rzy zginêli na wojnie, o swo-
ich rówieœnikach, którzy

oddali ¿ycie za wolnoœæ, za
swoje przekonania. Eseje
Herberta warto przeczytaæ.
Te utwory pozostan¹ na
zawsze w pamiêci. Chcia³-
bym te¿ ¿yczyæ wiele zdrowia
Muzie poety – wdowie po nim
– Katarzynie Herbert. Niech
Bóg da jej d³ugie lata ¿ycia,
a nam – radoœæ i œwiat³o.”

Wiktor Dmytruk, t³umacz
poezji Zbigniewa Herberta:
„W tym czasie, który jest

naszym udzia³em, jesteœmy
stale straszeni kryzysem
politycznym, gospodarczym,
finansowym, wyborami, roz-
bratem, bez³adem... Je¿eli
tyle ludzi zbiera siê po to, by
czytaæ i s³uchaæ poezji, to

albo jesteœmy wariatami,
albo, niezale¿nie od wszyst-
kiego, pozostajemy ludŸmi
i dlatego jeszcze nie wszystko
stracone. Jeœli po 10 latach
od œmierci poety zbieramy
siê, ¿eby siê ws³uchaæ w jego
s³owo poetyckie, to, z pew-
noœci¹, s³owo to jest bardzo
wa¿ne, zaœ ten wszechœwiat
poetycki, który on potrafi³
stworzyæ, jest nam napraw-
dê bardzo potrzebny. Na sali
jest sporo osób w wieku
starszym i œrednim. Powin-
niœmy pamiêtaæ, jak uczono
nas, ¿e literatura powinna
odbijaæ ¿ycie, jego realia. To
nieprawda. Literatura nie
odtwarza realiów, ona, a
zw³aszcza poezja, je uzupe³-
nia. W³aœnie to uzupe³nienie
pomaga nam w zrozumieniu
œwiata, w którym ¿yjemy –
poprzez œwiat wymyœlony w
literaturze. Pomaga, prze-

wa¿nie, poprzez sprzecznoœci
– ¿ycie-œmieræ, dobro-z³o,
mi³oœæ-nienawiœæ, prawda-
k³amstwo. Poznajemy to nie
poprzez politykê i gospo-
darkê, od których wszyscy
zale¿ymy, a poprzez poezjê,
poprzez literaturê. Czêsto,
zupe³nie niesprawiedliwie,
uwa¿ane s¹ one za nie-
potrzebne.

Dla mnie ten wszechœwiat
poetycki Herberta otworzy³
siê doœæ póŸno, pozna³em go
w latach 90 minionego wieku,
nied³ugo przed œmierci¹ po-
ety. A przy tym ukaza³ siê mi
jakoœ od razu, w oka mgnie-
niu. Otworzy³em tomik jego
poezji na pierwszej lepszej
stronie, przeczyta³em wiersz
i zrozumia³em, ¿e, choæby siê
wali³o i pali³o, muszê i bêdê
t³umaczy³ te wiersze, i to nie-
zale¿nie od tego, czy bêdzie
je ktokolwiek wydawa³, czy
nie. Po prostu chcia³em,
¿eby te poezje zabrzmia³y
równie¿ w jêzyku ukraiñ-
skim. Obecnie dziêki wydaw-
nictwu „Kameniar” i Funda-
cji „Pomoc Polakom na Wscho-

dzie” te poezje ukaza³y siê w
jêzyku ukraiñskim. A wiersz,
od którego siê wszystko
zaczê³o, nazywa³ siê „Pan od
przyrody.”

Wiersze poety recytowali:
Zbigniew Chrzanowski, dy-
rektor i re¿yser Polskiego
Teatru Ludowego we Lwo-
wie, a tak¿e aktorzy Teatru
im. M. Zañkowieckiej we
Lwowie. Natomiast z koncer-
tem poezji œpiewanej Her-
berta wyst¹pili Dominika
Œwi¹tek i Artur Górczyk.
Pani Dominika sama kom-
ponuje muzykê do tych
wierszy.

Tak minê³o kilka godzin
w atmosferze liryzmu, wzru-
szeñ, piêknych prze¿yæ. W
biblioteczkach domowych
wielu z obecnych na tej
imprezie pojawi³o siê drugie
wydanie poezji Herberta,
uzupe³nione tym razem o ry-
sunki i prozê. Natomiast nie-
zbicie rozumieliœmy wszyscy,
¿e Herbert powróci³ do Lwo-
wa i ¿adna z³a si³a nie jest
zdolna go st¹d wypêdziæ... A
tym, którzy siê przyczynili
do tego, by tak siê sta³o,
nale¿¹ siê serdeczne s³owa
wdziêcznoœci i uznania.

Herbert by³ nie tylko genialnym poet¹,
by³ on wspania³ym eseist¹ i pozostawi³
dziesi¹tki wspania³ych utworów.

KGKGKGKGKG

Lata dzieciñstwa
i m³odoœci Zbigniewa

Herberta
„Herbert nigdy nie poœwiê-

ci³ temu miastu osobnej
ksi¹¿ki, w przeciwieñstwie do
Józefa Wittlina, który napisa³
„Mój Lwów”, czy Adama Zaga-
jewskiego, który napisa³ wspa-
nia³y wiersz „Jechaæ do Lwo-
wa.” Czy te¿ Stanis³aw Lem,
który napisa³ tom „Wysoki
Zamek”, poœwiêcaj¹c go
wspomnieniom ze Lwowa.
Czy Marian Hemar, który
wci¹¿ wraca³ pamiêci¹ do
Lwowa. Herbert wraca³ do
Lwowa w sposób bardzo dys-
kretny, bo sam by³ dyskretny,
jeœli chodzi o jego ¿ycie oso-
biste, przedstawianie swoich
uczuæ, siêganie do wspom-
nieñ. W wielu wywiadach
mówi³, ¿e Lwów uformowa³
go, ukszta³towa³ jego cha-
rakter, wp³yn¹³ na jego emocje.
Spêdzi³ tu pierwsze 20 lat
¿ycia, urodzi³ siê w 1924 ro-
ku. Mieszka³ przy ul. £ycza-
kowskiej, póŸniej rodzina
Herbertów kilkakrotnie zmie-
nia³a mieszkanie. Mieszkali
m.in. przy ul. Piekarskiej, Tar-
nawskiego, Obozowej. Her-
bertowie mieli te¿ swój letni
domek w Brzuchowicach.

Poeta uczêszcza³ najpierw
do szko³y œw. Antoniego na
£yczakowie, póŸniej – do Gim-
nazjum im. Króla Kazimierza
Wielkiego. W czasie wojny
uczêszcza³ na komplety na
nielegalnie dzia³aj¹cym Uni-
wersytecie Jana Kazimierza.
Nie zosta³ wywieziony na
roboty do Niemiec ani aresz-
towany podczas ³apanek,
dlatego, ¿e by³ zatrudniony
jako karmiciel wszy w insty-
tucie profesora Weigla. Za-
chowa³ siê nawet dokument,
podpisany przed doktora
Henryka Mosinga, który to
potwierdza.

Ju¿ wtedy Herbert zacz¹³
pisaæ wiersze. Utwór „Dwie
krople” napisa³ we Lwowie
podczas bombardowania
miasta i ten utwór znalaz³ siê
w jego pierwszym debiutan-
ckim tomie „Struna œwiat³a”,
który ukaza³ siê drukiem w,
1956 r. Kiedy Sowieci mieli
wkroczyæ tu po raz drugi, w
1944 roku, rodzina Herbertów
zdecydowa³a siê na wyjazd.
Ojciec Zbigniewa Herberta
by³ bankierem, a wiêc, osob¹
podejrzan¹ z punktu widze-
nia komunistów. Ba³ siê, ¿e
trafi do ³agru, zostanie roz-
strzelany. Na wiosnê 1944
roku zadecydowa³, ¿e rodzina
Herbertów wyjedzie do Kra-
kowa.

Zachowa³y siê listy z
pierwszego okresu pobytu
Herberta w Krakowie. Pisze
do przyjaciela Józefa Róziewi-
cza, który zosta³ tu we Lwowie,
¿e têsknota za Lwowem gryzie
go, jak wszy profesora Weigla.
Nawet, jak patrzy na Wis³ê, to
ona ca³y czas wp³ywa do

Pe³twi. Czu³ têsknotê za tym
miastem.

Nigdy do Lwowa
nie wróci³...

Motyw tego miasta bêdzie
siê nieustannie w jego twór-
czoœci pojawia³. On bêdzie
wraca³ do tego miasta,
rozumianego, jako ma³a
ojczyzna, jako miasto polis.
Po wielu latach w stanie
wojennym, w tomiku „Raport
z oblê¿onego miasta”, napisze
takie zadanie:
I jeœli Miasto padnie,
a ocaleje jeden
on bêdzie niós³ Miasto
w sobie po drogach wygnania
on bêdzie Miasto.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e on
tak niós³ Lwów w sobie przez
ca³e swoje ¿ycie. Jest kilka
utworów, w których on do Lwo-
wa wraca³. W jednym z wier-
szy pt. „W mieœcie” (z tomu
„Epilog burzy”) Herbert pisze
tak:
W mieœcie kresowym
do którego nie wrócê
jest taki skrzydlaty kamieñ
lekki i ogromny
pioruny bij¹ w ten kamieñ
skrzydlaty

 
w moim mieœcie dalekim
do którego nie wrócê
jest ciê¿ka i po¿ywna woda
kto raz ci kubek z tak¹
wod¹ poda
mówi: raz tu jeszcze wrócê

 
w moim mieœcie którego nie
ma na ¿adnej mapie
œwiata jest taki chleb
co ¿ywiæ mo¿e
ca³e ¿ycie czarny jak dola
tu³acza jak
kamieñ, woda, chleb,
trwanie wie¿ o œwicie

Herbert, rzeczywiœcie, nig-
dy do Lwowa nie przyjecha³.
Mimo, ¿e bardzo têskni³, to
jednak ba³ siê zetkniêcia z t¹
rzeczywistoœci¹, jak¹ tu za-
stanie – nawet ju¿ po upadku
komunizmu. W jednym z
wierszy pisa³ tak:
Gdybym tam wróci³
pewnie bym nie zasta³
ani jednego cienia z domu
mego
ani drzew dzieciñstwa
ani krzy¿a z ¿elazn¹ tabliczk¹
³awki na której szepta³em
zaklêcia
kasztany i krew
ani te¿ ¿adnej rzeczy która
nasza jest…

Chocia¿ nigdy, rzeczywiœ-
cie, do Lwowa nie wróci³, to
jednak mo¿na powiedzieæ, ¿e
Lwów ukszta³towa³ jego twór-
czoœæ i jego widzenie œwiata.
Kiedy Herbert zacz¹³ pisaæ
wiersze, w Polsce w³aœnie pro-
klamowano socrealizm w kul-
turze i literaturze. On nie
chcia³ w tym uczestniczyæ,
pisa³ wiersze, w³aœciwie, do
szuflady. Jeden z wierszy

Refleksje
REFERAT PUBLICYSTY
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zatytu³owa³ w³aœnie „Szufla-
da” i to by³a rozmowa z g³ówn¹
powierniczk¹ jego twórczoœci.
Szuflada
O moja siedmiostrunna z deski
tu by³y zasuszone ³ezki
zastyg³a w buncie piêœæ i papier
na którym w zimn¹ noc pisa³em
m³odzieñczy œmieszny mój
testament

a teraz pusto wymieciono
sprzeda³em ³zy i piêœci grono
na targowisku mia³o cenê
niewielka s³awa trochê groszy
i nic ju¿ teraz snu nie p³oszy
i ju¿ nie dla mnie wszy i beton

pukam do ciebie otwórz
przebacz
nie mog³em d³u¿ej milczeæ
sprzedaæ
musia³em kamieñ mej niezgody
taka jest wolnoœæ trzeba znowu
wymyœlaæ i obalaæ bogów
gdy ju¿ siê z pleœni¹ zmaga
cezar.

Refleksje egzystencjalne
Zachowa³o siê bardzo wiele

œwiadectw osób, które go
wtedy zna³y, takich, jak Ste-
fan Kisielewski, Leopold Tyl-
man. Wspomina³ Herberta,
jako osobê, która wola³a przy-
mieraæ g³odem i pisaæ do
szuflady, ni¿ pisaæ oficjalne
ody na czeœæ Stalina, hymny
ku czci socjalizmu. Do 1956
roku utrzymywa³ siê, pracu-
j¹c jako magazynier, kontroler,
inspektor w przedsiêbiorstwie
torfowym. Tych zawodów by³o
bardzo wiele, ale ¿aden nie
mia³ nic wspólnego z twór-
czoœci¹ literack¹. Przez pewien
czas pisywa³ do prasy kato-
lickiej. Z jednej strony by³a to
prasa, podporz¹dkowana
PAX-owi, czyli g³ównie „S³owo
Powszechne”. Pisa³ tam jakieœ
krótkie notki teatralne i felie-
tony. Pisywa³ te¿ do „Tygod-
nika Powszechnego”. Ale po
roku 1953, kiedy „Tygodnik
Powszechny” odmówi³ wydru-
kowania wspomnienia po-
œmiertnego o Stalinie, jego
nekrologu i hymnów na jego
czeœæ, „Tygodnik Powszechny”
zosta³ rozpêdzony, w³aœciwie,
zawieszono redakcjê.

De facto po 1953 roku
Herbert zaprzesta³ jakiejkol-
wiek wspó³pracy z pras¹, jako
publicysta, recenzent, literat.
Kiedy przysz³a odwil¿, w³aœ-
nie w 1956 roku, wyszed³ jego
pierwszy debiutancki tomik
„Struna œwiat³a”. W 1958
roku Herbert po raz pierwszy
wyjecha³ za granicê – na sty-
pendium do Francji. Zacz¹³
wtedy te¿ zwiedzaæ Europê
i plonem tych wyjazdów, pod-
ró¿y by³ tom eseistyczny
„Barbarzyñca w ogrodzie”.

Wœród pisarzy polskich
wówczas by³o bardzo aktu-
alne i ¿ywe pytanie: jak mog³o
dojœæ do tego, co siê wydarzy³o
w czasie II wojny œwiatowej, do
zezwierzêcenia, ludobójstwa?
Jak to siê mog³o zdarzyæ, ¿e

najbardziej kulturalny naród
w Europie, naród niemiecki,
naród filozofów, kompozy-
torów, móg³ wygenerowaæ tak
zbrodnicz¹ ideologiê i pope³-
niaæ takie zbrodnie?

Poeta przegranych
i zdradzonych

Herbert tak¿e zawsze by³
po stronie przegranych, zdra-
dzonych, wydziedziczonych,

skrzywdzonych. Widaæ to
wyraŸnie w jego pierwszym
dramacie „Jaskinia filozofów”,
kiedy staje po stronie Sokra-
tesa, przeciwko jego oskar¿y-
cielom. Widaæ to w wierszu
o Marsjaszu i Apollo, kiedy
Herbert staje po stronie poety,
drêczonego przez dyktatora.
Sam, zreszt¹, pisa³, ¿e nie ma
innej drogi do œwiata, jak
tylko droga wspó³czucia.
Stanie po stronie skrzywdzo-
nych, ciemiê¿onych wyniós³
ze Lwowa, kiedy widzia³, co
siê tutaj dzia³o za jednej i dru-
giej okupacji. Ca³y czas em-
patycznie by³ po stronie ofiar
i uczestniczy³ w ¿yciu konspi-
racyjnym – koñczy³ tu pod-
chor¹¿ówkê konspiracyjn¹.
Czêœæ osób z jego rodziny
wówczas straci³a ¿ycie – albo
z r¹k sowieckich, albo z r¹k
niemieckich i on bardzo to
prze¿ywa³. Wiele wierszy póŸ-
niej poœwiêci³ tym osobom.

W kolejnych latach Herbert
uzyska³ status miêdzynaro-

dowy, otrzyma³ uznanie,
nawet zaproszono go na
wyk³ady do Stanów Zjedno-
czonych dla studentów ame-
rykañskich. Zbieg³o siê to z
rewolucj¹ obyczajow¹, która
nast¹pi³a w USA po 1968
roku. Prze¿y³ to strasznie, bo
siê bardzo przygotowywa³ do
tych wyk³adów. Chcia³ byæ
emisariuszem kultury œród-
ziemnomorskiej, tymczasem

okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ
studentów prezentowa³a po-
ziom polskiej szko³y podsta-
wowej. By³ przera¿ony, ¿e ma
do czynienia z pó³g³ówkami,
które nic nie s¹ w stanie zro-

zumieæ. Na wyk³ady potrafi³y
wpadaæ bojówki „Czarnych
Panter”. By³y te¿ ró¿ne prowo-
kacje, zwi¹zane z rewolucj¹
seksualn¹. Nagle zobaczy³, ¿e
barbarzyñstwo mo¿e groziæ
nie tylko, jako najazd z zew-
n¹trz, ale barbarzyñstwo
mo¿e eksplodowaæ jakby od
œrodka. Kultura mo¿e siê staæ
zwyrodnia³a i sami mo¿emy
siê stawaæ barbarzyñcami.

Wówczas Herbert napisa³
cykl wierszy o Panu Cogito,
który wyda³ w 1974 roku. Ten

cykl by³ jego odpowiedzi¹ na
barbariê, któr¹ on widzia³,
zwi¹zan¹ z konsumpcyjnym,
hedonistycznym stylem ¿ycia,
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Pan
Cogito jest alter ego – drugim
ja poety. Wbrew nazwie cyklu
(cogito - myœlê) bohater nie
jest zimn¹ czaszk¹ czy oœwie-
ceniowym mózgowcem, typo-
wym intelektualist¹ – wrêcz
przeciwnie. Pan Cogito – to ktoœ,
kto poznaje œwiat dotykiem,
wêchem, wspó³odczuwaniem,

zanurzaniem siê w œwiat. W
ostatnich latach ¿ycia Her-
bert coraz bardziej zwraca³ siê
ku chrzeœcijañstwu.

W miêdzyczasie w Polsce
wybuch³a „Solidarnoœæ”, sta³
siê bardem opozycji, sumie-
niem narodu, nazywano go
„Ksiêciem poetów”, „Ksiêciem
niez³omnych”. By³ wyrazicie-
lem tej milcz¹cej wiêkszoœci.
W latach 1980-81 uczestni-
czy³ w wielu przedsiêwziêciach,
które organizowa³a „Solidar-
noœæ”. Jest widoczny na wielu

zdjêciach z Wa³ês¹, Ann¹
Walentynowicz, wieloma
innymi przywódcami „Soli-
darnoœci”.

Patriota
Zbigniew Herbert wyniós³

ze Lwowa gor¹cy patriotyzm.
On siê wychowywa³ w kulcie
Orl¹t Lwowskich, jego ojciec
by³ takim lwowskim orlêciem.
On siê tego patriotyzmu nigdy
nie wyrzek³, nawet mimo ró¿-
nych pokus i zw¹tpieñ. W
wierszu „Rozwa¿ania o pro-

blemie narodu” pisze w koñ-
cówce tak:
wiêc na koniec w formie
testamentu
¿eby wiadome by³o:
buntowa³em siê
ale s¹dzê ¿e ten okrwawiony
wêze³
powinien byæ ostatnim jaki
wyzwalaj¹cy siê potarga

Dla poetów wêgierskich,
nale¿¹cych do „grupy dzie-
wiêciu” poezja Herberta by³a
podstawowym punktem od-
niesienia. Na Wêgrzech ten
wiersz by³ publikowany bez
tego zakoñczenia. Wychodzi³o

na to, ¿e poecie, który bun-
tuje siê przeciwko ojczyŸnie,
pozostaje tylko bunt. Dopiero
jak poeta Istvan Kowacz prze-
czyta³ ten wiersz w oryginale,
odkry³ zakoñczenie – ¿e mimo
buntu patriotyzm jest t¹
pêpowin¹, której nie powinno
siê odcinaæ. Nawet, je¿eli ta
ojczyzna nie jest taka idealna,
z obrazka, z wyobra¿eñ, po-
winniœmy jej dochowaæ wier-
noœci.

Lwów musi byæ
na mapie Herberta

Je¿eli zechcemy utrwaliæ
obecnoœæ Zbigniewa Herberta,
umieszczaj¹c tablicê na ka¿-
dym budynku, z którym wi¹¿e
siê jego ¿ycie, bêdzie to zna-
czy³o, ¿e pamiêtamy o nim.
Je¿eli bêdziemy wracali do
jego poezji, bêdzie to znaczy³o,
¿e jest w naszych sercach.
Tacy geniusze, jak Zbigniew
Herbert, przychodz¹ do ludzi
raz na sto lat. Chcia³bym, ¿e-
byœmy sprostowali s³owa poety
o nieobecnoœci Lwowa na mapie.
Lwów jest na mapie Herberta
– inaczej byæ nie mo¿e.”
Rysunki, Z. Herberta, umiesz-
czone w obecnej publikacji
pochodz¹ z  ksi¹¿ki „Zbigniew
Herbert. Poezje”, wydanej
nak³adem wydawnictwa
„Kameniar”, 2007

o Zbigniewie Herbercie
„FRONDY” GRZEGORZA GÓRNEGO (fragment)

Motyw Lwowa bêdzie siê nieustannie
w twórczoœci Herberta pojawia³. On
bêdzie wraca³ do tego miasta, rozu-
mianego, jako ma³a ojczyzna, jako
miasto polis.

Pan Cogito jest alter ego – drugim ja
poety. Wbrew nazwie cyklu (cogito -
myœlê) bohater nie jest zimn¹ czaszk¹
czy oœwieceniowym mózgowcem,
typowym intelektualist¹.
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SZYMON KAZIMIERSKI

Zacznijmy mo¿e od tego,
od czego zaczynaj¹ wszys-
cy. By³o to w roku 1776,
kiedy pewnego dnia czeski
ksi¹dz Wac³aw Tomaszek,
proboszcz koœcio³a para-
fialnego pod wezwaniem
œwiêtego Bart³omieja we
wsi Czermna niedaleko
miasteczka Kudowy Zdroju,
zauwa¿y³ watahê bezpañ-
skich psów, rozkopuj¹cych
ziemiê ko³o starej, przy-
koœcielnej dzwonnicy i roz-
ci¹gaj¹cych po okolicy
szcz¹tki ludzkie, wydobyte
z niedbale wykonanego,
p³ytkiego grobu, jaki za-
pewne pozosta³ tam po
niedawnej wojnie. Prusy

bi³y siê wtedy z Cesarstwem
Austriackim o Œl¹sk i po
trzech wojnach, trwaj¹cych
z przerwami od roku 1740
do roku 1763, ostatecznie
odebra³y go Habsburgom.

Na pewno spytacie Pañ-
stwo, czemu to ksi¹dz pro-
boszcz nie wiedzia³, ¿e na
jego terenie znajduje siê
jakiœ masowy grób i trzeba
by³o a¿ wyg³odnia³ych psów,
aby to one taki grób odkry³y.
Dla kogoœ ¿yj¹cego w wa-

runkach normalnych dziwne
te¿ wydawaæ siê bêd¹ po-
rz¹dki, kiedy to dzikie psy
ca³ymi watahami wa³êsaj¹
siê po osiedlach ludzkich
i z g³odu rozkopuj¹ ludzkie
groby. Groby, o których nikt
nie wie. Nawet proboszcz. Co
to za kraj? Co to za czasy?

To by³y Czechy. Konkretnie
Dolina K³odzka. Kraj jak
najbardziej cywilizowany,
który obecnie nale¿y do
Polski, ale rok 1776 by³ dla
mieszkañców tej krainy
rokiem okropnym. By³o to
tu¿ po krwawych wojnach
œl¹skich. A jeszcze przed
wojnami œl¹skimi przesz³a
przez Czechy straszna epi-
demia cholery. Cholerê przy-
wleczono sk¹dœ nied³ugo po
wojnie trzydziestoletniej.

KAPLICA CZASZEK

Kaplica Czaszek

Mo¿e wymieñmy plagi, jakie
spad³y na tê ziemiê w ko-
lejnoœci, w jakiej one nast¹-
pi³y, a wiêc: wojna trzydzie-
stoletnia 1618-1648 pomiêdzy
Austri¹ a Niemcami, Szwecj¹,
Dani¹, Holandi¹ i Francj¹,
nastêpnie epidemia cholery,
trwaj¹ca z przerwami do
roku 1680 oraz pierwsza
wojna œl¹ska, która rozpo-
czê³a siê w roku 1740 i zaraz
przesz³a g³adko w tak zwan¹
wojnê siedmioletni¹ w

latach 1756 – 1763, bêd¹c¹
w³aœciwie pierwsz¹ wojn¹
œwiatow¹, jako ¿e toczy³a siê
nie tylko w Europie, ale i w
Ameryce, w Indiach i na Mo-
rzu Karaibskim.

Ta wojna, na terenie Czech
mia³a charakter wojny au-
striacko – pruskiej. Czechy
by³y spustoszone i wylud-
nione. Ludnoœæ Czech prze-
mieszcza³a siê chaotycznie
po ca³ym kraju w nadziei na

jak¹œ pracê i kawa³ek chleba.
Bieda by³a straszliwa. Nie-
wiarygodna. Ksi¹dz Toma-
szek, niedawno jeszcze miesz-
kaj¹cy w Rzymie, nie zna³
kompletnie swojej parafii.
Ludnoœæ parafii nie zna³a siê
prawie zupe³nie, bo w wiêk-
szoœci sk³ada³a siê z ludnoœci
nap³ywowej. Takich maso-
wych grobów, jak ten ko³o
koœcielnej dzwonnicy, od-
krywano póŸniej znacznie
wiêcej. W lasach i na polach
wci¹¿ jeszcze le¿a³y cia³a,

których nikt nawet nie
próbowa³ pochowaæ. By³ to,
wiêc czas nêdzy i rozpaczy.

Miasteczko Kudowa Zdrój
ju¿ wtedy znane by³o ze
swoich leczniczych Ÿróde³
mineralnych. W 1636 roku
powsta³y pierwsze urz¹dze-
nia k¹pielowe i lecznicze.
PóŸniej, w latach dwudzies-
tych i trzydziestych dwu-
dziestego wieku, by³o to jed-
no z najwiêkszych i najlepiej

znanych na œwiecie uzdrowisk
sudeckich, a jako jeden z
najznamienitszych goœci,
przebywa³ tu na leczeniu
sam Winston Churchill. Tak
by³o póŸniej. Na razie mamy
koñcowe lata wieku osiem-
nastego, g³ód, choroby i
trupy, dos³ownie nie miesz-
cz¹ce siê ju¿ w ziemi!

Kiedy ko³o dzwonnicy
koœcio³a œwiêtego Bart³omieja
w Czermnej znaleziono
groby dawnych mieszkañ-
ców wsi, ksi¹dz wezwa³ do
pomocy grabarza Langera
i koœcielnego Schmidta i ra-
zem we trzech rozpoczêli
ekshumacjê byle jak pocho-
wanych zw³ok. Zaczêto

wydobywaæ z p³ytkich do³ów
dobrze zachowane ludzkie
czaszki i koœci. Pomocnicy
ksiêdza mieli za zadanie
oczyszczanie tych koœci i od-
ka¿anie ich poprzez wygoto-
wywanie. ¯aden z nich nie
spodziewa³ siê tego, ¿e zie-
mia kryje tysi¹ce, dziesi¹tki
tysiêcy trupów. Spod ziemi
wydobywano wci¹¿ nowe i
nowe szkielety, których
liczba wci¹¿ ros³a. Okoliczni
ludzie, widz¹c wysi³ki ksiê-
dza, raz po raz donosili mu
o nowych mogi³ach i wolno
le¿¹cych na polach koœciach

pomordowanych i zmar³ych
od zarazy. Ksi¹dz postano-
wi³, ¿e nie zostawi ¿adnych
niepochowanych zw³ok. A
iloœæ wydobytych szkieletów

dochodzi³a ju¿ dziesiêciu
tysiêcy!

Powiadaj¹, ¿e idea utwo-
rzenia mauzoleum, które
by³oby jednoczeœnie œwi¹ty-
ni¹ i ossarium, zrodzi³a siê
w g³owie proboszcza po jego
doœwiadczeniach z pobytu
w Rzymie. Mo¿e w³aœnie tak
by³o? Z inicjatywy probosz-
cza zbudowano w pobli¿u
koœcio³a kaplicê. Nastêpnie,
wewn¹trz kaplicy, wszystkie
jej œciany, a nawet sufit,
zaczêto ok³adaæ wieloma
warstwami koœci i czaszek.
Praca trwa³a kilkanaœcie lat.
Wci¹¿ nowe czaszki, koœci
r¹k i nóg, znoszono i umiesz-
czano w kaplicy. Ludzkich
koœci by³o jednak wci¹¿ zbyt
du¿o, nawet jak na takie
ogromne za³o¿enie. G³êboka
piwnica pod kaplic¹ sta³a siê
krypt¹, w której gromadzono
nastêpne szkielety, a¿ zaleg³y
one warstw¹ przekraczaj¹c¹
dwa metry wysokoœci! W
kaplicy umieszczono o³tarz,
a póŸniej figury dwóch anio-
³ów, dzier¿¹cych symbole
S¹du Ostatecznego, wagê
i tr¹bê.

Jedyne takie miejsce

Takich masowych grobów, jak ten
ko³o koœcielnej dzwonnicy, odkrywano
póŸniej znacznie wiêcej.

Z inicjatywy pro-
boszcza zbudowano
w pobli¿u koœcio³a
kaplicê. Nastêpnie,
wewn¹trz kaplicy,
wszystkie jej
œciany, a nawet
sufit, zaczêto
ok³adaæ wieloma
warstwami koœci
i czaszek.

Spod ziemi wydobywano wci¹¿ nowe
i nowe szkielety, których liczba wci¹¿
ros³a. Okoliczni ludzie, widz¹c wysi³ki
ksiêdza, raz po raz donosili mu o no-
wych mogi³ach i wolno le¿¹cych na
polach koœciach.
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Na tabliczkach, umiesz-
czonych pod figurami anio-
³ów, znalaz³y siê wezwania
do stawienia siê na S¹d Os-
tateczny, napisane w jêzyku
czeskim i ³aciñskim. Niesa-

mowicie wygl¹daj¹ te figury
anio³ów otoczone warstwa-
mi koœci i czaszek i napis
pod anio³em trzymaj¹cym
tr¹bê – „Powstañcie z mart-
wych”, zaœ pod anio³em, trzy-
maj¹cym wagê - „PójdŸcie
pod s¹d”.

Prace w kaplicy trwa³y
nieprzerwanie a¿ do roku

1804. Zgromadzono dwa-
dzieœcia cztery tysi¹ce ludz-
kich szkieletów! W samej
kaplicy na wystrój œcian i su-
fitu u¿yto trzy tysi¹ce cza-
szek i nieznan¹ iloœæ innych
koœci. Reszta czaszek, czyli
dok³adnie dwadzieœcia jeden
tysiêcy, znajduje siê w kryp-

cie pod kaplic¹. Kaplica,
popularnie zwana Kaplic¹
Czaszek, jest w³aœciwie wspól-
nym grobowcem ofiar wojen

i epidemii. Wspólnie zgro-
madzone le¿¹ tu koœci po-
mordowanych i ich morder-
ców, cywilów i wojskowych,
cz³onków rodzin, przyjació³

w Polsce
i wrogów. Ksi¹dz Tomaszek
i grabarz Langer postanowili
po œmierci do³¹czyæ swoje
poœmiertne szcz¹tki do tych,
które ju¿ przebywa³y w Ka-
plicy. I tak siê sta³o.

Do niedawna (teraz znaj-
duj¹ siê w specjalnie dla
tego celu wykonanej, szkla-
nej gablocie), na o³tarzu Ka-
plicy le¿a³y, wyró¿nione tym

miejscem, czaszki ludzi
niezwyk³ych. I tak, zgodnie
z jego wol¹, czaszka ksiêdza
Tomaszka, zmar³ego w roku
1804, obok czaszka graba-
rza Langera, dalej czaszka
wójta Czermnej, Martinca.
Czaszka ta jest przestrze-

lona w wyniku egzekucji,
jakiej dokonali na wójcie
¿o³nierze austriaccy, karz¹c
go w ten sposób za rzekome

przeprowadzenie przez góry
¿o³nierzy pruskich. Obok
czaszki wójta znajduje siê
czaszka jego ¿ony, któr¹
¿o³nierze zamordowali, gdy

stara³a siê ratowaæ mê¿a
przed rozstrzelaniem. Na-
stêpne dwie czaszki, to prze-
dziurawione czaszki ¿o³nierzy,
na których widaæ pozosta-
³oœci po razach, zadanych
szablami. Dziwne czaszki

Tatara, Mongo³a i cz³owieka,
zniekszta³conego syfilisem.
S¹ tam te¿ inne koœci: koœæ
udowa ogromnego Szweda,
który mia³ 2 metry 20 cen-
tymetrów wzrostu, nastêpnie
koœæ Ÿle zroœniêta po z³ama-
niu i koœæ udowa przestrze-
lona kul¹.

Raz w roku o pó³nocy
z 14 na 15 sierpnia odprawia
siê w Kaplicy Czaszek Mszê
œwiêt¹ za wszystkich tych,
którzy w niej spoczywaj¹,

jak tak¿e za wszystkich, któ-
rzy umarli na skutek chorób
zakaŸnych lub w wyniku
nieszczêœliwych wypadków.

Kaplica w Czermnej jest
jedynym takim miejscem
w Polsce. W Europie s¹ jeszcze
tylko dwa podobne do niej
miejsca: w Rzymie i w Cze-
chach, w Sedlcu ko³o Kutnej
Hory.

Wizyta w Kaplicy Czaszek,
dla ka¿dego, kto siê na to
odwa¿y, staje siê czymœ wa¿-
nym. Jak nigdy dot¹d, widaæ
wtedy tymczasowoœæ naszej
egzystencji. Patrzymy na po-
zosta³oœci po kilku tysi¹cach
ludzi, bo przyszed³ taki czas,
¿e musieli odejœæ i pozo-
stawili po sobie to, czego siê
w tak¹ drogê nie zabiera.
Patrzymy na to i wiemy, ¿e
oni nigdy ju¿ tu nie powróc¹.
Przyt³aczaj¹co zaczyna wów-
czas dzia³aæ budz¹ca siê w
nas œwiadomoœæ, ¿e my, tak
samo jak i oni, te¿ nigdy ju¿
na ziemiê nie powrócimy.

Kaplica, popularnie
zwana Kaplic¹
Czaszek, jest
w³aœciwie wspól-
nym grobowcem
ofiar wojen
i epidemii.

Do niedawna (teraz znajduj¹ siê
w specjalnie dla tego celu wykonanej,
szklanej gablocie), na o³tarzu Kaplicy
le¿a³y, wyró¿nione tym miejscem,
czaszki ludzi niezwyk³ych.

Kaplica w Czerm-
nej jest jedynym
takim miejscem
w Polsce.

Raz w roku o pó³-
nocy, z 14 na 15
sierpnia odprawia
siê w Kaplicy
Czaszek Mszê œw.
za wszystkich
tych, którzy tu
spoczywaj¹

SIERGIEJ TARCHANOW

W ostatnich dniach
paŸdziernika Odessa i jej
mieszkañcy serdecznie
witali wybitnego re¿ysera
kina polskiego i œwiatowego.

26 i 27 paŸdziernika w
Pa³acu Politechniki Odeskiej
zgromadzi³o siê wielu mi³oœ-
ników talentu i twórczoœci
Jerzego Hoffmana. Oprócz
przedstawicieli starszego
pokolenia, przysz³o te¿ sporo
m³odzie¿y, studentów uczelni
odeskich. Tym razem Jerzy
Hoffman prezentowa³ widzom
sw¹ now¹ pracê – cztero-
odcinkowy film dokumen-
talny „Ukraina. Kszta³towanie
siê narodu”. Jak powiedzia³
sam re¿yser, impulsem do
nakrêcenia filmu pos³u¿y³a
lektura ksi¹¿ki Leonida Kucz-
my „Ukraina – to nie Rosja”.

Re¿ysera powitano owacj¹
na stoj¹co. Jerzy Hoffman
bardzo dziêkowa³ wszystkim
za przybycie. W trakcie spot-
kania i projekcji by³o s³ychaæ
oklaski. W filmie oczyma
re¿ysera zosta³a przedsta-
wiona bogata, czêsto skom-
plikowana i tragiczna historia

HALINA P£UGATOR tekst
zdjêcie www.filmpolski.pl

W ¯ytomierzu, w ramach
V Miêdzynarodowego
Festiwalu Sztuk Filmowych
„Kinotur” odby³ siê przed-
premierowy pokaz filmu
dokumentalnego Jerzego
Hoffmana – „Ukraina.
Kszta³towanie siê narodu.”

Film re¿ysera polskiego
o œwiatowej s³awie zosta³
nazwany przez Prezydenta
festiwalu „Kinotur” Paw³a
Mentowa „podrêcznikiem
z poczucia patriotyzmu uk-
raiñskiego.” Sk³ada siê on
z czterech czêœci i opowiada
o historii Ukrainy od czasów
najdawniejszych do rewolu-
cji pomarañczowej. G³ówny-
mi postaciami filmu s¹ sam
Jerzy Hoffman i opowieœæ
o Ukrainie. Wszystko to na
tle wspania³ego podk³adu
muzycznego: orkiestra sym-
foniczna gra g³ównie dwie
piosenki: „Hej, soko³y!” oraz
„Oj, czyj to kiñ stojit” w aran-
¿acji kompozytora Krzesimira
Dêbskiego.

Film nie jest ekranizacj¹
ksi¹¿ki Leonida Kuczmy
„Ukraina – to nie Rosja”.
„Gdybym nie by³ re¿yserem,
zosta³bym historykiem. Po
lekturze we mnie coœ siê za-
pali³o. Z moj¹ nie¿yj¹c¹ ju¿
¿on¹, która by³a Ukraink¹,
prze¿yliœmy szczêœliwie 33
lata. Nigdy nie biorê siê za
to, co mnie nie porusza. W

¿yciu trzeba coœ lubiæ, a coœ
nienawidziæ. W filmie o Uk-
rainie jest moje serce,” – mówi³
Jerzy Hoffman.

Jeœli chodzi o ukraiñsko-
polskie konflikty miêdzyet-
niczne, to re¿yser powiedzia³,
¿e nikt i nigdy nie zmieni
pogl¹dów tych, którzy prze-
¿yli tragediê i œmieræ bliskich.
„Oni odchodz¹, a my pracu-
jemy dla przysz³ych pokoleñ.
Jestem pewien, ¿e wendetta
bêdzie istnia³a d³u¿ej na
Sycylii, ni¿ miêdzy Polakami
i Ukraiñcami.”

Jerzy Hoffman jest prze-
konany, ¿e wspiera dziœ Uk-
rainê dla jej przysz³oœci,
poniewa¿ bez niepodleg³ej
Ukrainy bêdzie ciê¿ko nie-
podleg³ej Polsce. Re¿yser bar-
dzo tolerancyjnie podchodzi
do historii tych narodów, w
pierwszej kolejnoœci pragn¹c
samopoznania. Hoffman jest
gotowy do tego, ¿e historycy
bêd¹ siê sprzeczali, bo naj-
wa¿niejsza dla niego jest
opinia widza, jego emocje.
Zaœ w przysz³oœci re¿yser
chce nakrêciæ film o sowiec-
kim dzieciñstwie na Syberii.

kszta³towania siê i niepod-
leg³oœci Ukrainy.” Myœlê, ¿e
m³odzie¿ z zainteresowa-
niem obejrzy ten d³ugi serial
dokumentalny, gdzie s¹ pre-
zentowane nie eksponowane
dot¹d zdjêcia i dokumenty,
opatrzone wczeœniej klauzul¹
„œciœle tajne”.

Drugiego dnia pokazu
filmowego pan Jerzy Hoffman
spotka³ siê z publicznoœci¹,
odpowiadaj¹c na liczne py-
tania. Niestety, wiele z nich
mia³o charakter prowoka-
cyjny, pada³y te¿ oskar¿enia.
Có¿, ¿yjemy w spo³eczeñ-
stwie, podzielonym na obozy
i ka¿dy pragnie zobaczyæ
swoje widzenie historii i
swoj¹ prawdê. By³a te¿ kon-
ferencja prasowa dla dzien-
nikarzy odeskich.

Mimo ¿e postrzegamy
historiê Ukrainy czasem tro-
chê inaczej, ¿yczymy panu
Jerzemu Hoffmanowi wielu
sukcesów twórczych oraz
wiele zdrowia. Spodziewamy
siê nowych spotkañ z pub-
licznoœci¹ ukraiñsk¹, która
bardzo lubi i ceni sobie jego
prace.

PODRĘCZNIK PATRIOTYZMU
UKRAIŃSKIEGO
WEDŁUG JERZEGO HOFFMANA
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JERZY HOFFMAN W ODESSIE
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Zapomniane miasto
Po pierwszym plenerze

dwa lata temu zapamiêta³am
Kamieniec jako cudowne
miasto, w którym na ka¿dym
kroku jest siê œwiadkiem
czegoœ jednoczeœnie niesamo-
wicie dalekiego i bliskiego.

800 km od domu, z czego
360 km do najbardziej pol-
skiego miasta na Ukrainie –
Lwowa, a reszta – to podró¿
po ukraiñskich drogach.
Odleg³oœæ taka, jakbym 200
razy sz³a do szko³y...

Kamieniec ju¿ od 200 lat
nie jest geograficznie zwi¹-
zany z Polsk¹, przez te lata
z pokolenia na pokolenie
mala³a iloœæ ludzi, przyzna-
j¹cych siê do polskoœci, krew
„Lachów” miesza³a siê z krwi¹
innych narodów, zamiesz-
kuj¹cych te tereny. Za pol-
skoœæ i nieod³¹czne od niej
chrzeœcijañstwo ludzie byli
przeœladowani. Po okresie
zaborów odleg³y Kamieniec
Podolski nie by³ istotnym
dla Polaków miastem, a na
pewno nie tak, jak Lwów czy
Wilno. Pozostawiono go sa-

memu sobie i naturaln¹ ko-
lej¹ rzeczy dosta³ siê pod ad-
ministracjê ukraiñsk¹ i dziœ
wiadomoœci, które Polacy w
Polsce posiadaj¹ o tym mieœ-
cie, s¹ tylko wskaŸnikiem
œwiadomoœci historycznej.

Krótko mówi¹c – dalekie
jak wyspy z „Buntu na Bo-
unty” i pewnie bardziej od-
leg³e dla nas, ni¿ Nowy Jork,
o którym s³yszymy na co
dzieñ w mediach i wiemy
o nim znacznie wiêcej. Ale,
przecie¿ Podole jest po³¹-
czone z Polsk¹ ponad szeœ-
æsetletni¹ tradycj¹ (2 razy
d³u¿sz¹ ni¿ istnienie Nowego
Jorku). Przez te lata Kamie-
niec têtni³ ¿yciem, by³ oœrod-
kiem wa¿nym dla wielu kul-
tur, by³ drzwiami pomiêdzy
dwiema cywilizacjami. Przed-
murzem chrzeœcijañstwa”.

Broni³ Cywilizacji £aciñskiej
przed Wschodem. Dla mnie
jest symbolem burzliwej
historii naszego kraju i piêk-
na ró¿norodnoœci tradycji;
harmonii rozmaitoœci i tru-
du pogodzenia sprzecznoœci.
Jest po prostu piêknem.

Bardzo tajemniczym piêk-
nem. Ruin¹ miasta. Przyk³a-
dem miejsca, w którym nie

da siê budowaæ przysz³oœci
bez rozrachunku z przesz³o-
œci¹. Wreszcie – po prostu –
absurdem.

Z jednej strony, ta historia,
któr¹ miasto oddycha, a z dru-
giej teraŸniejszoœæ – rzeczy-
wistoœæ mieszkaj¹cych tam
ludzi, którzy nie s¹ potom-
kami wielkich panów, ani
biednych Kozaków, s¹ po
prostu wspó³czesnymi oby-

watelami Ukrainy. Ile razy
przyje¿d¿am w tamte strony,
nie opuszcza mnie myœl, ile
tamtejsi mieszkañcy mogliby
zarobiæ na tych zabytkach,

które ja ogl¹dam za grosze
i za te marne grosze tak siê
nimi zachwycam. Mo¿na by
organizowaæ wycieczki, bu-
dowaæ hotele, sklepy, sprze-
dawaæ bilety. A oni, co? Maj¹
trzy stoiska z pami¹tkami,
kilka restauracji, niewiele
dobrych, za to du¿o tanich,
antykwariat, w którym
wszystkie ceny da³oby siê
podnieœæ dwa razy i nadal

by³oby mnie na te rzeczy staæ.
Jaki oni marnuj¹ potencja³!
I dlaczego?

B³aganie o pamiêæ
Jest pó³noc. Jako ostatni,

spóŸnieni 300 lat, obroñcy
kamienieckiej twierdzy s³y-
szymy narastaj¹cy szelest.
To Mahomet IV wiedzie sw¹
armiê, z³o¿on¹ z Turków,
Tatarów i Kozaków. Stopami

Wo³odyjowskiego wyczuwamy
dr¿enie gruntu pod niepo-
hamowanymi poganami,
którzy wa¿yli siê tkn¹æ na-
szej œwiêtej ziemi. Powietrze

nasi¹ka zapachem prochu.
Padaj¹ pierwsze strza³y. To
tylko turyœci i ich flesze. Fes-
tiwal Siedmiu Kultur uwa¿a-
my za rozpoczêty.

Ukraiñcy, Rosjanie, Polacy,
¯ydzi, Ormianie, Turcy i Litwini,
pewnie jeszcze Rumuni, Czesi.
Wszyscy ¿yj¹cy w jednym
miejscu. Obok siebie. Przez
dziesi¹tki lat. Wspólnie budu-
j¹cy swoj¹ ma³¹ ojczyznê.

To brzmi jak ¿art. Trudno
uwierzyæ, ¿e to miasto na-
prawdê jeszcze istnieje, ¿e
mieszkañcy siê jeszcze naw-
zajem nie powybijali.

Otwieram atlas histo-
ryczny. Kamieniec Podolski...
Prze³om I i II tysi¹clecia na-
szej ery – tereny te zamiesz-
kiwali Chorwaci; miasto
zaczêli budowaæ Litwini; XI w.
– Ksiêstwo Kijowskie; XII w.
Ksiêstwo Halicko-W³odzi-
mierskie na granicy ze Z³ot¹
Ord¹; pocz¹tek XIV – Polska,
na granicy z Hospodarstwem
Mo³dawskim; w 1683 r. – Im-
perium Osmañskie; 1699 –
znowu w Polsce; od 1793 r.
w zaborze rosyjskim, przy
granicy z zaborem austriac-

kim i Besarabi¹ (Rumunia);
w XIX w. obszar ukraiñskiego
odrodzenia narodowego;
potem w ZSRR i w koñcu na
Ukrainie. Faktycznie. Du¿o
tego. Dodaæ jeszcze ¯ydów,
którzy nawet dziœ maj¹ tam
swoj¹ organizacjê mniej-
szoœciow¹ i Ormian, zajmu-
j¹cych siê handlem i mamy
miasto – zupê jarzynow¹,
gdzie ka¿dy sk³adnik nadaje
smaku i jest nieod³¹czn¹
czêœci¹ ca³oœci. I choæ nie
wszystkie warzywa lubimy
jednakowo, a czasem nawet
wyd³ubujemy, to w sumie
wychodzi coœ niepowtarzal-
nego i nie do podzielenia.

W 2002 roku w³adze Ka-
mieñca dosz³y do wniosku,
¿e w zwi¹zku z tak burzliw¹
i ³¹cz¹c¹ tyle kultur histori¹
warto zorganizowaæ jak¹œ
imprezê. Pad³o na Festiwal
Siedmiu Kultur, na który ju¿
za drugim razem przybyli
ludzie ok. 12 narodowoœci.
Nie oby³o siê bez kuchni na-
rodowej, by³y tak¿e stroje,
pieœni, tañce i zapewne al-
kohole. Pewnie dlatego nikt
dok³adnie nie umia³ nam
powiedzieæ, ile tych kultur
przyby³o. Nawet w Urzêdzie
Miasta. Wybudowano tak¿e
pomnik. Z zamku widaæ
wzgórze, a na nim siedem
g³azów u³o¿onych w krêgu –
kamienieckie Stonehenge.

Upadek i nadzieja
Polskoœæ, szczególnie na

Kresach, gdzie panuje pra-
wos³awie i grekokatolicyzm,
przez lata by³a nieod³¹cznie
zwi¹zana z chrzeœcijañ-
stwem obrz¹dku ³aciñskiego.
Jest to trochê wyznacznik
historii tutejszych ludzi, a
przez lata szykanowanie
katolików wi¹za³o siê z szyka-
nowaniem Polaków. Katedra
w Kamieñcu Podolskim zo-
sta³a wybudowana w XIV w.
w³aœnie jako polska. Prze-
trwa³a te¿ chwile w historii,
kiedy trudno by³o j¹ nazwaæ
katedr¹, a co dopiero polsk¹.
W latach 1672-1699, w cza-
sie nawa³y tureckiej zosta³a
zmieniona na meczet mu-
zu³mañski, co widaæ do dziœ
– przed koœcio³em stoi „d¿a-
mija”, czyli minaret, z którego
muzein wzywa³ wiernych na
modlitwê. Teraz na jego szczy-
cie stoi Matka Boska, pewien
symbol zwyciêstwa nad „po-
ganami”. Najd³u¿sza i naj-

MATERIAŁ Z NIEWYDANEJ GAZETY
Tytu³em wstêpu

III Plener Plastyczny w
Kamieñcu Podolskim w lipcu
2003 r. – to dzisiaj dla mnie
nie tyle historia, ile jakaœ
niewyobra¿alnie zamierz-
ch³a przesz³oœæ.

Wtedy w lipcu 2003 r. to
by³a wielka dru¿yna. Beata,
dziœ studentka architektury,
plastyk i opiekun VIII Pleneru
w roku 2008, Dominika,

Sebastian, Ania, Agnieszka,
tak¿e Kasia, moja córka,
uczestniczka I, III Pleneru
w 2003 r. wczesna licealistka,
uczennica LO im M. Koper-
nika, dziœ studentka historii
i hungarystyki.

Wielkie plany i pomys³y,
d³ugie miesi¹ce dyskusji,
negocjacji, wniosków i usta-
leñ. Plener i podobne dzia³a-
nia prowadzone na Ochocie

mia³y staæ siê domen¹ m³o-
dych ludzi, prowadzonej ku
chwale Dzielnicy, Ojczyzny
i Przesz³oœci.

Na koniec runê³o wszyst-
ko, pozostawiaj¹c trudny do
ogarniêcia chaos. Chaos by³
dla mnie, ich by³a Matura.

W trakcie domowych po-
rz¹dków na jakiejœ zapom-
nianej p³ycie CD pojawi³y
siê teksty, które wszyscy

dawno uznali za bezpow-
rotnie stracone. Statut Sto-
warzyszenia, które uczest-
nicy III Pleneru mieli za³o¿yæ
z chwil¹ osi¹gniêcia pe³-
noletnioœci, zdjêcia, mate-
ria³y. Materialne œlady tego,
co ¿y³o w kolorowej legen-
dzie m³odych ludzi, by³o
Mitem szkolnych lat w
rzadkich chwilach wspól-
nych spotkañ.

Do dziœ Ukraina pozo-
staje dla nich wa¿na, nie
wzbudza strachu, dzisiaj
ju¿ samodzielnie pokazuj¹
j¹ swoim znajomym,
wywo³uj¹c szczere zdzi-
wienie niestandardow¹
wiedz¹.

Witold Dziêcio³owski
Warszawa, wrzesieñ 2008

Kamieniec ju¿ od 200 lat nie jest ge-
ograficznie zwi¹zany z Polsk¹, przez
te lata z pokolenia na pokolenie mala³a
iloœæ ludzi, przyznaj¹cych siê do pol-
skoœci, krew „Lachów” miesza³a siê
z krwi¹ innych narodów, zamieszku-
j¹cych te tereny.

Kamieniec Podolski

Ile razy przyje¿d¿am w tamte strony,
nie opuszcza mnie myœl, ile tamtejsi
mieszkañcy mogliby zarobiæ na tych
zabytkach, które ja ogl¹dam za grosze
i za te marne grosze tak siê nimi
zachwycam.

Mamy miasto – zupê jarzynow¹, gdzie
ka¿dy sk³adnik nadaje smaku i jest
nieod³¹czn¹ czêœci¹ ca³oœci.



tragiczniejsza przerwa dzia-
³alnoœci Katedry przypada
na lata 1866-1991. S¹ to
czasy nie tak odleg³e i wspo-
minane jeszcze przez starszych
ludzi, kiedy za wiarê mo¿na
by³o zgin¹æ. Od roku 1991
ponownie istnieje diecezja
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¿ywania czasu”, który bez-
poœrednio wi¹¿e siê z religi¹
i jej wp³ywem na nasze ¿ycie.
To od zasad wiary i naszego
zaanga¿owania w nie zale¿y
jak ten czas wykorzystamy.
Uszczknêliœmy te¿ trochê
historii Podola. ̄ ycie na tych

Najd³u¿sza i najtragiczniejsza przerwa
dzia³alnoœci Katedry przypada na lata
1866-1991.

Katedra w Kamieñcu Podolskim

kamieniecko-podolska i ju¿
nie jest oczywiste, czy jest
polska.

Obecny biskup jest pierw-
szym Ukraiñcem na tym
stanowisku i razem z wy¿-
szymi w³adzami Koœcio³a
stara siê oddzielaæ wyznanie
od narodowoœci. G³ównie
zwiêksza siê liczba mszy po
ukraiñsku. Nam uda³o siê
uczestniczyæ w dwujêzycz-
nej mszy, niewiele da³o siê
zrozumieæ, ale pomys³ jest
dobry.

Poprzedni biskup, jeszcze
Polak, ksi¹dz Jan Olszañski
zmar³ w kwietniu 2003 r, ale

ubieg³e Plenery mia³y okazjê
siê z nim spotkaæ. Opowia-
da³ o ciê¿kich czasach Zwi¹z-
ku Radzieckiego i o walce
z nim, jak siê potem okaza³o,
wygranej walce. O tym, jak
wys³a³ list do Ojca Pio z za-
pytaniem, co robiæ, trwaæ
czy poddaæ siê. I dosta³ od-
powiedŸ, która prowadzi³a
go do ostatnich chwil, krótki
list: „TRWAÆ”.

W tym roku nie spotka-
liœmy siê z biskupem, uda³o
nam siê jednak porozma-
wiaæ z ksiêdzem probosz-
czem, Romanem Twarógiem.
Zna³ ksiêdza Olszañskiego,
ale nie o nim mówi³. Opo-
wiada³ o tutejszych religiach
i kulturach, ich problemach.
Najpierw wyjaœni³ znaczenie
s³owa „kultura”. Wed³ug
ksiêdza jest to „sposób prze-

terenach nie by³o proste.
Przez lata zmienia³ siê
stosunek ludzi do religii.
Przyk³adem mo¿e byæ,
wspomniane ju¿, lekko nie-
dorzeczne z naszego punktu
widzenia, pojawienie siê tu-
reckiego minaretu przed ka-
tolick¹ Katedr¹. Najczêœciej
jednak wspomina³ o tym, co
zaprz¹ta³o te¿ g³owê bisku-
pa. Olszañskiego w czasach
Sowieckiego Sojuzu i o tym,
jak to wp³ynê³o na miesz-
kañców. By³ to okres nieto-
lerancji i przeœladowañ.
Powsta³e w Katedrze muzeum
ateizmu (antyreligioznyj

muzej) mia³o przekonywaæ,
¿e religia to „opium dla
ludu”, które zaœlepia ten lud
i oszukuje. Re¿im podgl¹-
dactwa, donosicielstwa i
skazywania na absurdalne
wyroki mia³ skutecznie „wy-
pleniæ” wiarê i Boga. Zdaniem
ksiêdza, czêœciowo siê to
uda³o, bo konflikty na tym
polu trwaj¹ do dziœ, panuje
nietolerancja i wypranie z tra-
dycyjnych wartoœci…

Tekstu tego nigdy nie
skoñczy³am, ale to, o czym
wtedy s³ysza³am i próbo-
wa³am opisaæ, jeszcze dzi-
siaj uwa¿am za wa¿ne, jest
to coœ, co pozwala mi upo-
rz¹dkowaæ, zrozumieæ miej-
sce, w którym siê wtedy
znalaz³am.
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SIERGIEJ TARCHANOW,
Odessa

Ka¿dy cz³owiek ma w
swym ¿yciu jakieœ lata, które
s¹ mu szczególnie drogie,
które pamiêta i uwa¿a za
szczêœliwe.

W moim ¿yciu taka pamiêæ
jest najœciœlej zwi¹zana z
Polsk¹ i narodem polskim.
Byæ mo¿e, udzia³ w tym mia³a
nie tylko rodzina, ale tak¿e to,
¿e przez wiele dziesi¹tków lat
mieszka³em w piêknym i
niepowtarzalnym Lwowie. To
miasto, w którym widaæ og-
romn¹ dba³oœæ o tradycje,
historiê, kulturê.

We Lwowie widocznych
jest wiele zwi¹zków z Polsk¹.
To zabytki, a tak¿e mnóstwo
nazwisk wybitnych pisarzy
i dzia³aczy spo³ecznych.
Wa¿nym wydarzeniem dla
œrodowiska Lwowa i Galicji
sta³o siê ukazanie w dniu 15
sierpnia 2007 roku pierwszego
numeru pisma „Kurier Gali-
cyjski.” W artyku³ach histo-
rycznych i publicystycznych,
ukazuj¹cych siê na ³amach
tego pisma, jest widoczny
szacunek, mi³oœæ i obiekty-
wizm wobec Czytelnika i opi-
sywanych wydarzeñ, dotycz¹-
cych g³ównie terenu Ukrainy
Zachodniej.

Z artyku³ów, wywiadów,
reporta¿y, wspomnieñ dowia-
dujemy siê wielu ciekawych
rzeczy, informacji, zwi¹zanych
z obecn¹ Ukrain¹ Zachodni¹.
Zawdziêczamy to wysokiemu
poziomowi zawodowemu re-
dakcji „Kuriera Galicyjskiego”,
jego wspania³ym dziennika-
rzom. Niedawno gazeta ob-
chodzi³a taki „maciupki”
jubileusz – pierwsz¹ rocznicê
ukazania siê pisma w postaci
samodzielnego wydania. Tak,
gazeta stawia pierwsze kroki,
ale jest ju¿ ulubionym
tytu³em wielu czytelników,
jest z niecierpliwoœci¹ oczeki-
wana w wielu miastach – nie
tylko Ukrainy Zachodniej, ale
te¿ Polski.

Pismo nie jest upolitycz-
nione, t³umaczy i otwiera
karty wielowiekowej historii
Ukrainy i Polski. Przecie¿,
o wielu sprawach wiemy
jeszcze bardzo ma³o! Wiele
rzeczy siê zniekszta³ca³o lub
by³o przemilczanych. Z tego
powodu by³y widoczne nie-

odpowiednie reakcje i k³am-
liwe t³umaczenia. Pismo „Kurier
Galicyjski”, dorównuj¹ce po-
ziomem wydaniom ukraiñ-
skim, ale ukazuj¹ce siê w
jêzyku polskim, umo¿liwia
nam lepsze poznanie nie
tylko historii, kultury i lite-
ratury polskiej, ale te¿ narodu
polskiego. Nie ma ró¿nej his-
torii, ona jest taka sama,
powinniœmy j¹ znaæ, o to
w³aœnie dba redakcja pisma
„Kurier Galicyjski”.

Nie bêdê obiektywny, gdy
nie napiszê o tym, ¿e prasa
polska na Ukrainie nie wszyst-
kim siê podoba, jednak uwa-
¿am, i¿ nie dotyczy to „Kuriera
Galicyjskiego.”

Mieszkaj¹c w Odessie, z dala
od Polski i od Lwowa, z du¿ym
zainteresowaniem œledzê wy-
darzenia z ¿ycia Polaków w
Polsce i we Lwowie. Wiele
zawdziêczam przyjacio³om,
ale te¿ pismu „Kurier Galicyj-
ski”. Jego publikacje sprawiaj¹,
¿e mogê siê „spotkaæ” z tymi,
kogo dobrze zna³em i znam od
wielu lat. W ostatnim czasie
rzadko opuszczam Odessê,
wi¹¿e siê to, przede wszyst-
kim, ze stanem mego zdrowia,
a jednak dziêki „Kurierowi...”
mam najœwie¿sze wiadomoœci”.
Cieszê siê z tego, ¿e mam w
domu spor¹ bibliotekê litera-
tury polskiej. To dzie³a klasy-
ków i autorów wspó³czesnych,
wspomnienia, albumy miast
i muzeów Polski. Udostêp-
niam je moim przyjacio³om
i znajomym, mieszkaj¹cym w
Odessie. Niestety, ksi¹¿ka
polska jest tu rzadkoœci¹.

Dziêki przyjacio³om z War-
szawy, Krakowa, Gdañska, co
jakiœ czas otrzymujê nowe,
ciekawe ksi¹¿ki. Moje ¿ycie
jest nierozerwalnie zwi¹zane
z Polsk¹. Moi przyjaciele,
których mam w Odessie, na-
zywaj¹ mój dom Domem
Polskim, mog¹ siê wiele
dowiedzieæ o Polsce, jej kultu-
rze, literaturze, sztuce. Z tak¹
sam¹ niecierpliwoœci¹, jak ja,
oczekuj¹ ka¿dego nowego
numeru pisma „Kurier Gali-
cyjski”.

Dzieñ otrzymania nowego
numeru Waszego pisma jest
dla mnie i moich przyjació³
„dniem polskim”. T³umaczê
wówczas przyjacio³om arty-
ku³y, które ich najbardziej
interesuj¹. Brzmi muzyka

polska, czêstujê przyjació³
polsk¹ kaw¹ i ciasteczkami,
opowiadam o Polsce i Lwowie,
gdzie niektórzy z moich
przyjació³ nigdy nie byli.

Po takich wieczorach jeden
z moich przyjació³ postanowi³
pojechaæ do Lwowa na dwa
dni, a by³... przez miesi¹c! –
do tego stopnia zachwyci³y go
piêkno i kultura Lwowa.

By³o mi³o s³uchaæ jego
opowieœci i zobaczyæ zrobione
zdjêcia, a sw¹ wyprawê zaw-
dziêcza on pismu „Kurier Ga-
licyjski”.

Odessa ma bogat¹ historiê,
kulturê i tradycje. W mieœcie
i obwodzie mieszkaj¹ przed-
stawiciele wielu narodowoœci,
równie¿ Polacy.

W roku 2002 w Odessie
zosta³ otwarty Konsulat Ge-
neralny Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Pierwszym konsulem
by³ Andrzej Sobczak, potem
Anetta Sondej, a w ostatnim
czasie placówk¹ kieruje pan
Wies³aw Mazur.

Od wielu lat dzia³a w Odes-
sie Towarzystwo Kultury Pol-
skiej im. Adama Mickiewicza.

Dziêki Konsulatowi Gene-
ralnemu RP w Odessie oraz
zaanga¿owaniu Konsula Ge-
neralnego Wies³awa Mazura
odbywaj¹ siê ciekawe spotka-
nia z dzia³aczami kultury
polskiej, pisarzami, artystami
malarzami, biznesmenami,
wystawy i festiwale filmu pol-
skiego. Pan konsul jest darzony
szacunkiem nie tylko przez
Polaków Odessy, ale równie¿
przez jej mieszkañców.

Myœlê, ¿e dobrze by by³o,
gdyby pan konsul zechcia³
udzieliæ wywiadu „Kurierowi
Galicyjskiemu”. Czytelnicy
mogliby siê dowiedzieæ o dzia-
³alnoœci Konsulatu w Odessie,
o Polakach, mieszkaj¹cych na
jego terenie.

¯yczê Redakcji nowych
sukcesów twórczych, zdrowia
wszystkim pracownikom oraz
ich rodzinom, a Czytelnikom
i Przyjacio³om Waszego pisma
– nowych ciekawych artyku-
³ów oraz interesuj¹cych spot-
kañ z tak bliskim nam tytu-
³em. Gazeta „Kurier Galicyjski”
nie jest pismem jedynie Pola-
ków, zamieszka³ych na
Wschodzie. Jest to pismo dla
wszystkich, kochaj¹cych
Polskê, jej kulturê i naród.

„KURIER GALICYJSKI”
SKOŃCZYŁ ROK!

List do redakcji

KGKGKGKGKG

Szanowni Czytelnicy
„Kuriera Galicyjskiego!”
W ci¹gu wieków na dawnych

Kresach rodzili siê, mieszkali
i pracowali wybitni polscy nau-
kowcy, literaci, historycy i poeci.

Dzia³alnoœæ wielu z nich w
latach autonomii Galicji i Pol-
ski niepodleg³ej zosta³a upa-
miêtniona pomnikami lub
tablicami pami¹tkowymi,
które zdobi³y place, ulice i gma-
chy Lwowa, Stanis³awowa,
Tarnopola etc. Po 1945 roku
ówczesne w³adze sowieckie
zniszczy³y absolutn¹ wiêk-
szoœæ tych pomników. Ogrom-
ny dorobek kulturalny Pola-
ków galicyjskich zrobi³ siê

ODEZWA
jakby „anonimowy”, - trudno,
spaceruj¹c ulicami naszych
miast, dowiedzieæ siê, kto
mieszka³ i pracowa³  w  tych
kamienicach.

Redakcja „Kuriera Galicyj-
skiego” postanowi³a u³o¿yæ
listê tablic pami¹tkowych ku
czci i pamiêci wybitnych Po-
laków, które warto by by³o
umieœciæ na ulicach i placach
naszych miast. Zwracamy siê
do naszych Czytelników z
proœb¹, by nadsy³ali nam
swoje propozycje, na podsta-
wie których taka lista zostanie
u³o¿ona. Prosimy o podawa-

nie miejsca, gdzie taka tablica
mia³aby byæ umieszczona i do
jakiej daty, rocznicy etc. mia-
³aby nawi¹zywaæ.

Listê tablic pami¹tkowych
redakcja „Kuriera Galicyj-
skiego” przeka¿e w³adzom
ukraiñskim i polskim, aby
mog³y one na drodze prawnej
uzgodniæ wszystkie szczegó³y
dalszych  konkretnych dzia³añ.

Czekamy na listy i propo-
zycje Szanownych Pañstwa.

Redakcja
„Kuriera Galicyjskiego”

P.S. Pomys³odawc¹ akcji
jest cz³onek naszej redakcji

Jurij Smirnow
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tekst i zdjêcia

We Lwowskiej Galerii
Sztuki odby³a siê wystawa
pod oficjaln¹ nazw¹ „Znani
dzia³acze polityczni i spo-
³eczni Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego”. Organizato-
rem i kuratorem owej wy-
stawy jest Pani Tatiana
Sabodasz, g³ówny kustosz
zbiorów Zamku Oleskiego,
jednej z filii Lwowskiej Ga-
lerii Sztuki.

Wystawa by³a zaplano-
wana dawno. Idea powsta³a
wœród uczonych Republiki
Litewskiej i równie¿ u Pana
Borysa Woznickiego, dyrek-
tora Lwowskiej Galerii Sztuki.
Z jednej strony, chodzi o
jubileusz pañstwowoœci Litwy
– tysi¹clecie powstania Wiel-
kiego Ksiêstwa Litewskiego,
z drugiej strony – to chêæ
pokazania bogatych zbiorów,
dotycz¹cych litewskiej (i nie
tylko!) historii, które znajduj¹
siê w magazynach Galerii
Sztuki we Lwowie, na Zamku
Oleskim, równie¿ we Lwow-
skim Muzeum Historycznym.

Otó¿, postanowiono pokazaæ
w³aœnie portrety znanych
dzia³aczy historycznych,
przedstawiæ lwowskiemu
widzowi historiê Litwy w
portretach, ¿eby ka¿dy móg³
poznaæ dla siebie jak wygl¹-
da³, na przyk³ad, król W³a-
dys³aw Jagie³³o czy Stefan
Batory (wed³ug tytulatury
i unii polsko – litewskiej rów-
nie¿ Wielki Ksi¹¿ê Litewski).

Ogl¹daj¹c wystawê, zwra-
camy uwagê na znajome
twarze, rozumiemy, ¿e histo-
ria Litwy w postaciach, to
równie¿ historia Polski, to
wspólne dziedzictwo wszyst-
kich narodów dawnej przed-
rozbiorowej Rzeczypospolitej.
Bo przecie¿, do czyjej historii
wpisali siê s³awni królowie
Jagie³³o, Stefan Batory, Jan
III Sobieski czy Jan Kazi-
mierz? Który to kraj ws³awili
swoj¹ dzia³alnoœci¹ poli-
tyczn¹, wojskow¹, kulturaln¹
Radziwi³³owie, Sapiehowie,
Sanguszkowie, Chodkiewi-
czowie etc.? Królem jakiego
pañstwa by³  Stanis³aw August
Poniatowski? Owa wystawa
zas³uguje równie¿ na nazwê
„Portret polski” lub „portrety
dzia³aczy I Rzeczypospolitej”.

Na wystawie przedstawiono
50 portretów, lecz uwagê
najpierw zwraca jedyne po-
piersie wystawione na sali –
marmurowy pos¹g s³ynnej
Barbary Radziwi³³ówny.

Wykonany w XVI w., jest
jednym z rodzynków nie
tylko owej wystawy, lecz ca-
³ego muzeum na Zamku
Oleskim. Jednak, wiêkszoœæ
portretów znajduje siê na co
dzieñ w magazynach muzeów
Lwowa czy Oleska, bo dla
nich brakuje miejsca na
sta³ej wystawie muzealnej,
wiêc ogromnym sukcesem
jest ju¿ sama mo¿liwoœæ
pokazania ich publicznoœci.
Dodamy te¿, ¿e przed wysta-
wieniem ka¿dy obraz by³
poddany konserwacji. Nie-
które portrety s¹ tylko do-
mniemane – historia nie

zostawi³a nam dok³adnie
namalowanych podobizn
W³adys³awa Jagie³³y czy
Kazimierza Wielkiego. Port-
ret ostatniego jest niezwykle
oryginalny – kardynalnie
ró¿ni siê od uwa¿anej za
klasyczn¹ wersjê Jana Ma-
tejki. Portrety XVII – XIX
wieków malowane by³y przez
ówczesnych autorów, dlate-
go zawieraj¹ swój w³asny
styl, koloryt epoki. XVI –

wieczny portret Stefana Ba-
torego, wielka rzadkoœæ – to
jeszcze jedna per³a muzeum
Zamku Oleskiego. Nato-
miast niektóre inne portrety
wygl¹daj¹ wprost grotes-
kowo, daleko odbiegaj¹ od
naszego wyobra¿enia przed-
stawionych osób. W³aœnie tak
odbieramy portrety królów
z dynastii Wazów – Jana
Kazimierza, a zw³aszcza W³a-
dys³awa IV. W sarmackim
stylu powstaje przed nami
bohaterski król Jan III So-
bieski.

Na wystawie przedsta-
wiono nie tylko portrety
królewskie, ale równie¿ po-
dobizny magnaterii, szlachty,
oficerów pu³ków najemnych,

mieszczan. Spotykamy rów-
nie¿ portret naszego ziomka,
lwowianina Paw³a Boima,
który przez pewien czas by³
wójtem sto³ecznego miasta
Wilna.

Mo¿emy zobaczyæ równie¿
ca³¹ galeriê charakterystycz-
nych portretów Radziwi³³ów,
miêdzy innymi, Karola Sta-
nis³awa Radziwi³³a, wojewody
wileñskiego, czy Stanis³awa
Radziwi³³a. Obok nich portrety
z XVIII w.: Kazimierza Radzi-
wi³³a, hetmana polnego litew-
skiego, Micha³a Kazimierza
Radziwi³³a.

Na wystawie s¹ dwa por-
trety ostatniego polskiego
króla Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego. Jeden z nich
– to kopia z portretu Baccia-
reliego. Obok nich wisi port-
ret z XVIII w. Jana Karola
Mniszka, podkomorzego wiel-
kiego litewskiego, kawalera
orderu Bia³ego Or³a. Warto
zwróciæ te¿ uwagê na port-
rety rodziny Sadowskich z
XVIII w. Stanis³awa Sadow-
skiego, p³k wojska litewskiego
i Ignacego Sadowskiego.

Najbardziej niezwyk³ym
portretem na ca³ej wystawie
jest portret ks. Romana San-
guszki (1801 – 1881), nama-
lowany przez Felicjana £o-
beskiego. Na portrecie przed-
stawiono starego, ³ysego,
strudzonego cz³owieka w kaj-
danach, na zsy³ce na Sybe-

rii. Jest on g³êboko zadu-
many, zastanawia siê nad
sensem ¿ycia i myœli o losach
Ojczyzny.

Na pustej sali wystawo-
wej (by³ to wtorek, tu¿ po
otwarciu Galerii) spotka³em
kuratora wystawy pani¹
kustosz Tatianê Sabodasz,
która w samotnoœci, jak
zaczarowana, po raz kolejny
ogl¹da³a owe portrety. Na
pewno, s¹ one po prostu
czêœci¹ jej ¿ycia, starymi
dobrymi znajomymi, z który-
mi ona obcuje na co dzieñ.

Pani Kustosz zgodzi³a siê
odpowiedzieæ na kilka moich
pytañ.

- Z kim Lwowska Galeria
Sztuki wspó³pracowa³a

podczas organizowania tej
wystawy?

- Wspó³pracowaliœmy z
Lwowskim Muzeum Histo-
rycznym, które przekaza³o
na wystawê 18 portretów.
Kustosz Sergij Bogdanow,
który pracuje w wydziale
sztuki Lwowskiego Muzeum

- G³ównie konserwatorzy
Zamku Oleskiego: Roma Ty-
mowska i Maria Radkowska.

- Czy s¹ wœród prac,
przedstawionych na wy-
stawie, prace znanych ma-
larzy?

- Tak. Jest tu portret W³a-
dys³awa Jagie³³y pêdzla

We Lwowskiej Galerii Sztuki
WSPÓLNE DZIEDZICTWO POLSKO – LITEWSKIE?

Tatiana Sabodasz - kurator wystawy

Historycznego, równie¿ wy-
bra³ i przygotowa³ na wysta-
wê najciekawsze dzie³a ze
zbiorów swojego muzeum.

Jest to wspólna próba,
podjêta z Lwowskim Muzeum
Historycznym. Chodzi o po-
znanie szerokich krêgów

publicznoœci z dzia³aczami,
którzy przebywali na naszych
ziemiach i na ziemiach li-
tewskich.

- Kto siê przys³u¿y³
szczególnie tej wystawie?

- Na tej wystawie zapre-
zentowano równie¿ zdjêcia,
na których przedstawiono
znane zabytki sztuki ba-
rokowej na Litwie. Owa wy-
stawa fotograficzna zosta³a
przedstawiona przez stronê
litewsk¹. Aktywny udzia³ w
organizacji bra³y konsulaty
litewskie na Ukrainie, kijow-
ski i lwowski, zastêpca
ministra kultury Republiki
Litewskiej, prof. Maria Matu-
szakajte z Wilna, autor
ksi¹¿ki „Portret Litewski”.

Ma byæ wydany wielki
katalog tej wystawy, gdzie
wszystko  zostanie opisane.

Na Litwie wspó³pracujemy
z Wileñskim Muzeum Sztuki,
w którym planujemy poka-
zaæ ow¹ wystawê dla pub-
licznoœci stolicy Litwy. Je¿eli
wystawa bêdzie mia³a powo-
dzenie na Litwie, mamy
zamiar równie¿ j¹ przed-
stawiæ w innych krajach
europejskich.

- Kto z lwowskich kon-
serwatorów bra³ udzia³ w
restaurowaniu portre-
tów?

znanego malarza lwowskiego
z drugiej po³owy XVIII w.
Konstantego Aleksandro-
wycza. Malarz nada³ mu
rysy króla Zygmunta II
Augusta. Równie¿ tu jest
portret ¿eñski pêdzla ma-
larza Wasyla Klikowskiego,

przedstawione s¹ te¿ prace
Franciszka Pawlikowskiego.
Jest tu praca Marcellego Ba-
cciarellego, malarza nadwor-
nego Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego, portret tego¿
króla.

Strona litewska zapre-
zentowa³a wystawê fotogra-
ficzn¹ obiektów sakralnych
Wilna epoki barokowej. Na
wystawie przedstawiono
prace znanych fotografików
litewskich: Witautusa Balcisa,
Arunusa Deltanasa, Rajmon-
dasa Paklisa, Mieczys³awa
Saukalaukusa.

Owa wystawa by³a przy-
gotowana w 1997 r., kiedy
to Litwa bra³a udzia³ w pro-
gramie kulturalnym „Szlakiem
Baroku” pod patronatem
Rady Europy. Wystawa by³a
prezentowana nie tylko na
Litwie, ale równie¿ w innych
krajach.

- Dziêkujemy za roz-
mowê. ¯yczymy Pani dal-
szych sukcesów twórczych,
wydania katalogu owej wy-
stawy i przewodnika po
zbiorach Zamku Oleskiego.
Mamy nadziejê, ¿e w tym
przewodniku zobaczymy
jeszcze wiele nieznanych
nam cennych dzie³ sztuki,
zachowanych w magazy-
nach Zamku.

Ogl¹daj¹c wystawê, zwracamy uwagê
na znajome twarze, rozumiemy,
¿e historia Litwy w postaciach, to
równie¿ historia Polski, to wspólne
dziedzictwo wszystkich narodów daw-
nej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Na wystawie spotykamy równie¿
portret naszego ziomka, lwowianina
Paw³a Boima, który przez pewien czas
by³ wójtem sto³ecznego miasta Wilna.

Na tej wystawie zaprezentowano
równie¿ zdjêcia, na których przedsta-
wiono znane zabytki sztuki barokowej
na Litwie.
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Tylko w kalendarzach
polskich dzieñ 11 listopada
jest zaznaczony kolorem
czerwonym jako Œwiêto Na-
rodowe. Natomiast w krajach
s¹siaduj¹cych z Polsk¹ 11
listopada jest zwyk³ym robo-
czym dniem powszednim. W
tym roku by³ to wtorek. Dla-
tego Zarz¹d Towarzystwa
Kultury Polskiej im. F. Kar-
piñskiego postanowi³ uczciæ
pamiêæ tych, którzy walczyli
o niepodleg³oœæ i wolnoœæ
naszej Macierzy oraz  zginêli
w jej obronie, przez z³o¿enie
kwiatów i zapalenie zniczy przy
grobach powstañców i legio-
nistów na cmentarzach stanis-
³awowskich. Uroczyste obchody
œwiêta zosta³y przeniesione
na najbli¿sz¹ niedzielê.

Byliœmy nieco za¿enowani
tym, ¿e oprócz naszej orga-
nizacji na cmentarzach nie
spostrzegliœmy ¿adnej osoby
z innych, tych wczeœniej-
szych i nowo powsta³ych,
organizacji polskich. Czy¿by
dlatego, ¿e nie by³o delegacji
Rodaków z Kraju czy dyplo-
matów? A mo¿e dlatego, ¿e
nikt specjalnie nie zaprosi³
czy te¿ nie nakaza³ byæ w
ustalonym miejscu o kon-
kretnej godzinie? Jak¿e licznie
ustawiamy siê do kolejek po

Kartê Polaka dla siebie, dzie-
ci, wnuków. Niektórzy ju¿
nawet z myœl¹ o prawnu-
kach. Czy¿by nikomu nie
przysz³o na myœl, by przyjœæ
z rodzin¹ na jakikolwiek
cmentarz w dogodnym czasie
i zapaliæ nawet skromne
ma³e œwiate³ko pamiêci o
tych co zginêli? Nie by³o na
pobliskim cmentarzu  równie¿
uczniów klas „polskich” ze
swoimi wychowawczyniami,
polonistami, historykiem.
Gdyby tylko posiadacze Karty
Polaka zapalili po jednym
zniczu, to cmentarz w cent-
rum miasta rozb³ysn¹³by
œwiat³ami, a mieszkañcy
miasta uœwiadomili sobie, ¿e
Polacy, mieszkaj¹cy obok
nich, potrafi¹ nie tylko
pamiêtaæ o swoich bohate-
rach, ale i czciæ ich. A tak …
Przez dwa dni cicho pali³y
siê nieliczne œwiate³ka przy
pomnikach powstañców
Maurycego Go³awskiego i Ka-
rola Kwidziñskiego, pierw-
szego prezesa polskiego
„Soko³a” w Stanis³awowie
Zygmunta Mroczkowskiego,
na kopcu-symbolu oraz na
grobach legionistów.

Natomiast pe³nym zasko-
czeniem by³ dla nas wyczy-
szczony z chwastów i samo-
siejek oraz wyraŸnie popra-
wiony pomnik m³odych le-

gionistów w pobliskich Bo-
horodczanach. Przygl¹daj¹ce
siê nam, miejscowe seniorki
powiedzia³y, ¿e podobno zad-
ba³ o to ksi¹dz proboszcz
Andrzej Mihu³ka i siostry
zakonne z Nadwórnej.

W niedzielê 16 listopada
uroczystoœci 90. rocznicy
odzyskania Niepodleg³oœci
przez Polskê rozpoczê³y siê
Msz¹ Œwiêt¹ w intencji po-
leg³ych za Ojczyznê, celebro-
wan¹ przez ksiêdza wika-
rego Józefa Kuca.

Nastêpnie w auli szkolnej
odby³a siê czêœæ oficjalna
œwiêta. Stosown¹ prelekcjê
wyg³osi³a nauczycielka klasy
1 Bo¿ena Mileñko. Regina

Idzikowska, wychowawczyni
klasy III, zadba³a o gazetkê
okolicznoœciow¹. Zupe³nie
czymœ nowym, wczeœniej nie
spotykanym przez zebranych,
by³a prezentacja multime-
dialna „Droga do wolnoœci”,
przygotowana przez nauczy-
cielkê klasy IV Renatê Rosz-
kowsk¹.

Bezwzglêdnie ozdob¹
imprezy by³ odradzaj¹cy siê
chór Towarzystwa, który od
nowa, zaledwie nieca³e dwa
miesi¹ce, odbywa próby dwa
razy w tygodniu. Widzowie
bardzo ¿yczliwie ocenili
pierwszy skromny wystêp
chóru, dodaj¹c otuchy i za-
pa³u œpiewaj¹cym.

W trakcie uroczystoœci
dwudziestoosobowa grupa
seniorów otrzyma³a Kartê
Polaka. Przyjmowa³y je rêce
tych, którzy ca³ym swoim
¿yciem, swoim trwaniem
przy Polsce, swoj¹ znajo-
moœci¹ jêzyka, kultury, swoj¹
postaw¹ spo³eczn¹ i prac¹
na taki dowód pamiêci za-
s³u¿yli. Najstarsz¹ osob¹, której
wrêczono Kartê Polaka, by³a
89-letnia pani Krystyna Sa-
wina. Jednoczeœnie z Kart¹
Polaka seniorzy otrzymywali
pami¹tkowe zdjêcia, zrobione
we wzruszaj¹cym momencie
otrzymania Deklaracji o przy-
nale¿noœci do Narodu Polskie-
go. By³a to ma³a niespo-
dzianka od redakcji „Kuriera
Galicyjskiego”, która sprawi³a
ogromn¹ radoœæ obdaro-
wanym.

A potem, ju¿ tradycyjnie,
przy poczêstunku, odby³o
siê spotkanie integracyjne.
M³odzi i starsi, weterani To-
warzystwa i nowo przybyli
oraz osoby spoza organizacji
przez kilka godzin weso³o
obcowali miêdzy sob¹. By³ to
dowód na to, ¿e ludzie bardzo
potrzebuj¹ takich spotkañ.
No có¿, organizatorzy Listo-
padowego Œwiêta czekaj¹ na
nowe pomys³y oraz aktyw-
noœæ chêtnych do ich zreali-
zowania.

Święto Niepodległości w Stanisławowie
Polacy świętują

Renata Klêczañska
W Œredniej Szkole Ogólno-

kszta³c¹cej Nr 3 w Stanis³awowie
– to Œwiêto nie przesz³o nieza-
uwa¿enie. Uroczysty apel, lekcje
patriotyczno-historyczne by³y
wa¿nym akcentem w ostatnim
okresie nauki w klasach polskich.

I choæ 11 listopada mamy
ju¿ za sob¹, echa 90. rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci wci¹¿
pobrzmiewaj¹, a to za spraw¹
tym razem grupy m³odzie¿y z
Opola, która przyjecha³a do
Stanis³awowa w dniach 19-21.
11.08, by wspólnie z miejscowy-
mi Polakami uczciæ to œwiêto.
Byli to uczniowie klasy 1 i 2 z V
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Opolu, którzy na co dzieñ ucz¹
siê jeszcze w szkole muzycznej.

„Powiedziano nam w Opolu,
¿e jedziemy do miejscowej
Polonii, a naszymi s³uchaczami
bêd¹ raczej ludzie starsi. Przy-
gotowaliœmy wiêc œpiewniki z
pieœniami patriotycznymi dla
ka¿dego Polaka, repertuar dla
takich w³aœnie odbiorców i trochê
siê boimy, jak to przyjm¹ dzieci
i m³odzie¿ szkolna”, - wyrazi³y
swój niepokój panie, które
przyby³y z m³odzie¿¹. Zupe³nie
niepotrzebnie siê niepokoi³y!
Wystêp ogromnie siê podoba³.
Pieœni patriotyczne, wykonane
przez m³odych artystów, by³y
nieœmia³o nucone przez wi-
downiê i wywo³ywa³y wzruszenie.
Wspania³y monta¿ s³owno-
muzyczny, akompaniament na
pianinie i skrzypcach m³odych
muzyków doda³ powagi i spra-
wi³, ¿e dzieñ wystêpu sta³ siê
prawdziwym wydarzeniem dla
szko³y, jej uczniów i rodziców.

Przedstawiona zosta³a rów-
nie¿ prezentacja multimedialna,
której bohaterem by³o miasto
Opole. Zgromadzeni na widowni
goœcie poznali legendê o mieœcie,
jego historiê i zabytki, a tak¿e
ludzi znanych, pochodz¹cych
z Opola, jak cz³owiek - legenda
Karol Musio³, czy popularna pio-
senkarka Edyta Górniak.

Ca³oœci programu dope³ni³y
wystêpy uczniów „Trójki”, którzy
zaprezentowali swoje umiejêtnoœ-
ci w tañcu towarzyskim i piosence.

Goœciliœmy m³odzie¿ opolsk¹
tylko 3 dni, ale jakie to by³y dni!
Wspomnienia pozostan¹ na
d³ugo po obu stronach, goœci i gos-
podarzy. Rodzice uczniów przy-
jêli licealistów i ich nauczycieli
pod swój dach, oferuj¹c im
wszystko, co najlepsze. Wspólne
posi³ki, spacery po mieœcie, dia-
logi polsko-ukraiñskie po raz
kolejny prze³amywa³y najm-
niejsze przejawy nieufnoœci. W
tak krótkim czasie zd¹¿yliœmy
tylko pokazaæ opolanom Karpaty
(pogoda w Jaremczy dopisa³a)
i nasz Stanis³awów. Pozosta³
jednak niedosyt, tyle jeszcze
zosta³o do pokazania!

Najbardziej jednak piêkny
w swej treœci by³ naturalny
przejaw wzajemnej sympatii
m³odzie¿y, od tych m³odych
ludzi niejeden doros³y  mo¿e siê
uczyæ szacunku dla drugiego
cz³owieka.

„Teraz czekamy na Was w
Opolu, przyje¿d¿ajcie do nas,”-
zapraszali uczniowie i ich nau-
czyciele.

Do zobaczenia wiêc. Mo¿e w
Opolu, a mo¿e znów w Stanis-
³awowie.

Młodzież Opola i Stanisławowa
razem świętowała
Dzień Niepodległości Polski

PIOTR JANCZAREK
www.poznajukraine.com

Tanie wakacje, w nieco
prymitywnych warunkach –
tak o turystycznych podró¿ach
po Ukrainie myœli wielu
Polaków i prawdopodobnie te¿
innych obywateli krajów œrod-
kowoeuropejskich. To ju¿ nie
jest prawda, standard us³ug
siê podniós³ w ostatnich kilku
latach, powsta³y nowe hotele,
ale jeszcze szybciej wzros³y
ceny. Ukraina zaczyna byæ droga
dla przeciêtnego œrodkowoeu-
ropejskiego turysty, dla „za-
chodnich” goœci chyba ju¿ te¿.

Najlepszym przyk³adem wy-
sokiej jakoœci us³ug turystycz-
nych za odpowiednio wysok¹
cenê jest oœrodek narciarski Bu-
kowel, niedaleko Jab³onicy w
Karpatach. Powstaje z wielkim
rozmachem od kilku lat. Dziœ ju¿
przewy¿sza wielkoœci¹, nowo-
czesnoœci¹ infrastruktury nawet
najlepsze oœrodki na S³owacji, w
Czechach, o Polsce nie wspomi-
naj¹c. W zesz³ym roku ceny
karnetów narciarskich by³y zbli-
¿one do dobrych oœrodków nar-
ciarskich w Europie Œrodkowej,
w tym roku nie s¹ jeszcze znane,
ale maj¹ byæ o oko³o po³owê
dro¿sze. Za luksus mieszkania
w centrum oœrodka, przy samych
wyci¹gach, te¿ trzeba sporo
zap³aciæ. Najtañsza dwójka w
hotelu „Bukowel” w sezonie zi-
mowym kosztuje 804 hrywny w
œrodku tygodnia i 1071 hr w wee-
kendy. Europejski poziom i
europejskie ceny, choæ dziurawa
droga dojazdowa do oœrodka - to
ju¿ raczej wschodni standard.

Kogo nie staæ na zamieszka-
nie w Bukowelu, mo¿e poszukaæ
noclegu dalej. Od Polanicy do
Jaremczy mamy jeden hotel obok
drugiego, a w³aœciwie aparta-
menty w drewnianych domkach,
które powsta³y w ostatnich kilku
latach. Impulsem dla tego turys-
tyczno -budowlanego boomu by³o
zapewne powstanie oœrodka w
Bukowelu. Ceny s¹ ni¿sze, ni¿
w samym Bukowelu, ale nadal

doœæ wysokie – ok. 300-500 hry-
wien za pokój dwuosobowy.
Podobnie jest w Jaremczy, która
mo¿e pochwaliæ siê najlepiej
rozwiniêt¹ infrastruktur¹ turys-
tyczn¹. W niedawno zbudowanych
hotelach o doœæ wysokim stan-
dardzie za pokój trzeba zap³aciæ
ok. 350-600 hrywien. Mo¿na te¿
znaleŸæ pensjonaty nieco tañsze,
ale o ni¿szym standardzie, choæ
zadawalaj¹cym dla œrednio wy-
magaj¹cych turystów.

Dobry hotel – to za ma³o, kiedy
woko³o wieje nud¹, nie ma, co
robiæ po nartach. Takie jest
Jaremcze, a i w samym Bukowelu
te¿ niewiele jest atrakcji wieczo-
rem. Na Zachód od Bukowela jest
inaczej, S³owacja i Czechy maj¹
kryte p³ywalnie, lodowiska, ter-
malne k¹pieliska, Zakopane ma
zaœ swój klimat i bogate ¿ycie
nocne, Krynica eleganckie miejsca
spacerowe, pijalnie wód mineral-
nych. Wysokie ceny w hotelach
nie s¹, wiêc, uzasadnione atrak-
cyjnoœci¹ miejsca.

Czy, wiêc, warto tu przyje¿d¿aæ
zim¹? Tak, poniewa¿ oœrodki
narciarskie w Polsce, Czechach
i na S³owacji w czasie ferii szkol-
nych s¹ niemi³osiernie zat³oczone,
wiêkszoœæ czasu spêdza siê w
kolejkach do wyci¹gów. W Buko-
welu nie ma tego problemu, ¿aden
oœrodek w Polsce nie dorównuje
te¿ ukraiñskiemu pod wzglêdem
d³ugoœci tras, ich przygotowania
i nowoczesnoœci infrastruktury.
Jeœli nie potrzebujemy rozwiniê-
tego nocnego ¿ycia, aquaparków,
to Huculszczyzna jest dobrym
miejscem na zimowy wypoczynek.
Tym bardziej, ¿e jest tu wiele
ciekawych i piêknych miejsc,
które warto zobaczyæ.

Latem prawdziwy turysta,
mi³oœnik gór, przyrody, folkloru
i historii opuszcza w miarê
szybko Jaremcze, omija Bukowel
i jedzie w g³¹b Huculszczyzny,
przez Worochtê do Werchowyny,
Krzyworówni, Jasieniowa. Zosta³o
tu jeszcze wiele ciekawych

miejsc w naturalnym stanie, nie
ska¿onych turystyczn¹ komercj¹.
Warto np. wejœæ na Czarnohorê
od Dzembroni, wybraæ siê do
Burkutu, na Pisany Kamieñ. Nie
ma problemów z noclegiem, tu
dobrze rozwiniêta jest agrotu-
rystyka. Standard kwater jest
coraz wy¿szy, ludzie remontuj¹
domy i adaptuj¹ na potrzeby
turystów. Ceny te¿ rosn¹ i to
szybko. Pobyt w dobrej kwaterze
z dwoma posi³kami kosztuje ok.
120 hrywien za dobê, jeszcze
dwa lata temu turyœci p³acili
po³owê tej sumy. Pobyt œwi¹teczny
i noworoczny kosztuje ju¿ ok.
200-250 hrywien.

Nieco inaczej jest na Zakar-
paciu. Tam baza hotelowa jest
skromniejsza, ale w ostatnim
czasie równie¿ tam zbudowano
niema³o niez³ych hoteli. W przy-
zwoitym nowym hotelu w Rachowie,
Mukaczewie, czy w górskich
miejscowoœciach mo¿na ju¿ za-
mieszkaæ (poza okresem nowo-
roczno-œwi¹tecznym) za ok. 200
hrywien za dwójkê. Ceny w res-
tauracjach i kolibach te¿ s¹
znacznie ni¿sze. Po prostu rejony
Jaremczy, Worochty, Jab³onicy
s¹ bardziej popularne wœród za-
mo¿niejszych turystów z Kijowa
i wschodniej Ukrainy, co wp³ywa
na wzrost cen.

Lwów siê ceni, mo¿na dojœæ do
takiego wniosku, patrz¹c na ofertê
noclegow¹ stolicy zachodniej
Ukrainy. Nocleg w œredniej klasy
hotelu w centrum lub pobli¿u
kosztuje dwie osoby œrednio 500
– 600 hrywien. S¹ to ju¿ ceny
zbli¿one do tych w podobnej klasy
obiektach w Krakowie, Buda-
peszcie, czy Pradze. Nie ma w tym
nic dziwnego, dobra jakoœæ us³ug
i atrakcyjne po³o¿enie wp³ywaj¹
na cenê. Choæ, moim zdaniem,
ceny we Lwowie s¹ nieco wygó-
rowane.

Tak, mniej wiêcej, wygl¹daj¹
ceny wypoczynku na Ukrainie,
gdy patrzy siê na nie z Polski,
S³owacji, Czech, czy Wêgier.

DROGO, CORAZ DROŻEJ
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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

REPERTUAR OPERY LWOWSKIEJ
NA GRUDZIEŃ 2008 ROKU POLSKIE GRUPY

PRZEDSZKOLNE
WE LWOWIE
przyjmuj¹ dzieci pochodzenia
polskiego w wieku 3 – 5 lat

Grupa przedszkolna „S³onecznik”  przy przedszkolu
nr 48, ul. Metrologiczna 14, tel.: 237-14-54
wychowawczynie:
p. Jola Szymañska, tel. dom.: 237-47-56
p. Luda Wysocka, tel. dom.: 238-26-35

Grupa przedszkolna „Dzwoneczki” przy przedszkolu
nr 181, ul. Kawa³eridze 13, (Sichów) tel.: 222-26-92
wychowawczynie:
p. Ola Kowalska, tel. dom.: 222-61-73
p. Halina Grygorczuk, tel. dom.: 221-87-03

Grupa przedszkolna „Miglanc” przy przedszkolu nr 131
ul. Antonowicza 109 a, tel.: 238-47-09
Wychowawczyni: p. Luba Lewak

Grupa przedszkolna „S³oneczko” przy przedszkolu nr 131
ul. Antonowicza 109 a, tel.: 238-47-09
wychowawczyni: p. Olga Krankowska
tel. dom.: 237-90-23

Iloœæ miejsc w grupach przedszkolnych jest ograniczona.
Dla wyznaczenia kolejnoœci przyjêcia dzieci do wy¿ej wy-
mienionych grup, prosimy o sk³adanie podañ u prezesa

TKPZL.

4 grudnia, czwartek, godz. 18.00-20.30 - L. Minkus„DON KICHOT” balet w 3 aktach
5 grudnia, pi¹tek, godz. 18.00-21.00 - J. Strauss „ZEMSTA NIETOPERZA” operetka
w 3 aktach
6 grudnia, sobota, godz. 18.00-21.00 - G. Verdi „RIGOLETTO” opera w 3 aktach
7 grudnia, niedziela, godz. 12.00-14.45 - P. Czajkowski „JEZIORO £ABÊDZIE” balet
w 3 aktach, 4 ods³onach
godz. 18.00-19.45 - M. Skoryk „Moj¿esz” opera w 3 aktach z prologiem i epilogiem
11 grudnia, czwartek, godz. 18.00-20.00 - S. Hu³ak-Artemowski „ZAPORO¯EC ZA
DUNAJEM” opera w 3 aktach
13 grudnia, sobota, godz. 18.00-20.45 - G. Puccini „CYGANERIA” opera w 4 aktach
14 grudnia, niedziela, godz. 18.00-21.00 - G. Bizet „CARMEN”opera w 4 aktach
17 grudnia, œroda, godz. 18.00 - G. Puccini „MADAME BUTTERFLY” opera w 2 aktach
20 grudnia, sobota, godz. 18.00-21.00 - G. Rossini „CYRULIK SEWILSKI”opera
komiczna w 3 aktach
21 grudnia, niedziela, godz. 12.00-14.30 - P. Hertel „DAREMNA OSTRO¯NOŒÆ”
balet w 2 aktach
godz. 18.00-20.45 - G. Puccini „FLORIA TOSCA” operetka w 3 aktach
25 grudnia, czwartek, godz. 18.00-21.00 - F. Lehar „Weso³a wdówka” operetka w 3 aktach
26 grudnia, pi¹tek, godz. 18.00-20.30 - L. Delib „COPPELIA” balet w 3 aktach
27 grudnia, sobota, godz. 18.00-21.30 - S. Moniuszko „STRASZNY DWÓR” opera w 4 aktach
28 grudnia, niedziela, godz. 12.00-13.00 - E. Dosenko „CZARODZIEJSKIE KRZESIWO”
bajka muzyczna w 2 aktach
godz. 18.00-20.00 - P. Czajkowski „DZIADEK DO ORZECHÓW” balet-feeria w 2 aktach
31 grudnia, œroda, godz. 12.00 - A. Sirenko „Z£OTY PINGWIN” opera - fantazja w 2 aktach
godz. 18.00-21.00 - J. Strauss „ZEMSTA NIETOPERZA” operetka w 3 aktach

POLSKI ZESPÓ£
PIEŒNI I TAÑCA „LWOWIACY”

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

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

Udzia³ w naszej Organizacji i Zespole przyda siê ka¿demu
na przysz³oœæ. Nasi cz³onkowie, wyje¿d¿aj¹c do Polski na
studia, reprezentuj¹ wysoki poziom i tañcz¹ w renomowanych
polskich zespo³ach. Dzia³alnoœæ w naszym zespole i organi-
zacji bêdzie uwzglêdniana przy opiniowaniu do otrzymania
Karty Polaka. Udzia³ w innych organizacjach bêdzie akcepto-
wany i zaliczany do ogó³u lat pracy na rzecz krzewienia
kultury polskiej.

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

Tel. kontaktowy prezesa LDMSO,
kierownika artystycznego i choreografa PZPiT

„Lwowiacy”: +380677982315 – Stanis³aw Durys

Poznañ, dn. 17.11.2008

Szanowni Pañstwo!
Dziêki uprzejmoœci znajo-

mych trafi³ do mnie Pañstwa
adres mailowy. Pozwoli³am
sobie skorzystaæ z niego w na-
dziei, ¿e mo¿e odnajdê niezna-
n¹ rodzinê.

Sprawa dotyczy pomocy w
odnalezieniu rodziny mojego
dziadka, Stefana Marsza³ow.

Urodzi³ siê w Kijowie, nie
znam dok³adnej daty, ale praw-
dopodobnie w roku 1890 (inna
wersja mówi o jego urodzinach
w 1897 roku) . Zmar³ w roku 1954
i mówiono wtedy, ¿e ma 60 lat.

Do Polski trafi³ podczas I
wojny, a wiêc do armii móg³ byæ
powo³any w Kijowie ok. 1914.

Nazwisko Marsza³ow znamy
tylko z pisowni polskiej. Dzia-
dek o¿eni³ siê po tej wojnie w
Polsce ok. 1928 z Teres¹ i uro-
dzi³a siê moja matka Aniela Mar-
sza³ow, ale nied³ugo po jej uro-
dzeniu dziadek owdowia³ i zosta³
z ma³ym dzieckiem. Po kilku
latach powtórnie siê o¿eni³ ok.
1930 roku z Kazimier¹ i za-
mieszka³ z ni¹ w ma³ej wiosce
Niechodzin k/Ciechanowa (ok.
100 km na pó³noc od Warsza-
wy), w skromnej chacie. Z tego
zwi¹zku urodzi³o siê jeszcze 5
córek.

Z czworga ¿yj¹cych jego
dzieci (w tej chwili s¹ to ju¿
starsze panie) wszystkie wspomi-
naj¹ dziadka jako osobê cich¹,
zamkniêt¹, nie anga¿uj¹c¹ siê
w codzienne obowi¹zki domowe,
która znaczn¹ czêœæ ¿ycia
spêdzi³a na wojnach.

POSZUKUJĘ KREWNYCH

Po drugiej wojnie œwiatowej
dziadek trafi³ do obozu jeniec-
kiego w Estonii, tam zachorowa³
na gruŸlicê i chory wróci³ do
¿ony i dzieci w 1947 roku. Pa-
miêtaj¹, ¿e bardzo du¿o czyta³
i by³ w tamtych czasach (przy
du¿ym analfabetyzmie) osob¹
wykszta³con¹. Równie¿ swo-
bodnie pisa³ - cyrylic¹, ale szybko
nauczy³ siê pisaæ po polsku.
Podobno znakomicie liczy³ –
zna³ ró¿ne sposoby wykorzys-
tania liczyd³a. Pod koniec ¿ycia
pracowa³ jako woŸny w urzêdzie
miejskim w Ciechanowie i po-
maga³ ludziom w za³atwianiu
spraw urzêdowych. Mimo swoich
umiejêtnoœci, ¿y³ na uboczu,
nie mówi³ o swojej rodzinie,
sprawia³ wra¿enie, jakby siê

ukrywa³. Wspomnia³ tylko, ¿e
nie wróci³ w swoje strony, bo
ba³ siê „kozaków”. Pojawi³y siê
równie¿ w rodzinie pog³oski, ¿e
w m³odoœci widzia³ jak¹œ rzeŸ,
przeprowadzon¹ przez bol-
szewików na Polakach.

Nikt nie zna szczegó³ów, ale
dziadek prze¿ywa³ lêki przed
tymi kozakami lub bolszewi-
kami i to by³o przyczyn¹, ¿e ba³
siê wróciæ po I wojnie œwiatowej
do Kijowa. Dziadek za ¿ycia
zdradzi³ równie¿, ¿e jego rodzina
mia³a w Kijowie 3 apteki i to
wydaje siê takim znacz¹cym
akcentem, który ewentualnie
pomóg³by odnaleŸæ jego przodków
w tym mieœcie.

Nie zna³am dziadka, ale przy
okazji rodzinnych spotkañ ¿yj¹ce
córki wspominaj¹ go jako cz³o-
wieka wra¿liwego, spokojnego
i dobrego.

Zdajê sobie sprawê, ¿e odszu-
kanie krewnych, jakiejkolwiek
rodziny ze strony dziadka mo¿e
byæ niemo¿liwe. Jednak bywaj¹
w ¿yciu zaskakuj¹ce zbiegi oko-
licznoœci i postanowi³am spró-
bowaæ odszukaæ swoje korzenie
z Pañstwa pomoc¹.

Z góry dziêkujê, jeœli uda siê
znaleŸæ informacje w powy¿szej
sprawie.

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Tatarek

Os. W³adys³awa £okietka 5/22
61-616 Poznañ, Polska

Tel.: 00 48 61 8227 695
Kom.: 00 48 691 367 177

Mail: julewis@orange.pl
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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.

galicyjski
KURIER

KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ WE LWOWIE
Konsul Generalny, sprawy prawne,

opieki konsularnej
Sprawy obywatelskie i repatriacji

Ka¿dy czwartek od godz. 10.00 do 14.00
(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu)

Sprawy paszportowe
Ka¿dy poniedzia³ek i pi¹tek od godz. 10.00 do 14.00

ul. Kociubiñskiego 11a / 3, 79011 Lwów
sprawy kultury, nauki oraz wyp³aty rent

Sprawy paszportowe, obywatelstwa i repatriacji
ul. Kociubiñskiego 11a /1, 79011 Lwów

tel.: (+380 322) 2601000
tel.: (+380 32) 2600855
fax: (+380 32) 2602938

e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
serwis internetowy: www.konsulat.lviv.ua

Sprawy wizowe (wizy z prawem do pracy)
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów

tel. (+380 32) 2970861, 2970862, 2970863, 2970864,
fax (+380 322) 760974

Wizy indywidualne oraz grupowe
ul. Smi³ywych, 5 (boczna ul. Sacharowa)

e-mail: konsulat@mail.lviv.ua
serwis internetowy: www.konsulat.lviv.ua

Sprawy, zwi¹zane z Kart¹ Polaka
ul. Smi³ywych, 5

tel.: (+380 32) 2352160

W interwencyjnych przypadkach
(np. zagubienie paszportu przez obywatela polskiego)

nale¿y siê zg³aszaæ:
ul. Kociubiñskiego 11a/1

(w dni robocze od godz.8.30 do godz.16.30)
lub do konsula dy¿urnego

ul. Iwana Franki 110 (soboty, niedziele, œwiêta)
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Drukujemy również teksty auto�
rów, z którymi się nie zgadzamy!
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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. 19.15 – 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

LIST Z FLORYDY

Para w œrednim wieku
z pó³nocnej czêœci USA zatê-
skni³a w œrodku zimy do
ciep³a i zdecydowa³a siê po-
jechaæ „na dó³”, na Florydê
i mieszkaæ w tym hotelu, w
którym spêdzi³a noc poœlubn¹
20 lat wczeœniej. M¹¿ mia³
d³u¿szy urlop i pojecha³ o
dzieñ wczeœniej. Po zamel-
dowaniu siê w recepcji od-
kry³, ¿e w pokoju jest kom-
puter i postanowi³ wys³aæ
maila do ¿ony. Niestety omy-
li³ siê o jedn¹ literkê. Mail
znalaz³ siê w  ten sposób w
Houston u wdowy po pasto-
rze, która wróci³a w³aœnie do
domu z pogrzebu mê¿a
i  chcia³a sprawdziæ, czy w
poczcie elektronicznej s¹
jakieœ kondolencje od rodzi-
ny i przyjació³. Jej syn zna-
laz³ j¹ zemdlon¹ przed
komputerem i przeczyta³ na
ekranie:

Do: Moja ukochana ¿ono.
Temat: Jestem ju¿ na

miejscu!!!! Wiem, ¿e jesteœ
zdziwiona otrzymaniem wia-
domoœci ode mnie. Teraz maj¹
tu komputery i wolno wys³aæ

HUMOR
maila do najbli¿szych. W³aœ-
nie zameldowa³em siê.
Wszystko jest przygotowane
na twoje przybycie jutro.
Cieszê siê na spotkanie. Mam
nadzieje, ¿e twoja podró¿
bêdzie równie bezproblemo-
wa jak moja.

P.S. Tu na dole jest na-
prawdê gor¹co!!!!

PORWANIE SAMOLOTU
Poniedzia³ek

Porwaliœmy samolot na
lotnisku w Moskwie, pasa-
¿erowie jako zak³adnicy. ̄ ¹-
damy miliona dolarów i lotu
do Meksyku.

Wtorek
Czekamy na reakcjê w³adz.

Napiliœmy siê z pilotami.
Pasa¿erowie wyci¹gnêli za-
pasy. Napiliœmy siê z pasa-
¿erami. Piloci napili siê z
pasa¿erami.

Œroda
Przyjecha³ mediator. Przy-

wióz³ wódkê. Napiliœmy siê
z mediatorem, pilotami i pa-
sa¿erami. Mediator prosi³,
¿ebyœmy wypuœcili po³owê

pasa¿erów. Wypuœciliœmy, a
co tam.

Czwartek
Pasa¿erowie wrócili z za-

pasami wódki. Balanga do
rana. Wypuœciliœmy drug¹
po³owê pasa¿erów i pilotów.

Pi¹tek
Druga po³owa pasa¿erów

i piloci wrócili z gorza³¹.
Przyprowadzili masê znajo-
mych. Impreza do rana.

Sobota
Do samolotu wpad³ SPEC-

NAZ. Z wódk¹. Balanga do
poniedzia³ku.

Poniedzia³ek
Do samolotu pakuj¹ siê

coraz to nowi ludzie z gorza³¹.
Jest milicja, s¹ desantowcy,
stra¿acy, nawet jacyœ mary-
narze.

Wtorek
Nie mamy si³. Chcemy siê

poddaæ i uwolniæ samolot.
SPECNAZ siê nie zgadza. Do
pilotów przylecia³a na imp-
rezê rodzina z W³adywos-
toku. Z wódk¹.

Œroda
Pertraktujem. Pasa¿erowie

zgadzaj¹ siê nas wypuœciæ,
jeœli za³atwimy wódkê.

KGKGKGKGKG
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Tu można również przeczytać
i zaprenumerować „Kurier Galicyjski”

R E K L A M A  D L A  P R Z Y J A C I Ó Ł

KURIER
GALICYJSKI
MO¯NA KUPIÆ

w kioskach: „Wysoki Zamek”
we  Lwowie,  Drohobyczu, Trus-
kawcu, Borys³awiu, Samborze,
Starym Samborze, Turce i Steb-
nyku oraz  w  kioskach „Interpres”
we  Lwowie, w  Katedrze Lwow-
skiej, w koœciele œw. Antoniego,
a tak¿e przy koœciele w  ̄ ó³kwi.
W województwie stanis³awow-
skim - od Stanis³awowa po  Jarem-
cze  i  Worochtê  mo¿na kupiæ nasze
pismo w  kioskach „Ukrpoczty”

O tym i owym

Tel.: +48228513966

Nasza gazeta niejedno-
krotnie umieszcza³a informacje
o kapeli „Szeœæ z³otych” ze
Lwowa. Zrzesza muzyków-

profesjonalistów – studentów
tutejszej akademii muzycznej.

Do Dnia Niepodleg³oœci
Polski grupa przygotowa³a
bogaty repertuar pieœni pa-
triotycznych, które znalaz³y
siê na nowym kr¹¿ku tego
zespo³u. Jest to ju¿ druga
p³yta m³odych muzyków
lwowskich. Obecny album
zatytu³owany: „Bywaj, dziew-
czê, zdrowe” zawiera m.in.

NOWA PŁYTA KAPELI
„SZEŚĆ ZŁOTYCH”

pieœni: „Bogurodzica”, „Hej,
hej, u³ani”, „O, mój rozmary-
nie”, „Ostatni mazur”, „Idzie
¿o³nierz borem, lasem”, „Pie-

chota”, „Rozszumia³y siê
wierzby p³acz¹ce”, „Bia³e ró¿e”,
„Marsz lwowskich dzieci”.

W imieniu zespo³u zapra-
szamy do nabycia p³yt.

Wiêcej informacji znajd¹
Pañstwo na stronie zespo³u:
www.szeszczlotych.org
lub pod nr telefonu kierow-
nika grupy:
+380-973323001

US£UGI TURYSTYCZNE
Fachowe oprowadzanie po Lwowie

Pilotowanie grup turystycznych po Kresach
Tel.: 0-0380679447843

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

Kantorowe kursy walut na Ukrainie
1.12.2008, Lwów

 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
     6,97 1USD     6,98
     8,65 1EUR     8,88
     2,27 1PLN     2,28
     10,20 1GBP     10,50
      2,38 10 RUR     2,45

KURIER galicyjski

Można zaprenumerować na poczcie!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  98780

NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW
NA UKRAINIE

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

„…Bo nie ma ziemi
wybieranej,
Jest tylko ziemia
przeznaczona,
Ze wszystkich bogactw –
cztery œciany,
Z ca³ego œwiata tamta
strona…”

Kazimierz Wierzyñski

MARIA BASZA tekst i zdjêcie
ALEKSANDER TARAN
prace fotograficzne

23 listopada w œwietlicy
czasopisma „Lwowskie
spotkania” zosta³a otwarta
wystawa m³odego fotogra-
fika lwowskiego Aleksandra
Tarana. Ekspozycja nosi
tytu³ „Kresy, Ojczyzno moja.”

Otwieraj¹c obecny pokaz,
redaktor naczelna „Lwow-
skich spotkañ” Bo¿ena Ra-
falska powiedzia³a, ¿e „nie
jest to taka wystawa kresowa,
do jakiej jesteœmy przyzwy-
czajeni, a wiêc – jakiœ zamek,
koœció³, s¹ to po prostu im-
presje z podró¿y. Powiedzia-
³abym, ¿e bardzo wywa¿one,
spokojne, niektóre nawi¹zuj¹
do Bu³haka albo do jakichœ
akwareli.”

Na wystawie Aleksandra
Tarana znalaz³y siê utrwalone
na obrazach fotograficznych
pejza¿e, pa³ace, lub ruiny pa-
³aców, koœcio³y, a tak¿e miesz-
kañcy ze Starego Sio³a, z Dro-
hobycza, z wielu innych miej-
scowoœci na dawnych Kresach
i oczywiœcie, nie zabrak³o wspa-
nia³ych zabytków lwowskich
oraz przedwojennych napisów
polskich.

Aleksander Taran, który
na co dzieñ pracuje w handlu,
w weekendy, w wolne chwile
wyrusza z aparatem fotogra-
ficznym w poszukiwaniu
atrakcyjnych miejsc, intere-
suj¹cych ujêæ. Uprzednio
zbiera informacje, dok¹d
warto pojechaæ, czasem udaje
mu siê sfotografowaæ coœ
przez przypadek, bez specjal-
nych wstêpnych przygotowañ.

Fotografik powiedzia³ „Ku-
rierowi Galicyjskiemu”, i¿ prace,

znajduj¹ce na obecnej wysta-
wie, powsta³y w ci¹gu ostatnich
trzech miesiêcy. Jest to bardzo
krótki okres. Aleksander nie

musia³ korzystaæ z Photo-
shopu dla poprawienia jakoœci
swoich obrazów, u¿ywa³
programu graficznego jedynie
do wykadrowania zdjêæ.

„Nie mogê powiedzieæ. ile
czasu ju¿ fotografujê. Kiedyœ
fotografowa³em mniej, teraz

wiêcej. Zdjêæ nie liczy³em, ale
jest ich du¿o”, – szczerze, bez
udawanej skromnoœci, powie-
dzia³ Aleksander. Na moje
pytanie – czy zamierza wydaæ
album – oœwiadczy³: „Na razie
nie jestem do tego gotowy.
Trzeba do tego podejœæ po-
wa¿nie.”

Najwiêkszym marzeniem
m³odego artysty jest to, aby
byæ zadowolonym ze swoich
prac. „Ogólnie, z obecnej wy-
stawy jestem zadowolony. Ale
chcia³bym, ¿eby prace by³y
lepsze. Wtedy bêdê bardzo
szczêœliwy.” ¯yczê, aby prag-
nienia Aleksandra siê spe³ni³y
– aby by³ naprawdê bardzo
szczêœliwy.

Przychodz¹c na kolejne wy-
stawy fotografika oraz w nieda-
lekiej przysz³oœci – ogl¹daj¹c
jego albumy, równie¿ my bê-
dziemy szczêœliwi. S¹dzê, i¿ obec-
na ekspozycja tak¿e wzbudzi³a
radoœæ, przynios³a wiele satys-
fakcji zwiedzaj¹cym.

Wystawa kresowa nie mo-
g³a siê obejœæ bez kresowego
jad³a: bez smalcu, ogórków

kiszonych, kie³basy wiejskiej,
musztardy, wina i wódki.

Gdyby ktoœ chcia³ nabyæ
prace Aleksandra Tarana,
mo¿e siê skontaktowaæ z nim
telefonicznie. Podajemy nr te-
lefonu fotografika:
+380-504455162

KRESY, OJCZYZNO MOJA


