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Niezależne pismo 
Polaków na Ukrainie
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7 kwietnia z okazji obchodów 
360. rocznicy ślubów lwowskich kró-
la Jana Kazimierza do Lwowa przy-
byli sekretarz stanu – szef gabinetu 
prezydenta RP Andrzeja Dudy Adam 
Kwiatkowski, dyrektor Biura do spraw 
kontaktu z Polakami za granicą Kazi-
mierz Kuberski i członek Narodowej 
Rady Rozwoju przy prezydencie 
RP Rafał Dzięciołowski. Na lotnisku 
przybyłych gości przywitał konsul 
generalny RP we Lwowie Wiesław 
Mazur, po czym członkowie delegacji 
udali się na Cmentarz w Zimnej Wo-
dzie koło Lwowa, gdzie złożyli kwiaty 
i zapalili znicze na grobach poległych 
w strefi e ATO Romana Sokacza, Po-
laka oraz jego przyjaciela Rostysła-
wa Skruta, Ukraińca. Przedstawiciel 
Prezydenta RP wraz z osobami to-
warzyszącymi złożyli również kwiaty 
na Cmentarzu Obrońców Lwowa 
oraz pod pomnikiem Ukraińskiej Ar-
mii Galicyjskiej.

Wieczorem Adam Kwiatkowski 
spotkał się z Polakami, którzy pełni-
li swój żołnierski obowiązek podczas 
trwającego konfl iktu zbrojnego w Don-
basie oraz z rodziną poległego na tej 
wojnie żołnierza Rostysława Skruta.

W rozmowie z koresponden-
tem Kuriera Galicyjskiego minister 
Kwiatkowski zaznaczył, że pomimo 

udziału w obchodach 360. rocznicy 
ślubów lwowskich Jana Kazimierza 
delegacja korzysta z momentu, aby 
spotkać się z rodakami, porozmawiać 
z Polakami o tych kwestiach, które ich 
na co dzień dotykają. W ramach wizy-
ty przedstawiciele delegacji odwiedzili 
Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Me-
todyczne Centrum Nauczania Języka 
i Kultury Polskiej w Drohobyczu, za-
poznali się z działalnością Kulturalno-
Oświatowego Centrum im. Kornela 
Makuszyńskiego oraz Szkoły Polskiej 
Mniejszości Narodowej w Stryju. 

- Polacy mieszkają przecież nie 
tylko we Lwowie i stąd te spotkania 
– powiedział minister Kwiatkowski. – 
Jest to z jednej strony ukłon i podzię-
kowanie dla tych, którzy tam właśnie 
polskość krzewiły. A z drugiej strony, 
będzie to dla mnie duże doświadcze-
nie i mam nadzieję, że te spotkania 
uzupełnią moją wiedzę o tym jak 
wygląda podtrzymywanie polskości 
w tych mniejszych ośrodkach w oko-
licach Lwowa.

Delegacja KPRP wzięła udział w 
otwarciu Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowej poświęconej 360. rocz-
nicy ślubów króla Jana Kazimierza, 
240. rocznicy koronacji cudownego 
obrazu Matki Boskiej Łaskawej w 
katedrze lwowskiej oraz 25. rocznicy 
reaktywowania struktur Kościoła ła-
cińskiego na Ukrainie. 

Szef gabinetu prezydenta RP 
Adam kwiatkowski 
z wizytą we Lwowie
szef gabinetu prezydenta RP Andrzeja Dudy minister Adam 
Kwiatkowski złożył wizytę we Lwowie wraz z delegacją Kance-
larii Prezydenta w dniach 7-9 kwietnia. Pobyt we Lwowie ofi cjal-
nej delegacji zaowocował wieloma spotkaniami oraz udziałem 
w ważnych wydarzeniach. Obchodzona 360. rocznica ślubów 
króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej była okazją do przy-
pomnienia znaczenia cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej, 
koronowanego 240 lat temu, a także 25. rocznicy reaktywowania 
struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie.

Minister Adam kwiatkowski czyta list  prezydenta RP An-
drzeja Dudy w katedrze lwowskiej
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Sercem i modlitwą jestem dzisiaj z Państwem – w lwowskiej katedrze 
obrządku łacińskiego, w miejscu, w którym przed trzystu sześćdziesięciu laty 
dokonał się akt symboliczny o wielkiej, historycznej wadze. Obchodzimy ju-
bileusz uroczystości, podczas której król Jan Kazimierz, w łączności z elitami 
państwowymi, wojskiem, duchowieństwem oraz katolicką większością oby-
wateli Rzeczypospolitej, oddał swoje dominium w opiekę Maryi Królowej.

To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w niezwykłych okolicznościach. 
Wojska szwedzkie i moskiewskie zajmowały wtedy niemal cały obszar naszej 
Ojczyzny. Zniszczenia wojenne i grabieże ogromnie osłabiły Rzeczpospolitą. 
Wielu wydawało się, że suwerenne państwo polskie i jego prawowity monar-
cha ponieśli ostateczną klęskę. Jednak byli również tacy, którzy nie tracili 
ducha. Szczególny rozgłos zyskały dwa miejsca, które oparły się oblężeniu i 
które pozostały skrawkami wolnej Polski. Była to Jasna Góra oraz Lwów.

To z nich rozniósł się po całym kraju płomień oporu przeciw najeźdźcy. 
Wstrząs, jaki wywołał atak na jasnogórskie sanktuarium, męstwo lwowian 
oraz poruszające śluby króla Jana Kazimierza przed cudownym lwowskim 
obrazem Matki Bożej Łaskawej były początkiem końca tego tragicznego roz-
działu naszej historii. Wiara, nadzieja i miłość Ojczyzny okazały się silniejsze 
od zwątpienia i małodusznego fatalizmu. Zapewne dlatego trzysta lat później 

Sługa Boży prymas Stefan Wyszyński – duchowy przywódca milionów Pola-
ków podczas nocy komunizmu, nazywany czasem prawdziwym interrexem 
– niejako powtórzył śluby lwowskie. Jego uroczyste Jasnogórskie Śluby Na-
rodu Polskiego również wtedy, w roku 1956, ożywiły wiarę w opatrznościową 
pomoc dla tych, którzy pragnęli Polski wolnej i niepodległej.

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w obchody tej waż-
nej rocznicy. To znamienne, że łączy się ona z jubileuszem 1050-lecia chrztu 
Polski. Ufam, że będzie to czas głębokiej refl eksji nad fundamentami zarówno 
polskości, jak i całej cywilizacji Zachodu. Nad ideałami, które uczyniły nas tym, 
czym dzisiaj jesteśmy – narodem o ponadtysiącletniej historii, z ogromnym 
dorobkiem ducha i myśli, dumnego z dziejów naszego oręża, zasłużonego dla 
obrony wolności, prawdy, sprawiedliwości i patriotyzmu. To w służbie tych 
wartości przezwyciężaliśmy przez wieki wszelkie przeciwności i zagrożenia. 
I tylko w oparciu o nie skutecznie stawimy czoła wyzwaniom przyszłości. 

Raz jeszcze dziękuję za Państwa obecność w tym świętym miejscu oraz 
za wytrwałą służbę 

Bogu i Ojczyźnie. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże!
Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

(cd. na s. 4)

List Prezydenta z okazji 360. rocznicy ślubów króla Jana kazimierza

Łuck – katolicką stolicą 
Wołynia
Dmytro Antoniuk
s. 28

Czy umowa z UE jest 
nam w ogóle potrzebna?
Wasyl Rasewycz
s. 12

6. Polska Wiosna teatralna
s. 16

Rozmowa z 
Ołeksandrem Zinczenką
Wojciech Jankowski
s. 19
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Przegląd wydarzeń

Wcześniej Sejm przyjął dwie do-
precyzowujące poprawki zgłoszone 
przez połączone komisje Spraw Za-
granicznych oraz Łączności z Pola-
kami za Granicą. Sejm odrzucił także 
trzy wnioski mniejszości zgłoszone 
przez posłów opozycji. Posłowie gło-
sowali m.in. przeciw zmianie propo-
nowanej przez wnioskodawców, aby 
ocena znajomości języka polskiego 
była oceniana nie na podstawie roz-
mowy egzaminacyjnej, a zgodnie z 
europejskim systemem certyfikacji 
języków obcych na poziomie A1.

Podczas piątkowego posiedzenia 
Sejmu sprawozdawca projektu i prze-
wodniczący Komisji Łączności z Po-
lakami za Granicą Michał Dworczyk 
(PiS), apelując o przyjęcie noweliza-
cji przypomniał, że ustawa o Karcie 
Polaka przyjęta w 2007 roku miała 
pomóc w kontakcie między naszymi 
rodakami mieszkającymi na Kresach 
I i II Rzeczpospolitej z macierzą.

- Dlatego znalazły się tam prze-
pisy, które ułatwiały otrzymanie pol-
skiej wizy, dlatego znalazły się tam 
przywileje dla naszych rodaków na 
Wschodzie – mówił. – Dzisiejsza no-
welizacja jest skierowana do drugiej 
bardzo ważnej grupy Polaków miesz-
kających na terenach byłego Związ-
ku Sowieckiego. Do tych, którzy chcą 
przyjechać do Polski i osiedlić się 
tutaj na stałe. My stwarzamy im taką 
możliwość, więcej – my im umożli-
wiamy bardzo szybkie otrzymanie 
polskiego obywatelstwa. W czasie 
pierwszych miesięcy, tych najważ-
niejszych, najtrudniejszych, adapta-
cji w naszym kraju państwo polskie 
zapewni im wsparcie, żeby mogli się 
poczuć tutaj jak w domu. To pierwsza 
ustawa w historii III Rzeczpospolitej, 
która naprawdę po partnersku trak-
tuje naszych rodaków na Wscho-
dzie. Po raz pierwszy traktujemy ich 
podmiotowo i dajemy im wybór. Tym, 
którzy chcą się osiedlić na ziemi swo-
ich ojców i swoich dziadków, mówi-
my, że państwo polskie będzie was 
wspierać. Będzie wspierać podtrzy-
manie polskiej tożsamości narodo-
wej, kultury, polskiego języka. Tym, 
którzy chcą tu przyjechać, mówimy: 
ułatwiamy wam to. Dajemy wam pol-
skie obywatelstwo, oczekujemy was 
z otwartymi rękami. To bardzo ważny 
krok w budowie polskiej wspólnoty 
narodowej ponad współczesnymi 
granicami Polski; wspólnoty narodo-
wej niezależnie od tego, jakie obywa-
telstwo dzisiaj mają nasi rodacy poza 
granicami kraju – podkreślił Michał 
Dworczyk.

Jak przypomniał, według szacun-
ków Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji dzięki noweliza-
cji kilkadziesiąt tysięcy Polaków ze 
Wschodu może przyjechać do kraju.

Zgodnie z projektowanymi zmia-
nami, posiadacze Karty Polaka, któ-
rzy przyjeżdżają do Polski z zamia-
rem osiedlenia się na stałe dostaną 
bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po 

roku otrzymają obywatelstwo pol-
skie, a w międzyczasie będą mogli li-
czyć na pomoc w tym pierwszym naj-
trudniejszym okresie adaptacji – m.in. 
będą mogli ubiegać się o dofinanso-
wanie do wynajęcia mieszkania, dofi-
nansowanie intensywnej nauki języka 
polskiego czy kursów zawodowych. 
„Zasiłek adaptacyjny” będzie wynosił 
ok. 6 tys. zł. Program miałby ruszyć 
dopiero od 2017 roku.

Posiadacze Karty Polaka zostaną 
także zwolnieni z opłat konsularnych 
za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 
o wydanie polskiej wizy oraz z opłat 
konsularnych za przyjęcie wniosku o 
nadanie polskiego obywatelstwa. O 
wnioski będą mogli ubiegać się nie 
tylko w polskich konsulatach, lecz 
również w urzędach wojewódzkich, 
co – jak podkreślał Dworczyk pod-
czas II posiedzenia Komisji – będzie 
dużym ułatwieniem w krajach niede-
mokratycznych, takich jak Białoruś, 
gdzie osoby ubiegające się o Kartę 
mogą spotykać się z szykanami. Po 
wprowadzeniu nowelizacji ubiegają-
cy się o Kartę będą mogli załatwiać 
formalności w polskich miastach wo-
jewódzkich.

Nowela zakłada także, że po-
moc finansowa będzie przeznaczo-
na także dla członków rodzin po-
siadaczy Karty, co zwiększy liczbę 
ubiegających się o nią osób.

Karta Polaka to dokument po-
twierdzający przynależność do na-
rodu polskiego. Przyznawana jest 
osobom polskiego pochodzenia 
żyjącym w 15 krajach za wschodnią 
granicą, powstałych lub odrodzonych 
po rozpadzie ZSRR, które nie uznają 
podwójnego obywatelstwa.

Karta, o którą można ubiegać 
się od kwietnia 2008 r., umożliwia 
m.in. refundację wizy, dostęp do pol-
skich szkół i uczelni oraz ułatwienia 
w uzyskiwaniu stypendiów, a także 
podejmowanie pracy i prowadzenie 
działalności gospodarczej w Polsce.

Karta Polaka jest wydawana 
przez konsula; jest ważna przez 10 
lat od momentu przyznania i może 
być przedłużana na wniosek zainte-
resowanego.

Osoby ubiegające się o Kartę 
Polaka muszą wykazać swój związek 
z polskością – w tym przynajmniej 
bierną znajomość języka polskiego, 
wykazać, że jedno z rodziców lub 
dziadków bądź dwoje pradziadków 
było narodowości polskiej; bądź 
przedstawić zaświadczenie orga-
nizacji polonijnej o działalności na 
rzecz kultury i języka polskiego.

Do grudnia 2015 r. polskie 
urzędy konsularne przyjęły ok. 170 
tys. wniosków o przyznanie Karty, 
a otrzymało ją ponad 160 tys. osób 
mieszkających na terenie b. Związku 
Radzieckiego. Najwięcej wniosków 
(ponad 76 tys.) złożono na Białorusi, 
na Ukrainie (blisko 70 tys.) oraz na 
Litwie (niecałe 6 tys.).

źródło: PAP/gazetaprawna.pl

AgnieszkA sAwicz

Reformy, które faktycznie zmie-
niłyby sytuację na Ukrainie, wyma-
gać będą ofiar, na które Jaceniuk 
nie mógł się zdobyć. Wydaje się, że 
zabrakło korelacji między prezyden-
tem a premierem, zdecydowanej gry 
obozu rządzącego do jednej bramki 
nawet kosztem niektórych zawodni-
ków ze swojej drużyny. Tymczasem 
ani Jaceniuk, ani Poroszenko nie 
odważyli się na działania mogące 
uratować pogrążający się w gospo-
darczym i politycznym chaosie kraj. 
Prawdopodobnie powstrzymał ich 
nie tyle strach przed niezadowo-
leniem społeczeństwa, ile obawa 
przed naruszeniem oligarchicznych 
powiązań, uderzeniem w interesy 
ludzi, którzy na Ukrainie są niety-
kalni. Nawet, jeśli naród okazałby 
gotowość do poświęcenia złudnego 
komfortu tak, aby w perspektywie kil-
ku lat żyć w państwie o przejrzystym 
systemie, to Kołomojski czy Achme-
tow nie są gotowi na utratę wpły-
wów, a trudno jest zreformować kraj, 
w którym brak jest przyzwolenia na 
reformy. Co więcej, zgody na zmiany 
nie widać także i w poczynaniach sa-
mego Poroszenki, który po odejściu 
Janukowycza wykorzystał swoje po-
lityczne pięć minut, lecz dziś sprawia 
wrażenie człowieka, który kandydo-
wał na najwyższy urząd w państwie 
tylko dlatego, żeby z prezydenckie-
go fotela łatwiej kontrolować rosnący 
majątek. To, że udało mu się prze-
konać obywateli, że jest już na tyle 
bogaty, że altruistycznie będzie mógł 
się zająć polityką, możliwe było tylko 
w chwili, gdy Ukraińcy skłonni byli 
przystać na jakąkolwiek kandydatu-
rę, która będzie sprawiać wrażenie 
uczciwej, a przynajmniej uczciwej w 
zestawieniu z Janukowyczem. 

Dziś po tej uczciwości nie ma 
już śladu, szczególnie, gdy na jaw 
wyszło, że prezydent Ukrainy zamie-
szany jest w aferę „Panama Papers”, 
jednak dla mieszkańców Ukrainy 
chyba nie ma większego znaczenia, 
co robi Poroszenko, czy nagina pra-
wo, czy nielegalnie pomnaża swoje 
dochody. W końcu nie robi tego we 
własnym kraju, a do tego znalazł się 
w doborowym towarzystwie polity-
ków z tak wzorcowych demokracji, 

jak Islandia czy Wielka Brytania, za-
tem nie bardzo jest o czym mówić. 
Mało tego, zapewnił, że „poważnie 
odnosi się do swoich deklaracji ma-
jątkowych, spłaty podatków i kwestii 
konfliktu interesów”, a i prokuratura 
generalna nie dopatrzyła się zna-
mion przestępstwa w poczynaniach 
głowy państwa. Ukraińcy albo zobo-
jętnieli, w końcu sami niejednokrotnie 
balansują na krawędzi prawa, albo 
udają, że wierzą w słowa prezydenta, 
nie mając ochoty na kolejny majdan. 
Islandczycy skutecznie domagali 
się ustąpienia premiera Sigmundura 
Gunnlaugssona, ale nad Dnieprem 
głos Ołeha Laszki wzywającego do 
powołania komisji parlamentarnej 
mającej zająć się lokatami Poro-
szenki w rajach podatkowych wyda-
je się być krzykiem pro forma. Tym 
bardziej, że zagłuszył go Arsenij Ja-
ceniuk deklarujący, z kilkudniowym 
wyprzedzeniem, że złoży dymisję. 
Oświadczenie to spadło Poroszence 
z nieba, przykrywając jego machloj-
ki finansowe, gdyż uwaga mediów i 
społeczeństwa skupiła się na pre-
mierze i jego potencjalnym następcy. 

Na tego zarówno dziennikarze, 
analitycy, jak i politycy wytypowali Wo-
łodymyra Hrojsmana. Były mer Win-
nicy, obecnie przewodniczący Rady 
Najwyższej, silnie związany z pre-
zydentem, wydawał się politycznym 
pewniakiem, dlatego dla niektórych 
zaskoczeniem było, gdy oświadczył, 
iż nie ma zamiaru objąć stanowiska 
premiera Ukrainy – oficjalnie dlate-
go, że zabrakło porozumienia co do 
wysuwanych przez niego kandydatur 
na stanowiska ministrów. Jednak czy 
powinno to dziwić?

Dziwić i niepokoić mogłaby raczej 
entuzjastyczna reakcja Hrojsmana i 
akceptacja dla składu nowego rządu 
jeszcze zanim ustąpił stary. Wtedy 
na świecie podniosłyby się głosy, że 
spektakl pod tytułem „Dymisja” zo-
stał starannie wyreżyserowany, a za 
jego kulisami politycy znów dzielą się 
wpływami. Tymczasem aktorzy na 
politycznej scenie sprawiają wraże-
nie, że odrobili lekcje i przystąpili do 
kontredansa – krok do przodu, dwa 
kroki w tył, jeden w bok… Jaceniuk 
mówi, że ustąpi, wskazuje dokładną 
datę i przebąkuje o zasługach Hroj-
smana. Hrojsman mówi, że oczywi-

ście przystąpi do ratowania państwa, 
by po paru godzinach zmienić zda-
nie, a po kilku kolejnych przedstawić 
nazwiska swoich ministrów. Obaj pa-
nowie odciągają uwagę od interesów 
prezydenta, na Zachodzie analitycy 
kalkulują, że Hrojsman będzie sku-
tecznym reformatorem – w końcu tak 
dobrze zarządzał Winnicą. Nic to, że 
prowincjonalne miasto nijak ma się 
do wielomilionowego państwa, uwi-
kłanego w wojnę, borykającego się z 
potężnym kryzysem gospodarczym, 
korupcją, wygodnie jest przyjąć, że 
komuś na Ukrainie będzie można 
wierzyć. 

Co prawda wspomina się, że 
spiker Rady Najwyższej jest silnie 
uwikłany w powiązania z Poroszen-
ką, ale jego krygowanie się i próba 
przeforsowania za wszelką cenę 
własnych ministrów mają dowodzić, 
że jednak jest to polityk niezależny, 
zdolny stworzyć rząd, na który skła-
dać się będą fachowcy. Co prawda 
gdzieś w tle kolejnych prób reform 
Jaceniuk nadal będzie układał się z 
Poroszenką, tworząc koalicję nie tyle 
opartą na wspólnych dążeniach, co 
na wspólnym wrogu, na jakiego wyro-
sła Julia Tymoszenko, zdobywająca 
kolejny raz coraz większe poparcie w 
społeczeństwie, ale sam Hrojsman, 
jako premier, ma być człowiekiem 
rządzącym twardą ręką, zdolnym wy-
prowadzić kraj z kryzysu.

Właściwie tu powinno postawić 
się kropkę i życzyć Ukrainie, by 
rzeczywiście jej kolejny premier taki 
był, aby potrafił znaleźć dla swojego 
kraju szeroką perspektywę i plano-
wać długofalowo. Ukraińscy polity-
cy, jako oligarchowie, są zdolni do 
takiego myślenia, ale niezmiennie 
tracą tę umiejętność obejmując rzą-
dowe posady. Naród, podobnie jak i 
Zachód, wciąż zdają się wierzyć, że 
pewnego dnia w Kijowie objawi się 
zbawca, który w cudowny sposób 
wyprowadzi państwo z zaklętego 
kręgu problemów. Problem w tym, 
że naród wciąż nie jest świadom 
tego, że zbawcę musi sam wybrać. 
Głosowanie w kolejnych wyborach 
na oligarchów jest równie sensow-
ne, co spodziewanie się, że poli-
tyk uwikłany w całą sieć powiązań 
zreformuje system oparty na braku 
uczciwości. 

Sejm znowelizował 
ustawę o karcie Polaka
W piątek, 1 kwietnia br., Sejm jednogłośnie przyjął no-
welizację ustawy o Karcie Polaka. Wprowadzone zmia-
ny mają ułatwić osiedlanie się w Polsce posiadaczom 
Karty, m.in. poprzez dofinansowanie do wynajęcia 
mieszkania czy zwolnienie posiadaczy Karty Polaka 
z opłat konsularnych.

Czekając 
na zbawiciela
Dymisja Arsenija Jaceniuka chyba dla nikogo nie była 
niespodzianką – wydawała się nieunikniona i pytaniem 
było raczej kiedy, niż czy w ogóle nastąpi. Nikt też chyba 
nie wątpi, że Ukrainie są dziś potrzebne zdecydowane, 
konsekwentne, ale i szybkie reformy, które może nie tyle 
wprowadzą kraj na unijną drogę, co sprawią, że Zachód 
nie wycofa wsparcia dla Kijowa, przede wszystkim finan-
sowego, a ustąpienie premiera może dawać nadzieję na 
ich realizację. Czy jednak takie stwierdzenie nie jest prze-
jawem niczym nieuzasadnionego optymizmu? 
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Wolna trybuna

ARTUR DESKA

Walczę więc, pokornie nosząc 
na głowie wyszczerbiony hełm Don 
Kichota. Niekiedy tylko, gdy któryś 
z „wiatraków” szczególnie boleśnie 
mi „przyłoży”, albo gdy sprawa bę-
dąca boju przedmiotem jest memu 
szczególnie sercu droga – budzi się 
we mnie nie gniew szlachetny, ale 
złość, chęć zemsty i siania znisz-
czenia. Chęć bardzo niebezpieczna. 
Zaraz o szczegółach napiszę.

Gdy dźwigam się po kolejnym bo-
lesnym z ziemią spotkaniu, powalony, 
z połamaną kopią, to zastanawiam 
się, niby czemu by tak samemu nie 
użyć „wiatraczej” strategii? Czemu 
nie zacząć walczyć metodami wła-
ściwymi tym, z którymi walczę? Cze-
mu niby zawsze mam być uczciwy, 
prawdomówny, grzeczny? A może 
tak zakląć szpetnie, błoto w oczy 
rzucić, nogę podstawić, nieznacz-
nie popchnąć... W końcu przecież 
„zwycięzcy nikt sądził nie będzie”! Do 
tego – samo zwycięstwo, cóż z tego 
że podłą metodą zdobyte, świętej 
posłuży sprawie! Ot, przyznaję się ze 
smutkiem – tak, miewam takie poku-
sy! Kłamać, oszukiwać, plotkować, 
oczerniać, intrygować, podkupić i... 
zwyciężyć! Być nie śmiesznym ide-
alistą z posiniaczonym tyłkiem, ale 
dumnym zwycięzcą przyjmującym 
zwyciężonych pokłony. Silna to jest 
pokusa!

Ulec jej czy nie ulec? Aby decy-
zję taka podjąć, szukam odpowiedzi 
na odwieczne pytanie – uświęca cel 
środki, czy ich nie uświęca?!!! Je-
śli walczyć uczciwie, przestrzegać 
zasad, honorem się kierować, szla-
chetność przejawiać – to (w dzisiej-
szym świecie) przegramy zanim do 
ręki miecz weźmiemy i zanim w wir 
walki się rzucimy. Przeciwnicy bo-
wiem na podobne „przesądy” uwagi 
zwracać nie będą i już w pierwszym 
„boju” staną się zabójczy, boleśni, 
skuteczni. Oszukają, uderzą w ple-
cy, sprzedadzą, zdradzą, ograbią i 
żadnego wyrzutu sumienia nie będą 
odczuwali. Nawet na moment się 
nie zawahają! Zwycięstwo przecież 
się tyko liczy! Więc jak, może owe 
„przesądy” porzucić? Nie, oczywi-
ście nie dla tego, że to MY chcemy 
to zrobić! Nas przecież do tego zmu-
szają! Ludzie, sytuacje, warunki, po-
trzeby... Prawda, że to świetne wy-
tłumaczenie? Tak więc, to nie grzech 
jakiś, ale to czyn wymuszony będzie, 
kompromis niewielki, drobne odstęp-

stwo... Przyznajcie proszę, że nie tyl-
ko mnie podobne myśli nawiedzają. 
Być porządnym, czy skutecznym? 
Być uczciwym przegranym, czy nie-
uczciwym zwycięzcą? 

Czemu piszę o tym wszystkim? 
To oczywiste – mieszkamy na Ukra-
inie. Dookoła nas wojna. Tak, wojna! 
I nie tylko tam, na Donbasie. Ona się 
toczy wszędzie! Także w nas! Idzie 

walka o to, jaką będzie Ukraina. W 
jakim kraju przyjdzie żyć naszym 
dzieciom i wnukom. W co będą oni 
wierzyli, co cenili, co będzie dla 
nich dobrem, a co złem będzie. I tą 
naszą decyzją, o tym czy zwycię-
żać za wszelką cenę, czy czasem 
przegrać, ale za to godność, honor 
i „twarz” zachować, my właśnie o 
tym decydujemy. My, a nie kto inny! 
I właśnie to, na ile nam się uda ową 
(przez wielu za naiwność uważaną) 
czystość i uczciwość w naszych 
sercach uchronić, na tyle – wierzę 
– ostatecznie zwyciężymy. I Ukraina 
będzie normalnym państwem – bez 
korupcji, kłamstwa, oligarchów. I 
właśnie dlatego teraz, gdy ciężko 
i gdy nas łatwe i nieuczciwe zwy-
cięstwa kuszą, powinniśmy trwać 
przy prawdzie, przyjaźni, kulturze, 
uczciwości. Nawet jeśli nas to do 
rezygnacji z zysków i do niesienia 
strat zmusza.

Patos? Wielkie słowa? A wcale 
nie! To, tak jak te walki z „wiatrakami”, 
jest nasza ukraińska codzienność. 
Możemy uczciwie, możemy nieuczci-
wie. Możemy brać, możemy żądać, 
możemy manipulować. Możemy, ale 
nie musimy. To nasza decyzja. Nie 
opisuję konkretnych sytuacji – spe-
cjalnie. Wszyscy i beze mnie wiedzą 
co i jak Ukrainę rujnuje. Nie tę „kijow-

ską”, ale tę naszą, która jest dookoła 
nas, na wyciągnięcie ręki.

Chyba nikomu nie trzeba wyja-
śniać, że bez jednoznacznego opo-
wiedzenia się przez nas po stronie 
wartości, a nie korzyści (wszelakich), 
normalnego kraju zbudować się nie 
uda. Żaden prezydent, premier, mini-
ster, nawet gdyby aniołami byli, gdy-
by nawet dzień i noc o reformowaniu 

państwa myśleli, gdyby oligarchów, 
łapówkarzy, oszustów ścigać chcieli 
– bez naszego, bez tego wewnętrz-
nego zwycięstwa, niczego nie zrobią 
i tyle. I to wcale nie jest tekst broniący 
decyzji i postępków dzisiaj Ukrainą 
rządzących, lecz prosta konstatacja 
faktu, bo w naszych miastach, mia-
steczkach, wioskach i domach – to 
my stanowimy co jest dobrem, a co 
złem, co jest akceptowalne, a co na-
ganne. I te nasze decyzje składają 
się na to, co się w państwie dzieje. 
Dlatego chociaż silne jest zwycię-
stwa pragnienie, a poczucie porażki 
(szczególnie tej niezasłużonej) jest 
gorzkie i bolesne, to uważam, że 
jeśli ceną naszego zwycięstwa ma 
być wartości porzucenie, to już le-
piej przegrać raz jeszcze i w milcze-
niu zbierać siły do kolejnej bitwy. 

Uwaga! Ja nie nawołuję wcale 
by ręce podnieść do góry i z walki 
zrezygnować! Nie! Walczmy! Walcz-
my o nas, nasze rodziny, przyjaciół, 
dobrobyt, miłość, szczęście, sławę... 
Tyle, że proszę – róbmy to uczciwie, 
po rycersku. Prawda, walcząc w ten 
sposób mniej, od tych nieuczciwych, 
szans na zwycięstwo mamy, ale wie-
rzę, że mimo wszystko zwyciężyć 
mamy szansę... A tymczasem ja do 
„moich wiatraków” wracam – znowu 
„powyrastały”...

AgnieszkA PiAseckA

Chciałabym też aby poniższe 
słowa były odczytane jak życzliwe 
apolityczne rekomendacje, do wy-
korzystania przez wszystkich ludzi 
dobrej woli. 

- Polska robi dla Ukrainy bardzo 
dużo – powiedział ambasador Jan 
Tombiński na jednym z licznych przy-
jęć, na które czasem muszę chodzić. 

Dobrze by było jednak, by te 
wysiłki Polska skoordynowała – po-
myślałam sobie – i by były bardziej 
widoczne. Wiem świetnie, że nie o 
wszystkim należy trąbić na prawo i 
lewo. Nie każdy deal i nie każdy con-
sulting powinien być rozreklamowa-
ny w mediach, bo są obszary, gdzie 
to służy, a są i takie, gdzie powinno 
się milczeć, jak chociażby reforma 
sektora bezpieczeństwa. 

Jednakże myślę, że bardzo po-
mogłoby mapowanie danych. Gdyby 
tak w każdej państwowej instytucji 
istniała jedna osoba mająca za za-
danie mieć wiedzę o tym, jacy eks-
perci w jakich uczestniczą pracach 
i projektach, i wysyłać tę informację 
do zbiorczej ogólnopolskiej bazy da-
nych pod roboczym tytułem Polska 
Pomoc Techniczna i Humanitarna, 
uprościłoby to wiele spraw. Po pierw-
sze, robiąc projekt wiedziałabym, 
czy go nie kopiuję. Zaznaczę, że nie 
chodzi o szczegółowy know-how, bo 
tym się raczej sama nie dzielę, tylko 
o świadomość, że KSAP prowadzi 
konsulting do ustawy o reformie służ-
by publicznej, to wtedy dwa razy się 
zastanowię czy jest sens wchodzić 
na to samo pole. 

Ktoś powie: „ok, a beneficjenci 
nie informują?”. No właśnie, nie. Nie 
należy mieć zbyt wielkich oczekiwań, 
jeżeli chodzi o zaawansowane tech-
niki zarządzania wiedzą w krajach 
rozwijających się. Beneficjent z re-
guły nie zdaje sobie sprawy, że cos 
jest ważne. Że z punktu widzenia ce-
lowości wydatków na określony pro-
jekt, donor powinien się dowiedzieć, 
że jest szósty w kolejce z podobnym 
pomysłem, i że zasadniczo ofert jest 
tyle, ile startujących do seksownej 
panny na wydaniu. 

Z punktu widzenia efektywności 
i tak zawsze największe szanse bę-
dzie miał projekt twinningowy ze spo-
rą kontrolą implementacji, oczywiście 
z poszanowaniem suwerenności in-
stytucji. Ale każdy, nawet najzwyklej-
szy projekt na 10 000 złotych mający 
za zadanie zorganizowanie wymiany 
studenckiej dla 5 osób, ma większe 
szanse powodzenia, jeżeli nie wyła-
muje na siłę otwartych drzwi. 

W tym całym układzie jest bardzo 
ważną placówka dyplomatyczna, a 
zasadniczo docelowo jedna osoba, 
mająca za zadanie posiadać możliwą 

całość informacji o pomocy technicz-
nej płynącej do kraju goszczącego 
zarówno ze strony sektora rządowe-
go, jak i NGO. Tego rodzaju osoba, 
pojawiająca się na różnych z pozoru 
nieważnych konferencjach, jest w 
stanie nawiązać z beneficjentami re-
lacje pozwalające w przyszłości oce-
nić sensowność lokowania środków 
w określone projekty i może również 
określić konkretnie, jak pomoc jest 
wykorzystywana i czy beneficjent 
rzeczywiście wdraża określone roz-
wiązania. 

Szczególnie palącą kwestią przy 
konsultingu ds. reform w krajach 
przechodzących transformację jest 
nieznajomość realiów przez instytu-
cje z kraju donora. Wielokrotnie wi-
działam, jak lekko było manipulować 
przyzwyczajonymi do niezależnego 
korpusu sędziowskiego Brytyjczy-
kami i wmawiać im, że aktywiści na 
Ukrainie uderzają w niezależność sę-
dziowską, a lustracja to jedno wielkie 
naruszenie praw człowieka. 

Osoba badająca potrzeby i anali-
zująca „rynek” wsparcia reform jest w 
stanie wesprzeć wysiłki kraju donora, 
w tym przepadku Polski, poprzez 
kontekstualizację. Jest ona na wagę 
złota, jeśli analizy i rozwiązania mają 
być dostosowane do potrzeb benefi-
cjenta. 

Ważne też jest być widocznym. 
Często widzę tu i ówdzie ambasado-
rów Litwy, Czech i Szwecji na konfe-
rencjach dotyczących reform ekono-
micznych, sądowych, terytorialnych 
czy walki z korupcją. Jest baner 
ambasady, pojawia się ambasador 
na 15 minut, potem idzie, a jakiś 
jego przedstawiciel zostaje chociaż 
do obiadu. Naprawdę priorytetowo 
ważne konferencje to te, na których 
ambasador USA Geoffrey Pyatt jest 
obecny do samego końca.  

Powyższe idee nie wymaga-
ją wybitnie wielkich nakładów, a 
odpowiedniego rozlokowania sił i 
środków. Polska aby była widocz-
na i obecna, musi trochę mniej 
prowincjonalnie myśleć o pomocy 
rozwojowej. Nawet jeżeli szlag mnie 
trafia, gdy czytam kolejny rozpisa-
ny konkurs, w którym za 10 tysięcy 
dolarów mam wymyślić coś innowa-
cyjnego, a najlepiej rozwiązać w ca-
łości problem propagandy rosyjskiej 
w Donbasie, to jednak wiem, że to 
wszystko jest ważne i trzeba być 
widocznym. 

Trzeba też zainwestować. Istnie-
jący do dzisiaj Biełsat jest forpocztą 
prowadzonych z sukcesem projek-
tów, ale potrzebuje mieć zapewnio-
ne finansowanie i być wpisany w 
szerszą strategię celów i priorytetów 
polityki wschodniej. Pod warunkiem, 
że tej kompleksowej strategii się do-
robimy. 

Ja – Don kichot
Jakoś powoli przyzwyczajam się do walki z wiatra-
kami. z pewnym fatalizmu poczuciem zbroi rzemie-
nie dociągam, hełm na głowę wkładam i do boju 
ruszam. Niemal już rutyna. Nie, to nie tak, że jest 
mi obojętne czy, z kim i o co walczę. Czemu więc o 
rutynie i fatalizmie piszę? Zwyczajnie – o ile kiedyś 
zażarte boje toczone w słusznych, acz beznadziej-
nych sprawach były dla mnie, świeżo przybyłego 
z Polski czymś niezwykłym, to teraz, po 13 latach 
tutaj przeżytych, są niemal codziennością. 
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Słów kilka o pomocy 
rozwojowej 
Poniższe zapiski to efekt ponad 
dwuletniej pracy związanej z wdra-
żaniem międzynarodowej pomocy 
technicznej. Są one pisane z subiek-
tywnej pozycji obserwatora środo-
wiska międzynarodowego na fronto-
wej placówce, jaką jest Kijów. 
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Przegląd wydarzeń

CMYK CMYK

Konferencję zorganizował OŚRO-
DEK BADAŃ NAD HISTORIĄ I TRA-
DYCJĄ METROPOLII LWOWSKIEJ 
OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO. – Jest 
to bardzo ważne wydarzenie dla 
historii naszego Kościoła także w 
dzisiejszej sytuacji – podkreślił arcy-
biskup Mieczysław Mokrzycki. Lwow-
ski metropolita przekazał prelegen-
tom medale pamiątkowe z okazji 25. 
rocznicy reaktywowania Kościoła ła-
cińskiego na Ukrainie przez papieża 
Jana Pawła II. Minister Kwiatkowski 
w imieniu prezydenta RP podzięko-
wał organizatorom konferencji za za-
proszenie oraz życzył naukowcom z 
Ukrainy i Polski ażeby oni byli dumni 
z tych wydarzeń, które wszyscy tutaj 
wspominają. 

łączność z Polską trwała. To jest 
wielkie dzieło” marszałek Stanisław 
Karczewski powiedział również o 
tym, że Senat, który przejął środ-
ki od MSZ, będzie dbał o Polaków 
we Lwowie, a także za granicą. – 
Najważniejszym dla nas zadaniem 
jest dobudowanie Domu Polskiego 
we Lwowie i o to będziemy dbali i 
zabiegali. Liczę na wsparcie przez 
premier Beatę Szydło oraz rządu, 
ponieważ z tych środków, co mamy 
w Senacie, budowa mogła by trwać 
długo – podkreślił marszałek.

Następnie minister Adam Kwiat-
kowski w imieniu prezydenta RP 
Andrzeja Dudy wręczył zasłużonym 
przedstawicielkom środowiska pol-
skiego odznaczenia państwowe.

Podczas uroczystości konsul 
generalny RP we Lwowie Wiesław 

dzia Bożego oraz w 25. rocznicę 
odnowienia struktur Kościoła rzym-
skokatolickiego na Ukrainie. 

Podczas mszy świętej arcybiskup 
Mokrzycki poświęcił też poznańską 
kopię obrazu Matki Bożej Łaskawej 
oraz mościską kopię Matki Bożej 
Częstochowskiej. 

Po zakończeniu liturgii sekretarz 
stanu i szef gabinetu prezydenta RP 
Andrzeja Dudy Adam Kwiatkowski 
odczytał list głowy państwa polskie-
go, a marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski ogłosił uchwałę Senatu w 
360. rocznicę ślubów lwowskich. 

W uroczystościach w lwowskiej 
katedrze uczestniczyli m.in. ambasa-
dor RP w Kijowie Henryk Litwin i kon-
sul generalny RP we Lwowie Wiesław 
Mazur. Na mszy św. byli też: biskup 
pomocniczy archidiecezji lwowskiej 
Benedykt Aleksijczuk z Ukraińskiego 
Kościoła Greckokatolickiego, wła-
dze ukraińskie, m.in. wicewojewoda 
lwowski Jurij Pidlisnyj, przewodni-
czący miasta Lwowa Andrij Sadowyj 
oraz arcybiskup lwowski i sokalski 
Dymytrij Rudiuk z Ukraińskiego Ko-
ścioła Prawosławnego Patriarchatu 
Kijowskiego. Godnemu przeżywaniu 
liturgii pomogła orkiestra i chór „Ni-
colaus” z Kraczkowej z Polski oraz 
Telewizja TRWAM i Radio Maryja. 
Obecny był ich dyrektor o. redemp-
torysta Tadeusz Rydzyk. 

Tego samego dnia szef gabi-
netu prezydenta RP Andrzeja Dudy 

Szef gabinetu prezydenta RP Adam kwiatkowski 
z wizytą we Lwowie
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(dokończenie ze s. 1)

Adam Kwiatkowski, dyrektor Biura 
do spraw kontaktu z Polakami za 
granicą Kazimierz Kuberski, członek 
Narodowej Rady Rozwoju przy pre-
zydencie RP Rafał Dzięciołowski, 
prezes zarządu fundacji „Wolność 
i Demokracja” Robert Czyżewski i 
konsul Marian Orlikowski odwiedzi-
li siedzibę Kuriera Galicyjskiego i 
spotkali się z dziennikarzami naszej 
redakcji. 

W tym dniu odbyło się również 
przyjęcie w Kurii Metropolitalnej z 

udziałem duchowieństwa, polskich 
parlamentarzystów i przedstawicieli 
gabinetu prezydenta RP, reprezen-
tantów świata nauki i miejscowych 
organizacji polskich. Wieczorem 9 
kwietnia w katedrze lwowskiej odbył 
się uroczysty koncert w 360. rocznicę 
ślubów lwowskich Jana Kazimierza 
„Z muzyką Jasnogórską w Hołdzie 
Pani Lwowskiej” w wykonaniu Chóru 
i Orkiestry Kameralnej NICOLAUS 
pod batutą Zdzisława Magonia z 
Kraczkowej k. Łańcuta. Minister Adam kwiatkowski (od lewej) i dyrektor Biura do 

spraw kontaktu z Polakami za granicą Kazimierz Kuberski 
w redakcji kuriera galicyjskiego
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Delegacja na cmentarzu w Zimnej Wodzie k. Lwowa

W Konsulacie Generalnym RP we Lwowie

W piątek, 8 kwietnia odbyło 
się spotkanie w Konsulacie Gene-
ralnym RP we Lwowie. Marszałek 
Senatu RP Stanisław Karczewski 
przywitał obecnych na sali i po-
wiedział: „Przed chwilą byliśmy na 
wzruszającej uroczystości w domu 
pani Jadwigi Zappe, podczas któ-
rej minister Adam Kwiatkowski w 
imieniu prezydenta Andrzeja Dudy 
odznaczył wysokim odznaczeniem 
szanowną jubilatkę, która ukończy-
ła 90 lat. Podczas spotkania wzru-
szona pani Jadwiga powiedziała, 
że to dla niej wielki zaszczyt oraz 
skromnie dodała, że takie wysokie 
odznaczenie jej się nie należy. Dzię-
kowaliśmy pani Zappe za to, że jest, 
i za to, że dbała przez cale życie o 
polskość. Państwo również dbacie 
o to, żeby język polski, tradycja i 

Mazur wręczył 22 osobom akty nada-
nia obywatelstwa polskiego.

- Katedra lwowska w ponad 
sześćsetletniej swej historii była 
świadkiem wielu ważnych dla na-
szego Narodu wydarzeń. Jednym z 
najważniejszych faktów są bez wąt-
pienia śluby króla Jana Kazimierza, 
złożone przed czczonym we Lwowie 
wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej 
– powiedział 9 kwietnia arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki witając gości 
z Ukrainy i Polski. Uczestniczyli oni 
w uroczystej mszy św. z okazji 360-
lecia ślubów, której przewodniczył i 
wygłosił homilię arcybiskup Wacław 
Depo, metropolita częstochowski.

Arcybiskup Mokrzycki podkreślił, 
że ponowne ślubowanie w lwowskiej 
katedrze ma miejsce w Nadzwyczaj-
nym Roku Jubileuszowym Miłosier-

Abp Mieczysław Mokrzycki odczytał Akt zawierzenia Matce 
Bożej Łaskawej
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Za wybitne zasługi w krzewieniu 
polskości i kultywowaniu polskich 
tradycji narodowych zostały odzna-
czone:
Krzyżem Ofi cerskim Orderu 
Odrodzenia Polski: 
Antonina KOWALSKA
Za wybitne zasługi w krzewieniu pol-
skiej kultury, za kształtowanie moral-
nej i patriotycznej postawy młodzieży 
na Ukrainie, za działalność na rzecz 
dialogu polsko-ukraińskiego. 
Krzyżem Ofi cerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej
Jadwiga ZAPPE
Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej
Halina MAKOWSKA

Pośmiertnie za wybitne zasługi 
w krzewieniu polskości i kultywo-

waniu polskich tradycji narodowych 
zostały odznaczone:

Krzyżem Komandorskim z 
Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski:
Janina Jadwiga ZAMOJSKA 
Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski:
Bożena RAFALSKA 
Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski:
Janina SOSABOWSKA 
Irena PELCZARSKA
Za wybitne zasługi w krzewieniu pol-
skiej kultury, za kształtowanie moral-
nej i patriotycznej postawy młodzieży 
na Ukrainie, za działalność na rzecz 
dialogu polsko-ukraińskiego.
Krzyżem Ofi cerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej
Irena ZAPPE.
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KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
tekst i zdjęcia

Po uroczystościach 9 kwietnia w 
katedrze lwowskiej, kolejną imprezą 
zorganizowaną przez Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich oddział w Po-
znaniu było spotkanie z Lwowiakami 
w Teatrze Młodego Widza. Spotkanie 
to zaszczycił swoim udziałem metro-
polita lwowski abp Mieczysław Mo-
krzycki, który wręczył organizatorowi 
i promotorowi inicjatyw poznańskiego 
Towarzystwa Stanisławowi Łukasie-
wiczowi medal, wybity z okazji 25-
lecia odnowienia struktur Kościoła 
katolickiego na Ukrainie. Odbyła 
się też miła uroczystość – wręcze-
nie ufundowanej przez Towarzy-
stwo statuetki lwa „Semper Fidelis” 
Mirosławie Tomeckiej, założycielce 
i prezesowi Towarzystwa Pomocy 
Polakom „Wielkie Serce” w Nowym 
Rozdole. Stworzyła ona od podstaw 
ośrodek kulturalno-oświatowy, a w 
nim Polską Szkołę im. Karoliny Lanc-
korońskiej. Każdego roku z wielkim 
rozmachem organizuje Dni Kultury 
Polskiej, w których uczestniczy wielu 
lokalnych mieszkańców mogących 
poznać naszą kulturę i historię. Cały 

swój wolny czas poświęca pracy z 
młodzieżą i dziećmi. Jej wysiłek przy-
nosi wymierne efekty, które docenił 
poznański Zarząd TML.

Ponieważ w Poznaniu uroczy-
ście obchodzona jest 1050. rocznica 
Chrztu Polski, więc nie mogło zabrak-
nąć i tego akcentu. Tomasz Łuczew-
ski, przewodnik i historyk z zamiłowa-
nia, w niezwykle atrakcyjny sposób, 
z właściwą sobie swadą przedstawił 
losy chrztu Polski i jej pierwszych lat 
po chrzcie. Następnym punktem pro-
gramu był montaż słowno-muzyczny 
z elementami choreografii w wyko-
naniu młodzieży z Nowego Rozdołu. 
Tu należy zaznaczyć, że była to pre-
miera programu. Na scenie pojawia 
się Polska, jej wybitne postacie: na-
ukowcy, wieszcz, poeci i pisarze, ale 
też i prości jej mieszkańcy, tworzący 

jej potęgę i sławę. Przeplatane jest 
to fragmentami piosenek i wierszy, a 
grupa taneczna wykonała niezwykle 
interesujący układ z trzema flagami 
narodowymi. Widać, że wiele pracy 
Mirosława Tomecka i jej nauczyciele 
włożyli w przygotowanie tego progra-
mu. Tym wystąpieniem młodzież z 
Nowego Rozdołu potwierdziła, że ich 
prezes całkowicie zasłużenie otrzy-
mała honorowe wyróżnienie poznań-
skiego TML-u.

Z kolei młodzież z 65 poznań-
skiego gimnazjum im. Orląt Lwow-
skich wykonała wiązankę niezna-
nych we Lwowie piosenek o lwow-
skich młodych bohaterach. A lwowski 

chór „Echo” wykonał kilka znanych 
melodii ze swego repertuaru i pory-
wał widownię piosenkami lwowskimi. 
Przez cały wieczór panowała miła at-
mosfera, a widownia z zainteresowa-
niem oglądała program artystyczny i 
nagradzała kolejne pozycje gromkimi 
brawami.

Po programie udało nam się za-
mienić kilka słów z organizatorami 
imprezy. katarzyna kwinecka, 
wiceprezes Towarzystwa, osoba z 
„pokolenia milenijnego” (jak siebie 
sama określiła) była inicjatorką stwo-
rzenia kopii obrazu MB Łaskawej 
i umieszczenia jej w jednym z ko-
ściołów poznańskich:

Była to pani inicjatywa 
– stworzenie kopii obrazu 
lwowskiego. Jak zrodził się 
ten pomysł?

Czy artysta, tworzący tę 
kopię, czuł się zaszczycony, 
czuł presję zadania?

Jan Śliwiński, artysta który stwo-
rzył te kopię, czuł się z jednej strony 
zaszczycony, a z drugiej strony był 
przejęty powierzonym mu zadaniem. 
Był tu dziś we Lwowie, oglądał tę 
lwowską kopię i dodatkowo tworzył 
jeszcze dokumentację tego obrazu. 
Chodziło tu głównie o korony, który-
mi koronowana jest Matka Boża i 
Chrystus, bo nasz obraz też będzie 
miał takie korony i trzeba je jeszcze 
wykonać, aby w Poznaniu obraz MB 
Łaskawej zabłysnął w całej okaza-
łości.

Do inicjatora i organizatora uro-
czystości we Lwowie Stanisława 
Łukasiewicza zwróciliśmy się z 
pytaniem jak udało się z dalekiego 
Poznania zorganizować taką uro-
czystość we Lwowie?

- Sam Łukasiewicz by tu nicze-
go nie dokonał, gdyby nie pomoc 
wielu ludzi. Naturalnie wykorzysta-
łem swoje przyjacielskie kontakty, 
możliwość kontaktu mailowego itd. 
Wszystko to powoduje, że dzięki ta-
kiej codziennej łączności udało się 
dopiąć te uroczystości i wszystko 

Jestem bardzo mile zaskoczona 
i wdzięczna wszystkim, kto przyczy-
nił się do tego wyróżnienia. Właści-
wie jedynie go odebrałam, bo jest 
zasługą całej naszej społeczności 
polskiej z Nowego Rozdołu – szkoły i 
Towarzystwa „Wielkie Serce”. Mamy 
bardzo wspaniałe dzieci, które garną 
się do nauki. Lubią takie imprezy, 
same przychodzą do nas z prośbą 
o nowe wiersze, nowe piosenki. Po 
prostu widać, że żyją tą polskością.

Jak zaczęły się pani kon-
takty z Poznaniem?

Przed trzema laty po raz pierw-
szy dotarli do nas z paczkami na 
Boże Narodzenie. Pan Stanisław 
jest tym świętym Mikołajem, który 
do nas co roku przyjeżdża. Pan Sta-
nisław i pani Bożena Łączkowska 
odwiedzili nas podczas Dni Polskich 
w Nowym Rozdole i zobaczyli jak 
działamy. Byli mile zaskoczeni tym, 
jak u nas kultywuje się tradycje pol-
skie i polskość w ogóle. Ten program, 
który pokazaliśmy dziś tu we Lwowie, 
jest naszym nowym opracowaniem i 
była to jego premiera. Mamy nadzie-
ję, że uda się nam go pokazać i w 
Polsce. W naszym dorobku mamy 
też Jasełka, z którymi objeździliśmy 
już prawie całą Polskę. Mirosława Tomecka i Stanisław Łukasiewicz

Zespół z Nowego Rozdołu

Poznań we Lwowie
Dni Lwowa w Poznaniu w tym roku miały szczególny prze-
bieg. W dużej mierze stało się to dzięki inicjatywie Kata-
rzyny kwineckiej stworzenia kopii obrazu Matki Boskiej 
Łaskawej z katedry lwowskiej z okazji 360. rocznicy ślubów 
króla Jana Kazimierza. Kopia została uroczyście poświę-
cona podczas mszy św. w katedrze lwowskiej przez abp. 
Mieczysława Mokrzyckiego, a w październiku br. ma być 
umieszczona w kościele św. Małgorzaty w Poznaniu.

Pomysł zrodził się stąd, że jestem 
rocznikiem z pokolenia milenijnego – 
1966. Teraz, gdy obchodzimy 1050. 
rocznicę Chrztu Polski i 50. rocznicę 
ślubów Jasnogórskich, stwierdziłam, 
że mój rocznik, ale również i rocz-
niki zbliżone, ci ludzie mogli by dać 
świadectwo przez jakąś inicjatywę. 
360. rocznica ślubów Jana Kazimie-
rza nasunęła mi pomysł zadziałania 
w tym kierunku. Tak jakoś nagle 
powstała inicjatywa stworzenia kopii 
obrazu lwowskiej Matki Boskiej Ła-
skawej, poświęcenie jej tu, w miej-
scu gdzie powstała i przewieść ją do 
Poznania – na te ziemie, gdzie przed 
1050 laty odbył się Chrzest Polski. Ta 
kopia zostanie uroczyście wniesiona 
do katedry poznańskiej, a następnie 
w procesji przeniesiona do kościoła 
św. Małgorzaty, który będzie jej stałą 
siedzibą. Te uroczystości będą miały 
miejsce 2 października.

Czy były jakieś trudności 
z realizacja tej inicjatywy?

Gdy byliśmy tu we Lwowie w 
grudniu ubiegłego roku z akcją chary-
tatywną, przyjął nas abp Mieczysław 
Mokrzycki, który poparł naszą inicja-
tywę i zrobił wszystko, żeby ta kopia 
powstała. Skierował pismo do prałata 
katedry wawelskiej ks. Sochackiego, 
bo tam znajduje się średniowieczny 
oryginał obrazu. Dostaliśmy wszelką 
dokumentację i nie mieliśmy żadnych 
problemów z wykonaniem kopii.

Chór „Echo” ze Lwowa

poszło gładko. Jestem szczęśli-
wy, że udało mi się zaangażować 
zespół z Nowego Rozdołu, chór 
„Echo” i udało się przywieść mło-
dzież z naszej 65. Wszystko to po-
woduje, że przez takie imprezy po-
znajemy nowych przyjaciół, mamy 
nowe kontakty i nowe zespoły za-
praszamy do Poznania na nasze 
Dni Lwowa – podkreślił skromnie 
pan Stanisław.

Rozmawialiśmy też z dzisiejszą 
laureatką statuetki Lwa „Semper 
Fidelis” Mirosławą Tomecką z 
Nowego Rozdołu:

Gratulujemy pani wyróż-
nienia. Występ pani uczniów 
był najlepszym dowodem, 
że otrzymała je pani zasłu-
żenie.

Cieszę się bardzo, że pracuję 
z tak wspaniałymi nauczycielami, 
mamy tak wspaniałych rodziców, 
zawsze chętnych do pomocy i ak-
tywnie uczestniczących w życiu 
naszego Towarzystwa. Jedynym 
naszym kłopotem jest brak kadry 
nauczycielskiej. W tej chwili w szko-
le mamy ponad 100 dzieci. Mamy 
jedną panią nauczycielkę z Polski, 
przysłaną do nas z ORPEGu, ale to 
jest za mało. Pomimo próśb, jakoś 
na razie nie możemy doprosić się o 
następne nauczycielki. Moglibyśmy 
wtedy zwiększyć liczbę uczniów, bo 
chętnych mamy wiele. Przyjeżdżają 
do nas dzieci z sąsiednich miejsco-
wości – Mikołajowa, Żydaczowa, i też 
są chętne do nauki.

Dziękuję i raz jeszcze gra-
tuluję wyróżnienia.
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Przegląd wydarzeń

Prasa polska o Ukrainie
opracował
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Wiceprezydent USA Joe 
Biden powiedział prezy-
dentowi Ukrainy Petrowi 

Poroszence, że USA przygotowują 
się do udzielenia Ukrainie dodatkowej 
pomocy na zapewnienie bezpieczeń-
stwa w wysokości 335 mln dolarów – 
poinformował w czwartek Biały Dom.

Biden spotkał się z Poroszenką 
na marginesie waszyngtońskiego 
szczytu poświęconego bezpieczeń-
stwu nuklearnemu. Według Białego 
Domu Biden powiedział też ukraiń-
skiemu prezydentowi, że starania 
Kijowa mające na celu sformowanie 
zorientowanego na reformy rządu 
mają kluczowe znaczenie dla odblo-
kowania międzynarodowej pomocy 
gospodarczej.

Biden wymienił w tym kontekście 
udzielenie przez USA gwarancji po-
życzki w wysokości 1 mld dolarów. 

Biden obiecuje Ukrainie 
dodatkową pomoc. 

01.04.2016

W czasie mszy w Nie-
dzielę Miłosierdzia Bo-
żego papież Franciszek 

zapowiedział zbiórkę pieniędzy na 
pomoc dla ludności Ukrainy. Odbę-
dzie się ona, ogłosił, w kościołach ka-
tolickich w całej Europie 24 kwietnia.

Zwracając się do wiernych przed 
modlitwą Regina Coeli, papież po-
wiedział:

- Moje myśli biegną do wszystkich 
narodów pragnących pojednania i po-
koju. Myślę szczególnie o dramacie 
tych, którzy cierpią z powodu konse-
kwencji przemocy na Ukrainie, tych, 
pozostających na terenach wstrzą-
sanych walkami, które spowodowały 
śmierć tysięcy ludzi i o tych – o ponad 
milionie – zmuszonych do opuszcze-
nia tych ziem przez utrzymującą się 
poważną sytuację – zaznaczył pa-
pież. – Postanowiłem ogłosić pomoc 
humanitarną na ich rzecz. W tym 
celu odbędzie się specjalna zbiórka 
we wszystkich kościołach katolickich 
w Europie w niedzielę 24 kwietnia – 
oświadczył Franciszek. 

Zachęcił wiernych do udziału w 
tej inicjatywie. Wyraził pragnienie, 
by gest ten pomógł krzewieniu „bez-
zwłocznego pokoju i poszanowania 
prawa na tej tak bardzo doświadczo-
nej ziemi”.

Papież Franciszek 
zapowiedział zbiórkę 

pieniędzy dla ludności 
Ukrainy. 03.04.2016

Lista najniebezpiecz-
niejszych miast Europy 

ukazała się w niemieckim „Bildzie”. 
Państwa, które się na niej znalazły, 
zostały zamieszczone w raporcie 
opracowanym przez firmę „Mercer”. 
Konsultingowa firma przygotowująca 
raport zbadała jakość i warunki życia 
oraz bezpieczeństwo w około 230 mia-
stach na całym świecie. Badanie opar-
to na wskaźnikach dotyczących staty-
styk przestępczości, stanu stabilności 
wewnętrznej czy ogólnej sytuacji geo-
politycznej miasta. Z kontynentu euro-
pejskiego wytypowano 17 państw. 

Na pierwszym miejscu uplaso-
wał się Kijów, stolica Ukrainy. Na dru-
gim miejscu – Belgrad. Warszawa 
zajmuje 9 miejsce na liście „Bilda”, 
pomiędzy Tallinnem i Budapesztem. 
A za najbezpieczniejsze miasto w 
Europie, jak wynika z badań, uznano 
Paryż. 

Z nieznanych przyczyn pod uwa-
gę nie brano Berlina i Brukseli (bada-
nie prowadzone były przed atakami 
terrorystycznymi w tym mieście).

Najgroźniejsze miasta 
Europy. 03.04.2016

Największy w historii 
wyciek tajnych dokumentów – fikcyj-
ne firmy i lewe transakcje, zaś „boha-
terami” afery są najważniejsi politycy, 
ci byli i wciąż urzędujący oraz ich 
znajomi, celebryci, wreszcie byli dyk-
tatorzy. Najpierw informację otrzyma-
ła niemiecka gazeta „Sueddeutsche 
Zeitung”, potem opublikowało je 
Międzynarodowe Konsorcjum Dzien-
nikarzy Śledczych. 

Ponad jedenaście milionów do-
kumentów ukazuje działanie jednej 
z najbardziej tajemniczych firm na 
świecie – panamskiej kancelarii praw-
niczej Mossack Fonseca. Dla swoich 
klientów stworzyła ona około 200 ty-
sięcy firm w tzw. rajach podatkowych. 
Klientami wspomnianej firmy była 
światowa śmietanka towarzysko-po-
lityczno-biznesowa, m.in.: monarcha 
Arabii Saudyjskiej, obecni prezydenci 
Argentyny, Ukrainy i Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, byli premierzy 
Gruzji, Islandii, Iraku, Ukrainy, Jor-
danii i Kataru. Mossack Fonseca 
zajmowała się także operacjami syna 
byłego egipskiego dyktatora Muba-
raka, przyjaciółmi prezydenta Rosji 
Władimira Putina, córki byłego pre-
miera Chin itd. 

W dokumentach pojawia się na-
zwisko przyjaciela Władimira Putina 
i ojca chrzestnego jego córki Marii 
wiolonczelisty Siergieja Roldugina. 
Ten ostatni miał pobrać 200 mln 
dolarów kredytu na zakup jednej ze 
spółek, za którą zapłacił… dolara. 

Nie zabrakło też wśród bohate-
rów afery Leo Messiego, jednego z 
najlepszych i najbogatszych piłkarzy 
świata. 

Panama Papers: Wyciekły 
dokumenty kancelarii 

Mossack Fonseca. 
03.04.2016 

Prezydent Ukrainy Petro 
Poroszenko nie sprzedał 

swojego biznesu. Próbował natomiast 
zarejestrować go w rajach podatko-
wych. Informacje na ten temat podali 
dziennikarze programu śledczego 
„Slidstwo.info” ukraińskiej Telewizji 
Obywatelskiej, gdzie wyemitowano 
program, w którym poruszono temat 
przedsiębiorstwa prezydenta Petra 
Poroszenki.

Prezydent Ukrainy w styczniu 
tego roku informował, że przekazał 
zarządzanie swojego majątku fundu-
szowi powierniczemu. Poroszenko 
miał nie mieć wpływu na los swoich 
przedsiębiorstw (tzw. blind trust). 
Przedstawiciele Administracji Prezy-
denta informują natomiast, że dopie-
ro trwają przygotowania do takiego 

kroku. Jednocześnie nie potrafią 
wskazać funduszu, z którym Poro-
szenko podpisał umowę. 

Śledczy informują, że po rewo-
lucji w 2014 roku szef państwa zało-
żył kilka firm w rajach podatkowych. 
W ten sposób miał zarządzać, przy 
wykorzystaniu łańcuszka firm, eu-
ropejskim oddziałem firmy cukierni-
czej Roshen. Działania Poroszenki 
w rajach podatkowych odbywały się 
w czasie największych walk w Za-
głębiu Donieckim.

Panama Papers: 
Podwójne życie Poroszenki. 

p.mal, 04.04.2016

Była premier Ukrainy Ju-
lia Tymoszenko oświad-
czyła we wtorek, że jej 

partia Batkiwszczyna przechodzi do 
opozycji parlamentarnej i nie będzie 
więcej uczestniczyła w toczących się 
w Kijowie negocjacjach koalicyjnych 
w sprawie nowego rządu. – Mogę 
dziś ogłosić wspólne stanowisko na-
szej siły politycznej. Podjęliśmy de-
cyzję, że opuszczamy pozbawione 
perspektyw rozmowy o nowej koalicji. 
Przechodzimy do demokratycznej, 
proeuropejskiej opozycji – powiedzia-
ła Tymoszenko po konferencji swojej 
partii we Lwowie.

Przywódczyni Batkiwszczyny 
zapowiedziała walkę przeciwko „sta-
remu systemowi” i połączeniu ekipy, 
która przyszła do władzy po prote-
stach na Majdanie z przełomu 2014 
i 2015 roku z „oligarchiczną mafią”. 
– Idziemy do boju przeciwko rujno-
waniu gospodarki Ukrainy i przeciw 
niszczeniu życia każdej ukraińskiej 
rodziny – mówiła była premier, cyto-
wana przez swoje służby prasowe.

Tymoszenko poinformowała jed-
nocześnie, że jej partia nadal będzie 
popierała w parlamencie korzystne 
dla państwa inicjatywy ustawodaw-
cze. Oceniła także, że przejście do 
opozycji jest jedynym możliwym wyj-
ściem dla Batkiwszczyny w obecnej 
sytuacji. – Inaczej moglibyśmy stać 
się przykrywką dla tego bałaganu, z 
którym mamy do czynienia za kuli-
sami – podkreśliła.

Partia byłej premier 
Tymoszenko przechodzi do 

opozycji. 
Jarosław Junko, 05.04.2016

W referendum Holendrzy 
zdecydowanie wypowie-
dzieli się przeciwko umo-

wie stowarzyszeniowej UE z Ukrainą. 
Według wstępnych wyników, prze-
ciwko umowie głosowało aż 61 proc. 
wyborców. Około 38 proc. wyborców 
poparło umowę. Referendum jest 
ważne, bo frekwencja przekroczyła 
32 proc.

Mimo niewiążącego charakteru 
głosowania premier Holandii Mark 
Rutte oświadczył w środę wieczo-
rem, że nie zignoruje wyniku, a 
jego rząd może ponownie rozważyć 
kwestię ratyfikowania umowy sto-
warzyszeniowej Unii Europejskiej z 
Ukrainą. Dodał, że potrzeba będzie 
czasu na ustalenie, jaka decyzja zo-
stanie podjęta.

Przywódca eurosceptycznej i an-
tyimigracyjnej Partii na rzecz Wolno-

ści (PVV)) Geert Wilders z ogromnym 
zadowoleniem przyjął wynik referen-
dum. – To wotum nieufności wobec 
elit w Brukseli i Hadze. To początek 
końca UE – napisał na Twitterze. 

Holandia jest jedynym unijnym 
państwem, które nie ratyfikowało 
dotąd umowy o zacieśnieniu współ-
pracy gospodarczej i politycznej UE 
z Ukrainą, co sprawia, że porozumie-
nie to obowiązuje wciąż tylko prowi-
zorycznie. 

Holendrzy w referendum 
odrzucili umowę 

stowarzyszeniową 
UE-Ukraina. 06.04.2016

Na Ukrainie, w prze-
ciwieństwie do Rosji, 

można rozmawiać o fortunie prezy-
denta – pisze w środę „Wall Stre-
et Journal”. Sytuacja, iż po aferze 
„Panama Papers” Ukraińcy zadają 
pytania o finanse Petra Poroszenki, 
pokazuje, jak zmieniła się polityka w 
tym kraju.

Niecałe dwa dni po wycieku 
„Panama Papers” afera już zaczyna 
mieć konsekwencje polityczne – 
twierdzi amerykański dziennik, przy-
pominając, że we wtorek premier 
Islandii złożył dymisję z powodu firm 
offshore należących do jego rodziny 
w rajach podatkowych.

Jednak o wiele większe kontro-
wersje narastają na Ukrainie. Wśród 
milionów dokumentów są takie, które 
pokazują, że prezydent Poroszenko 
otworzył w 2014 roku spółkę holdingo-
wą offshore na Brytyjskich Wyspach 
Dziewiczych. Według prezydenckie-
go rzecznika na żadnym z kont nie 
było więcej niż 2 tys. euro. Jeszcze 
zanim został wybrany, Poroszenko 
zarobił miliony produkując słodycze, 
a jego prawnicy w Kijowie utrzymują, 
że otworzył te konta, by sprzedać i 
przekazać aktywa do tzw. blind trust, 
czyli instytucji pozwalającej uniknąć 
konfliktu interesów.

„WSJ” przypomina, że organiza-
cja Transparency International wzy-
wała prezydenta Ukrainy do większej 
otwartości, a skandal może przyspie-
szyć przetasowania w rządzie. W 
parlamencie pojawiły się też głosy o 
wszczęcie procedury impeachmentu 
wobec Poroszenki.
„WSJ”: Reakcja na Ukrainie 

na „Panama Papers” 
dowodzi, jak zmienił się kraj. 

06.04.2016

Wynik referendum z 6 
kwietnia jest podwójnie 

niekorzystny dla Ukraińców. Po pierw-
sze, frekwencja wyniosła 32,2 proc. 
Po wtóre, zdecydowana większość 
(61,1 proc.) tych, którzy poszli do 
urn, opowiedziała się za odrzuceniem 
układu stowarzyszeniowego z Ukra-
iną. Co prawda teoretycznie premier 
Mark Rutte może teraz przekonać 
większość parlamentu do potwier-
dzenia ratyfikacji umowy z Kijowem. 
Wówczas, po dwóch latach od podpi-
sania, dokument mógłby ostatecznie 
wejść w życie (na razie obowiązuje 
tymczasowo). Ale taki scenariusz 
Rutte w zasadzie już wykluczył.

- Zwycięstwo przeciwników umo-
wy z Ukrainą jest tak duże, że nie 

możemy poprowadzić dalej procesu 
ratyfikacji bez zasadniczej dyskusji 
– zapowiedział w telewizji szef ho-
lenderskiego rządu.

Mimo to w Hadze mówi się o tym, 
że Rutte w najbliższych tygodniach 
wystąpi do Rady UE o dopisanie do 
układu stowarzyszeniowego proto-
kołu lub deklaracji gwarantującej, że 
Ukraina nigdy nie będzie członkiem 
Unii, co byłoby fatalnym sygnałem 
dla Ukraińców. Przyszłym rządom w 
Hadze trudno byłoby bowiem pomi-
nąć treść deklaracji i zgodzić się na 
przyjęcie Ukrainy do Unii.

W Brukseli wynik głosowania 
jest przyjmowany z dużą powagą. 
Przewodniczący Komisji Europejskiej 
Jean-Claude Juncker przyznał, że 
Unia „stanęła przed poważnym pro-
blemem”.

Prysł ukraiński sen 
o europie. 

Jędrzej Bielecki, 07.04.2016

Premier Rosji Dmitrij 
Miedwiediew ocenił, 

że wyniki referendum w Holandii w 
sprawie umowy stowarzyszeniowej 
UE-Ukraina są wskaźnikiem stosun-
ku Europejczyków do ukraińskiego 
systemu politycznego. To pierwszy 
oficjalny komentarz przedstawiciela 
władz Rosji na temat wyników refe-
rendum w Holendii.

Rządowa „Rossijskaja Gazieta” 
podkreśla, że „większość Holendrów 
wątpi, czy integracja Ukrainy z UE 
przyniesie korzyść Holandii i całej 
Europie”. Dziennik pisze o „korup-
cyjnym bagnie” na Ukrainie i dodaje, 
że Holendrów niepokoi perspektywa 
przepadania w nim pieniędzy holen-
derskich podatników.

„Moskowskij Komsomolec” w 
reportażu z Hagi ocenia: „Holendrzy 
nie są głupi i już denerwuje ich naci-
skanie na ich współczucie i rosnąca 
agresja wobec Rosji”.

Miedwiediew: w Holandii 
pokazano, jak Europa ocenia 

ukraińską politykę. 
adm, 07.04.2016

- Negatywny wynik re-
ferendum w Holandii w 

sprawie umowy stowarzyszeniowej 
pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską 
pozostanie bez wpływu na zniesienie 
wiz do UE – twierdzi zastępca szefa 
administracji ukraińskiego prezyden-
ta Konstantin Jelisiejew. – Oczekuje-
my, że w najbliższym czasie, tak jak 
obiecali nasi europejscy partnerzy, 
przewodniczący Komisji Europejskiej 
Jean-Claude Juncker wniesie pod 
obrady Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE wnioski legislacyjne o 
wprowadzenie ruchu bezwizowego 
pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską 
– podkreślał zastępca szefa admini-
stracji Petra Poroszenki. 

Sprzeciw Holandii jest zarazem 
buntem wobec całej Unii Europej-
skiej. Mimo że wynik referendum nie 
jest wiążący, rezultat pokazuje, że 
coraz więcej obywateli Holandii po-
dziela eurosceptyczne poglądy. 
Referendum w Holandii nie 

wpłynie na wprowadzenie 
ruchu bezwizowego. 

Sylwia Arlak, 09.04.2016
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Premier Ukrainy Arsenij 
Jaceniuk poinformował, 
że ustępuje ze stano-

wiska szefa rządu – podały w nie-
dzielę ukraińskie stacje telewizyjne. 
Ofi cjalnie złoży dymisję w Radzie 
Najwyższej Ukrainy w najbliższy 
wtorek.

Ustępujący szef rządu powie-
dział przy tym, że jego partia Front 
Ludowy pozostaje w koalicji z prezy-
denckim Blokiem Petra Poroszenki. 
Ocenił jednocześnie, że kryzys poli-
tyczny, w wyniku którego odchodzi 
z Rady Ministrów, został wywołany 
sztucznie. – Dążenie do zmiany jed-
nego człowieka zaślepiło polityków 
i sparaliżowało ich wolę wprowa-
dzania realnych przemian. Proces 
zmiany rządu przekształcił się w 
bezmyślny bieg w miejscu – powie-
dział Jaceniuk.

Wyraził nadzieję, że po jego 
dymisji nie dojdzie do destabilizacji 
sytuacji w kraju i w jak najkrótszym 
terminie powołany zostanie nowy 
rząd. Na jego szefa typowany jest 
obecny przewodniczący parlamentu 
Wołodymyr Hrojsman.

Wcześniej prezydent wielokrotnie 
wypowiadał się przeciwko wcześniej-
szym wyborom. Argumentował, że 
mogą one pogorszyć sytuację w kraju 
i tak trudną w związku z konfl iktem 
zbrojnym z prorosyjskimi separatysta-
mi w Donbasie, a także mogą zaszko-

dzić współpracy Ukrainy z Międzyna-
rodowym Funduszem Walutowym.

Premier Ukrainy ustępuje 
ze stanowiska. 

Jarosław Junko, 10.04.2016

Prezydent Ukrainy Pe-
tro Poroszenko oczeku-

je, że nowa koalicja parlamentarna 
powstanie w najbliższy wtorek i tego 
dnia zostanie też ogłoszone nazwi-
sko nowego premiera, który zastąpi 
dotychczasowego szefa rządu, Ar-
senija Jaceniuka.

- Oczekuję, że w przyszłym ty-
godniu, najlepiej we wtorek, z par-
lamentu nadejdą dobre wieści – po-
wiedział Poroszenko w niedzielnym 
wywiadzie dla stacji telewizyjnych.

- Mam nadzieję, że odpowiedzial-
ni deputowani, którzy – w co również 
wierzę – stanowią w parlamencie 
większość, utworzą koalicję, przed-
stawią mi kandydaturę premiera, a 
ja – co podkreślałem już niejeden 
raz – będę współpracował z każdym 
premierem – oświadczył.
Prezydent Poroszenko liczy 
na nową koalicję we wtorek. 

mm, 10.04.2016

Rozmowy o nowym rzą-
dzie na Ukrainie zostały 
wstrzymane. Kandydat 

na premiera, przewodniczący parla-
mentu Wołodymyr Hrojsman nie ak-

ceptuje proponowanego składu rządu 
– podały w poniedziałek wieczorem 
media, powołując się na uczestników 
negocjacji.

Hrojsman miał odmówić kierowa-
nia rządem po rozmowie z prezyden-
tem Petrem Poroszenką i premierem 
Arsenijem Jaceniukiem, który we 
wtorek ma złożyć przed parlamen-
tem dymisję. – Nie ma porozumienia 
odnośnie kandydatów na ministrów 
– poinformował na Facebooku depu-
towany prezydenckiego Bloku Poro-
szenki Mustafa Najem.

- Hrojsmanowi narzucani są 
ludzie, z którymi on nie chce pra-
cować – powiedział anonimowy 
rozmówca z Bloku Poroszenki. 
Jeszcze w poniedziałek przed połu-
dniem Hrojsman ogłosił, że ma już 
listę kandydatów do tek ministerial-
nych w swoim rządzie. Gabinet bę-
dzie reformatorski i doprowadzi do 
odrodzenia wzrostu gospodarcze-
go – zapewnił. Polityk nie ujawnił 
nazwisk kandydatów na ministrów, 
jednak zadeklarował, że nowy rząd 
utrzyma kurs proeuropejski i będzie 
intensywnie pracował nad reforma-
mi. – Potrafi ę pracować 24 godziny 
na dobę. Udowodniłem to już nieraz 
– podkreślił.

Wołodymyr Hrojsman 
odmawia przyjęcia teki 

premiera. 
Jarosław Junko, 11.04.2016

DARIUSZ MATERNIAK

Spotkanie zgromadziło eksper-
tów z Ukrainy (reprezentujących 
poza organizatorami także m.in. 
Centrum Badań nad Armią, Kon-
wersją i Rozbrojeniem w Kijowie i 
Instytut Międzynarodowych Badań 
Ekonomicznych), Polski i Rumunii, 
jak również przedstawicieli środo-
wisk naukowych i mediów z wymie-
nionych wyżej państw.

Założeniem dyskusji była oce-
na aktualnych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa dla Polski, Ukrainy 
i Rumunii oraz pozostałych krajów 
obszaru bałtycko-czarnomorskiego 
w związku z pojawiającymi się nowy-
mi zagrożeniami w regionie, jak rów-
nież wskazanie potencjalnych sfer 
współpracy i poszukiwania skutecz-
nych możliwości reagowania na za-
grożenia. Wynikają one w pierwszej 
kolejności z polityki, jaką prowadzi 
Federacja Rosyjska wobec Ukrainy: 
aneksja Krymu oraz konfl ikt zbrojny 
na Donbasie wysoce negatywnie 
wpłynęły na stan i poczucie bezpie-
czeństwa praktycznie wszystkich 
krajów regionu Europy Środkowej i 

Wschodniej. Z wystąpieniem różnych 
form agresji militarnej i paramilitarnej 
w postaci tzw. konfl iktu poniżej progu 
wojny czy „wojny hybrydowej” muszą 
obecnie liczyć się faktycznie wszyst-
kie państwa obszaru położonego po-
między Bałtykiem i Morzem Czarnym, 
choć poziom tego zagrożenia różni 
się skalą oraz charakterem w zależ-
ności od konkretnego przypadku.

Znaczną część rozmów w czasie 
spotkania zajęła tematyka tzw. wojny 
informacyjnej, jaka przez cały czas 
toczy się w przestrzeni medialnej, 
zwłaszcza w mediach i na forach in-
ternetowych. Forma i intensywność 
działań tzw. trolli internetowych, wy-
stępujących jako zwolennicy polityki 
prowadzonej przez Rosję w wielu 
wypadkach praktycznie uniemożliwia 
prowadzenie rzeczowych rozmów 
na wybrane tematy. Innym, choć 
nie mniej poważnym problemem są 
działania o charakterze typowo pro-
pagandowym, przedstawiające nie-
prawdziwe informacje, które znaczna 
część opinii publicznej, nieposiadają-
cej wiedzy eksperckiej, jest w stanie 
przyjąć za prawdziwy opis rzeczy-
wistości. Zarówno w jednym, jak i w 

drugim wypadku swoją rolę w prze-
ciwdziałaniu tym zjawiskom mogą 
odegrać media i organizacje poza-
rządowe, posiadające odpowiednie 
mechanizmy pracy oraz możliwość 
reagowania na ataki propagandowe 
poprzez sprawne uzyskiwanie i pu-
blikowanie informacji z wiarygodnych 
źródeł, zaprzeczających i/lub spro-
stowujących materiały o charakterze 
typowo propagandowym.

Warto odnotować, że media, 
zwłaszcza internetowe, mają rolę 
trudną do przecenienia, jeśli chodzi 
o budowanie możliwości współpracy 
pomiędzy państwami obszaru bał-
tycko-czarnomorskiego. Wspólnota 
interesów i potencjalne możliwości 
współpracy nie ograniczają się bo-
wiem tylko i wyłącznie do kwestii 
bezpieczeństwa. Koniecznym wa-
runkiem „wstępnym” dla budowa-
nia współpracy politycznej, gospo-
darczej czy jakiejkolwiek innej jest 
posiadanie choćby podstawowych 
informacji na temat pozostałych 
krajów tego obszaru przez opinię 
publiczną w poszczególnych pań-
stwach – a w tym obszarze pozosta-
je jeszcze wiele do zrobienia.

We Lwowie o współpracy 
w przestrzeni 
bałtycko-czarnomorskiej
31 marca we Lwowie odbyła się dyskusja pt. „Bałtycko-czarno-
morska przestrzeń bezpieczeństwa. Partnerstwo Polski, Rumu-
nii i Ukrainy: wspólne zagrożenia i perspektywy”, zorganizowa-
na przez regionalną fi lię Narodowego Instytutu Studiów Strate-
gicznych we Lwowie oraz Centrum Badań Problemów Współ-
pracy Regionalnej i Międzynarodowej „Alians Pro-Bukowina”.

kOnsTAnTY czAwAgA
tekst i zdjęcia

- My, mieszkańcy Lwowa, wspo-
minamy tych spoczywających na 
Cmentarzu Orląt i w każdym innym 
miejscu – mówił abp Mokrzycki. – 
Wspominamy pochowanych w Mo-
ściskach żołnierzy Kampanii Wrze-
śniowej, przeniesionych z różnych 
miejsc do jednej mogiły na starym 
cmentarzu. Ich groby są przy dro-
dze. Wyróżniają je brzozowe krzy-
że. Warto przejeżdżając zatrzymać 
się tam na chwilę modlitwy i zapalić 
znicz pamięci. Wspominamy lwow-
skich profesorów, których zamordo-
wał niemiecki okupant. Dzisiaj do 
tych wspomnień dołączamy naszych 
Rodaków, zamordowanych w cza-
sie II wojny światowej, a szczegól-
nie ofi cerów z Katynia, Charkowa, 

Bykowni i innych miejsc. Wspo-
minamy wszystkie osoby cywilne, 
ofi ary łagrów i więzień sowieckich, 
nazistowskich obozów koncentra-
cyjnych, aresztowanych w czasie 
łapanek i rozstrzeliwanych w odwe-
cie za walkę o wolność Ojczyzny. 
Nie możemy również nie zanieść do 
Miłosiernego Boga modlitwy za dzie-
więćdziesiąt sześć osób, z prezy-
dentem Lechem Kaczyńskim i jego 
małżonką na czele, którzy pod Smo-
leńskiem w katastrofi e stracili swoje 
życie. Przecież oni udawali się także 
w naszym imieniu, aby zaświadczyć 
o prawdzie historycznej. Dlatego po-
chylamy się dzisiaj nad ich życiem, a 
szczególnie nad tym jedynym miej-
scem, jakie jest punktem stycznym 

teraźniejszości i wieczności, a jakim 
jest miejsce śmierci – zaznaczył me-
tropolita lwowski.

Obecny ambasador RP w Kijo-
wie Henryk Litwin w słowie po mszy 
św. powiedział, że miał honor być na 
wszystkich czterech cmentarzach 
ofi ar katyńskich. „Wiem, że tam są 
setki lwowiaków – zaznaczył polski 
dyplomata. – Tę wielką ofi arę złożyli 
również Polacy lwowscy. Prawdę 
mówiąc, nie wiem czy w szczątkach 
samolotu pod Smoleńskiem zginął 
ktoś kto urodził się we Lwowie. Ni-
gdy tego nie sprawdzałem. Ale wśród 
tych ofi ar były osoby ze Lwowem 
niezwykłe silnie związane, przede 
wszystkim sam pan prezydent Lech 
Kaczyński, który wielokrotnie wspo-
minał, mówił o głębokiej duchowej 
więzi, która wiąże go z tym miastem”. 
Henryk Litwin wspomniał także wizy-

tę Lecha Kaczyńskiego 10 lat temu 
we Lwowie na uroczystościach 350. 
rocznicy ślubów Jana Kazimierza w 
katedrze lwowskiej. Polski ambasa-
dor wspomniał też osobę śp. ministra 
Andrzeja Przewoźnika, który bardzo 
dużo zrobił dla pamięci o Polakach 
we Lwowie. „To właśnie on podjął 
kolejną próbę dostojnego upamięt-
nienia tragicznej śmierci profeso-
rów lwowskich – wspominał Litwin. 
– Potem wiele zrobił dla tego, żeby 
Cmentarz Orląt Lwowskich, przynaj-
mniej w części odzyskał swój kształt 
przedwojenny”. 

Przed ustawioną w lwowskiej 
katedrze planszą ze zdjęciami ofi ar 
tragedii złożono kwiaty i zapalono 
znicze.

Modlitwa w intencji ofiar 
katastrofy smoleńskiej
- Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy wyrazić 
wdzięczną pamięć tym, którzy nie tylko żyli i pracowali 
dla swojej Ojczyzny, ale nade wszystko oddali za nią 
to, co mieli najcenniejsze – swoje życie – powiedział 
w homilii abp Mieczysław Mokrzycki 10 kwietnia w ka-
tedrze lwowskiej, gdzie w 6. rocznicę tragedii smoleń-
skiej tradycyjnie zgromadzili się lwowscy Polacy.
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Przegląd wydarzeń

wOJciecH JAnkOwski
tekst i zdjęcie

Otwarcia wystawy „Mustafa Dże-
milew – niezłomny obrońca wolności 
i praw człowieka” dokonali miedzy 
innymi Urszula Doroszewska, do-
radca Prezydenta RP, i Marcin Łap-
czyński, dyrektor Instytutu Polskiego 
w Wilnie. W trakcie otwarcia konfe-
rencji mówiono o litewsko-tatarskich 
związkach historycznych – założy-
ciel Chanatu Krymskiego, potomek 
Czyngis-chana, Hadżi Girej urodził w 
Lidzie w Wielkim Księstwie Białoru-
skim. Vytautas Lansbergis, pierwszy 
przywódca niepodległej Litwy, powie-
dział, że Tatarom po aneksji Krymu 
narzucono prawo, które nie jest ani 
tatarskie, ani ukraińskie, a Ukraina to 
nie Holandia, która nie umie nazwać 
po imieniu sprawy agresji przeciw 
niej. Zdaniem Landsbergisa, Ukraina 
powinna światu głośno mówić o tym, 
co dzieje się na Krymie.

W nagranym przemówieniu 
otwarcia senator John McCane po-
wiedział: „Nigdy nie przestaniemy 
walczyć o niepodległą Ukrainę z 
Krymem w składzie tego państwa”. 
Stanisław Szuszkiewicz, jeden z 
sygnatariuszy porozumienia biało-
wieskiego, które zakończyło istnienie 
ZSRS, powiedział, że chociaż jest 
rusofilem, bo kocha Rosję, to w kon-
tekście polityki Kremla określa siebie 
jako „kremlofob”.

Adas Jakubauskas, kierownik 
Związku Wspólnot Tatarów Litew-
skich, który współorganizował konfe-
rencję, poinformował zebranych, że 
przed jej rozpoczęciem miał miejsce 
atak hackerów na serwery sejmowe. 
Konferencja miała być transmitowa-
na na stronie Sejmu Litwy, po ataku 
przeniesiono transmisję na stronę 
YouTube. W konferencji uczestniczyli 
również ambasadorowie Ukrainy i 

38-letni Hrojsman oświadczył 
przed głosowaniem, że nowy rząd 
nie będzie tolerował korupcji i uczy-
ni wszystko dla stabilizacji i rozwoju 
państwa. – Ten rząd i te władze mają 
przynieść Ukrainie nową jakość i 
zapewnić niezmienność kursu in-
tegracji europejskiej – oświadczył 
w przemówieniu do deputowanych 
Rady Najwyższej Ukrainy. – Przysię-
gam, że ten rząd nie będzie tolero-
wał korupcji, będzie odpowiedzialnie 
traktował zadania, które przed nim 
stoją i zapewni rozwój państwa – do-
dał. Hrojsman podkreślił, iż przykład 
sąsiednich państw pokazuje, że i 
Ukraina może przeprowadzić refor-
my, które doprowadzą do dogłębnej 
modernizacji kraju. – Ludzie chcą 
mieć perspektywy, władze, którym 
ufają oraz godne życie – zaznaczył. 
Oświadczył jednocześnie, że nie 
dąży do zaszczytów związanych z 
pełnieniem funkcji premiera. – Ale je-
stem gotów do wzięcia odpowiedzial-
ności za los kraju – podkreślił. Polityk 
uznał, że największymi zagrożenia-
mi, przed którymi stoi Ukraina są: 
korupcja, nieefektywne zarządzanie 
i populizm. – Populizm jest nie mniej 
niebezpieczny od wroga, który znaj-
duje się dziś na wschodniej Ukrainie 
– powiedział mając na myśli prorosyj-
skich separatystów.

Przedstawiając kandydaturę 
Hrojsmana prezydent Petro Poro-
szenko zapewnił, że nowy rząd bę-
dzie kontynuował politykę zbliżenia z 
Zachodem. – Wołodymyr Hrojsman 
jest politykiem nowego pokolenia. 
Będzie on najmłodszym premierem 
Ukrainy. Ma jednak ogromne do-
świadczenie w zarządzaniu. Był jed-
nym z najlepszych merów Winnicy 
i jest jednym z najlepszych fachow-
ców w dziedzinie decentralizacji. 
Pełnienie funkcji przewodniczące-
go parlamentu także nie należy do 
łatwej pracy – mówił Poroszenko 

ALINA WOZIJAN 

Przygotowań organizacyjnych co-
rocznie podejmują się dyrektor szkoły 
Marta Markunina, wicedyrektor Wiera 
Szerszniowa i Robert Grajny ze Stu-
denckiego Koła Naukowego History-
ków Uniwersytetu Śląskiego, przy-
gotowanie merytoryczne zapewniają 
nauczyciel historii Ryszard Vincenc i 
Robert Grajny.

W tym roku do Lwowa przybyło 
30 studentów, trzynastu z których 
przygotowało wystąpienia. Uczestni-
kami konferencji byli uczniowie 8-11 
klas. Dziesięciu uczniów lwowskiej 
szkoły przygotowało odczyty. Dzie-
więciu uczestników z klas 9-11 przy-
gotowywał Ryszard Vincenc. Po raz 

Turcji, działacze tatarscy z Krymu i 
diaspory, działacze organizacji poza-
rządowych. 

Dzień później w wileńskim Uni-
wersytecie im. Romera Mustafie 
Dżemilewowi nadano tytuł doktora 
honoris causa. Przywódca Tatarów 
krymskich opowiedział w przemó-
wieniu, jak sowiecka władza nie 
dopuszczała jego rodaków na wiele 
kierunków studiów, a w każdej rodzi-
nie tatarskiej starano posyłać dzieci 
do szkoły i na uczelnie wyższe. 
Landsbergis przypomniał o głębokich 
związkach historycznych Tatarów 
Krymskich i Litwinów. Przypomniał, 
że państwo tatarskie i państwo, któ-
re zamieszkiwali Litwini, zostały uni-
cestwione przez „tę samą Katiuszę” 
(czyt. Katarzynę II – red.).

Mustafa Dżemilew z gośćmi kon-
ferencji zostali wieczorem przyjęci w 
ambasadzie Ukrainy w Wilnie. Z tej 
okazji obok flagi Ukrainy na maszcie 
zawisła – również w kolorach błę-
kitno-żółtych – flaga Tatarów Krym-
skich.

Konferencja poświęcona naru-
szeniom praw człowieka odbyła się 
w dniach 11-13 kwietnia w Wilnie. W 
następnym numerze KG opublikuje-
my rozmowy z jej uczestnikami.

Litwin, tatar, dwa bratanki
W Sejmie Litwy otwarto w wystawę o przywódcy Tata-
rów Krymskich Mustafie Dżemilewie. Wystawę przy-
gotował Instytut Polski w Wilnie. Wydarzenie otworzyło 
obrady komitetu wykonawczego Światowego Kon-
gresu Tatarów Krymskich i konferencję poświęconą 
łamaniu praw człowieka na Krymie. Dzień później lider 
Tatarów Krymskich Mustafa Dżemilew otrzymał tytuł 
honoris causa Uniwersytetu Romera w Wilnie.

Mustafa Dżemilew

występując w Radzie Najwyższej. 
Prezydent oświadczył, że oczekuje 
od nowego rządu zdecydowanych 
działań na rzecz reform, wzrostu 
gospodarczy oraz dobrobytu oby-
wateli. – Kluczowym zadaniem jest 
odzyskanie kontroli Ukrainy nad 
Donbasem i Krymem – podkreślił. 
– Nowy rząd, tak jak i poprzedni, 
będzie kontynuował kurs na integra-
cję europejską Ukrainy – zapewnił 
Poroszenko.

Prezydent podziękował poprzed-
niemu premierowi za jego pracę i za-
znaczył, że żaden rząd nie działał w 
tak trudnych warunkach, jak jego ga-
binet. – Chciałbym też podziękować 
Arsenijowi Jaceniukowi za cywilizo-
wane rozwiązanie kryzysu politycz-
nego, które w pełni odpowiada euro-
pejskim tradycjom kultury politycznej 
– powiedział.

Poroszenko poinformował, że 
zaproponował parlamentowi zatwier-
dzenie na stanowisku ministra obrony 
dotychczasowego szefa tego resortu 

Stepana Połtoraka, a na stanowisku 
szefa MSZ Pawła Klimkina. Są to 
stanowiska należące do tzw. puli pre-
zydenta.

Tuż przed swoim odwołaniem 
Jaceniuk podziękował z trybuny 
parlamentarnej swoim sojusznikom 
i oponentom za to, że „uczynili go 
silniejszym”. – Wspólnie zrobiliśmy 
wiele dla naszego państwa i naro-
du, ale musimy iść naprzód. Proszę 
o przyjęcie mojej dymisji. Czeka 
nas jeszcze wiele wyzwań i pracy – 
oświadczył Jaceniuk, który swoją dy-
misję zapowiedział już w niedzielę.

W Radzie Najwyższej Ukrainy 
ogłoszono także powołanie nowej 
koalicji, stworzonej przez prezydencki 
Blok Petra Poroszenki i Front Ludowy 
Jaceniuka. Sojusz ten dysponuje 227 
mandatami w 450-osobowym parla-
mencie – poinformował szef frakcji 
ugrupowania prezydenckiego, Jurij 
Łucenko.

  źródło PAP

Wołodymyr Hrojsman – 
premierem Ukrainy 
Posłowie głosowali w sprawie dymisji Arsenija Jaceniuka i powołanie 
na premiera Wołodymyra Hrojsmana w jednym pakiecie. Powołanie 
Hrojsmana i dymisję Jaceniuka poparło 257 deputowanych.
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Wołodymyr Hrojsman 

pierwszy w konferencji wzięli udział 
uczniowie klasy 8, których przygoto-
wywała Wiera Szerszniowa.

Konferencja odbyła się 1 kwietnia. 
Po spotkaniu gości i zapoznaniu ich z 
polską szkołą we Lwowie, nastąpiły 
sesje naukowe oraz wykłady studen-
tów i uczniów. W latach ubiegłych po-
dejmowano tematy rocznic pierwszej 
i drugiej wojen światowych, polskich 
powstań narodowych w wieku XIX, a 
także poszczególnych zagadnień z 
historii Polski XIX-XX wieków. W tym 
roku tematy obejmowały szeroki wa-
chlarz zagadnień na tematy polskich 
formacji wojskowych. 

O polskich siłach morskich od 
wojen z Zakonem Krzyżackim do wo-
jen ze Szwecją opowiedział Cezary 

Milczyński. Przemysław Grajny pod-
jął się tematu pospolitego ruszenia 
w XVII w. Odczyty również wygłosili: 
Maks Denysenko – Husaria w XVII 
w., Maks Płoticyn – Lisowszczycy, 
Tomasz Biernat – Kosynierzy – chło-
pi w Insurekcji Kościuszkowskiej, Ro-
bert Grajny – Polish Brigade i historia 
Polaków w siłach zbrojnych Skonfe-
derowanych Stanów Ameryki, Jana 
Pluszkiewicz – Legiony Dąbrowskie-
go, Irena Nachlik – Legia naddunaj-
ska, Daria Kubacka – Szwoleżerowie 
w dobie napoleońskiej.

Następnie podjęto temat formacji 
wojskowych w okresie walk o niepod-
ległość. Bartosz Łukasik opowiedział 
o Związku Walki Czynnej, Krystyna 
Majewska o Związku strzeleckim, 

Ostap Radelicki o Legionach Piłsud-
skiego, Olga Bondarczuk o Ochotni-
czej Legii Kobiet we Lwowie. Konrad 
Kołakowski wygłosił odczyt pt. „Dziel-
ne chłopy”, czyli kto z kim, czym i jak 
walczyli Powstańcy Śląscy w latach 
1919-1921, Bazyli Bondarczuk – 
Pułk Ułanów Jazłowieckich, Wojciech 
Uziębło – Historia jednostek specjal-
nych w Wojsku Polskim od II RP do 
czasów współczesnych.

Ostatni w tej grupie odczyt był 
zapowiedzią następnych tematów, 
związanych już z okresem drugiej 
wojny światowej i czasów najnow-
szych. Po przerwie, Cyryl Łukieniuk 
wygłosił odczyt pt. Szare szeregi 
podczas II wojny światowej, Woj-
ciech Kornasiewicz – 27 Dywizja 

Piechoty AK, Angelika Blinda – Polki 
na frontach II wojny światowej na 
przykładzie 1. Samodzielnego Ba-
talionu Kobiecego im. Emilii Plater, 
Wenesa Kubaczyńska – Pomocni-
cza Służba Kobiet w czasie II woj-
ny światowej, Jan Grabski – Armia 
Krajowa – analiza zbrojnych sił 
Polskiego Państwa Podziemnego w 
czasie II wojny światowej, Sebastian 
Laursen – Polacy w armii brytyjskiej 
w II wojnie światowej, Aleksander 
Gonczarewski – Polacy w armii 
radzieckiej w II wojnie światowej, 
Maks Markarianc – Misje pokojowe 
wojsk polskich w II połowie XX wie-
ku, na zakończenie Kamil Kołodziej 
opowiedział o 1. Dywizji Pancernej 
im. Stanisława Maczka.

V konferencja młodych historyków „Polskie formacje wojskowe na przestrzeni wieków”
Od pięciu lat odbywa się Konferencja młodych historyków „Polskie formacje wojskowe na przestrzeni wieków”, którą organizują wspólnie Sekcja Kre-
sów Wschodnich Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego i szkoła średnia nr 10 we Lwowie im. św. Marii Magdaleny. 
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Program jest nadawany w każdą sobotę o godzinie 21:15
Program jest też powtarzany: w niedzielę o godz. 11:30
w poniedziałek o godz. 21:15, we wtorek o godz. 21:15
Wszystkie audycje (w tym archiwalne) są dostępne 
w internecie na portalu www.kuriergalicyjski.com

NA POLSKIEJ FALI to wspólna inicjatywa Kuriera Galicyjskiego, warszaw-
skiego Radia Wnet oraz iwano-frankowskiego Radia Weża. Naszych słucha-
czy zapraszamy do współpracy, dzielenia się z nami swoimi uwagami i tym, co 
chcielibyście usłyszeć. Piszcie do nas na mail: kuriergalicyjski@wp.pl
zAPRAszAMY!!!

Program wschodni jest radiową 
emanacją platformy, którą Radio 
Wnet przy współpracy Fundacji Po-
moc Polakom na Wschodzie tworzy 
z polskimi redakcjami na terenie by-
łego ZSRR. Platforma pozwoli tym 
redakcjom współpracować i wymie-
niać się tworzonymi materiałami. Na-
sza współpraca obejmuje redakcje 
w następujących miastach: Równe, 
Lwów, Stanisławów (Iwano-Fran-
kisk), Winnica. Jej owocem jest Pro-
gram Wschodni. Ponadto będą nas 

Doskonały program historyczny, w 
którym nie ma tematów tabu. Pod 
sztandarem Radia Wnet rozmawia-
my o historii. Zapraszam. 
Kontakt: Historia@radiownet.pl – 
napisał prowadzący program 
Piotr Dmitrowicz.

Radio Wnet
PoLeCaMY!
Słuchaj przez internet 
doskonałych programów 
warszawskiego Radia wnet 
www.radiownet.pl

odwiedzać specjaliści od Wschodu 
z Polski. Program prowadzi Wojciech 
Jankowski.

Historia wnet 
w każdą sobotę o godz. 12:00 (czas ukraiński)

wszystkie audycje (w tym archiwalne) 
są dostępne w internecie na portalu: 
www.radiownet.pl

na PoLSKieJ 
FaLi
PoLeCaMY!
NA POLSKIEJ FALI 
to nowa audycja 
radiowa w języku 
polskim na falach 
iwano-frankiwskiego 
Radia Weża 
w paśmie 107 FM, 
a także w internecie 
na stronie: 
www.kuriergalicyjski.
com

Program wschodni 
w każdą sobotę o godz. 11:07 (czas ukr.)

Rasa Rimickaite pełniła funk-
cję attaché ds. kultury Ambasady Re-
publiki Litewskiej w Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 2012-2016. Dzięki 
jej aktywności udało się w ostatnich 
latach zrealizować szereg wspólnych 
polsko-litewskich projektów kultural-
nych, m.in. wystawienie przez Litew-
ski Narodowy Teatr Dramatyczny w 
Wilnie sztuki T. Słobodzianka „Nasza 
klasa” w reżyserii Yany Ross, czy 
sztuki T. Bernharda „Plac bohaterów” 
w reżyserii Krystiana Lupy – oba od-
niosły niespotykany sukces zarówno 
na Litwie, jak i w Polsce. W Teatrze 
Narodowym w Warszawie gościły 
też sławy litewskiego teatru – Marijus 
Ivaškevičius z „Wygnaniem” (2013) 
czy ww. Yana Ross z „Naszą klasą”. 
„Dziady” Mickiewicza reżyseruje w 
TN słynny Eimuntas Nekrosius. Po-
nadto Rasa Rimickaite poświęciła się 
rozwojowi i promocji literatury, poezji. 
Aktywnie przyczyniła się do rozwoju 
współpracy polskiego i litewskiego 
PEN Clubu, Międzynarodowych Se-
minariów Translatorskich, prezenta-
cji twórczości litewskich twórców w 
Polsce (Venclova, Kuncius, Platelis, 
Donskis i in.) poprzez współpracę z 
Kolegium Europy Wschodniej. Ak-
tywnie brała również udział m.in. w 
organizacji Roku Czesława Miłosza 
w Polsce i na Litwie.

Konsul Marcin zieniewicz 
pracował w Konsulacie Generalnym 
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie 
w latach 2012-2016. Wielokrotnie 
uczestniczył w realizacji projektów 
MKiDN, przede wszystkim związa-
nych z dokumentacją i rewaloryzacją 
polskiego dziedzictwa kulturowego 
na obszarze Lwowskiego Okręgu 
Konsularnego (terytorium współcze-
snej zachodniej Ukrainy). Uczestni-
czył też w rozmowach z władzami 
Lwowa, które w efekcie doprowadziły 
do formalnej instytucjonalizacji współ-
pracy ze stroną ukraińską w sferze 
ochrony obiektów „tzw. wspólnego 

Konkurs był dwuetapowy. Po 
pierwszym etapie komisja konkursowa 
wyłoniła 5 głównych kandydatów. Naj-
lepszym z nich okazał się Balczun.

Dla komisji nie bez znaczenia 
było to, że Balczun przez 5 lat z po-
wodzeniem prowadził PKP Cargo (od 
stycznia 2008 do stycznia 2013) i ma 
doświadczenie biznesowe związane 
z pracą w bankach (m.in. w PKO 
BP). Ukraińskie media podkreślają, 
że Balczun, gdy kierował PKP Cargo, 
doprowadził do wyprowadzenia prze-
woźnika na prostą, przeprowadził 
restrukturyzację i sprawił, że spółka 
mogła pochwalić się dodatnim wyni-
kiem ekonomicznym. Wprowadził ją 
też na giełdę. Dziennikarze zwracają 
też uwagę na fakt, że Balczun działał 
w radzie nadzorczej PLL LOT i że… 
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dziedzictwa kulturowego”. Angażo-
wał się we wsparcie organizacyjne 
i logistyczne przedsięwzięć z zakre-
su ochrony i rewaloryzacji obiektów 
zabytkowych polskiego dziedzictwa 
kulturowego. Zieniewicz aktywnie 
uczestniczył także w pracach poszu-
kiwawczych i ekshumacyjnych żoł-
nierzy Wojska Polskiego, poległych 
w walce z Niemcami na przedpolach 
Lwowa we wrześniu 1939 roku. Dzię-
ki jego zaangażowaniu i determinacji 
4.11.2015 r. na cmentarzu rzymsko-
katolickim w Mościskach (obwód 
lwowski) odbyła się uroczystość po-
grzebowa 111 ekshumowanych żoł-
nierzy WP. W 2010 r. otrzymał medal 
„Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” 
przyznawany przez Przewodniczą-
cego Rady Ochrony Pamięci, Walk i 
Męczeństwa.

Konsul Jacek Żur pracował w 
Konsulacie Generalnym Rzeczypo-
spolitej Polskiej we Lwowie w latach 
2009-2015. Aktywnie współpracował 
z MKiDN w realizacji projektów zwią-
zanych z dokumentacją i rewaloryza-
cją polskiego dziedzictwa kulturowe-
go Lwowskiego Okręgu Konsularne-
go (terytorium współczesnej zachod-
niej Ukrainy). Zaangażowanie Jacka 
Żura we wsparcie przedsięwzięć 

z zakresu ochrony i rewaloryzacji 
obiektów zabytkowych polskiego 
dziedzictwa kulturowego znacząco 
wykraczało poza zakres jego obo-
wiązków służbowych. Dzięki konsulo-
wi Żurowi Departament Dziedzictwa 
Kulturowego MKiDN pozyskał wiele 
cennych materiałów informacyjnych 
dotyczących zabytków świeckich, 
sakralnych i sepulkralnych przyna-
leżnych do polskiego dziedzictwa 
kulturowego na terytorium Ukrainy. 
Ponadto znacząco przyczynił się do 
utworzenia w 2015 r. Centrum Kultu-
ry Polskiej i Dialogu Europejskiego w 
Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów). 
Dzięki jego działaniom od 2010 r. 
w Iwano-Frankiwsku dzień 11 listo-
pada obchodzony jest jako polskie 
Święto Niepodległości (uroczystości 
zostały wznowione po raz pierwszy 
od 1938 roku). W trakcie pracy w 
KG RP we Lwowie konsul Jacek Żur 
uczestniczył w negocjacjach ze stro-
ną ukraińską na forum zespołu eks-
pertów Międzyrządowej Komisji Pol-
sko-Ukraińskiej ds. ochrony i zwrotu 
dóbr kultury utraconych i bezprawnie 
przemieszczonych podczas II wojny 
światowej.

źródło: Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP

Odznaczenia dla dyplomatów
Była attaché ds. kultury Ambasady Litewskiej Rasa Rimickaite otrzymała Srebrny Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a byli konsulowie Marcin Zieniewicz i Jacek Żur – 
odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenia, przyznane przez 
wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, wręczył 
6 kwietnia br. w siedzibie MKiDN wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Jarosław Sellin (od lewej), Marcin Zieniewicz, Jacek Żur

jest jednym z członków rockowego 
zespołu Chemia.

- Mogę tylko potwierdzić, że wy-
grałem konkurs. Decyzja o powierze-
niu mi stanowiska leży w rękach pre-
miera Ukrainy – powiedział „Rynkowi 
Kolejowemu” Balczun. To oznacza, 
że formalna decyzja o powołaniu 
Balczuna na szefa Ukraińskich Kolei 
może się przeciągnąć. Kilka dni temu 
premier tego kraju – Arsenij Jaceniuk 
– zrezygnował ze stanowiska, a sytu-
acja polityczna w kraju staje się coraz 
bardziej napięta.

- Bardzo pozytywnie oceniam 
okres działalności Wojciecha Balczu-
na w PKP Cargo i przejście z sukce-
sem bezkonfliktową drogą procesu 
restrukturyzacji. O wiele większym 
wyzwaniem są Koleje Ukraińskie, 

których stan jest katastrofalny – ko-
mentuje Adrian Furgalski, wicepre-
zes zarządu Zespołu Doradców Go-
spodarczych TOR.

UZ, czyli Ukrzaliznycia, jest mo-
nopolistą w przewozach pasażer-
skich na Ukrainie i największym gra-
czem na rynku towarowym. Szacuje 
się, że przewozi na Ukrainie 60 proc. 
ładunków i odpowiada za przewóz 
38 proc. ogółu pasażerów w ruchu 
lądowym. Długość linii kolejowych w 
eksploatacji wynosi 21,6 tys. km. Fir-
ma zatrudnia aż 300 tys. osób. Wła-
ścicielem UZ w całości jest państwo. 
Niektóre szacunki dotyczące łącznej 
sumy zadłużenia przedsiębiorstwa 
wynoszą równowartość ponad pięciu 
miliardów złotych.

biznes.onet.pl

Wojciech Balczun wygrał konkurs na prezesa kolei Ukraińskich

Wojciech Balczun, były prezes PKP Cargo, wygrał konkurs na prezesa Kolei 
Ukraińskich. Poinformował o tym minister rozwoju Ukrainy Ajwaras Abroma-
viczius. Balczun był jednym z 31 kandydatów na to stanowisko.
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Przegląd wydarzeń

Przegląd prasy polskiej na Ukrainie
opracował
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Polskie kanały telewizyjne 
w Kijowie. Może nareszcie

Rada Narodowa Ukrainy ds. 
Radiofonii i Telewizji wysłała list do 
przewodniczącego Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka 
z prośbą o sprzyjanie zwiększeniu 
obecności kanałów polskich na te-
rytorium Ukrainy. „Taka inicjatywa 
– czytamy w liście – wywołana jest 
wielokrotnymi prośbami, przesyła-
nymi do naszej organizacji przez 
ukraińskie kompanie kablowe i dys-
trybutorów programów telewizyjnych 
z chęcią transmisji polskich progra-
mów telewizyjnych”.

Według ustawodawstwa Ukra-
iny retranslacja kanałów z zagra-
nicy może odbywać się zgodnie z 
listą programów zagranicznych za-
twierdzoną przez Radę Najwyższą 
Ukrainy. Na razie na tej liście znaj-
dują się tylko cztery kanały polskie: 
TV-Polonia, ТVP Info, ТVP Historia 
oraz ТVP Кultura. Ale znalezienie się 
na tej liście nie gwarantuje jeszcze 
bezpośredniej retranslacji polskich 
kanałów.

Na przykład, w telewizji kablowej 
Kijowa wśród prawie 170 kanałów do 
tej pory dla żadnego kanału polskie-
go nie znalazło się miejsca, o co od 
wielu już lat walczy Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich na Ukrainie. 
Wielokrotnie kontaktowałem się (au-
tor – B.D.) w tej sprawie z ramienia 
SDPnU i w Kijowie i w Warszawie 
– listy, rozmowy, spotkania z odpo-
wiednimi osobami obydwu Telewizji, 
ale niestety bez skutku – głównie z 
przyczyn merytoryczno-finansowych, 
dotyczących zawarcia odpowiednich 
umów.

Brzmiało to pytanie i na prze-
różnych forach polsko-ukraińskich, 
ostatnio w kwietniu 2015 roku 
na konferencji „Media polskie na 
Wschodzie”, zorganizowanej przez 
sejmową Komisję Łączności z 
Polakami za Granica oraz Funda-
cję „Wolność i Demokracja”. Jako 
uczestnik obrad zwróciłem wtedy 
uwagę na potrzebę obecności kana-
łów polskich w telewizji kablowej na 
Ukrainie. Dowiedziałem się podczas 
dyskusji na ten temat od przedstawi-
cieli Senatu RP, że ówczesny prezes 
zarządu Telewizji Polskiej Juliusz 
Braun podpisał porozumienie z Tele-
wizją Ukraińską, które ma rozstrzy-
gnąć te kwestie ale…

Cóż, jedyne co udało się SDPnU 
za ostanie lata osiągnąć (głównie 
dzięki kontaktom osobistym) żeby 
język polski zabrzmiał jednak w TV 
Kijowa, to jego umieszczenie na 
europejskim, zarejestrowanym w 
Niemczech, edukacyjnym kanale 
„Da Vinci”.

Znaczenie retranslacji polskich 
kanałów na Ukrainie przecenić trud-
no. Chodzi nie tylko o głos naszego 
sąsiada, jednego z największych 
krajów UE, chodzi o media i język, 
który jest jednym z języków Ukra-
iny, językiem sporej cywilizacyjnej 
części narodu Ukrainy. Warto, by 
tej kwestii szczególną uwagę po-
święciły nasze polskie organizacje 
społeczne. Spodziewamy się, że 

nareszcie doczekamy się pomyśl-
nego rozstrzygnięcia problemu.

Borys Dragin

Zachowajmy pamięć 
o katyniu

Kolejne smutne daty kwietnia – 
76. rocznica tragedii katyńskiej oraz 
6. rocznica tragedii smoleńskiej. W 
dni pamięci ofiar terroru stalinowskie-
go i przestępstw dokonanych już w 
naszych czasach pragniemy oddać 
hołd męczeńskiej śmierci naszych 
Rodaków, zamordowanych przez 
bolszewickie organy ścigania. Przede 
wszystkim przez szczerą modlitwę, 
przez odwiedzanie miejsc pochów-
ków, przez poznanie i uświadomienie 
historii ich losu.

Żeby choć na chwilę zbliżyć się 
do tej tragedii, przeniknąć bólem i 
tragizmem tysięcy osób, zamordo-
wanych przez NKWD, corocznie w 
kwietniu wyruszamy w smutną piel-
grzymkę do bykowniańskiego lasu. 
Tym razem odwiedzić to wyjątkowe 
miejsce w okolicach Kijowa zgło-
siło się około 100 osób z Żytomie-
rza i Nowogrodu-Wołyńskiego. Bez 
zbędnych przemówień i apelów, 
w ciszy, którą przerywał tylko „jęk” 
stuletnich sosen, złożyliśmy kwiaty, 
zapaliliśmy znicze... W intencji ofiar 
zbrodni Katyńskiej i tragedii smoleń-
skiej mszę świętą odprawił ks. Bog-
dan Kusznir SAC.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, kto dołączył się do nas w tym 
dniu: słuchaczom kursów języko-
wych przy Domu Polskim, człon-
kom Studenckiego Klubu Polskiego, 
przedstawicielom Polskiego Centrum 
Edukacji i Nauki, uczniom Szkoły wie-
dzy o Polsce przy Związku Szlachty 
Polskiej, członkom Stowarzyszenia 
Polaków im. J. Lublińskiego w Nowej 
Borowej.

Chrońmy pamięć o tych tragicz-
nych wydarzeniach! Módlmy się za 
pokój i wieczny odpoczynek dla nie-
winnych ofiar sowieckich zbrodni!

wizyt.net

Warszawa-Lwów-Kijów
Ukraińskie koleje planują zreali-

zować projekt budowy linii kolejowej 
o wąskim (tzw. europejskim) rozsta-
wie na trasie ze Lwowa do granicy 
polsko-ukraińskiej, co umożliwiłoby 
realizację szybkich połączeń pasa-
żerskich na trasie Warszawa-Lwów-
Kijów.

- Chcemy, by z Warszawy do 
Lwowa powstała taka linia, a wów-
czas Lwów mógłby stać się miejscem 
przesiadki dla podróżnych jadących 
do Kijowa, co umożliwiłoby wzrost 
liczby obsługiwanych pasażerów – 
powiedział szef lwowskiej administra-
cji obwodowej Oleg Syniutka. War-
tość inwestycji to ok. 50 mln euro. Dla 
obsługi trasy przez Hrebenne i Rawę 
Ruską strona ukraińska planuje wy-
korzystać składy własnej produkcji – 
wymagane byłoby wprowadzenie co 
najmniej czterech pociągów.

Polukr.net

Polska toponimika 
w Berdiańsku

Pod koniec lutego w Berdiańsku 
pojawiły się ulice Polska i Adama Mic-
kiewicza. Stało się to możliwe dzięki 

wdrażaniu ustawy o dekomunizacji i 
aktywnym działaniom miejscowych 
Polaków. Prof. dr hab. Lech Aleksy 
Suchomłynow, prezes Towarzystwa 
Polaków „Odrodzenie” w Berdiańsku 
zaznacza: – „Polskie nazwy ulic w 
miastach Ukrainy są bardzo waż-
nym świadectwem istnienia polskiej 
mniejszości w przestrzeni społeczno-
kulturowej. Stają się pewnym mar-
kerem wielokulturowości regionów i 
swoistym czynnikiem kształtowania 
zbiorowej świadomości społeczeń-
stwa wieloetnicznego, a więc tole-
rancji”.

Polacy Berdiańska zawsze opo-
wiadali się po stronie wartości euro-
pejskich i bronili podstaw społeczeń-
stwa obywatelskiego. Polskie flagi 
były na protestach podczas Rewolu-
cji Pomarańczowej w 2004 roku i Re-
wolucji Godności. Wspólnota polska 
miasta aktywnie włączyła się w ruch 
wolontariacki, wspierając ochotników 
walczących w strefie operacji anty-
terrorystycznej, a niektórzy Polacy, 
członkowie stowarzyszenia „Odro-
dzenie”, byli uczestnikami walk na 
okupowanych terytoriach. To wszyst-
ko pozwoliło nam, Polakom Berdiań-
ska, zabrać głos w dyskusji dotyczą-
cej zmiany nazw ulic i wywalczyć 
ulicę Polską (była Karola Libknechta) 
i Adama Mickiewicza (b. Czapajewa). 
Uważam, że jest to wielki sukces i 
dowód tego, że Polacy są integral-
nym składnikiem wielonarodowego 
Berdiańska.

Warto wspomnieć, że jeszcze 
od lat 70. w Berdiańsku jest ulica 
Wrocławska, ponieważ za czasów 
radzieckich województwo wrocław-
skie miało stosunki partnerskie z 
obwodem zaporoskim.

dk.com.ua

karta Polaka: zmiany
1 kwietnia Sejm RP jednogłośnie 

przyjął nowelizację Ustawy o Karcie 
Polaka. Nowelizacja jest skierowa-
na do bardzo ważnej grupy Polaków 
mieszkających na terenach byłego 
Związku Sowieckiego. Do tych, któ-
rzy chcą przyjechać do Polski i osie-
dlić się w Polsce na stałe.

Zgodnie z projektowanymi zmia-
nami, posiadacze Karty Polaka, któ-
rzy przyjeżdżają do Polski z zamia-
rem osiedlenia się na stałe, dostaną 
bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po 
roku otrzymają obywatelstwo pol-
skie, a w międzyczasie będą mogli 
liczyć na pomoc w tym pierwszym 
najtrudniejszym okresie adapta-
cji – m.in. będą mogli ubiegać się o 
dofinansowanie na wynajęcie miesz-
kania, dofinansowanie intensywnej 
nauki języka polskiego czy kursów 
zawodowych. „Zasiłek adaptacyjny” 
będzie wynosił ok. 6 tys. zł. Zakła-
da się także, że pomoc finansowa 
będzie przeznaczona również dla 
członków rodzin posiadaczy Karty, 
co zwiększy liczbę ubiegających się 
o nią osób. Program miałby ruszyć 
dopiero od 2017 r.

Posiadacze Karty Polaka zosta-
ną zwolnieni z opłat konsularnych za 
przyjęcie wniosku o nadanie obywa-
telstwa polskiego. Po wprowadzeniu 
nowelizacji, ubiegający się o Kartę, 
będą mogli załatwiać formalności 
nie tylko w polskich konsulatach, 

lecz również w urzędach wojewódz-
kich polskich miast.

Karta Polaka to dokument po-
twierdzający przynależność do naro-
du polskiego. Przyznawana jest oso-
bom pochodzenia polskiego miesz-
kającym w 15 krajach za wschodnią 
granicą, powstałych lub odrodzonych 
po rozpadzie ZSRR, które nie uznają 
podwójnego obywatelstwa.

monitor-press.com

w stolicy wschodniego 
Wołynia powstaje kościół 
Miłosierdzia Bożego

W Żytomierzu wmurowano ka-
mień węgielny pod budowę nowego 
kościoła rzymskokatolickiego pw. 
Miłosierdzia Bożego. W uroczysto-
ści, która odbyła się w murach budu-
jącej się świątyni, udział wzięli: kon-
sul generalny RP w Winnicy Tomasz 
Olejniczak, ukraiński wicepremier 
Gennadij Zubko, prezydent miasta 
Żytomierza Sergij Suchomłyn, pre-
zes ŻOZPU Wiktoria Laskowska, 
mecenasi, duchowieństwo oraz kil-
kuset wiernych.

Podczas mszy św. zaznaczono, 
że kościół Miłosierdzia Bożego w 
Żytomierzu powstaje w roku ogło-
szonym przez papieża Franciszka 
Nadzwyczajnym Jubileuszem Miło-
sierdzia. Symbolicznym jest także 
fakt, iż nowa świątynia budowana 
jest przy ulicy Jana Pawła II, która 
niedawno otrzymała nową nazwę 
wskutek realizacji ustawy dekomu-
nizacyjnej dzięki staraniom lokalnej 
wspólnoty polskiej, w szczególno-
ści Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków.

Kamień węgielny, przywieziony 
z Izraela i wmurowany razem z kap-
sułą z aktem o budowie, poświęcił 
abp diecezji kijowsko-żytomierskiej 
Piotr Malczuk. 

Działka pod budowę nowego 
kościoła została poświęcona w paź-
dzierniku 2013 roku przez ks. bisku-
pa Jana Purwińskiego. Prace budow-
lane są koordynowane przez księży 
Pallotynów, którzy od kilku lat pełnią 
w Żytomierzu misję duszpasterską, 
odprawiając msze w niewielkiej ka-
pliczce. Liczba wiernych ciągle ro-
śnie, w związku z czym pojawiła się 
potrzeba w wybudowaniu nowego 
większego kościoła. W ciągu sześciu 
lat sprawą budowy świątyni zajmuje 
się ksiądz Jarosław Olszewski SAC, 
który jest proboszczem parafii Miło-
sierdzia Bożego.

Słowo Polskie

80 lat temu Sowieci 
rozpoczęli akcję masowej 
deportacji Polaków 
na Wschód

W 2016 roku upamiętniamy 
ofiary deportacji Polaków z Podola i 
Wschodniego Wołynia, rozpoczętych 
na skalę masową 80 lat temu – w 
1936 roku. Po deportacjach z Mar-
chlewszczyzny były to największe w 
dziejach sowieckiej Ukrainy przymu-
sowe wywózki osób polskiego pocho-
dzenia na Sybir i do Kazachstanu.

W 1936 roku rozpoczęła się prak-
tyczna faza realizacji planów uchwa-
lonych na Kremlu i wdrażanych w 
życie rękami winnickich działaczy 
komunistycznych i funkcjonariuszy 

NKWD. Formalnie przygotowania do 
deportacji zakończono jeszcze jesie-
nią 1935 roku. Wówczas Obwodowy 
Winnicki Partkom WKP(b) zwrócił 
się do Komitetu Centralnego w Ki-
jowie o zezwolenie na wywiezienie 
1500 polskich rodzin. Pierwsza fala 
deportowanych Polaków miała być 
wywieziona na wschód Związku 
Sowieckiego jeszcze w grudniu te-
goż roku. Komuniści przeprowadzi-
li selekcję i w styczniu 1936 roku 
Polacy i garstka Niemców zostali 
wywiezieni. Proces nadzorowała 
specjalna komisja powołana przez 
KC WKP(b).

Po zakończeniu operacji od-
powiedzialni odmeldowali, że de-
portacja została zrealizowana bez 
„większych kłopotów” i potwierdzili 
gotowość wywiezienia w głąb ZSRS 
kolejnych 15 tys. polskich i niemiec-
kich rodzin. Możemy stwierdzić, że 
deportacja poprzednich 1,5 tys. 
polskich rodzin była potrzebna jako 
„test” przed masową wywózką lud-
ności. Bolszewicy szczegółowo 
obserwowali reakcję mieszkańców 
Podola, żeby przewidzieć, jak od-
reagują, jeżeli deportacje obejmą 
znacznie liczniejsze rzeszy ludno-
ści. Bezbolesne wywiezienie pierw-
szych 1,5 tys. rodzin utorowało dro-
gę do dalszych działań NKWD. Led-
wo żywi po Wielkim Głodzie Polacy 
nie mieli sił do sprzeciwu. Pamięć 
o milionach ofiar poprzedniej stali-
nowskiej zbrodni w latach 1932-33, 
wśród których było ponad 100 tys. 
Polaków, była zbyt silna, żeby opie-
rać się deportacjom.

Kolejna fala rozpoczęła się w 
kwietniu – maju 1936 roku. Powiado-
mieni przez NKWD mieli siedem dni 
na spakowanie rzeczy osobistych. 
Wówczas do Kazachstanu trafiło 
ponad 2 tys. polskich rodzin. Dalszy 
najbardziej masowy etap wywózek 
rozpoczął się w sierpniu. I terytorial-
nie, i pod względem ilości była to 
najbardziej zaawansowana operacja 
sowieckich organów ścigania. Na 
„nieludzką ziemię” trafiły 5233 pol-
skie rodziny.

Łącznie z Podola deportowano 
ponad 10 tysięcy Polaków. Kto oca-
lał w tych latach, dwa lata później 
„żałował”, że nie trafił do Kazachsta-
nu. Po wydaniu przez Kreml słynne-
go „rozkazu nr 00485”, enkawudzi-
ści w latach 1937-1938 rozstrzelali 
111 tys. naszych rodaków...

Jan Matkowski, 
Jerzy Wójcicki, wizyt.net

Wiosenne porządkowanie 
polskich grobów

Przez dwa dni członkowie Towa-
rzystwa Kultury Polskiej, harcerze 
I Kowelskiej Drużyny Harcerskiej i 
uczniowie Szkoły Polskiej w Kowlu 
porządkowali groby polskie na dwu-
wyznaniowym cmentarzu rzymsko-
katolickim i prawosławnym.

Została oczyszczona kwatera 
polskich żołnierzy poległych w woj-
nie polsko-bolszewickiej w latach 
1919–1920, groby harcerskie, kwa-
tera policjantów poległych na służbie 
w latach 1919–1940 oraz kwatera 
grobów dzieci. Niektóre nagrobki na 
tym cmentarzu oraz figura Chrystu-
sa wymagają pilnej renowacji. Do 
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przycinania drzew na pewno trzeba 
będzie przyjść jeszcze raz, a potem 
będzie można pomalować na biało 
wszystkie nagrobki i założyć biało-
czerwone wstążki.

Wiesław Pisarski,
monitor-press.com

Olimpiada „Wiedza o Polsce 
i Unii Europejskiej” 
w Żytomierzu

8 kwietnia w celu popularyzacji 
idei eurointegracji Ukrainy w Żyto-
mierzu odbyła się II tura olimpiady 
„Wiedza o Polsce i Unii Europej-
skiej”, zorganizowana przez Instytut 
Politologii Uniwersytetu Opolskiego 
w partnerstwie ze Zjednoczeniem 
Szlachty Polskiej (prezes Natalia 
Kostecka-Iszczuk), pod honorowym 
patronatem Konsulatu Generalnego 
RP w Winnicy. Imprezę zaszczycili 
swoją obecnością goście honorowi – 
rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. 
dr hab. Stanisław S. Nicieja oraz kon-
sul generalny RP w Winnicy Tomasz 
Olejniczak.

Drugi rok z rzędu w olimpiadzie 
udział biorą uczniowie klas matural-
nych szkół średnich z winnickiego 
okręgu konsularnego. W roku 2016 
spróbować swych sił zgłosiło się oko-
ło 50 osób z Żytomierza i Nowogrodu 
Wołyńskiego. I tura olimpiady odbyła 
się 19 marca. Był to test pisemny w 
języku polskim. Do II tury olimpiady 
(rozmowy kwalifi kacyjnej) zakwali-
fi kowali się uczniowie aspirujący do 
studiowania na Instytucie Politologii 
Uniwersytetu Opolskiego (kierunki 
politologia, dziennikarstwo oraz sto-
sunki międzynarodowe). Przewod-
nicząca komisji dr Ewa Ganowicz 
odznaczyła wysoki poziom wiedzy 
uczniów oraz dobrą znajomość języ-
ka polskiego.

Najprzyjemniejszą częścią im-
prezy było rozdanie nagród. Wszy-
scy obecni otrzymali książki i dy-
plomy, a zwycięzcy otrzymali cenne 
nagrody od Konsulatu Generalnego 
RP w Winnicy. Maksym Łukomski, 
który zdobył I miejsce, otrzymał 
aparat fotografi czny, a Aleksandra 
Kulbaniewicz (II miejsce) i Alina 
Kuzniecowa (III miejsce) otrzymały 
odtwarzacze mp3.

Uczestnikom II etapu olimpiady, 
którzy wybrali studia na kierunku 
politologia, przekazano następujące 
nagrody: udział w kilkudniowej wy-
cieczce do Opola, bezpłatne miej-
sca w Domu Studenta na okres 9 
miesięcy (w normalnych warunkach 
jedna osoba zapłaciłaby znaczną 
kwotę pieniężną), tablety multime-
dialne, miejsca na semestralne lub 
roczne studia w ramach programu 
ERASMUS w wybranym uniwersy-
tecie partnerskim z Instytutem Poli-
tologii UO, udział w programie Euro-
pa Master (ukończenie tych studiów 
umożliwia uzyskanie dyplomów 
magisterskich trzech uniwersyte-
tów: Uniwersytetu Opolskiego, Uni-
wersytetu Johannesa Gutenberga 
w Moguncji (Niemcy) i Uniwersytetu 
Burgundzkiego w Dijon (Francja) 
oraz płatne staże w instytucjach Unii 
Europejskiej w Brukseli.

Strona przyjmująca serdecznie 
dziękuje rektorowi Uniwersytetu 
Opolskiego Stanisławowi S. Niciei i 
konsulowi generalnemu RP w Win-
nicy Tomaszowi Olejniczakowi za 
wsparcie i patronat.

Irena Zagładźko,
wizyt.net

EUGENIUSZ SAŁO 
tekst
LEON TYSZCZENKO 
zdjęcia

- Spotykają się tutaj przedstawi-
ciele samorządów lokalnych. A więc 
ci ludzie, którzy stworzyli w Polsce 
fundament naszego największego 
sukcesu na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu pięciu lat – powiedział 
dla Kuriera Galicyjskiego Zygmunt 
Berdychowski, przewodniczący Rady 
Programowej Forum Ekonomiczne-
go w Krynicy Zdroju. – Udało nam 
się również zaprosić bardzo szero-
ką grupę gości, z Ukrainy również. 
To są goście, którzy przyjechali do 
Krakowa zza granicy. To jest prawie 
czterdzieści procent ogółu uczest-
ników kongresu i z tego powodu to 
wydarzenie jest wyjątkowe.

Główne tematy, które były oma-
wiane podczas II Europejskiego 
Kongresu Samorządów, dotyczyły 
m.in. roli instytucji fi nansowych we 
wdrażaniu środków unijnych, prak-
tycznych rozwiązań dla samorządów, 
ochrony zdrowia, współpracy między 

się w polskim kierunku – zaznaczył 
Ołech Honczaruk, przewodniczący 
Iwano-Frankiwskiej Państwowej Ad-
ministracji Obwodowej.

- Mamy możliwość rozmawiania 
z przedstawicielami różnych regio-
nów Europy. W przeciwieństwie do 
Ukrainy, Europejczycy interesują się 
problemami elektrowni jądrowych. 
Mamy partnerów ze Szwajcarii, Nie-
miec, Francji i oczywiście, z Polski. 
Rocznie odwiedza nas ponad dwa-
dzieścia delegacji z Polski, którzy 
odwiedzają elektrownie jądrową w 
Czarnobylu. Dlatego takie spotkania 
są pożyteczne poprzez dyskusje za-
interesowanych osób – powiedział 
Jurij Fomiczew, mer miasta Sławu-
tycz k. Czarnobyla.

Pierwszy dzień obrad II Euro-
pejskiego Kongresu Samorządów 
zakończyła uroczysta gala „Lider 
Samorządu 2015”, w której nagro-
dzono najlepszych samorządowców 
ubiegłego roku. W konkursie zorga-
nizowanym przez gazetę „Rzeczpo-
spolita”, tytułem Lidera Samorządu 
2015 wyróżnieni zostali: Tomasz 
Stolarczyk, wójt gminy Rząśnia w 
województwie łódzkim, Igor Ban-
drowicz, burmistrz miasta i gminy 
Prusice na Dolnym Śląsku oraz 
Paweł Adamowicz, prezydent mia-
sta Gdańsk. Uświetniła galę swoim 
występem orkiestra „Sinfonietta 
Cracovia”, którą dyrygował Marek 
Stilec.

Organizatorem kongresu była 
Fundacja Instytut Studiów Wschod-
nich, organizator Forum Ekonomicz-
nego w Krynicy Zdroju. Partnerem 
Kongresu jest miasto Kraków.

ii Europejski kongres Samorządów w krakowie
W dniach 5–6 kwietnia br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się II Europejski 
Kongres Samorządów. W 80 wydarzeniach uczestniczyło ponad 1500 gości – przed-
stawicieli samorządów terytorialnych, administracji publicznej, rządów i parlamentów, 
organizacji pozarządowych i biznesu z całej Europy, również z Ukrainy.

biznesem a nauką oraz zarządzania 
jednostkami kultury. Tematyka doty-
czyła siedmiu zagadnień: fi nansów, 
gospodarki, społeczeństwa, innowa-
cji, środowiska, rewitalizacji i samo-
rządu gospodarczego.

Europejski Kongres Samorzą-
dów to również okazja do nawiązania 
partnerskich kontaktów oraz wymia-
ny poglądów na temat zwiększenia 
efektywności wykorzystywania fun-
duszy strukturalnych Unii Europej-
skiej.

Podczas II Europejskiego Kon-
gresu Samorządów w Krakowie od-
były się panele dyskusyjne, w których 
aktywnie uczestniczyli przedstawicie-
le miast Iwano-Frankiwsk i Sławutycz 
k. Czarnobyla.

- Priorytetowym pytaniem dla 
Ukrainy jest decentralizacja i roz-
wój społeczności lokalnych. Dla 
mnie ważne jest to, że osobiście 
mam możliwość słyszeć i widzieć jak 
funkcjonują powiaty i gminy w Polsce. 
I myślę, że Ukraina powinna rozwijać 

kOnsTAnTY czAwAgA
tekst i zdjęcie

- Czas peregrynacji potrzebny 
jest również Ukrainie, pogrążonej 
nie tylko w wojnie, ale w niesprawie-
dliwości, korupcji, biedzie i grzechu 
– powiedział arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki wieczorem 10 kwietnia 
podczas mszy św. w katedrze lwow-
skiej. – Może przy tym obrazie poru-
szy się sumienie i odkryje się droga 
pokoju, sprawiedliwości i uczciwości. 
Może spojrzenie miłosiernego Syna 
Bożego odkryje prawdę o dawno 
zapomnianym grzechu, ale nigdy 
nie rozgrzeszonym. Wykorzystajmy 
ten czas i nie lękajmy się. Odważnie 
stańmy przy tym znaku Bożej Miłości. 
Przecież to sam Jezus powiedział: 
„Niechaj się nie lęka do Mnie zbliżyć 
dusza słaba, grzeszna, a choćby 

Peregrynacja obrazu Pana Jezusa 
Miłosiernego we Lwowie
Po zakończeniu obchodów 360. rocznicy ślubów Jana Kazimierza, w katedrze lwowskiej 
rozpoczęto peregrynację obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w archidiecezji lwowskiej.

miała więcej grzechów niż piasku 
na ziemi, utonie wszystko w otchła-
ni miłosierdzia Mojego” (Dz 1059) 
– wezwał metropolita lwowski. Ży-
czył, ażeby w Jubileuszowym Roku 
Miłosierdzia Bożego w archidiecezji 
lwowskiej spełniło się pragnienie 
Zbawiciela.

- W tym trudnym czasie, jaki 
przeżywamy, niech ten obraz będzie 
znakiem dla wszystkich, że jedynie w 
Bogu jest nadzieja, a Jego wezwanie 
do bycia miłosiernymi jest jedyną 
drogą, na której znajdziemy pokój, 
tak ten pomiędzy narodami, jak i 
wewnętrzny, dający poczucie bez-

pieczeństwa i pewność zbawienia 
– życzył arcybiskup Mieczysław Mo-
krzycki, który po mszy św. poprowa-
dził procesję Eucharystyczną wraz z 
obrazem Pana Jezusa Miłosiernego 
dookoła bazyliki metropolotalnej. 
Peregrynację obrazu rozpoczęto w 
parafi i katedralnej we Lwowie.
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Przegląd wydarzeń

WASYL RASEWYCZ

Chociaż pojawiają się pojedyn-
czy śmiałkowie, rzucający wyzwanie 
sowieckim tradycjonalistom i mający 
odwagę żyć własnym życiem, nie 
podlegając starym normom, jednak 
sytuacja nie wygląda pociągająco. 

nietradycyjna tradycja
Najważniejsze jest to, że nie 

zawsze się zastanawiamy, czego 
i przed kim bronimy? I czy ktoś w 
ogóle nastaje na ważne dla Ukra-
ińców wartości? Wydawać by się 
mogło, że historia dwóch ostatnich 
dziesięcioleci wyraźnie świadczy: 
Ukraińcy zerwali z sowieckim tota-
litaryzmem i autorytarną przeszło-
ścią i wytrwale budują swój naro-
dowo-państwowy projekt. Jednak, 
gdy sprawa dochodzi do tradycji, 
zaczynają się problemy. Sprawa w 
tym, że żadna ciągłość nie istnieje. 
Nie ciągnie się ona, np. od księcia 
Włodzimierza Wielkiego do czasów 
dzisiejszych. To raczej my, wycho-
dząc z teraźniejszości przekłada-
my drogę w przeszłość nawlekając 
jedne za drugimi wydarzenia, fakty 
i osobistości, które my, odpowiednio 
do naszych współczesnych prze-
konań, obraliśmy sobie do naszej 
tradycji. W ten sposób tradycja jest 
modyfikacją przeszłości przyjętą 
przez współczesnych.

Tymczasem, na Ukrainie istniało 
kilka regionów historycznych, ludność 
których według własnego rozsądku 
budowała osobiste i wspólne mosty 
w przyszłość. Miały one różnych 
bohaterów (często antagonistycz-
nych), ślubowali wierność różnym 
formacjom politycznym. Walczyli 
po różnych stronach barykady i w 
ogóle miały odmienne rodzinne do-
świadczenie historyczne. W jednych 
rodzinach przeważali ludzie religijni, 
w innych – ateiści. Ktoś walczył w 
Armii Czerwonej, ktoś walczył i ginął 
w UPA. Taka historyczna rodzinna 
polifonia nie jest unikalnie ukraiń-
ską. Można tu przytoczyć przykład 
Hiszpanii z jej długą drogą pojedna-
nia pamięci. Można też wspomnieć 
Niemcy, które po II wojnie światowej 
zmuszone były prowadzić politykę 
denazyfikacji, która ominęła komu-
nistyczną NRD. Dlatego wszelkie 
prawo-radykalne i wrogie do uchodź-
ców siły z takim sukcesem działają 

właśnie na wschodnich ziemiach dzi-
siejszych Niemiec.

To samo można powiedzieć o 
Austrii, która we właściwym czasie 
ogłosiła się pierwszą ofiarą niemiec-
kiego nazizmu. Jeżeli być sprawiedli-
wym – było to bardzo wygodne sta-
nowisko. Czy ofiara może zamienić 
się miejscem z katem? Może, z całą 
pewnością. Jeżeli spojrzymy na foto-
grafie świątecznych tłumów na Hel-
denplatz we Wiedniu z okazji anszlu-
su Austrii w 1938 roku, można lekko 
się przekonać, że 200-tysięczny tłum 
nie da się zebrać na manifestacji pod 
przymusem. A i zaciętości austriac-
kim narodowym socjalistom nie bra-
kowało, raczej odwrotnie.

Wróćmy jednak na Ukrainę. 
Twórcy współczesnej narracji histo-
rycznej musieli się istotnie napraco-
wać po 1991 roku. Należało przed-
stawić Ukrainę jako ofiarę sowieckiej 
okupacji, ale jak tego dokonać, gdy 
większość obywateli niepodległej 
Ukrainy walczyła w szeregach Armii 

Czerwonej, a wśród licznych sowiec-
kich „specjalistów”, którzy przybyli na 
tereny Zachodniej Ukrainy było wielu 
etnicznych Ukraińców? Jak można 
było ogłosić, że jedynymi walczą-
cymi o samorządną Ukrainę byli 
OUN i UPA, pomijając walczących 
z nazizmem i faszyzmem? Zresz-
tą, jak zmusić ludzi do uwierzenia 
w to, że OUN walczyła przeciwko 
„dwóm totalitaryzmom”, jeżeli sama 
opierała się na totalitarnej ideologii 
integralnego nacjonalizmu? Jeżeli z 
rozbijaniem sowieckiego totalitary-
zmu żadnych problemów nie było, 
to z ukraińskim „ruchem narodowo-
wyzwoleńczym” takie problemy były. 
I owszem, to trudno było tworzyć bo-
haterski mit UPA i jednocześnie go 
dekonstruować.

Jeszcze jednego czynnika nie 
sposób pominąć – rolę religijnej świa-
domości w społeczeństwie. W chwili, 
gdy sowieccy Ukraińcy przeszli nie 
tylko przez oficjalny ateizm, ale i prze-
żyli czasy „wojującego ateizmu”, wielu 

zachodnich Ukraińców nawet w okre-
sie sowieckim starało się dotrzymy-
wać codziennych praktyk religijnych. 
Te dwa kardynalnie różne środowiska 
należało w jakiś sposób połączyć. 
Najbardziej bezboleśnie dla obu stron 
można było tego dokonać na zasa-
dach państwa sekularyzowanego. 
Jednak Ukraińcy poszli inna drogą. 
Odrodziwszy niepodległość państwo-
wą, zaczęli odradzać cerkwie. I robio-
no to bardzo tradycyjnymi metodami, 
pozwalając cerkwiom wtrącać się w 
pracę struktur państwowych i nawet 
przenikać do państwowej szkoły. 
Chociaż jest to osobny temat do 
rozmowy, trzeba powiedzieć mimo 
wszystko, że próby jednoczesnego 
kształtowania religijnego i naukowe-
go światopoglądów uczniów nie dały 
rezultatu. Gdy dodać do tego jesz-
cze podziały międzykonfesyjne, ich 
tradycjonalizm i „kanoniczność”, to 
rzecz wygląda naprawdę smutno.

Otóż tak można byłoby w skrócie 
przedstawić kształtowanie ukraiń-

skich „tradycyjnych” i „narodowych” 
wartości. Akcentuję na tym, że we 
współczesnym świecie za takie uni-
wersalne wartości uważane są takie, 
które nie są ograniczone ani religij-
nymi, ani rasowymi, ani narodowymi 
cechami. Za wartości uważane są 
te zasady, które harmonizują społe-
czeństwo – społeczeństwo, w którym 
panuje równość wszystkich obywateli 
i nie ma miejsca na dyskryminację.

Przyjrzyjmy się bliżej, o jakie 
ukraińskie wartości i tradycje ostat-
nio toczyła się walka.

Za prawo być złodziejem, 
nazistą i rasistą?

Niczym stary, skrzypiący wóz 
toczy się społeczeństwo ukraińskie 
w kierunku Europy. Zdarzają mu 
się przebłyski, jak np. rewolucja Po-
marańczowa i rewolucja Godności, 
które bezsprzecznie są przedmio-
tem dumy współczesnych obywateli 
Ukrainy. Czy nie stał się świadec-
twem walki o europejskie wartości 
Euromajdan, na którym Ukraińcy nie 
tylko składali deklaracje, ale i umie-
rali za nie? Walczyli i umierali, gdy 
Europa demonstrowała swoje trady-
cyjne „zaniepokojenie”. Więc w czym 
jest problem? Co się stało potem? 
Dlaczego my znów po raz kolejny je-
steśmy niegotowi bez dodatkowych 
warunków i pretensji dołączyć do 
wspólnoty europejskiej?

Na Europę, jak i na tradycję, 
można spoglądać pod różnym ką-
tem. Byli przecież na Euromajdanie 
i członkowie Swobody, których trudno 
nazwać eurooptymistami. Gotowi byli 
stanąć przeciwko rosyjskiemu impe-
rializmowi i reżymowi Janukowycza, 
ale jednocześnie trzymali się zasad 
etnicznego nacjonalizmu, który nie 
tylko został odrzucony przez Euro-
pę, ale wręcz jest nie do zrealizowa-
nia na Ukrainie. Nawet rozumiejąc, 
że dla takich idei nie ma miejsca 
we współczesnej wspólnocie euro-
pejskiej, aktywiści Swobody głosili: 
idziemy do Europy, aby uratować ją 
od nadmiernego liberalizmu, przy-
wrócić ją do życiodajnych źródeł 
narodowych. „Wspólnie z innymi na-
cjonalistycznymi partiami zmienimy 
Europę” – można było usłyszeć nie-
jednokrotnie z ust Olega Tiahnyboka 
i Iryny Farion.

Jednak życie pokazało, że pra-
wie wszyscy nacjonalistyczni eu-
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Podwójne życie Ukraińców.

Czy umowa z UE jest nam 
w ogóle potrzebna?
Już dawno zwróciłem uwagę, że sowieckie przyzwyczajenie by publicznie mówić 
jedno, a myśleć i robić zupełnie inaczej, demonstruje zadziwiającą siłę witalną. 
Minęło już 25 lat, od czasu gdy rozpadł się Związek Sowiecki, wyrosło nowe po-
kolenie, wydawać by się mogło, nowych, wolnych ludzi. A przyzwyczajenie – jed-
na prawda dla siebie, a druga dla innych – pozostało. Znana jest powszechnie 
siła wpływu na tradycyjne społeczeństwo tezy „a co powiedzą ludzie?”.
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rosceptycy są płatnymi agentami 
Kremla, gotowymi za fi nanse z Rosji 
rozwalić nienawistną jej liberalną 
Unię Europejska. Taka retoryka wła-
ściwa była nie tylko Swobodzie, ale 
i rozsławionemu przez media rosyj-
skie Prawemu Sektorowi. Właśnie 
ta „gwardia rewolucji” wzięła się za 
obronę „tradycyjnych” i „religijnych” 
wartości Ukraińców. Jak gdyby pró-
bowała zlustrować europejskie zdo-
bycze rewolucji Godności.

Jeszcze jedna kategoria „trady-
cjonalistów” zasiada w Radzie Naj-
wyższej. Czy to z braku wyksztal-
cenia, czy przez luki we własnym 
rozwoju, wielu nawet solidnych po-
lityków stara się sprowadzić prawa 
człowieka jedynie do tematu praw 
mniejszości seksualnych. Można 
jeszcze zrozumieć tu Rosjan, gdzie 
wszystkie media, bez wyjątku, stra-
szą tam społeczeństwo „gejropą”, 
stosunkami jednopłciowymi, gende-
rem i innymi tego rodzaju strachami. 
Ale Rosjanie nie idą do Europy i nie 
mają nawet zamiaru układać z nią 
stowarzyszenia. Jest im bardziej 
komfortowo i przyjemniej żyć w ta-
kim stanie, gdy nie potrzeba dbać o 
prawa i równość swoich obywateli.

Równe prawa wszystkich oby-
wateli bez wyjątku, niezależnie od 
ich narodowego i rasowego pocho-
dzenia, a również niezależne od ich 
religijnych i politycznych przekonań, 
są gwarantem stabilnego i pomyśl-
nego społeczeństwa. Społeczeń-
stwa chronionego i bez dyskrymina-
cji. Społeczeństwa, gdzie profesor-
historyk nie grozi mniejszościom 
narodowym, aby te „znały swoje 
miejsce”, bo inaczej tysiącletni 
„autochtoni” im niedelikatnie o tym 
przypomną. Wspólnoty, gdzie rady-
kałowie nie grożą gejom, żeby ci, 
jeżeli chcą pozostać nieuszkodzeni, 
nawet nie śmieli swoją obecnością 
prowokować agresji „prawdziwych 
ukraińskich patriotów”.

Dlaczego głosicielom nienawiści, 
z mediów, ani kibolom, ani radyka-
łom z ugrupowań parlamentarnych 
do głowy nie przyjdzie, że poziom 
dobrobytu w społeczeństwie uzależ-
niony jest od równości wszystkich 
obywateli i precyzyjnego dotrzyma-
nia warunków nietykalności podsta-
wowych wartości. Chcieć żyć w eu-
ropejskim dobrobycie, korzystać ze 
wszystkich jego przywilejów, ale jed-
nocześnie wymagać za sobą prawa 
dyskryminacji „innych”, bo „takie są 
nasze tradycje i wartości” – to dro-
ga donikąd. Dlatego i depczemy na 
miejscu bez końca.

Składa się wrażenie, że to nie 
my mamy ustawowo harmonizo-
wać swoje stosunki w swoim spo-
łeczeństwie, dla naszego dobra, 
a nienawistna Europa przyjmuje 
coraz to nowe warunki dla patrio-
tycznych i pobożnych Ukraińców. 
Trudno nawet wyobrazić sobie, jak 
rozwijały by się wydarzenia, gdyby 
okazalibyśmy się samowystarczal-
nymi i moglibyśmy nie zważać na 
zdanie Zachodu. Co by się stało, 
gdyby nie było ryzyka, że Europa 
nie skasuje wiz dla Ukraińców, jeże-
li Rada Najwyższa nie zmieni kilku 
korupcyjnych zapisów w ustawach 
o deklaracji elektronicznej mająt-
ków ukraińskich urzędników i ich 
rodzin? Przykre, że deputowanym 
nie zależy na pokonaniu korupcji 
– martwiło ich jedynie to, że utracą 
wyborców, jeżeli Europa nie skasuje 

wiz. Składa się wrażenie, że walka z 
korupcją na Ukrainie potrzebna jest 
nie Ukraińcom, a Europejczykom, 
że odciągając termin skasowania 
wiz Europa stawia nam dodatkowe 
zawyżone wymagania, i chce po-
zbawić nas jakichś nieprawdopo-
dobnych wartości.

Ten sam „wizowy” argument 
brzmiał i wtedy, gdy mowa była o 
przyjęciu przez Radę Najwyższą 
tzw. ustaw tolerancyjnych. Znów 
złożyło się wrażenie, że to nie Ukra-
ińcom trzeba zaprowadzić porządek 
w swoim społeczeństwie i nie do-
puszczać dyskryminacji dowolnych 
mniejszości, a to „zboczeni” Euro-
pejczycy chcą nas rozpuścić dla 
własnej przyjemności. Otóż pojawia 
się pytanie: co różni nas od adeptów 
„Russkiego Miru”, szczególnej pra-
wosławnej cywilizacji i neonazistów 
Putina?

Spoglądamy na zamysł przepro-
wadzenia we Lwowie festiwalu rów-
ności, i nie widzimy w tym próby roz-
poczęcia dialogu w społeczeństwie, a 
jedynie propagandę i zmowę wrogich 
sił, które chciały zaszkodzić Ukrainie 
w przededniu holenderskiego refe-
rendum. Tu w szczególny sposób 
chcę się zapytać: czy nie prościej 
postawić radykałów na miejsce? 
Czy może jest to narodowa tradycja 
ukraińska – rzucać kamieniami w 
„innych”?

Dziwne, że nawet zreformo-
wana policja nie wykonała swoich 
funkcjonalnych obowiązków. Być 
może policjanci – to też zwolenni-
cy „tradycyjnych” wartości i dlate-
go tak długo chowali się pomiędzy 
wykonaniem swoich obowiązków 
i tradycyjnymi sympatiami dla po-
gromców. Ale od nich wymagane 
jest jedynie dokładne i bezwarunko-
we wykonanie swoich obowiązków: 
gwarantowanie bezpieczeństwa 
uczestnikom wydarzenia i ukarania 
tych, kto starał się temu przeszko-
dzić poprzez zastosowanie siły nad 
innymi obywatelami Ukrainy. Tym-
czasem, członkowie holenderskiej 
wspólnoty homoseksualnej okazali 
się mądrzejsi od wielu ukraińskich 
zwolenników teorii spiskowych – po 
wydarzeniach we Lwowie nawoły-
wali obywateli Holandii przegłoso-
wać za umową stowarzyszeniową 
z Ukrainą.

Znowuż, analizując ostatnie 
wydarzenia i wywierany „nacisk” 
Europy, nie opuszcza mnie myśl, 
że być może nasze społeczeństwo 
naprawdę nie jest gotowe do życia 
w jedynej europejskiej rodzinie, 
dlatego, że pozwala skorumpo-
wanym deputowanym i prawemu 
marginesowi demonstrować, że 
nasze „tradycyjne” wartości mają 
dominować nad ogólnoludzkimi, 
czyli tymi, na które opiera się spo-
łeczeństwo zjednoczonej Europy? 
W takim razie może nam umowa z 
Europą nie jest potrzebna? Jeżeli 
naszą „tradycyjną” wartością jest 
przyjęte przez pewną grupę prawo 
bicia „innych” lub zmuszanie ich do 
tego by siedzieć cicho i nawet się 
nie przypominać, to może w ogóle 
nie trzeba bronić się przed Rosją, 
a złączyć się w paroksyzmie „Rus-
skiego Miru”, który opiera się na 
tych samych zasadach?

O żadnych gejach nie ma tu 
mowy. Jest to wyłącznie kwestia wy-
boru cywilizacyjnego.

krymscy tatarzy z Drohobycza 
o wspaniałym człowieku

Nasza społeczność Tatarów 
Krymskich poznała pana Artura w 
pierwszych dniach naszego pobytu 
w Drohobyczu wiosną 2014 roku. 
Od samego początku ten człowiek 
z wielkim zaangażowaniem udzielał 
nam wszelkiej pomocy i wspierał nas 
w procesie adaptacji w nowym śro-
dowisku. To, czego dokonał w naj-
trudniejszym dla nas okresie, i to, co 
robi dla nas nadal, czasami nie zrobił 
by nawet człowiek bliski lub krewny. 
Będąc jednym z dyrektorów Caritasu 
Artur Deska zorganizował dla kilku 
rodzin miejsce pobytu w siedzibie 
swojej organizacji.

Niektórzy z nas po wyjściu z po-
ciągu mieli od razu, jak to się mówi, 
„dach nad głową”, tym bardziej, że 
wśród nas były rodziny wielodzietne. 
Opłatę za jedzenie, odzież i leki pan 
Artur wziął na siebie. Właśnie dzięki 
jego pomocy, nie mając wówczas 
pracy i oszczędności, nasze rodziny 
nie czuły braku w rzeczach koniecz-
nych do życia. Mieliśmy nie tylko 
wyżywienie, ale też odzież, pościel 
i leki. Czasami przynosił nam nawet 
swoje własne rzeczy. Pan Artur, zo-
baczywszy dzieci, które były zasmu-
cone wyjazdem ze stron rodzinnych, 
zaczął rozpieszczać je słodyczami 
i prezentami. Ustawił na dziedzińcu 
Caritasu batut i stół pingpongowy, 
co sprzyjało mniej bolesnej adaptacji 
naszych dzieci na nowym miejscu.

Będąc pod jego opieką, mieliśmy 
możliwość pozałatwiać konieczne 
formalności, aby uzyskać statut 
uchodźcy. Do każdej naszej rodziny 
dzięki jego staraniu otrzymaliśmy 
opiekuna ze służb socjalnych. Wśród 
naszych dzieci wiele było w wieku 
szkolnym, które trzeba było zapisać 
do szkół. I w tej kwestii nie było żad-
nych trudności. Dzięki jego wsparciu, 
bez względu na koniec roku szkolne-
go czy brak wszystkich potrzebnych 
dokumentów, nasze dzieci otrzymały 
możliwość kontynuacji nauki w szko-
łach Drohobycza.

Jako dla społeczności innej wia-
ry, do wypełniania naszych obrzę-
dów religijnych konieczne było nam 
pomieszczenie, gdzie moglibyśmy 
zbierać się na piątkowe modlitwy. I tu 
pan Artur przyszedł nam z pomocą – 
wysprzątał garaż Caritasu i oddał to 
pomieszczenie nam.

Jego przyjacielskie ramię było 
zawsze wtedy, gdy któreś z naszych 

Minęło dwa lata jak osiedliliśmy się w Drohobyczu. Przy tej okazji 
chciało by się opowiedzieć co nieco o naszym panu Arturze, który stał 
się dla nas nieodłączną częścią naszego życia w tym mieście.

dzieci zachorowało i potrzebne było 
leczenie w szpitalu. Wyszukiwał naj-
lepszych specjalistów. To dzięki jego 
wsparciu w drohobyckim szpitalu 
przyszły na świat dwie nasze dziew-
czynki. Pomimo że nie było to jego 
obowiązkiem, gdy jedna z rodzin z 
dwójką małych dzieci nie miała się 
gdzie podziać, umieścił ich na jakiś 
czas w swoim mieszkaniu. Jakiż 
człowiek wysili się na taki gest w na-
szych czasach?

Dzięki jego radom i potrzebnym 
kontaktom, niektórzy z naszych 
chłopców znaleźli pracę. Do pomo-
cy nam pan Artur pociągnął również 
swoich znajomych, jak np. pana Jose 
Turczyka (o znajomości z tą osobą 
napiszemy oddzielnie) i pana Kessa. 
Dzięki jego wsparciu, wielokrotnie za 
pomocą Caritasu otrzymywaliśmy po-
moc humanitarną z Polski w postaci 
żywności, artykułów piśmienniczych, 
zabawek, środków czystości i innych. 
Po jakimś czasie zaczęliśmy dzierża-
wić lokale. Czasami mieszkania były 
bez mebli, naczyń czy potrzebnych 
sprzętów AGD. Wiedząc o tym, pan 
Artur organizował przez pana Kessa, 
mieszkającego w Holandii, dostawy 
potrzebnych sprzętów. Pan Kess 
szczerze ustosunkował się do nas 
i każda rodzina otrzymała wszystko, 
co było potrzebne do normalnego 
życia. Dziś, dzięki tym dwóm oso-
bom, mamy wszyscy łóżka, pralki, 
lodówki, odkurzacze, kołdry, naczy-
nia, szafy, wózki dla dzieci, rowery 

itd. Na własny koszt pan Artur zor-
ganizował wyjazd do Polski jedne-
mu z naszych dzieci.

Nie sposób nie wspomnieć tu i o 
wieczorach, które pan Artur organi-
zuje dla nas. Tu oprócz smakołyków 
zawsze można spotkać interesują-
cych ludzi, przedstawicieli inteligencji 
Drohobycza.

Minęło już dwa lata, jak przyje-
chaliśmy tu, ale do tej pory odczu-
wamy wsparcie naszego pomocnika, 
pana Artura Deski, który nie patrząc 
na złe samopoczucie lub własne kło-
poty nigdy o nas nie zapomina. Dzi-
siaj społeczność Tatarów Krymskich 
w Drohobyczu liczy ponad 20 rodzin, 
a to jest około 130 ludzi. Do dziś dnia 
opiekuje się nami, interesuje się na-
szymi problemami i zawsze aktywnie 
udziela się w rozwiązaniu naszych 
spraw. Przy tym nie dba o własny wi-
zerunek, czy poklask społeczeństwa 
i dobro materialne. Ten człowiek 
posiada rzadkie już teraz, ale jakże 
cenne cechy: dobroć, chęć opieki, 
powagę i człowieczeństwo. Wszyst-
ko przeliczone powyżej to jedynie 
mała cząstka tego, co zrobił dla nas 
ten człowiek – to jedynie wierzchołek 
lodowca jego dobroci.

Dziękujemy Bogu za to, że z 
nami jest pan Artur!!!

Społeczność Tatarów 
krymskich z Drohobycza 

„Ichsan – Szczerość”

źródło: drohobyczer-zeitung.com
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Zawiadamiamy, że w redakcji 
są do nabycia kompletne oprawione 
roczniki Kuriera Galicyjskiego z lat 
2007-2014, a również roczniki Po-
laka Małego z lat 2012-2014. Cena 
roczników na Ukrainie po 300 UAH 
za jeden, a z wysyłką do Polski – 
100 PLN za jeden.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt:
Natalia Kostyk, 
tel.: +38 /0342/ 54 34 61
e-mail: nataliakostyk@wp.pl

Roczniki kuriera galicyjskiego i Polaka Małego są do nabycia w naszej redakcji
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Przegląd wydarzeń

WITOLD WASZCZYKOWSKI

Polityczne aspekty 
integracji

Wbrew temu, co twierdzą zwo-
lennicy Stanów Zjednoczonych Eu-
ropy, europejski naród nie istnieje. 
UE jest bliskim związkiem państw 
narodowych, które dzięki Unii prze-
zwyciężają wzajemne podziały i 
spory, pokojowo ze sobą współza-
wodniczą oraz budują dobrobyt. 
Dla większości obywateli podsta-
wową wspólnotą są członkowie 
tego samego narodu. Tożsamość 
europejska odgrywa ważną rolę, 
lecz nie rolę pierwszoplanową. Dą-
żenie do federalnej Europy może 
jedynie przynieść odwrotny skutek 
i przybliżyć rozpad UE. Obywatele 
Unii nie zrozumieją zatem, dlaczego 
ponadnarodowe instytucje mają de-
cydować o najważniejszych dla nich 
kwestiach. 

Idea integracji europejskiej wy-
pływa z dążenia do przezwycięże-
nia podziałów w Europie, dlatego 
UE powinna pozostać spójna, ale 
też jednocześnie otwarta na kolejne 
kraje, gotowe do przyjęcia na sie-
bie zobowiązań do przeprowadze-
nia niezbędnych zmian. Wszelkie 
uzgodnienia dotyczące przyszłości 
UE powinny – tak jak dotychczas 
– zapadać w gronie wszystkich 
dwudziestu ośmiu państw człon-
kowskich. Zróżnicowana integracja 
europejska jest do pewnego stopnia 
już rzeczywistością, jednak powinni-
śmy dbać o to, aby pozostały wspól-
ne dla wszystkich ramy prawne i in-
stytucjonalne, oraz aby utrzymał się 
duch wspólnotowy. W przeciwnym 
razie tendencje odśrodkowe mogą 
rozsadzić Unię.

Instytucje UE powinny przede 
wszystkim skoncentrować się na 
zadaniach, które leżą w interesie 
wszystkich państw członkowskich 
i nie mogą być lepiej realizowane 
na szczeblu krajowym, bądź regio-
nalnym. Unii niepotrzebne są nowe 
instytucje, które miałyby działać 
na rzecz jedynie wybranej grupy 
państw. Poważnym problemem UE 
jest demokratyczna legitymacja jej 
działań. Parlament Europejski nie 
stał się dla obywateli podstawo-
wym punktem odniesienia, czego 
dowodzi spadająca frekwencja przy 
urnach. Na wyrost jest więc trakto-
wanie Parlamentu Europejskiego 
jako głównego podmiotu legitymu-
jącego aktywność UE. Popieramy 
wzmocnienie roli parlamentów na-

rodowych w UE – cieszą się one 
większą legitymacją społeczną.
Migracje – wyzwanie 
numer jeden

Wyzwaniem, które może prze-
sądzić o przyszłości integracji euro-
pejskiej jest zdolność do uzyskania 
przez Unię Europejską kontroli na 
kryzysem migracyjnym. Trwałe roz-
wiązanie tego kryzysu może nastąpić 
poprzez skuteczne przeciwdziałanie 
prawdziwym przyczynom migracji, to 
jest poprzez zakończenie konfliktów 
w Syrii, Iraku oraz stabilizację sytu-
acji w Libii i Rogu Afryki. Osiągnięcie 
tych celów będzie możliwe jedynie 
w perspektywie średnio i długoter-
minowej. Tymczasem powinniśmy 
się skupić na działaniach mających 
na celu ograniczenie rozmiarów 
kryzysu w UE, to jest wzmocnieniu 
kontroli na granicach zewnętrznych 
i współpracy z państwami trzecimi. 
Priorytetem Polski jest ochrona stre-
fy Schengen. Współpraca w ramach 
tej strefy jest filarem UE. Każde 
państwo powinno ponosić odpowie-
dzialność za to wyzwanie. Kluczem 
dla utrzymania integracji strefy 
Schengen jest wzmocnienie kontroli 
na granicach zewnętrznych. Dlatego 
też polska Straż Graniczna, pomimo 
znacznego obciążenia zadaniami w 
kraju,  udziela wsparcia greckim po-
granicznikom. Zaangażowanie Pol-
ski w pomoc dla Grecji potwierdza 
nasze poczucie odpowiedzialności i 
solidarności europejskiej. W ramach 
współpracy z państwami trzecimi, 
kluczową rolę odgrywa kooperacja z 

Turcją. Liczymy na skuteczną i szyb-
ką realizację uzgodnionego Planu 
Działania. Szczególnie ważne bę-
dzie uruchomienie unijno-tureckiej 
polityki readmisyjnej oraz działania 
wymierzone w siatki przemytników 
ludzi.

Otoczenie UE – 
niestabilność wymagająca 
naszej spójności

Dla powodzenia Unii Europejskiej 
w najbliższych dekadach niezbędne 
będą sprzyjające warunki zewnętrz-
ne. Tymczasem jesteśmy świadkami 
bezprecedensowego kryzysu, w ja-
kim pogrążył się obszar sąsiedztwa 
UE. Na Wschodzie mamy do czynie-
nia z agresywną rosyjską polityką, 
ukierunkowaną na utrzymanie strefy 
wpływów, zmianę architektury bez-
pieczeństwa europejskiego oraz za-
hamowanie przemian w państwach 
zacieśniających współpracę z Unią. 
W południowym sąsiedztwie – prze-
dłużające się konflikty prowadzą do 
dysfunkcji struktur państwowych i 
tworzenia się specyficznych funda-
mentalistycznych organizmów para-
państwowych. Efekty niestabilności 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 
są bezpośrednio odczuwalne przez 
społeczeństwa na naszym konty-
nencie – poprzez wzrost zagroże-
nia terrorystycznego i kolejne fale 
nielegalnej migracji. A słabość i nie-
stabilność tego regionu, stanowiąca 
źródło problemu migracyjnego, jest 
tak samo istotna dla bezpieczeństwa 
obywateli UE jak skutki agresywnej 

polityki Rosji. Poczucie bezpieczeń-
stwa obywatela Francji, Belgii, czy 
Niemiec nie może odbiegać od po-
czucia bezpieczeństwa Estończyka, 
Łotysza, czy Polaka, którzy mieszka-
ją w państwie członkowskim z grani-
cą zewnętrzną UE.

Dziś nie możemy powiedzieć 
z ręką na sercu, że UE dysponu-
je Wspólną Polityką Zagraniczną 
i Bezpieczeństwa z prawdziwego 
zdarzenia. Naszą odpowiedzią na 
bezprecedensowe zmiany w sytu-
acji geopolitycznej UE powinno być 
właśnie jej wzmocnienie. Prioryte-
tami powinny być bezpieczeństwo 
i sąsiedztwo – to na tych obsza-
rach powinna  koncentrować się 
nowa globalna strategia polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE. 
Musimy doprowadzić do zredefi-
niowania strategicznej współpracy 
UE-NATO. Brak formalnych ram 
współpracy UE-NATO stanowi wy-
zwanie dla bezpieczeństwa w Euro-
pie, zwłaszcza w obliczu zagrożeń 
hybrydowych, łączących elementy 
konwencjonalne, wojskowe i asy-
metryczne. Polityczna blokada 
formatu Berlin Plus, czyli formalnej 
współpracy UE-NATO przez Cypr i 
Turcję, jest daleka od rozwiązania, 
co powoduje konieczność skupienia 
się jedynie na nieformalnych forach 
dyskusji w NATO i UE. Wzmocnienie 
współpracy UE-NATO powinno być 
realizowane w takich obszarach jak 
gromadzenie i dzielenie się informa-
cjami wywiadowczymi, komunikacja 
strategiczna, powrót do praktyki 

wspólnych ćwiczeń UE-NATO, 
przygotowanie tego samego stra-
tegicznego przesłania przez obie 
instytucje przed Szczytem NATO w 
Warszawie jak i przed czerwcową 
Radą Europejską czy budowanie 
odporności państw członkowskich 
w zakresie bezpieczeństwa cyber-
netycznego.

Coraz większa liczba konflik-
tów w najbliższym sąsiedztwie UE 
wymaga spójności działań wśród 
państw członkowskich. Odnosi się 
to zarówno do strategii, jak i wymia-
ru operacyjnego. UE dysponuje od-
powiednimi instrumentami w tym za-
kresie – są to na przykład Grupy Bo-
jowe UE czy Centrum Operacyjne. 
Jedynie od woli politycznej państw 
członkowskich zależy ich wykorzy-
stanie. Dostrzegamy brak silnego 
ośrodka operacyjnego, działające-
go w stałym trybie, umożliwiającego 
realną ocenę krótko i długofalowych 
zagrożeń dla państw członkowskich 
UE, będącego w stanie przestawić 
pogłębioną analizę ryzyka bliższe-
go i dalszego sąsiedztwa UE i za-
proponować konkretne działania. W 
tym zakresie istotne jest jednak, aby 
nie powielać struktur istniejących w 
ramach NATO, a zadbać o wzajem-
ne ich uzupełnianie się.

nowa wizja polityki 
wschodniej UE

Wraz z podpisaniem przez 
Ukrainę, Mołdawię i Gruzję umów 
stowarzyszeniowych z Unią Eu-
ropejską oraz dążeniem Armenii, 
Azerbejdżanu oraz Białorusi do 
odmiennego kształtowania relacji z 
UE, dotychczasowa formuła Part-
nerstwa Wschodniego powoli wy-
czerpuje się. Nie możemy pozwolić, 
by nasze wschodnie sąsiedztwo 
stało się „szarą strefą” między UE 
a Rosją. Ukrainie, Mołdawii i Gruzji 
długofalowo powinniśmy zaofero-
wać perspektywę członkostwa w 
UE, co motywowałoby te państwa 
do wprowadzania reform. W rela-
cjach z Armenią, Azerbejdżanem i 
Białorusią – ale również z krajami 
Azji Centralnej – powinniśmy z kolei 
rozwijać stosunki oparte na szacun-
ku i wspólnych interesach. Obecne 
otwarcie się UE na intensywniejszy 
dialog z Białorusią to przyszłość 
tzw. zindywidualizowanego podej-
ścia promowanego w ramach Euro-
pejskiej Polityki Sąsiedztwa.

W tym miejscu warto odwołać się 
do sukcesu niemieckiej Ostpolitik z 
lat 70., która dzięki zbliżeniu z kraja-

Dziś i jutro integracji europejskiej – 
spojrzenie z Warszawy
Polacy zaliczają się do narodów najwyżej ceniących integrację europejską. Jak pokazują badania opinii publicz-
nej, ponad 80 procent Polek i Polaków popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Ten fakt stanowi oczywistą 
przesłankę do działania na forum UE dla każdego polskiego rządu, w tym dla rządu Premier Beaty Szydło. W inte-
resie Polski jest dobrze działająca Unia Europejska – na pewno nie superpaństwo, ale też nie jedynie wypadkowa 
narodowych egoizmów. Polska chce w coraz większym stopniu inicjować rozwiązania służące nie tylko własnemu 
partykularnego interesowi, ale interesom szerszej grupy państw – rozwiązania dobre dla ogółu państw członkow-
skich. Ścisła i lojalna współpraca państw narodowych, działania zgodne z zasadą pomocniczości, przeciwdziałanie 
wewnętrznym podziałom – często podsycanym zewnętrznie – są istotą filozofii naszego postępowania w UE.

Minister spraw zagranicznych witold waszczykowski
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mi byłego bloku wschodniego przy-
czyniła się do pokojowych przemian 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
(Wandel durch Annährung). Rów-
nież i my powinniśmy dziś dążyć do 
wzrostu współzależności z naszymi 
wschodnimi sąsiadami – głównie po-
przez obustronną liberalizację ruchu 
wizowego oraz rozbudowę infrastruk-
tury. Powinno to przełożyć się na za-
cieśnienie współpracy gospodarczej 
oraz zbliżenie na poziomie społe-
czeństw. Przykład Ostpolitik pokazuje 
ponadto, że w dłuższym okresie może 
to prowadzić również do zbliżenia na 
poziomie politycznym.

Sprawą kluczową jest rozwią-
zanie konfl iktu rosyjsko-ukraińskie-
go. Do tego niezbędny jest realny 
kompromis. Nie należy go mylić z 
rozwiązaniem narzuconym jednej ze 
stron. Dlatego uważamy za błędną 
koncepcję forsowania implementacji 
tzw. politycznych punktów mińskie-
go porozumienia mimo niezrealizo-
wania podstawowych jego punktów 
dotyczących kwestii militarnych – w 
szczególności trwałego zawieszenia 
broni, wycofania wojsk rosyjskich z 
terytorium Ukrainy, czy nieskrępowa-
nego dostępu obserwatorów OBWE 
do strefy konfl iktu.

Niezwykle istotne jest pytanie o 
przyszłość relacji Unii Europejskiej 
z Rosją. Uległy one ochłodzeniu, a 
w niektórych obszarach nawet za-
mrożeniu, nie z winy Unii Europej-
skiej. Przypomnijmy, że Bruksela 
wielokrotnie przedstawiała Rosji 
różne oferty współpracy, które jed-
nak były przez Moskwę odrzucane. 
Nawet obecnie widzimy przestrzeń 
do współpracy. Jednak dialog ten 
może być jedynie środkiem, nie zaś 
celem samym w sobie. Jeszcze w 
marcu 2015 r. przywódcy wszyst-
kich Państw Członkowskich UE 
zgodzili się, że podstawą zniesienia 
środków ograniczających wobec 
Rosji będzie pełna implementacja 
porozumień mińskich, tzn. potwier-
dzenie przez Rosję gotowości do 
współpracy ze wszystkimi aktorami 
w oparciu o prawo międzynarodo-
we i uniwersalne wartości. Nasza 
współpraca nie może opierać się 
jedynie o własne wyobrażenia, lecz 
o realne postrzeganie drugiej strony. 
Działania rosyjskich władz nie tylko 
w polityce zagranicznej, ale również 
w odniesieniu do swoich obywateli 
– w tym coraz większe utrudnienia, 
jakie napotykają przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych organizacji – każą 
nam krytycznie odnieść się do moż-
liwości zmiany tej sytuacji w najbliż-
szej przyszłości.

Stosunki polsko-niemieckie
W tym roku obchodzimy 25. 

rocznicę podpisania Traktatu o do-
brym sąsiedztwie i przyjaznej współ-
pracy pomiędzy Polską i Niemcami. 
Traktat wyznaczył kierunki rozwoju 
relacji bilateralnych na ostatnie 
ćwierćwiecze. Dzięki jego zapisom 
współpraca dwustronna osiągnęła 
wysoki poziom. Chcemy kontynu-
ować intensywne relacje, uwzględ-
niając przy tym zmianę w sytuacji 
międzynarodowej Polski i Niemiec. 
Umiejscowienie na mapie politycz-
nej świata obydwu państw różni 
się diametralnie od punktu, w jakim 
znajdowaliśmy się 25 lat temu. Zale-
ży nam na tym, aby nasze stosunki 
z Niemcami były w pełni partnerskie, 

aby każda ze stron brała pod uwa-
gę stanowisko i argumenty strony 
drugiej. Mamy świadomość, że są 
też obszary, w których prowadzimy 
dialog z odmiennych pozycji. Naj-
bardziej znanym przykładem jest 
projekt Nord Stream 2, do którego 
mamy istotne zastrzeżenia. Nie 
możemy zgodzić się z opinią, że 
jest to inicjatywa czysto biznesowa. 
Partnerem ze strony rosyjskiej nie 
jest bowiem prywatna fi rma, opiera-
jąca swoją działalność na prostym 
rachunku ekonomicznym. Nie tylko 
my prezentujemy taki pogląd.

Unia Europejska mierzy się 
obecnie z fundamentalnymi wy-
zwaniami wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi. Doceniamy zaangażowanie 
Niemiec w prace nad rozwiązaniem 
kryzysu migracyjnego w UE, usta-
bilizowanie sytuacji na Ukrainie 
czy zwiększenia bezpieczeństwa 
UE. Także dlatego potrzebujemy 
dziś wspólnej dyskusji na temat 
przyszłej roli Polski i Niemiec w 
Europie i świecie. Mam nadzieję, 
że wydarzenia odbywające się w 
ramach obchodów rocznicy podpi-
sania traktatu, takie jak planowane 
na czerwiec konsultacje międzyrzą-
dowe w Berlinie, będą dobrą okazją 
do podsumowania naszych do-
tychczasowych osiągnięć, a także 
do wskazania obszarów przyszłej 
współpracy. Nie ulega wątpliwości, 
że stabilne i przyjazne stosunki pol-
sko-niemieckie są niezbędne do bu-
dowy silnej i solidarnej Europy.

silny region 
wkładem w silną Unię

Siła lokalnych powiązań, wy-
szukiwanie najlepszych rozwiązań 
dla problemów poszczególnych 
regionów może stać się inspiracją 
dla rozwiązań na płaszczyźnie eu-
ropejskiej. Dzięki konsekwentnej, 
aktywnej współpracy regionalnej 
potwierdzamy odpowiedzialność za 
nasz kraj i wolę współkształtowania 
przyszłości we współpracy i porozu-
mieniu z tymi, z którymi łączy nas 
geografi czna, ale często i mentalna 
bliskość. Budujemy solidne więzi z 
naszymi sąsiadami, angażując wła-
dze lokalne i regionalne, sprzyjając 
wzmacnianiu odpowiedzialności i 
postaw zaangażowania społeczne-
go w UE w najbliższym otoczeniu.

1 lipca obejmiemy przewodnic-
two w Grupie Wyszehradzkiej, która 
od dwudziestu pięciu lat pozostaje 
kluczowym forum współpracy czte-
rech państw Europy Środkowej – 
Czech, Słowacji, Węgier oraz Pol-
ski. Choć nasza Prezydencja przy-
pada w pełnym wyzwań okresie, 
chcemy wnieść nową dynamikę do 
działania V4 i szerzej współpracy w 
regionie Europy Środkowej. Jednym 
z istotnych wektorów regionalnego 
zaangażowania Polski jest Północ 
i współpraca w regionie Morza Bał-
tyckiego. Najważniejszym forum 
współpracy w regionie jest dla nas 
Rada Państw Morza Bałtyckiego 
(RPMB), w której pełnimy rotacyj-
ną prezydencję do lipca br. Polska 
chce być promotorem i aktywnym 
uczestnikiem procesów przekształ-
cania regionu Morza Bałtyckiego w 
atrakcyjne miejsce do życia i prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 
Jednocześnie mówiąc „region”, 
myślimy szerzej – to także  kraje 
Bałkanów Zachodnich, Bułgaria i 
Rumunia. Trwający kryzys migra-

cyjny jest poważnym zagrożeniem 
dla stabilności społecznej, religijnej 
i etnicznej w krajach Bałkanów Za-
chodnich. PL postuluje prowadzenie 
dialogu z krajami regionu i położe-
nie nacisku na rzeczywiste reformy 
w zakresie państwa prawa, zwal-
czania korupcji, tworzenia podstaw  
niezależnego sądownictwa. Bez 
tego wszelka oferta integracji rozbi-
je się o brak instytucji, które będą 
w stanie rzetelnie współpracować z 
UE i realizować programy.

Mocny sojusz 
transatlantycki

Relacje transatlantyckie są wciąż 
mocne, ponieważ ich fundamentem 
jest wspólnota wartości oraz intere-
sów. Głównym zadaniem pozostaje 
utrzymanie stabilnych, pokojowych 
warunków, które na przestrzeni mi-
nionych dekad umożliwiły przepro-
wadzenie z powodzeniem procesów 
integracji politycznej, gospodarczej, 
a także w sferze bezpieczeństwa i 
obrony.

W sferze bezpieczeństwa musi-
my skoncentrować się na zażegna-
niu konfl iktu rosyjsko-ukraińskiego 
oraz wzmocnieniu bezpieczeństwa 
państw obszaru transatlantyckie-
go, w tym rozbudowie zdolności 
obronnych NATO na wschodniej 
fl ance. Wyznacznikiem spójności 
transatlantyckiej wspólnoty oraz 
umiejętności zrównoważenia intere-
sów będzie lipcowy szczyt NATO w 
Warszawie.

W wymiarze gospodarczym, ne-
gocjowane obecnie Transatlantyckie 
Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne 
(TTIP) może stać się nowym fi larem 
strategicznej współpracy UE z USA, 
tworząc drugą – obok Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego – kotwicę relacji 
transatlantyckich. Porozumienie to 
powinno prowadzić do nowej jakości 
we współpracy UE i USA, uwzględ-
niającej interesy obu stron, w tym 
specjalne traktowanie w obszarach 
najbardziej wrażliwych, na przykład 
w rolnictwie i przemysłach energo-
chłonnych.

Żaden obszar na świecie nie 
jest tak zintegrowany gospodarczo 
jak Europa i Stany Zjednoczone. 
Razem generujemy w globalnym 
handlu 5,5 biliona USD rocznie. 
Motorem gospodarczych relacji 
transatlantyckich są inwestycje bez-
pośrednie (FDI). 60 % wszystkich 
amerykańskich FDI skierowanych 
było do Europy – stanowi to wolu-
men niemal cztery razy większy niż 
na obszarze Azji i Pacyfi ku. Euro-
pejskie inwestycje skierowane do 
USA w 2015 r. stanowiły aż 80% w 
globalnym rachunku. Tych kilka liczb 
ilustruje potencjał jaki zgromadzony 
jest na osi UE-USA. Naszym zada-
niem jest jak najlepsze wykorzysta-
nie tych możliwości.

gospodarczy fundament 
integracji

Ostatni kryzys fi nansowy wy-
raźnie wykazał że projekt Unii Go-
spodarczej i Walutowej jest daleki 
od doskonałości. Podjęte zostały w 
minionych latach próby reformy – 
wzmocnienie koordynacji polityk go-
spodarczych, silniejsze ramy fi skal-
ne, poprawa stabilności fi nansowej 
w postaci powołania unii bankowej. 
Przebudowa strefy euro będzie po-
stępować. Dla Polski kluczowe w 
tym procesie jest rozdzielenie wy-

miaru integracji gospodarczej od 
integracji politycznej. Nie sprzeci-
wiamy się ideom zmierzającym do 
wzmocnienia strefy euro pod kątem 
jej stabilności fi nansowej i odporno-
ści przed zewnętrznymi wstrząsami 
gospodarczymi. Działania te nie 
powinny jednak prowadzić do two-
rzenia w sposób choćby pośredni 
podstaw do pogłębionej integracji 
politycznej w postaci powołania 
odrębnych ram instytucjonalno-
prawnych UGW (własna izba Par-
lamentu Europejskiego dla państw 
strefy euro, wydzielony budżet 
strefy euro, minister fi nansów strefy 
euro). Odpowiedzią na niedoskona-
łości w funkcjonowaniu strefy euro 
nie jest także pogłębianie integracji 
w wymiarze społecznym. Ochrona 
wysokich  standardów życia nie 
może bowiem uderzać w konkuren-
cyjność UE.

Nie chcemy nowych podziałów w 
Europie, w efekcie tworzenia państw 
różnej kategorii. Podstawą projektu 
europejskiego był i musi pozostać ry-
nek wewnętrzny, a podejmowane dal-
sze procesy integracyjne w ramach 
UGW nie mogą skutkować choćby 
pośrednią dyskryminacją państw, 
nieuczestniczących w tym projekcie. 
Nowe ekonomiczne rozwiązania w 
ramach reformy strefy euro muszą 
pozostawać otwarte na uczestnictwo 
państw, nieposługujących się wspól-
ną walutą.

Rewolucja cyfrowa
Dziś wielkim wyzwaniem dla 

naszych gospodarek jest niesłycha-
ne tempo rozwoju nowoczesnych 
technologii 5G, Big Data, internetu. 
Celem budowy europejskiego jedno-
litego rynku cyfrowego jest właśnie 
wykorzystanie potencjału nowych 
cyfrowych technologii do pobudzenia 
wzrostu gospodarczego w całej UE, 
umożliwienie europejskim przedsię-
biorstwom rozwijania działalności w 
skali globalnej, zapewnienie swobody 
przepływu towarów, usług i kapitału 
w przestrzeni cyfrowej oraz wzmoc-
nienie zaufania i bezpieczeństwa w 
cyberprzestrzeni.

Zadaniem nadrzędnym jest, aby 
przy projektowaniu działań UE za-
dbać o równomierny rozkład korzy-
ści. Tylko wówczas jednolity rynek 
cyfrowy będzie mógł się przyczynić 
do wyrównywania poziomów między 
najlepiej i najsłabiej rozwiniętymi ob-
szarami. Budowa jednolitego rynku 
cyfrowego powinna być postrze-
gana jako pozytywna agenda Unii. 
Jeśli wszystkie regiony Unii będą 
mogły równomiernie skorzystać z 
owoców cyfrowej rewolucji, każdy 
będzie mógł poczuć się wygranym. 
W efekcie poprawi się społeczny od-
biór UE. Tylko silna, spójna gospo-
darczo Europa ma szansę stanąć 
do globalnego wyścigu technolo-
gicznego.

Ku Unii Energetycznej
W Traktacie o Funkcjonowa-

niu Unii Europejskiej znajdują się 
daleko idące zapisy odnośnie do 
wewnętrznego rynku energii, ale 
jest to tylko jeden, choć niezwykle 
ważny, obszar polityki energetycz-
nej, na którym dotychczas skupiała 
się uwaga UE. Traktat przewiduje 
jednak również działania na rzecz 
bezpieczeństwa dostaw, a doświad-
czenia ostatnich dziesięciu lat, w 
tym kryzysy gazowe w 2006 i 2009 

r. oraz spór między Ukrainą i Rosją 
nt. dostaw gazu na przełomie 2014 i 
2015 r. wskazują, że oddziaływania 
czynników politycznych na kwestię 
dostaw energii, są niestety nadal 
codziennością w UE. Szczególnie 
narażone są na nie państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej, a w obsza-
rze gazu w tym regionie nad wyraz 
mocno zaznacza się zależność 
wysokości ceny gazu dla danego 
odbiorcy od bilateralnych relacji 
między państwem z którego pocho-
dzi dostawca a państwem z którego 
pochodzi odbiorca gazu.

Dziś nadszedł czas na przeło-
żenie idei solidarności i przejrzy-
stości na legislację UE i codzienną 
praktykę. Czas na zapewnienie 
że żadne państwo nie pozostanie 
zostawione samo sobie w razie 
kryzysu dostaw. Na zapewnienie, 
że pod przykrywką „tajemnic spół-
ek” nie będziemy dłużej tolerować 
klauzul narzucanych przez domi-
nującego dostawcę na niekorzyść 
odbiorcy gazu lub jego sąsiadów. 
Na zagwarantowanie, że będziemy 
solidarnie przestrzegać uzgodnio-
nych na poziomie UE reguł rynku 
energii również na poziomie rzą-
dów w umowach z państwami trze-
cimi dotyczącymi energii. Wreszcie 
na zapewnienie, że planowanie i 
realizację wszystkich projektów 
infrastruktury energetycznej bę-
dziemy realizować w porozumieniu 
z sąsiadami na rzecz rzeczywistej 
dywersyfi kacji dostaw.

Nasza wizja współpracy UE w 
obszarze energii opiera się na prze-
zwyciężeniu egoistycznych partyku-
laryzmów poszczególnych państw 
członkowskich, często podsycanych 
przez dostawców zainteresowanych 
bardziej grą polityczną niż rynkową i 
wprowadzeniu współpracy w obsza-
rze energii ponad granicami państw 
do codziennej praktyki. Państwa 
członkowskie UE przenosząc pla-
nowanie kryzysowe z poziomu 
krajowego na poziom regionalny i 
unijny mają szanse zoptymalizować 
wykorzystanie już istniejącej infra-
struktury jak LNG czy magazyny, 
wzmocnić swoją pozycję przetar-
gową wobec zewnętrznych dostaw-
ców mając pewność pomocnej dłoni 
ze strony sąsiada. Prace nad opu-
blikowanym pakietem KE na rzecz 
bezpieczeństwa dostaw gazu będą 
sprawdzianem, czy państwa człon-
kowskie zdołają zbudować wza-
jemne zaufanie w obszarze energii. 
Zaufanie, które podkopują dziś pro-
jekty takie jak Nord Stream 2, ude-
rzając nie tylko w bezpieczeństwo 
dostaw gazu do regionu EŚW, ale 
i stabilność Ukrainy.

***
Polska widzi swoją przyszłość w 

dobrze funkcjonującej Unii Europej-
skiej. Chcemy się przyczynić do jej 
wzmacniania wewnętrznego i w re-
lacjach z partnerami zewnętrznymi. 
Poczucie sukcesu z uczynienia na-
szego kraju wolnym, silnym i cieszą-
cym się z przynależności do rodziny 
narodów europejskich chcemy dzie-
lić z innymi krajami, które taką wolę 
deklarują. To na tej misji, na unowo-
cześnieniu naszych gospodarek i na 
odbudowie poczucia bezpieczeństwa 
Europy nowy, polski rząd Beaty Szy-
dło pragnie skupić się w najbliższej 
przyszłości.

źródło: msz.gov.pl
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Gwiazdami tegorocznego festi-
walu będą: Anna seniuk, znana 
szerokiej publiczności i wyjątkowo 
lubiana polska aktorka oraz jej syn, 
również aktor, Grzegorz Małec-
ki. Artyści wystąpią na deskach Te-
atru im. M. Zańkowieckiej w pełnym 
ciepła i humoru spektaklu „Obiet-
nica Poranka” na podstawie 
autobiografii francuskiego pisarza 
Romaina Gary’ego. Spektakl oparty 
jest na jednej z najbardziej wzrusza-
jących książek poświęconych matce, 
jakie kiedykolwiek zostały napisane. 
To opowieść o kobiecie wielkiego 
serca i niezwykłych przymiotów cha-

ską granicę, pokazuje starcie dwóch 
nieprzystających kultur oraz psychikę 
człowieka nieodwracalnie skaleczo-
nego przez system totalitarny. 

Polski Teatr Ludowy we 
Lwowie tradycyjnie przygotował na 
Polską Wiosnę Teatralną nowy spek-
takl. W tym roku będą to „Szewcy” 
Stanisława Ignacego Witkiewicza w 
reżyserii wybitnego polskiego akto-
ra i reżysera Stanisława Melskiego. 
Groteskowy i modernistyczny, ostatni 
dramat Witkacego zawiera w sobie 
wizję mechanizacji społeczeństwa 
i upadku cywilizacji, stanowiąc kry-
tykę rewolucji, kapitalizmu, komuni-

EUGENIUSZ SAŁO
tekst i zdjęcia

„Poprzez sztukę i kulturę oraz 
bezpośrednie relacje międzyludzkie 
chcemy pokazać Ukrainę młodą, in-
teresującą, żywiołową” – czytamy w 
opisie organizatorów.

Przez 30 dni kwietnia Wrocław 
odwiedzi blisko 300 ukraińskich ar-
tystów: poetów, pisarzy, reżyserów, 
muzyków, kuratorów sztuki, mala-
rzy, grafików, performerów i intelek-
tualistów z różnych dziedzin kultury 
i sztuki.

Minionego weekendu wrocławia-
nie i goście miasta mieli możliwość 
spotkania się z poetą Jurijem An-
druchowyczem, który wspólnie z ze-
społem Karbido prezentował poezję 
śpiewaną i deklamowaną. Również 
Andruchowycz wystąpił z nowym 
projektem „Antonycz w domu”.

- Przez tą więź wrocławsko-
lwowską dostaliśmy niesamowitą 
szansę powiedzieć o sobie coś wię-
cej, aniżeli skąpe informacje politycz-
ne – powiedział Jurij Andruchowycz.

Wrocławianie, goście miasta, 
turyści oraz Ukraińcy mieszkający 
we Wrocławiu licznie odwiedzają 
wszystkie imprezy, odbywające się w 
ramach Miesiąca Lwowskiego.

- Obecność Ukraińców w Pol-
sce jest teraz po prostu oszałamia-
jąca. Pamiętam, jak to wyglądało w 
połowie lat 90. czy nawet jeszcze 
dziesięć lat temu – na nasze wystę-
py przychodziła publiczność polska. 
Teraz trzeba się spodziewać, że po-
łowa to będą Ukraińcy – komentuje 
Andruchowycz.

Uliczka Lwowska
Głównym miejscem prezentu-

jącym Lwów jest Uliczka Lwowska 
(ul. Przejście Garncarskie), gdzie 
są liczne stoiska z rękodziełem i je-
dzeniem. Można skosztować trady-
cyjnych potraw i przekąsek: czebu-
reków, gałuszek, czekolady, chałwy, 
kwasu chlebowego oraz prażonej 
na miejscu kawy.

Bogdan, który ma stoisko z 
lwowską kawą, mówi, że najwięcej 
przychodzi młodzieży ukraińskiej, 
która studiuje we Wrocławiu, ale 
również są turyści z Niemiec oraz 
Wrocławianie. – Polacy przychodzą, 
patrzą i podziwiają jak my tutaj parzy-
my kawę na gorącym piasku. Kiedy 
próbują tę kawę, to wiedzą, że jest to 
dobra, jakościowa kawa ze Lwowa. 
Ci, co spróbowali, przychodzą znów 
i witają się z tobą jak z przyjacielem 
– powiedział Bogdan z Lwowskiej 
Kopalni Kawy.

Ukrainśkyj Zriz
W kamienicy na Rynku 25 na 

sześciu piętrach można obejrzeć wy-
stawę sztuki współczesnej Ukrainśkyj 
Zriz (Ukraiński Przekrój). Ponad 50 
artystów prezentuje malarstwo, rzeź-
bę, instalacje, performance, wideo-
art oraz sztukę mediów cyfrowych.

- Mamy pełne sale. Dużo osób 
odwiedza tę wystawę. Na pewno są 

tutaj Ukraińcy, mieszkający we Wro-
cławiu, jest część anglojęzycznych 
turystów i sami wrocławianie są za-
interesowani tym co jest ciekawego 
we współczesnej kulturze ukraińskiej 
– mówi Maria Artemiuk, koordynator 
Miesiąca Lwowskiego.

- O Miesiącu Lwowskim dowie-
dzieliśmy się od naszej przyjaciółki 
Marty i przyszliśmy zobaczyć współ-
czesną ukraińską sztukę – mówią 
Tetiana, Switłana i Anna z Zaporoża, 
które teraz pracują i mieszkają we 
Wrocławiu.

- Zobaczyłam na stronie interne-
towej, że ta wystawa jest poświęco-
na współczesnej ukraińskiej sztuce 
i przyszłam obejrzeć – powiedziała 
wrocławianka Beata Mikołajczak.

Literatura
- Większości Polakom Ukraina 

kojarzy się wyłącznie ze Lwowem, 
dlatego jest to Lwowski Miesiąc. 
Przez Lwów chcemy promować całą 
ukraińską kulturę. Jeżeli mówimy o 
literaturze, to dla mnie symbolicz-
nym jest to, że Lwów otrzymał status 
miasta literatury UNESCO, natomiast 
Wrocław na rok otrzymał status książ-
kowej stolicy świata – powiedział Hry-
horij Semenczuk, kurator ds. literatury 
Miesiąca Lwowskiego.

Przez cały kwiecień Klubokawiar-
nię Lwowską Pod Klepsydrą odwie-
dzają najwybitniejsi przedstawiciele 
ukraińskiej literatury, zarówno młodzi 
pisarze i poeci, jak i ci o dorobku mię-
dzynarodowym, jak wspomniany już 
Jurij Andruchowycz, Andrij Bondar, 
Jurij Izdryk.

- Przygotowaliśmy urozmaico-
ny program, który odzwierciedla nie 
tylko lwowską literaturę, a literaturę 
całej Ukrainy, jej współczesne pro-
cesy. Pisarze oraz intelektualiści 
również komentują bieżącą sytuację 
na Ukrainie i tą z przed dwóch-trzech 
lat. – opowiada Hryhorij Semenczuk. 
– Zaprosiliśmy nie tylko pisarzy, ale 
również projektantów książek, pro-
jekty muzyczne i filmowe inspirowa-
ne literaturą. Jest to kompleksowa 
prezentacja wszystkiego najbardziej 
interesującego.

Kino ukraińskie
W ramach Miesiąca Lwowskie-

go przygotowano pokaz dwudziestu 
filmów podzielonych na trzy katego-
rię: klasyka kina ukraińskiego („Zie-
mia”, reż. Ołeksander Dowżenko, 

„Cienie zapomnianych przodków”, 
reż. Serhij Paradżanow, „Studnia dla 
spragnionych”, reż. Mykoła Ilienko), 
odwołujące się do obecnej politycz-
nej sytuacji na Ukrainie („Majdan”, 
reż. Serhij Łoznycia, „Gracz”, reż. 
Oleg Sencow, filmy grupy „Babilon 
13”) oraz najnowsze produkcje kina 
ukraińskiego („Plemię”, reż. Mirosław 
Słaboszpycki, „Chajtarma”, reż. Ach-
tem Sejtablajew).

- Wybraliśmy filmy, które mają 
za zadanie pokazać, jaka jest Ukra-
ina, i pozwolić na to, by zrozumieć 
Ukrainę. Chcemy pokazać, że kino 
ukraińskie niczym nie różni się od 
kina światowego, że zdobywa głów-
ne nagrody chociażby na festiwalu 
w Cannes i że jest na naprawdę wy-
sokim europejskim poziomie – po-

wiedziała Agata Sakowicz, kurator 
ds. kina Miesiąca Lwowskiego.

Podczas otwarcia Miesiąca 
Lwowskiego został zaprezentowany 
film „Gracz” w reżyserii Olega Sen-
cowa, który został skazany na 20 lat 
więzienia w Rosji. W znak poparcia 
i solidarności dla ukraińskiego reży-
sera wspólnie z Polską Akademią 
Filmową zainicjowano apel o uwol-
nienie Sencowa. – Chcemy zwrócić 
uwagę na problem jego uwięzienia. 
Mamy nadzieję, że to jakoś poruszy 
opinię publiczną – zaznaczyła Agata 
Sakowicz.

- Dotychczas odbyło się już 
sześć pokazów filmów i mamy pełną 
salę ludzi, którzy się wręcz kłócą o 
wejściówki, czyli widzimy ogromne 
zainteresowanie. Przychodzą przede 
wszystkim młodzi ludzie, przede 
wszystkim Polacy, ale słyszymy też 
ukraińskie głosy i są też obcokrajow-
cy – komentuje Agata Sakowicz, ku-
rator ds. kina Miesiąca Lwowskiego.

Szczegółowy program wyda-
rzeń znajduje się na stronie: 
www.esk2016.lviv.ua/pl

Święto polskiego teatru 
po raz szósty we Lwowie
Z okazji VI Polskiej wiosny Teatralnej do Lwowa przy-
jadą artyści z Litwy, Polski i Ukrainy, którzy pokażą 
pięć wyjątkowych spektakli (cztery dla dorosłych i je-
den dla dzieci). Impreza odbędzie się w dniach 21-24 
kwietnia w lwowskich teatrach: Teatrze Narodowym 
im. M. Zańkowieckiej, Teatrze Młodego Widza, Te-
atrze Lalek oraz Obwodowym Domu Nauczyciela.

Aktorzy Polskiego Teatru im. J. I. Kraszewskiego w Żyto-
mierzu

zp
l.lt

rakteru, chociaż niepozbawionej wad 
i śmiesznostek, zdecydowanej zrobić 
wszystko, aby osiągnąć cel, jaki so-
bie postawiła w życiu. Jej syn będzie 
kiedyś wielkim bohaterem, genera-
łem, wspaniałym pisarzem i ambasa-
dorem. Dla niego matka była wszyst-
kim, co miał, ale też przekleństwem. 
Przez cale życie będzie starał się 
sprostać jej marzeniom, aby zoba-
czyła, że życie, które mu poświęciła, 
nie poszło na marne. Przyjemność 
oglądania spektaklu jest podwójna: 
wynika ze śledzenia losów bohate-
rów i oglądania świetnych aktorów. 

W tym roku pierwszy raz we 
Lwowie gościć będzie Teatr Pol-
ski im. J. i. kraszewskiego 
z Żytomierza z przewrotną ko-
medią „Łatwiej popsuć niż 
naprawić”. Dzieło nomen omen 
Kraszewskiego to krzepiąca historia 
młodzieńca o imieniu Bogusław, który 
znalazłszy się na życiowym zakręcie 
(bez przyjaciół, pieniędzy i narzeczo-
nej) spotyka wyjątkowego człowieka, 
a jego los zaczyna się powoli zmie-
niać. Przedstawieniu towarzyszy 
muzyka polskiego kompozytora An-
drzeja Wojaczka, który od lat współ-
pracuje z artystami z Żytomierza. 

Inscenizację genialnej satyry 
Sergiusza Piaseckiego „Zapiski 
oficera Armii Czerwonej” 
przedstawi Polskie studio Te-
atralne z wilna. Monodram ofice-
ra Armii Czerwonej, który 17 września 
1939 roku przekracza sowiecko-pol-

zmu i faszyzmu. Dwa przedstawie-
nia „Szewców” na scenie w Domu 
Nauczyciela w niedzielę 24 kwietnia 
zamkną program VI Polskiej Wiosny 
Teatralnej.

Najmłodszych widzów zapra-
szamy na spektakl „Powtórka z 
czerwonego kapturka”, rów-
nież w wykonaniu Polskiego stu-
dia Teatralnego z wilna. Barw-
ny, wesoły, rozśpiewany i roztańczo-
ny, a na dodatek pełen filozoficznych 
treści, to spektakl nie tylko dla dzieci, 
ale też dla rodziców oraz babć i dziad-
ków. Zabawne sytuacje, wesołe pio-
senki, dowcipne riposty i barwna sce-
nografia przyciągają uwagę widzów. 
„Powtórka…” to oryginalna wersja po-
wszechnie znanej bajki o Czerwonym 
Kapturku. Trzy podstawowe postacie 
– Kapturek, Wilk i Gajowy – pozostały 
bez zmian w nowej odsłonie spekta-
klu, Wilk ma jednak synka, a ten nie 
czyta książek, więc bajki o Kapturku 
nie zna… W lesie pojawia się również 
szalony Ptak Bezimienny, który nie 
bardzo wie, kim jest… 

Bezpłatne zaproszenia na spek-
takle są dostępne w Konsulacie 
Generalnym RP we Lwowie pod 
telefonem: 2957991 oraz przed se-
ansem, jeśli na sali pozostaną wolne 
miejsca.

inf. konsulatu generalnego 
RP we Lwowie

Miesiąc Lwowski we Wrocławiu
Przez cały 2016 rok Wrocław (wraz z hiszpańskim San Sebastian) peł-
ni tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (ESK). Przez cały miesiąc kwiecień 
Lwów ma możliwość współdzielić z Wrocławiem ten tytuł, stając się 
bramą, przez którą Europa będzie mogła spojrzeć na Ukrainę.

Jurij Andruchowycz
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Dawno temu, czytając napisane 
z wielką swadą wspomnienia Lwa 
Kaltenbergha, wydane w 1991 roku 
pod tytułem „Ułamki stłuczonego lu-
stra”, zwróciłem uwagę na zabawne 
zdarzenie, które autor przeżył około 
roku 1930, kiedy to namiętnie cho-
dził do antykwariatu Franca Tomasi-
ka w jednej z odnóg Chorążczyzny. 
„Kiedyś zaszedłem, patrzę – pisze 
Kaltenbergh, – a w stercie broszur i 
czasopism grzebie się bardzo chu-
dy i żółty jak szafranowa galareta 
łysy osobnik. Odziany uroczyście w 
czerń, zanurzał szponiaste dłonie w 
papierowy chaos. Okazało się, że był 
to najdosłowniejszy sęp biblioteczny, 
Edward Piskozub. Nasza rozmowa 
przedłużyła się do pięciu godzin, bo 
odwiedził mnie zaraz w mieszkaniu i 
dokładnie przejrzał wszystko, co mia-
łem, proponując kilka transakcji. 

- Na Staffie się zawiodłem – wy-
wodził. – Wydaje i wydaje, przez co 
traci zupełnie wartość. Ot, z Zahrad-
nikiem inna rzecz. Jak go spotkałem 
na mieście na jaki miesiąc przed 
śmiercią, od razu wiedziałem, że 
długo już nie pociągnie. Pijak i su-
chotnik, i rodziny nie ma, a przyjaciół 
tylko od szklanki. Wydał jeden tomik, 
będzie z jego książeczki unikat, bo 
trzeba przyznać, niezła. Wykupiłem, 
com tylko mógł wykupić. W żad-
nej księgarni nie znajdziesz pan na 
niuch tabaki Zahradnika. Jest tylko 
u mnie”. 

Choć w istocie idzie mi o Zahrad-
nika, to warto też przytoczyć słowa 
Kaltenbergha o Piskozubie, który, 
choć przepadł w historii, w tamtym 
Lwowie, bibliofilskim księstwie, był 
okazem nietuzinkowym, bowiem 
„stale pilnował co popularniejszych 
pisarzy oraz bibliofilów. Dowiadywał 
się o ich zdrowie, odwiedzał. Nic więc 
dziwnego, że krążenie Piskozuba 
dookoła domu uważano powszech-
nie za oznakę złowrogą. Tu i ówdzie 
przepędzano go bez żenady”.

Tomik, z którym Piskozub wiązał 
kolekcjonerskie nadzieje, wyszedł 
cztery lata przed śmiercią autora, 
w roku 1925, pod tytułem „Ludziom 
smutnym”. Nigdy go, rzecz jasna, nie 
wznawiano, więc i owszem, stał się 
unikatem, ale, jak to z poezją bywa, 
fortuny posiadaczowi nie przynie-
sie, bo oto osiemdziesiąt pięć lat od 
tamtej rozmowy natknąłem się nań 
w jednym z antykwariatów, płacąc 
bez żadnej dyskusji tyle, ile w dzisiej-

szym Lwowie trzeba na małą wódkę 
i skromną zakąskę. 

Czy ta szara książeczka jest 
jedną z wykupionych ongiś przez 
Piskozuba? To już pozostanie ta-
jemnicą – egzemplarz nie ma żad-
nych pieczęci ani sygnatur. Ale 
niech jej nagłe wypłynięcie z anty-
kwarycznych otchłani przysłuży się 
pamięci poety, Jana Zahradnika, 
zwanego jeszcze za życia polskim 
Rimbaudem. Tym bardziej, że kilka 
dni później u pewnego handlarza 
papierzyskami (nie odważę się na-
zwać tego miejsca antykwariatem) 
natknąłem się na książeczkę Mie-
czysława Piszczkowskiego „O Janie 
Zahradniku” z przedmową samego 
Ignacego Chrzanowskiego. Jedy-
ne, wydane w 1932 roku dziełko 
krytyczne poświęcone poecie. I to 
kuriozum nabyłem czym prędzej 
za cenę równie zawstydzającą co 
wiersze. Taki zbieg okoliczności to 
niechybnie znak z jakichś poetyc-
kich zaświatów i niemądrze byłoby 
go zlekceważyć. 

Jan Zahradnik urodził się w 
1904 roku w Kosowie na Pokuciu. 
Wcześnie osierocony, znalazł się na 
utrzymaniu dalszej rodziny we Lwo-
wie. Jako czternastolatek walczył w 

obronie miasta, za co odznaczono 
go Krzyżem Obrony Lwowa. Moż-
na rzec, że był lwowskim orlęciem 
w każdej dziedzinie życia. „Feno-
menalnie uzdolniony liryk, już jako 
uczeń gimnazjalny drukował wier-
sze w „Słowie Polskim” – wspominał 
Józef Wittlin w szkicu „Mój Lwów”. 

co za tym poszło, został cudownym 
dzieckiem skupionej wokół redakcji 
dziennikarskiej cyganerii i beniamin-
kiem jej nocnego życia. Utyskiwał 
nad tym Piszczkowski winiąc dojrzałe 
środowisko za to, że młodzieniec „za-
niedbał naukę” i choć „wybitnie inteli-
gentny i oczytany „padł” przy maturze, 
„ścięty” z matematyki. Zniechęcony 
do studiów systematycznych, nie 
powtórzył egzaminu i nie wstąpił na 
uniwersytet, jakkolwiek sam kształcił 
się ciągle i czytał bardzo dużo”.

We Lwowie był postacią znaną 
i lubianą, choć niejednemu z przyja-
ciół, a także wielu luminarzom lwow-
skiej kultury dopiekł kąśliwą, acz prze-
ważnie celną i inteligentną uwagą na 
łamach „Słowa Polskiego”, w którym 
pisywał od 1921 roku aż do śmier-
ci. Prócz poezji ogłaszał felietony, 
przekłady, recenzje. Kiedy ukazał się 
tomik „Ludziom smutnym”, miał dwa-
dzieścia jeden lat. Oznajmił wtedy, że 
będzie to jego pierwszy i ostatni zbiór 
wierszy. Trudno dziś powiedzieć co 
było silniejsze w tym przekonaniu – 
artystyczna decyzja czy przeczucie 
rychłej śmierci człowieka toczonego 
nieubłaganą gruźlicą, którą wspoma-
gał niezmiennie cygańskim trybem 
życia. Witold Zechenter wspominał, 
że poeta „wiedział o bardzo złym 
stanie swego zdrowia (...) raz jego 
lwowscy przyjaciele nieomal prze-
mocą zaprowadzili go do lekarza. I 
ten powiedział mu wprost: jeśli nie 
zabierze się energicznie do leczenia, 
nie wyjedzie, nie odstawi alkoholu 
i tytoniu, to nie pożyje dłużej niż kil-
ka, kilkanaście miesięcy”. Zahradnik 
miał wtedy odpowiedzieć, że woli żyć 
tych kilka miesięcy tak jak chce, niż 
porzuciwszy przyzwyczajenia wege-
tować w chorobliwej ascezie, choćby 
i całe lata. „Nie chcę być więźniem 
swego życia” – oznajmił. 

Swoją krótką biografią zaznaczył 
się głęboko w historii lwowskiej cyga-
nerii. Pamiętano go długo, w niezli-
czonych anegdotach trwał do końca 
lat trzydziestych, kiedy to „żelazną 
miotłą” wymieciono tysiące wybitnych 
ludzi z polskiej pamięci. Zahradnik był 
nieprzejednanym patriotą Lwowa, za 
życia bezlitośnie gromił tych, którzy 
porzucali miasto dla – jego zdaniem 
– niedorosłej do stołeczności War-
szawy. Być może więc wieczność w 
otchłaniach lwowskiej przeszłości nie 
upływa mu aż tak źle? Tak czy owak 
warto go tam czasami odwiedzić, 
sięgając po któryś z jego wierszy. 
Na przykład taki: 

Ale cóż mi po świecie, w którym 
nie ma Lwowa?

Proroctwo tej fraszki spełniło się 
22 października 1929 roku. Poeta 
umarł tego dnia pokonany przez 
gruźlicę. Zaledwie dziesięć lat póź-
niej do jego „najdroższego miasta” 
weszli Sowieci, by urządzić swój 
nowy wspaniały świat dla ludzi zaiste 
smutnych, w którym nie będzie Lwo-
wa. W każdym razie Lwowa Jana 
Zahradnika i jemu podobnych. 

Nie miejsce tutaj na literaturo-
znawcze roztrząsanie jego spuści-
zny. Gdyby ktoś musiał wesprzeć 
wiarę w poetycką gwiazdę Zahrad-
nika, wystarczy, że sięgnie do świa-
dectwa, jakie wierszom zebranym w 
szarej książeczce pod srebrnym ty-
tułem „Ludziom smutnym” wystawił 
Ignacy Chrzanowski: „Nie ma tam 
ani pustego dźwięku słów, ani krzy-
kliwej pewności siebie, ani jaskra-
wej zmysłowości, ani wszechwładzy 
podświadomości. Jest za to szczere 
i głębokie uczucie, przemawiają-
ce to bezpośrednio, świadomie, to 
pośrednio na pół świadomie – sym-
bolicznie, a zawsze dyskretnie, nie 
raz jakby cichym szeptem; jest mgła 
smutku, z lekka przysłaniająca bar-
wy i kształty; są półsłowa, półcienie 
i ten półsen głęboki, niejasna pół-
postać – tak znamienne cechy liryki 
czystej”.

Jan Zahradnik trwa w otchłaniach 
lwowskiej historii w licznym towarzy-
stwie innych niepospolitych, niespra-
wiedliwie zapomnianych poetów. 
Szukajmy ich w tym mroku cierpli-
wie i bez obaw, potrafią, tak jak on, 
oświetlić je szczerym blaskiem.

AD VOCEM:
Byłoby grzesznym zaniechaniem 

mówić o poecie, a nie pozwolić prze-
mówić jego poezji. Z tomiku „Ludziom 
smutnym” wybrałem wiersz nie naj-
weselszy, ale, jak mniemam, najuży-
teczniejszy dla tego wspomnienia. Z 
nieskromną nadzieją, że sam poeta 
pochwaliłby ten wybór.

HAMLET W KNAJPIE

Pić albo nie pić – oto jest pytanie. –
Nim serce wyschnie, nim się krew 
spopieli,
Niech się raz jeszcze zachwieje 
w tym dzbanie
Przed pijanym wzrokiem blady cień 
Ofelii.

Sił nie mam walczyć: wszak zemsta 
i dłoń już
Słabną z pijaństwa, bo druhy, 
kochanki,
Ojciec nieboszczyk i błazen 
Poloniusz –
Świat cały leży na dnie mojej 
szklanki.

Dość tej boleści i tej wnętrznej 
pracy!
Sprawom doczesnym nie poradzisz 
nijak: –
Raczym się w trójkę: ja, stoik Horacy
I stryj mój, Klaudiusz, cny kompan, 
bo pijak.

Jedną wiem prawdę: bez końca się 
nieci
Pragnienie ludzkie, wielkie jak 
tęsknota,
Bo okrom życia i śmierci świat 
trzeci,
Jak wino w czaszce Yoricka bulgota.

Orlę w otchłani
Intelektualne wędrówki po niegdysiejszym 
Lwowie od czasu do czasu zaskakują bada-
cza doprawdy wyrafinowaną przygodą. Bywa, 
że miną lata, nim jakiś szczegół zetknie się 
z innym i powstanie wyraźny obraz. Coś takie-
go spotkało mnie całkiem niedawno. Warto 
o tym opowiedzieć, zwłaszcza, że bohater wy-
łaniający się z tej powiastki to Lwowskie Orlę, 
nadzwyczaj barwne i godne wspomnienia.

Grób Jana Zahradnika na Cmentarzu Łyczakowskim
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– Jego wrażliwość i dojrzałość były 
po prostu podejrzane w tak młodym 
wieku: nie rokowały długiego żywo-
ta”. 

Rzeczywiście, Zahradnik szybko 
zaczął współpracę ze „Słowem”, a 

Nie rzucę, nie zostawię 
najdroższego miasta!
Dlaczegóż ma mi życia zamierać 
połowa?
Może się poza Lwowem jakiś świat 
rozrasta,

kurier kulturalny
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Co wydarzyło się w Sta-
rokonstantynowie?

To co wydarzyło się w Staro-
konstantynowie to była głupota. Do 
prezesa Wołodymyra Wiatrowycza 
zwrócił się w liście mer Starokon-
stantynowa Melnyczuk 5 lutego 2016 
roku z prośbą o informację na temat 
działalności cichociemnych, w szcze-
gólności Leonarda Zub-Zdanowicza i 
Wacława Kapisty, czy te osoby nie 
współpracowały z rosyjskimi służba-
mi w czasie II wojny światowej oraz 
czy nie brały udziału w zabójstwach 
Ukraińców. W liście pada pytanie, 
czy Ukraiński Instytut Pamięci Na-
rodowej nie sprzeciwia się upamięt-
nieniu urodzonych na naszej ziemi 
cichociemnych. UIPN nie ma żadnej 
możliwości wpływania na lokalną wła-
dzę w inny sposób, niż według Prawa 
o Osądzeniu Reżimów Totalitarnych, 
to jedyny wypadek, kiedy możemy 
im coś radzić. Ale jednocześnie Pra-
wo o Apelach i Wnioskach Obywa-
teli i Prawo o Dostępie do Informacji 
przewiduje, że jeśli jakaś organizacja 
bądź osoba prywatna zwraca się do 
nas z prośbą o jakąś informację, my 
nie możemy pod żadnym pozorem im 
odmówić. Tak więc, jeżeli mer miasta 
Starokonstantynowa zadał pytanie – 
sprzeciwiacie się czy też nie sprzeci-
wiacie? – to takie pytanie przewiduje 
odpowiedź „tak” lub „nie”. 

Co dalej się działo? Nic mądrzej-
szego nie mogli zrobić, niż wysłać to 
pismo pocztą… Ukraińska Poczta 
działa nie najlepiej. I w efekcie otrzy-
maliśmy list 12 lutego, w piątek. Oni 
wysłali to pismo 9 lutego. Proszę 
zwrócić uwagę – to wielka uroczy-
stość, jest przygotowywana przez 
kilka miesięcy! I na kilka dni przed 
samą uroczystością mer postanawia 
przeprowadzić konsultacje społecz-
ne, czy warto uszanować pamięć 
cichociemnych tablicami pamiątko-
wymi. Dostaliśmy ten list w piątek, 
cztery dni przed uroczystością. Jaka 
może być odpowiedź poważnego 
ośrodka naukowego? Nawet niepo-
ważnego i nienaukowego, jakiego-
kolwiek ośrodka? W wypadku, gdy 
dostajesz prośbę o przeprowadzenie 
badań naukowych zgodnie z warsz-
tatem badawczym i one są potrzebne 
za cztery dni?

Co zaczęli robić moi koledzy 
z UIPN? Zaczęli bardzo intensyw-
nie, w ogromnym tempie próbować 
zrozumieć, o co w tym wszystkim 
chodzi. Dzięki wyszukiwarce Go-
ogle zaczęli wyszukiwać informacji o 
dwóch cichociemnych. Co otrzymu-
ją? Masę informacji w polskiej prasie 
oskarżających Zub-Zdanowicza o 
zabójstwa. Czy to na Polakach, czy 
na Ukraińcach, nie ma w tej sytuacji 
znaczenia. Oczywiście polska prasa, 
podobnie jak każda inna, może na-

pisać co tylko zechce. Oczywiście 
tę informację trzeba rzetelnie spraw-
dzić. Należałoby przejrzeć źródła 
historyczne. W takiej sytuacji odpo-
wiedź mogła być tylko jedna – gdy 
są podejrzenia i podstawy do podej-
rzeń w dyskursie publicznym, należy 
przeprowadzić badania historyczne. 
Dlatego odpowiedź UIPN była bar-
dzo prosta: „Rekomenduje odłożyć 
umieszczenie tych tablic Leonarda 
Zub-Zdanowicza i Wacława Kapisty 
na czas potrzebny dla zapoznania 
się z naukowymi źródłami dotyczą-
cym Zub-Zdanowisza i Kapisty”. Ta-
kie badania trwają bardzo długo…

O Wacławie Kapisto moi koledzy 
znaleźli 10 tomów, w tym również 
materiały śledztwa i sprawy karnej, w 
której skazano go na sowieckie łagry. 
Te materiały liczą 5 tysięcy stron, na 
przeczytanie ich nie starczy czterech 
dni. W tym miejscu nasuwa się pyta-
nie: czy nie są to naciski na mera. On 
zwrócił się do nas w taki sposób i w 
takim terminie, że nie mogliśmy dać 
odpowiedzi „tak” lub „nie”. 

Co wydarzyło się dalej? Mer wpa-
da w histerię, ponieważ przepadły 
mu ważne uroczystości z udziałem 
ważnych gości z Polski. Kto był temu 
winien? Trzeba było znaleźć przecież 
winowajcę. Stał się nim Wołodymyr 
Wiatrowycz, który rzekomo wywierał 
nacisk na władze lokalne w Starokon-
stantynowie. A co zrobił Wiatrowycz? 
Zadzwonił, streścił treść faksu, który 
wysłaliśmy do Starokonstantynowa 
na wypadek, gdyby nie dostarczono 
mu na czas treści tego pisma. To 
wywołało wzburzenie w radzie miej-
skiej. A trzeba wziąć pod uwagę, że 
było też pismo jednego z członków 
społeczności Starokonstantynowa, 
czy można urządzać tę uroczystość! 
Kto mógłby zagwarantować, że naza-
jutrz po odsłonięciu tablic nie byłoby 
jakichś sprowokowanych akcji? Czy 
nie rozbiliby na przykład tych tablic? 

I nasuwa się kolejne pytanie: po 
co prowokować? Czemu wybrano 
takich ludzi, którzy mogą być kontro-
wersyjni. Gdyby oni mieli czystą bio-
grafię, jak Giedroyć na przykład, kto 
byłby przeciw takiemu upamiętnie-
niu? A po wrzuceniu w wyszukiwarkę 
hasła Zub-Zdanowicz, pierwsze co 
znajdujemy to krew na jego rękach. 
Jak na takie listy ma odpowiadać 
Ukraiński Instytut Pamięci Narodo-
wej? Dajcie nam czas, abyśmy mogli 
przestudiować materiały. Zwróciliśmy 
się do naszych kolegów z polskiego 
IPN, żeby zapoznać się z materiała-
mi z ich zasobów dotyczących oby-
dwu cichociemnych. Ale nawet na 
pierwszy rzut oka jeden z nich wzbu-
dza kontrowersje, bo Zub-Zdanowicz 
jest w polskiej prasie posądzany o 
zabójstwa Polaków, nie tylko Ukra-
ińców. Pytanie nasuwa się takie, czy 

wy chcecie, żeby takie postacie były 
uszanowane na ulicach Łodzi czy 
Warszawy?

Jak zareagowały na to 
media?

Wywołało w nas uczucie smutku 
to, że polskie dziennikarstwo prze-
chodzi w tej chwili kolosalny kry-
zys. Nie było ani jednego medium, 
które starałoby się działać zgodnie 
z warsztatem dziennikarskim i po-
prosić nas o komentarz w tej ewi-
dentnie konfliktowej sytuacji. Poza 
Wołodymyrem Wiatrowyczem, w 
UIPN pracuje jeszcze 38 osób, w tym 
kilka kompetentnych, które mogłyby 
udzielić komentarza. 

Rozmawiałem z merem 
Starokonstantynowa, Melny-
czukiem, który powiedział, 
że Wołodymyr Wiatrowycz 
był kategorycznie przeciw-
ny tej uroczystości i powie-
dział, że wpłynie na admini-
strację prezydenta…

Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby 
padły takie słowa z ust Wiatrowycza. 
Jeżeli tak było, niech udostępni na-
granie takiej rozmowy. Mer może mó-
wić, co tylko zechce… Ja znam taką 
wersję, że mer Starokonstantynowa 
krzyczał na Wiatrowycza. Czy może-
my mu wierzyć? Twierdzi, że UIPN 
na niego wywierał wpływ, że zabronił 
mu przeprowadzić uroczystość. Tym-
czasem zapomina, że to on zwrócił 
się do nas. Otóż mamy jeden taki wy-
padek, kiedy on skłamał, bo przecież 
on nie mówi o tym, że sam się do nas 
zwrócił. On mówi, że to my wywiera-
my na niego nacisk. On przysłał do 
nas prośbę o informację i naszą od-
powiedź ogłosił światu jako element 
wywierania nacisku. To kłamstwo czy 
nie kłamstwo? Co najmniej manipu-
lacja. Gdyby polski IPN był w takiej 
sytuacji, odpowiedzieliby w ciągu pię-
ciu miesięcy, może wcześniej, może 

później, ale nie w ciągu trzech dni, z 
czego dwa dni to weekend.

Pan w czasie swojej wi-
zyty w Warszawie przekazał 
wszystkie materiały dotyczą-
ce kapisto polskiemu iPn?

Skopiowaliśmy wszystko, co po-
siadamy. Skopiowaliśmy i przekazali-
śmy. Rozumiemy, że dla państwa pol-
skiego to jest ważne dla pełnej wiedzy 
o polskim podziemiu, o państwie pod-
ziemnym, o ważnych działaczach. To 
oczywiste, że przekazujemy takie 
dane. UIPN sprzyja takim transferom. 
Archiwum Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy przekazał kilkadziesiąt ty-
sięcy dokumentów polskiej stronie. 
To rzeczywiście jest udany kierunek 
w naszej współpracy w dziedzinie 
archiwalnej. Nasi koledzy ciągle przy-
jeżdżają na szkolenia do polskiego 
IPN, za co jesteśmy wam niezmiernie 
wdzięczni. Z kolei oni cały czas przyj-
mują swoich kolegów z Polski. I to jest 
znakomita sprawa! Ale – powtarzam 
– wszystko wymaga czasu.

Czy są w zasobach ukra-
ińskich materiały dotyczą-
ce Zub-Zdanowicza?

W wyniku poszukiwań przepro-
wadzonych w archiwum SBU zna-
leziono jedną sprawę związaną z 
Leonardem Zdanowiczem, ale to była 
zbieżność nazwisk. To nie był ten Le-
onard Zdanowicz. Oni urodzili się w 
różnych okresach, ich losy były zupeł-
nie różne. To są tak różne biografie, 
że nie mamy wątpliwości, że chodzi 
o zupełnie inną osobę. Nie można 
jednak wykluczyć, że jakieś materiały 
będą znalezione w ukraińskich archi-
wach. Spodziewam się materiałów w 
polskich archiwach i możliwości, by 
ukraińscy badacze mogli się z nimi 
zapoznać. 

Jak Pan ocenia przebieg 
II Polsko-ukraińskiego fo-
rum?

Podczas forum, które odbyło się 
14 i 15 marca tego roku, przekaza-
liśmy dyrektorowi IPN Łukaszowi 
Kamińskiemu materiały, dotyczące 
Wacława Kapisto. 

Ta edycja była poświęcona pol-
skiemu i ukraińskiemu podziemiu na 
terenach obecnej Ukrainy Zachod-
niej i to była okazja by porozmawiać 
o trudnych kwestiach, dotyczących 
tych ruchów. Ja akurat nie jestem 
specjalistą w tej dziedzinie i pełniłem 
raczej rolę obserwatora, niż aktywne-
go uczestnika, więc trudno mi komen-
tować kwestie merytoryczne. Trzeba 
zaznaczyć, że te spotkania odbywały 
się na wysokim poziomie naukowym. 
Okazało się, że jest dużo spraw, 
które należy doprecyzować. Polscy 
badacze nie mieli, na przykład, okazji 
zapoznać się z jakimiś dokumentami 
i faktami, o których mówiła ukraiń-
ska strona i na odwrót, są materiały, 
do których z różnych powodów nie 
miała dostępu ukraińska strona. To 
forum sprzyja naukowej wymianie 
informacjami, udostępnianiu i kryty-
ce źródeł, opracowaniu materiałów 
związanych z trudnymi stronami 
naszej przeszłości. Niektóre szcze-
gółowe zagadnienia wchodzące w 
skład szerszych tematów wymagają 
jeszcze rzetelnej pracy badawczej. 
Na przykład, stosunek ukraińskich 
podziemnych organizacji do pol-
skiego podziemia i stosunek pol-
skiego państwa podziemnego do 
kwestii ukraińskiej w czasie II wojny 
światowej. To zresztą może być te-
matem jednego z kolejnych spotkań 
polskich i ukraińskich historyków. A 
tymczasem wszystkie wygłoszone 
referaty będą przetłumaczone na 
obydwa języki i umieszczone na 
stronach obydwu instytutów. Tak 
samo, jak uczyniliśmy z materiałami 
z poprzedniego spotkania. Kolejna 
edycja odbędzie w końcu paździer-
nika bieżącego roku. Tematem na-
szych rozmów będą wydarzenia 
lipca 1943 roku, a więc najgorętszy 
temat i najstraszniejsze wydarzenia 
nalężące do kwestii omawianych 
przez nasze forum. To ważne, aby 
taka dyskusja się odbyła i oczekuje-
my, że będzie ona na takim samym 
wysokim poziomie, jak ostania. 
Mamy świadomość tego, że w pol-
skim Instytucie Pamięci Narodowej 
nastąpią jakieś zmiany, skoro ma 
ulec zmianie prawo o Instytucie 
Pamięci Narodowej. Ne ulega wąt-
pliwości, że zmiany będą zarówno 
strukturalne, jak i kadrowe. Należy 
życzyć odnowionemu instytutowi i 
historykom, którzy będą pracowali 
nad tymi zagadnieniami, aby kolejne 
edycje forum miały tak samo wysoki 
poziom i aby nasze stosunki były tak 
samo partnerskie, jak do tej pory.

Dziękuję za rozmowę.

Sprawa cichociemnych 
ze Starokonstantynowa wymaga czasu

Rozmowy kuriera

Ukraiński historyk Ołeksandr Zinczenko, doradca prezesa Ukraińskiego Instytutu Pa-
mięci Narodowej, uczestniczył w drugim Polsko-Ukraińskim Forum Historyków. Wrę-
czono mu nagrodę Przeglądu Wschodniego za popularyzowanie wiedzy o Wschodzie 
za książkę „Katyń. Śladami polskich oficerów”. W czasie pobytu w Warszawie 
z OŁEKSANDREM ZINCZENKĄ rozmawiał WOJCIECH JANKOWSKI.

Ołeksandr Zinczenko podczas wykładu w Studium Europy 
wschodniej w warszawie
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Upamiętnienie ślubów Jana kazimierza 
w dziełach sztuki sakralnej 
i tablicach pamiątkowych (cz. 2)

JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjęcia

W roku 1936 we Lwowie uroczy-
ście obchodzono 280. rocznicę ślubów 
królewskich. Katedralne Arcybractwo 
Najświętszej Maryi Panny Łaskawej 
Królowej Korony Polskiej postanowi-
ło ufundować srebrne antepedium w 
formie tryptyku do głównego ołtarza. 
Tematem wybrano trzy najważniejsze 
wydarzenia w historii katedry lwow-
skiej, mianowicie „Położenie kamie-
nia węgielnego pod katedrę lwowską 
przez Kazimierza Wielkiego”, „Śluby 
Jana Kazimierza” i „Poświęcenie 
sztandarów Orląt Lwowskich przez 
abpa Józefa Bilczewskiego w 1920 
roku”. Antepedium zaprojektował i 
wykonał w blasze srebrnej profesor 
Józef Starzyński, znany lwowski 
rzeźbiarz, autor kilku cennych po-
mników na Cmentarzu Orląt. W wy-
konaniu płaskorzeźby pomagał jemu 
Ch. Trojański. 26 kwietnia 1936 roku 
nowe antepedium poświęcił ksiądz 
kanonik Józef Zajchowski. Króla Jana 
Kazimierza przedstawiono bardzo 
ekspresywnie, klęczącego w mo-
mencie składania ślubu przed ołta-
rzem, na którym ustawiono cudowny 
obraz Matki Boskiej Łaskawej. Przed 
tym obrazem król złożył swoją koro-
nę i berło. Po stronie lewej znajduje 
się postać biskupa i klęcząca obok 
niego królowa Maria Ludwika, zaś po 

dium pracował zespół konserwato-
rów – Katarzyna Bromilska, Bartosz 
Markowski i Andrzej Kazberuk pod 
kierownictwem profesora Janusza 
Smazy z warszawskiej ASP. W 2000 
roku antepedium ustawiono na nowej 
wolno stojącej mensie ołtarzowej w 
prezbiterium, zaś następnie prze-
niesiono do bocznego ołtarza Prze-
mienienia Pańskiego. W tym ołtarzu 
ustawiono również relikwiarz św. ar-
cybiskupa Józefa Bilczewskiego.

Z okazji 350. rocznicy ślubów 
królewskich w katedrze lwowskiej 
umieszczono tablicę pamiątkową z 

zawierzenia ponawiają Rodacy mia-
sta zawsze wiernego i Ziemi Lwow-
skiej. 1 kwietnia 2006 roku”. Tablicę 
podczas uroczystego nabożeństwa 
poświęcił kardynał Marian Jaworski, 
metropolita lwowski. Przy tym akcie 
obecni byli honorowi goście – prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński z małżonką i towarzyszą-
cy mu ministrowie. W uroczystości 
również udział wzięli przedstawicie-
le episkopatu rzymskokatolickiego z 
Polski i Ukrainy.

Śluby Jana Kazimierza zostały 
upamiętnione w dziełach sztuki rów-

Najświętszej Panny pięknie przystro-
jony, odprowadził go procesjonalnie 
do kościoła i przed wielkim ołtarzem 
umieścić kazał. Wotywę odśpiewał 
przy nim nuncjusz papieski Pietro Vi-
doni, biskup Lodi, poczem nastąpiło 
kazanie do takiej uroczystości zasto-
sowane. Po nabożeństwie i przyjęciu 
Ciała i Krwi Pańskiej, przystąpił król 
z senatorami do wielkiego ołtarza i 
przyklęknąwszy na pierwszym stop-
niu przed obrazem Matki Boskiej taki 
ślub odczytał […]. Po nabożeństwie 
ruszył król z procesją do pobliskiego 
kościoła oo. Jezuitów, gdzie nuncjusz 
przystąpił do publicznego odmówie-
nia Litanii Loretańskiej. Wtedy to pod 
sklepieniami lwowskiego kościoła 
padło po raz pierwszy natychmiast 
przez wielotysięczne tłumy powtó-
rzone wezwanie: Królowo Korony 
Polskiej, módl się za nami!”.

Legat papieski Pietro Vidoni mo-
dlił się w kościele oo. Jezuitów przed 
cudownym obrazem Matki Boskiej 
Pocieszenia. W 1905 roku św. arcybi-
skup Józef Bilczewski zwrócił się do 
Watykanu z propozycją ukoronowa-
nia tego obrazu złotymi koronami pa-
pieskimi. W dniu 12 lutego 1905 roku 
papież Pius X wydał odpowiedni de-
kret, a w dniu 28 maja 1905 roku abp. 
J Bilczewski dokonał aktu uroczystej 
koronacji w obecności więcej niż 10 
tysięcy wiernych. Dla tej uroczysto-
ści odnowiono święty obraz, ołtarz 
i kaplicę, w której on się znajdował. 
Projekt rekonstrukcji opracowała Po-
litechnika Lwowska, a kierownikiem 
artystycznym wyznaczono znanego 
rzeźbiarza prof. Antoniego Popiela. 
Według jego projektu odlano w brą-
zie nowe antepedium. Mistrz w relie-
fie wypukłym przedstawił moment, 
kiedy legat Pietro Vidoni wprowadził 
słynne słowa do Litanii Loretańskiej. 
(Wedle innych źródeł, antepedium 
wykonał Piotr Wójtowicz).

Wykonano również nową poli-
chromię sklepienia i ścian kaplicy. 
Autorem projektu i wykonawcą był 
malarz Tadeusz Popiel. Na sklepie-
niu przedstawił fresk przedstawiający 
Matkę Boską Królową Korony Pol-
skiej. Postać Najświętszej Rodziciel-
ki z Dzieciątkiem Jezus umieszczono 
na obłoku. Nad Madonną wznoszą 
się dwa duże anioły trzymające nad 
jej głową złotą koronę. W pendenty-
wach umieszczono sceny adoracji 
cudownego obrazu przez słynnych 
bohaterów narodu polskiego. Na 
jednej z nich król Władysław IV modli 
się przed obrazem MB Pocieszenia. 
Za nim klęczy kanclerz wielki koron-

ny Jerzy Ossoliński. Kolejna scena 
przedstawia króla Jana III Sobie-
skiego w procesji Bożego Ciała w 
1694 roku. Obok synowie królewicze 
Jakub i Konstanty. Na trzecim ma-
lowidle widzimy hetmana Stefana 
Czarnieckiego witanego przez jezu-
itów lwowskich w progu świątyni po 
powrocie w 1657 roku ze zwycięskiej 
bitwy z wojskiem księcia Jerzego Ra-
koczego. Ostatni obraz przedstawia 
hetmana Stanisława Jabłonowskie-
go odmawiającego koronkę do Matki 
Bożej.

Tadeusz Popiel wykonał również 
monumentalny obraz ścienny po-
święcony ślubom Jana Kazimierza 
we lwowskim kościele klarysek pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Kościół był zbudo-
wany w 1607 roku na przedmieściu 
Halickim poza murami obronnymi 
miasta i naprzeciw zabudowań ko-
ścioła i klasztoru oo. Bernardynów. 
Od 1749 roku trwała dalsza rozbudo-
wa kościoła i ozdobienie jego w stylu 
barokowym, w którym pierwszorzęd-
ną rolę odgrywały freski, wykonane 
przez znanego polskiego malarza 
Stanisława Stroińskiego, być może 
wspólnie z bratem Marcinem. W la-
tach 1760-1763 artysta udekorował 
monumentalnymi kompozycjami fre-
skowymi prezbiterium, nawę główną 
i chór muzyczny. Pomyślny rozwój 
klasztoru klarysek przerwały kasaty 

Śluby króla Jana Kazimierza były jednym z najbardziej popularnych wydarzeń 
historycznych w dziejach Lwowa i znalazły upamiętnienie w szeregu dzieł sztuki 
sakralnej, które znajdują się w świątyniach lwowskich. To wydarzenie zajmowało 
wyobraźnię wielu znanych artystów polskich. Niejeden z nich przedstawił ten temat 
na swoich obrazach i każdego przyciągała katedra lwowska, w której przed obra-
zem Matki Boskiej Łaskawej 1 kwietnia 1656 roku złożył król swoje słynne śluby.

Kościół Jezuitów, polichromia „Matka Boska Królowa Ko-
rony Polskiej”

Witraż „Matka Boska Królo-
wa Polski” w katedrze łaciń-
skiej

Kościół Jezuitów, antepedium „Śluby Jana Kazimierza”

prawej klęczący chłop i monumen-
talna figura żołnierza polskiego ze 
sztandarem narodowym.

W 1946 roku antepedium wywie-
ziono do Lubaczowa i umieszczono w 
prokatedrze. W 1999 roku wykonano 
odlew-kopię antepedium z żywicy 
syntetycznej, która po oksydowaniu 
nabrała wyglądu zbliżonego do srebr-
nego oryginału. Nad nowym antepe-

białego marmuru, wmurowaną przez 
Polaków ze Lwowa i Ziemi Lwowskiej. 
Tablica znajduje się przy wejściu do 
kaplicy Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Na niej złotymi literami wyry-
to napis: „W 350. rocznicę ślubów 
króla Jana Kazimierza złożonych w 
Katedrze Lwowskiej Matce Boskiej 
Łaskawej i obrania Jej Królową Ko-
rony Polskiej, hołd wdzięczności i 

nież w innych kościołach lwowskich. 
Przede wszystkim w kościele oo. 
Jezuitów pw. św. Apostołów Piotra i 
Pawła. Przebieg wydarzeń pamiętne-
go dnia 1 kwietnia 1656 roku opisał 
historyk sztuki dr Mieczysław Skru-
dlik: „Dnia 1 kwietnia 1656 roku, który 
przypadł na sobotę, udał się król Jan 
Kazimierz do kaplicy Domagaliczów 
i […] wziąwszy z tej kaplicy obraz 



21
www.kuriergalicyjski.com * kurier galicyjski * 15–28 kwietnia 2016 nr 7 (251)

józefi ńskie, więc 3 lutego 1782 roku 
ogłoszono dekret cesarski o kasacie 
również lwowskiego zgromadzenia. 
Władze austriackie zamieniły kościół 
na „ekonomat Dyrekcji Skarbu, w 
klasztorze zaś umieszczono urząd 
celny”. Później urządzono w koście-
le skład i fabrykę tytoniu. Dopiero w 
1898 roku Namiestnictwo postanowi-
ło przewrócić kościół do potrzeb kul-
tu religijnego i przekazało go gminie 
miasta Lwowa. Zabudowania kościel-

Trzeci – „Obronę klasztoru oo. Ber-
nardynów w 1672 roku”. Wszystkie 
trzy obrazy ujęto w malowane ramy. 
Każdy ma wymiary około 3 x 4 me-
try. Obraz „Śluby Jana Kazimierza” 
zajmuje centralne miejsce i ma roz-
budowaną kompozycję, na której 
przedstawiono wszystkie najważniej-
sze postacie historyczne tego wyda-
rzenia. Centralną postać króla Jana 
Kazimierza przedstawiono w pozycji 
klęczącej, z podniesioną w geście 
przysięgi prawą ręką, ze wzrokiem 
skierowanym do ołtarza z cudownym 
obrazem Matki Boskiej Łaskawej. Po 
stronie lewej obrazu, w oddaleniu od 
klęczącego króla, artysta ukazał gru-
pę hetmanów i senatorów i powie-
wającą nad nimi chorągiew polską. 
Wszystkie trzy kompozycje wykona-
no na wysokim poziomie artystycz-
nym i dopasowano do barokowych 
malowideł Stanisława Stroińskiego. 

Po II wojnie światowej w koście-
le urządzono magazyn. W 1996 roku 
przeprowadzono prace porządkowe 
i remontowe i przystosowano wnętrze 
na salę wystawową Lwowskiej Galerii 
Sztuki, a później – na Muzeum twór-
czości Jana Jerzego Pinsla. W czasie 
przekształcenia świątyni na maga-
zyn nastąpiła częściowa dewastacja 
wnętrz i zniszczenie wyposażenia. 
Dla potrzeb muzeum zbudowano 
konstrukcję z metalu i dykty, sięga-
jącą prawie samego sufi tu, które od-
grodziły część ołtarzową i ukryły poli-
chromię Tadeusza Popiela. Wszystkie 
trzy kompozycje historyczne okazały 
się niedostępne dla zwiedzających. 
Trudno nawet ocenić stan ich zacho-
wania. Cały gmach świątyni wymaga 
natychmiastowych remontów, freski 
tak Stanisława Stroińskiego, jak też 
Tadeusza Popiela – fachowej konser-
wacji i odpowiedniego wyeksponowa-
nia. Nie jest nadal możliwym ukrywać 
tak interesujące dzieło malarstwa 
historycznego za prymitywnym dykto-
wym ogrodzeniem.

Katedra, tablica pamiatkowa

ne były bardzo zaniedbane, wyposa-
żenie zniszczono. Remont kościoła, 
nowe ołtarze i odnowienie fresków 
Stanisława Stroińskiego kosztowały 
80.000 guldenów. Do odnowienia 
fresków Rada miejska zaprosiła ma-
larza Tadeusza Popiela. Okazało się, 
że oryginalna polichromia na ścianie 
południowej została całkowicie znisz-
czona, nie było nawet wiadomo, ja-
kie tematy były tam przedstawione. 
Dlatego postanowiono, że Tadeusz 
Popiel wykona trzy nowe wielkie 
kompozycje na tematy historyczne, 
związane z historią Lwowa. 

Pierwszy obraz przedstawiał 
scenę „Wjazd Jana III Sobieskiego 
do Lwowa po pogromie Turków pod 
Żurawnem w 1676 roku”. Drugi obraz 
przedstawiał „Śluby Jana Kazimierza 
w 1656 roku w katedrze lwowskiej”. 

Antepedium „Śluby Jana Kazimierza” w katedrze łaciń-
skiej

W związku z zaawansowanymi 
pracami nad książką „Piłka nożna 
we Lwowie i okolicach do roku 1939” 
(planowane wydanie zawierać się 
będzie w 2-3 tomach) zwracamy 
się z gorącą prośbą do wszystkich 
naszych rodaków na Kresach i nie 
tylko. Poszukujemy: zdjęć piłkarzy, 
działaczy i zespołów piłkarskich, 
odznak, proporczyków, pism (wi-
niet) klubowych, wszelakich doku-
mentów klubowych, programów, 
legitymacji, gazet i innych pamiątek 
związanych z lwowskim sportem i 
jego okolicami (Cieszanów, Jawo-
rów, Mościska, Sambor, Stary Sam-
bor, Turka, Dobromil, Rawa Ruska, 
Gródek, Rudki, Drohobycz, Stryj, 

Poszukujemy pamiątek sportowych
Sokal, Żółkiew, Bóbrka, Żydaczów, 
Janowa Dolina, Kamionka Strumiło-
wa, Przemyślany, Rohatyn, Kałusz, 
Brody, Złoczów, Brzeżany, Stani-
sławów, Bohorodczany, Tarnopol, 
Podhajce, Buczacz, Tłumacz, Nad-
wórna, Zbaraż, Skałat, Trembowla, 
Husiatyn, Czortków, Borszczów, 
Zaleszczyki, Horodenka, Kołomyja, 
Śniatyn, Kosów Huculski) od po-
czątku XX wieku aż do wybuchu II 
wojny światowej. 

Prosimy o przesyłanie skanów 
(minimum 300 dpi) na adres e-mail: 
stal@3xs.mielec.pl lub prosimy o 
kontakt poprzez Facebook: 
Leszek Śledziona 
lub telefonicznie: +48 501642754. 

Szanowni Państwo, przyjaciele i koledzy!
My – ukraińscy naukowcy, historycy, krajoznawcy, patrioci Wołynia – zwracamy się do Państwa w następującej 

sprawie. Jesteśmy zaniepokojeni i bardzo oburzeni powstałą w naszym kraju sytuacją z postawą wobec wielkiej 
wspólnej pamięci, historii oraz dziedzictwa narodów-braci – polskiego i ukraińskiego. 

Dziś na Wołyniu spotykamy totalne zniszczenie i plądrowanie pamięci i zabytków, które wcześniej były symbolami 
duchowego i kulturowego rozwoju kraju. Budynki kościołów i pomieszczeń, które dawniej należały do katolickich wspól-
not zakonnych, ulegają plądrowaniu i zniszczeniu. Budynki, związane z życiem wybitnych działaczy kultury ukraińskiej i 
polskiej, są rujnowane i znikają. Całe cmentarze z setkami grobów są cynicznie wyrzucane na śmietnik. 

Organy władzy oraz urzędnicy samorządu terytorialnego zaniechali wykonania swoich obowiązków i przestęp-
czo obserwują to nowoczesne barbarzyństwo.

Wszystkie nasze próby zatrzymania tego haniebnego zjawiska na poziomie prawnym się wyczerpały. Dlatego 
apelujemy do naszych braci Polaków, do naukowców i rządu Polski z wołaniem o założenie wspólnego „frontu” w 
walce o ocalenie naszych wspólnych historycznych korzeni i kultury. Tylko przez wspólny wysiłek myślących patrio-
tów zdążymy uratować naszą historię i przekazać wnukom wzorzec porozumienia dziadków i ojców.

Za naszą i waszą wspólną historię!

Członkowie Grupy roboczej ds. zachowania i rozwoju środowiska historycznego 
miasta Łucka:

Artur Alioszyn – krajoznawca, przewodnik, założyciel historyko-genealogicznego projektu „Lodomeria”;
Petro Archipczuk – konserwator zabytków;
Oleg winogradow – krajoznawca, przewodnik, kierownik klubu „Entuzjasta”;
Łarysa Godik-Poniedielnik – kandydat nauk historycznych, st. wykładowca Wchodnioeuropejskiego Naro-
dowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki;
Ołeksij Złatogorski – archeolog, dyrektor Instytutu archeologii NAN Ukrainy „Wołyńskie starożytności”;
Ołeksandr Kotis – krajoznawca, dziennikarz „Kroniki Lubarta”;
Igor Łewczuk – historyk, prawoznawca, członek komisji ds. spuścizny kulturowej i wartości kulturowych;
Jewgen chodakowski – architekt, przewodniczący wołyńskiej fundacji dobroczynnej „Architektura Wołynia”;
Olena Romaniuk – historyk sztuki, konserwator;
Oksana suszczuk – kandydat nauk historycznych, kierownik działu „Księgi pamięci” naukowego Centrum Stu-
diów historycznych Wołynia.

źródło: spadschina.comitt@gmail.com

Apel naukowców Wołynia
Naukowcy z Wołynia, historycy i krajoznawcy, 
stracili nadzieję na wsparcie ze strony władz 
lokalnych i centralnych i alarmują. Swój otwar-
ty apel, pełen trwogi i bólu, skierowali do kole-
gów z sąsiedniej Polski.

Agnieszka Baczyńska, uczenni-
ca szkoły średniej nr 10 im. św. Marii 
Magdaleny we Lwowie w maju 2015 
roku uległa wypadkowi, w wyniku 
którego uszkodziła sobie kręgosłup, 
serce i płuca. Przebyła ciężką opera-
cję w Szpitalu Ortopedyczno-Reha-
bilitacyjnym w Zakopanem. Operacja 
się powiodła, jednak nie odzyskała 
czucia od pasa w dół. 

Była na rehabilitacji w Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie, w 
Ośrodku Intensywnej Rehabilitacji 
Centrum Fiszer w Szklarskiej Porę-
bie, obecnie znajduje się w Ośrodku 
Rehabilitacji Biały Dom w Konstan-
cinie-Jeziorna. Po miesiącach inten-
sywnej rehabilitacji stan Agnieszki 
się polepszył. Według opinii lekarzy 

numery kont:
Fundacja im. dr. Mosinga Bank BGŻ SA 23 2030 0045 1110 0000 0222 0700
Fundacja Dziedzictwo Kresowe Bank PKO SA 83 1240 1037 1111 0010 4648 1167 z dopi-
skiem „pomoc dla Agnieszki Baczyńskiej”
42 1090 1753 0000 0001 3122 6757 Swift Banku WBKPPLPP Bank Zachodni WBK

Pomóżmy Agnieszce Baczyńskiej
jest szansa, że Agnieszka wróci do 
pełnej sprawności. Miała stosowa-
ne różne metody rehabilitacyjne: 
tradycyjne ćwiczenia, ćwiczenia w 
tzw. kombinezonie kosmicznym (wg 
metody amerykańskiej), ćwiczenia 
pionizujące w egzoszkielecie itd. 

Agnieszce potrzebna jest nie-
przerwana dalsza rehabilitacja, która 
niestety, bardzo często jest płatna. 
Wspiera nas od początku Fundacja 
Charytatywna im. ks. dr. Henryka 
Mosinga oraz Fundacja Dziedzictwo 
Kresowe. Jesteśmy wdzięczni za 
każdą okazaną pomoc Agnieszce. 
Prosimy nadal o możliwe wsparcie 
i pomoc. Dziękujemy i Bóg zapłać z 
całego serca. 

Barbara Baczyńska

telewizja kuriera galicyjskiego zaprasza!
Codziennie nowe materiały fi lmowe 
ze Lwowa, Ukrainy Zachodniej i nie 
tylko! Zawsze obiektywne, zawsze 
prawdziwe, zawsze na czasie!
Subskrybujcie kanał Kurier 
Galicyjski TV na YouTube: 
www.youtube.com/user/
kuriergalicyjski 

i pierwsi dowiadujcie się 
o nowych fi lmach.
Bądźcie z nami i nie przegapcie 
żadnych materiałów 
„Kurier Galicyjski TV”. 

zapraszamy: 
www.kuriergalicyjski.com
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Okruchy historii

ks. AnDRzeJ PiekAniec

Wzmiankę o Trzcieńcu k. Mo-
ścisk znajdujemy już w 1418 roku. 
Według jednej z wersji, wieś zosta-
ła założona w XV wieku przez Jana 
Sienieńskiego. W 1512 roku wraz 
z innymi dobrami odziedziczonymi 
przez jego córkę Jadwigę przeszła 
na Marcina Kamienieckiego. Szes-
nastowieczne źródła notują jednak 
kilku innych właścicieli: Stanisława 
Jaksmanickiego (1508 r.), Andrze-
ja Czuryłę (1515 r.), Jana Tomasza 
Drohojowskiego, Mikołaja Mieleckie-
go i rodzinę Lityńskich (1589 r.). W 
1619 roku wójtostwo trzcienieckie 
nadano Albertowi Stańskiemu. W po-
łowie XVII wieku część wsi należała 
do rodu Grochowskich. W 1711 roku 
właścicielem wsi był Dzierżek. Nato-
miast od 1850 roku trzcieniecki ma-
jątek znajdował się w rękach rodziny 
Younga de Lenie i pozostał w ich za-
rządzaniu do II wojny światowej.

Drugą miejscowością, która 
wchodzi w skład parafii w Trzcieńcu 
jest Lacka Wola (obecnie Wołycia). 
Pierwszym dokumentem stwierdza-
jącym istnienie wsi pod nazwą Tyto-
wa Wola jest wydany w 1433 roku akt 
lokacyjny, w którym król Władysław II 
Jagiełło „powierza Janowi Laskow-
skiemu, swemu dworzaninowi, osa-
dzenie wsi Tytowa Wola w powiecie 
przemyskim na prawie magdebur-

(1820-1893), dziejopisarza Przemy-
śla i okolic, który pisał: „Lacka Wola 
– to osada czystych Mazurów, spro-
wadzonych między lasy rozbójnicze 
przez starostę Drohojowskiego”. 

Znajomość losów Trzcieńca 
i Lackiej Woli ułatwi nam zrozu-
mienie ich miejsca w strukturach 

by kochać mowę ojców i czcić bied-
ną Ojczyznę”.

W 1914 roku rozpoczęto budowę 
świątyni pod kierownictwem miejsco-
wego komitetu parafialnego na czele 
z panem Adamem Youngą, właścicie-
lem Trzcieńca. Lecz już w 1915 roku, 
w czasie działań wojennych, budow-
la wznosząca się już na 10 metrów 
została rozebrana do fundamentów 
przez wojsko rosyjskie. Otrzymane 
materiały budowlane Rosjanie wy-
korzystali dla wzmocnienia drogi do 
Przemyśla. Został wtedy zniszczony 
materiał budowlany o wartości ponad 
pół miliona złotych.

Po pierwszej wojnie światowej, 
w 1919 roku inżynier Adam Youn-
ga znów ofiarował pieniądze, grunt 
oraz materiał na budowę kościoła, a 
4 stycznia 1920 roku skierował proś-
bę do kurii biskupiej o księdza eks-
pozyta. Wychodząc naprzeciw gorli-
wym staraniom i prośbom miejsco-
wej ludności, ordynariusz przemyski 
biskup Józef Sebastian Pelczar w 
tymże roku erygował w Trzcieńcu 
ekspozyturę (jednostkę administra-
cyjną) oraz mianował jej pierwszego 
ekspozyta ks. Władysława Bachotę, 
wikariusza z Mościsk.

Bezpośrednim następcą ks. Ba-
choty został ks. Augustyn Partykie-
wicz, staraniem którego 26 paździer-
nika 1924 roku dokonano poświęce-
nia kamienia węgielnego pod kościół 
parafialny w Trzcieńcu. Poświęcenia 
dokonał biskup Karol Józef Fischer. 
W niedzielę 26 października 1924 
roku biskup dokonał poświęcenia 
kamienia węgielnego przy współ-
udziale ks. prałata Konstantego Bie-
dy i księży z dekanatu mościskiego. 
W uroczystości wzięła udział licznie 
zgromadzona okoliczna ludność 
oraz projektant i kierownik budowy 

kościoła inż. Stanisław Majerski, 
przedstawiciele przedsiębiorstwa 
budowlanego Józefa Nikodemowi-
cza. Kazanie wygłosił ojciec Biłko, 
redemptorysta z Mościsk, który „w 
słowach prostych i krótkich podniósł 
zasługi inicjatora tego zbożnego 
dzieła inż. Adama Youngi, który 
jako prezes komitetu nie szczędził 
trudu, by dom Boży jak najprędzej 

Żołyni i Białobrzegach został on 
skierowany do Trzcieńca w sierpniu 
1925 roku. Ksiądz Zygmunt otrzymał 
funkcję ekspozyta w tworzonej nowej 
parafii i z oddaniem spełniał tę posłu-
gę. Sytuację w Trzcieńcu, a zarazem 
pole duszpasterskie ekspozyta Dzie-
dziaka przedstawia jego sprawozda-
nie z 1927 roku: „Nabożeństwa od-
prawiam w tymczasowym kościółku 
(grobowcu dziedziców Trzcieńca), 
do którego przybudowano baraczek 
z desek, jednak jest stanowczo za 
mały, przez co część wiernych albo 
idzie do Mościsk, albo nigdzie”.

Prace przy budowie tej dużej 
świątyni szły sprawnie. W sierpniu 
1927 roku budowa nowego murowa-
nego kościoła była już na ukończe-

80. rocznica konsekracji kościoła w trzcieńcu
Parafia pod wezwaniem św. Józefa w Trzcieńcu wraz z neogotyckim kościołem o ambitnej architekturze z wysoką strzelistą 
wieżą stanie się w tych majowych dniach powodem zainteresowania. Cóż jest przyczyną tego, że warto spojrzeć wstecz 
historycznej przeszłości tej wspólnoty parafialnej i kościoła? Bowiem 4 maja trzcieniecka świątynia obchodzi 80 lat od mo-
mentu konsekracji, czyli uroczystego poświęcenia kościoła i ołtarza. Konsekracja zalicza się do najważniejszych aktów litur-
gicznych. Poznajmy więc historię miejscowości, a nawet dwóch, albowiem mówiąc o losach tej wspólnoty religijnej wspomi-
namy wspólne dzieje wiosek Trzcieniec i Lacka Wola, które tworzą historię parafii od zarania dziejów. 

Widok kościoła od strony zachodniej

Pamiątka konsekracji ko-
ścioła

Biskup Wojciech Tomaka przed szkołą

skim”. Wielką uwagę przykuwa po-
stać Jana Laskowskiego, który przy-
służył się dla rozwoju wsi. Sam król 
Jagiełło powierzył mu tę misje. Lata 
1620-1629 były katastrofalne dla 
mieszkańców Tytowej Woli. W owym 
okresie było aż osiem napadów Tata-
rów krymskich i budziackich.

Zmiana nazwy z Tytowej na Lac-
ką Wolę przypada na początek XVII 
wieku, gdy epidemia cholery do tego 
stopnia zdziesiątkowała mieszkań-
ców Tytowej Woli, że wieś była prak-
tycznie wyludniona. Do wyludnionej 
wioski zaczęła napływać ludność z 
Karpat Zachodnich. Bez wątpienia, 
nadając wsi przydomek Lacka, ów-
cześni jej mieszkańcy zamierzali w 
ten jednoznaczny sposób określić 
się narodowościowo. Wiarygodna 
jest relacja ks. Wojciecha Michny 

kościelnych na przestrzeni historii. 
Tak więc do okresu międzywojen-
nego Trzcieniec i Lacka Wola wcho-
dziły w skład parafii w Mościskach. 
Mościska z kolei należały do diecezji 
przemyskiej, obszar i granice której 
ustaliły się ostatecznie pod koniec 
XIV wieku.

W styczniu 1910 roku w cza-
sopiśmie Echo Przemyskie ukazał 
się apel wystosowany przez komi-
tet budowy kościoła w Trzcieńcu. 
Czytamy tam, że ludność Trzcieńca 
i Lackiej Woli „odczuwa dotkliwie 
brak miejscowego kościoła w któ-
rymby czerpała pociechę w swych 
troskach, podnosiła się moralnie i 
któryby stał niejako na straży ich na-
rodowości, bo w nim nie tylko zano-
siłaby modły do Wszechmocnego o 
codzienne potrzeby, ale uczyła się, 

Ksiądz proboszcz Zygmunt Dziedziak wśród dzieci

i w jak najpiękniejszej szacie oddać 
na użytek ludności”. 

W 1924 roku rozpoczęto budo-
wę dzięki funduszom wspomnia-
nego wyżej właściciela majątku, a 
także Teodora Kozieka, właścicie-
la sąsiednich dóbr w Lackiej Woli 
oraz przy pomocy rządu polskiego, 
przyznanej jako odszkodowanie za 
zniszczenia wojenne. Kościół budo-
wano według projektu przemyskiego 
architekta Stanisława Majerskiego, a 
prace prowadziło przedsiębiorstwo 
budowlane Jana Nikodemowicza z 
Przemyśla. 

Jednak w zamyśle Bożej Opatrz-
ności to inny duchowny miał dokoń-
czyć tego dzieła budowy świątyni. 
Poznajmy więc jego osobę. To ksiądz 
Zygmunt Dziedziak (1892-1958). Po 
duszpasterskiej pracy w Dylągowej, 

niu, trwało wewnętrzne tynkowanie 
ścian. Na ukończeniu była też budo-
wa plebanii. Zbudowana była już sto-
doła. Brakowało jedynie „plebańskich 
stajen”. Sprawozdanie o stanie para-
fii z 1927 roku przedstawia kondycję 
duchową wiernych. Duszpasterz 
wylicza liczbę osób przystępujących 
do Komunii świętej, a było ich w cią-
gu roku 12965 osób. Natomiast do 
Pierwszej Komunii świętej przystą-
piło 52 dzieci. Ks. Zygmunt pisze: 
„ochrzciłem 148 dzieci ślubnych, 9 
nieślubnych”. W parafii było dwie 
pary żyjące bez sakramentu mał-
żeństwa. Zmarło 40 osób starszych 
i 43 dzieci. Bezcenną notatką księ-
dza Dziedziaka jest jego zapis, że 
jedyną potrzebą parafii było „wyko-
nanie i oddanie nowego kościoła do 
użytku wiernych i wówczas można 
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by rozwinąć pracę duszpasterską 
wobec całej parafi i”. Troska o budo-
wę świątyni zajmowała ekspozytowi 
większą część codziennych zajęć. 

Budowę świątyni ukończono w 
1928 roku. Wyposażenie kościoła 
było dość skromne, więc kolejnym 
zadaniem realizowanym przez ks. 
Zygmunta było wyposażenie kościo-
ła. Rezultatem zakończenia prac bu-
dowlanych było poświęcenie nowej 
świątyni w Trzcieńcu, dokonane 30 
września 1928 roku przez biskupa 
pomocniczego diecezji Karola Józefa 
Fischera i nadanie świątyni patrona – 
św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny. 

Ciekawostką było to, że bi-
skup usiadł przed drzwiami kościo-
ła na faldystorzu (takim krześle, 
na którym siada biskup w czasie 
obrzędów) i wygłosił naukę o po-
święceniu kościoła i poszanowa-
niu miejsc świętych. Dalej biskup 
dwukrotnie namaścił ołtarz olejem 
katechumenów, okadził go i odmó-
wił modlitwę, wreszcie namaścił po 
raz trzeci krzyżmem. Wylał razem 
olej katechumenów i krzyżmo na oł-
tarz, zmieszał je i dłonią natarł całą 
mensę ołtarza. W czasie konsekracji 
w płytę kamienną wielkiego ołtarza 
wmurowano relikwie św. Stanisława, 
biskupa krakowskiego i św. Floriana, 

ZENON WESOŁOWSKI

Znany francuski katolicki fi lozof 
i teolog, jezuita Pierre Teilhard de 
Chardin pisał, że w życiu człowieka 
zdolnego i pracowitego są dwa eta-
py drogi do uznania i powodzenia: 
„Pierwszy – może być jasny lub 
ciemny. Gdy jest jasny – to człowieku 
płacz, gdy ciemny – to się ciesz – bo 
przyniesie uznanie i powodzenie”.

Urodził się Jan Czochralski 23 
października 1885 roku w Kcyni na 
terenach ówczesnego zaboru pru-
skiego, w rodzinie ubogiego stolarza, 
jako ósme dziecko. Kcynia położona 
jest w trójkącie pomiędzy Poznaniem, 
Gdańskiem i Warszawą. Czochralscy 
od kilku pokoleń zajmowali się stolar-
ką. Ojciec Jana, Franciszek, jednego 
z synów – Władysława – przeznaczył 
na swego następcę w rzemiośle. 
Jednak umyślił sobie, że syna Jana 
wykształci na nauczyciela. Posłał go 
do seminarium nauczycielskiego w 
Kcyni. Janowi jednak nie był pisany 
fach nauczycielski. Nie jest pewne, 
czy zdał maturę. Co prawda, rodzin-
ne opowieści mówią, że Jan jednak 
maturę zdał, ale świadectwo dojrza-
łości podarł na oczach swego pro-
fesora ze słowami: „Proszę przyjąć 
do wiadomości, że nigdy nie wydano 
bardziej krzywdzących ocen!”. 

Matka, Marta, była kobietą mądrą 
i pobożną. Pracowała ciężko, wycho-
wując ośmioro dzieci. Miała spokojny 
charakter i godziła się z twardym lo-
sem. Jej życiowe credo było: ”Ora et 
labora” (módl się i pracuj), które sta-
rała się przekazać również synowi.

Po nauce Jan praktykował u 
aptekarza w Krotoszynie. Ten, w mo-
mencie gdy doszedł do wniosku, że 
nie jest go w stanie więcej nauczyć, 
doradził Janowi wyjazd do dalekiej ro-
dziny do Berlina w celu podjęcia pra-
cy i dalszej nauki. Tak naprawdę, to 
Jana wyrzucił z domu własny ojciec, 
któremu nie podobały się chemiczne 
eksperymenty syna. Przebywając w 
Berlinie, odkrywał on tajniki analizy 
rud metali, olejów i smarów. Od 1905 
po 1910 rok był wolnym słuchaczem 
Politechniki w Charlottenburgu na 
wydziale chemii specjalnej z prakty-
ką w fabryce Kunheim & Co.

W tym czasie ożenił się z pocho-
dzącą z bogatej rodziny Margueritą 
Hasse. Od tej chwili już nie musiał 
martwić się o pieniądze i całkowicie 
poświęcił się nauce. W wieku 21 lat 
pracował w laboratorium fi rmy Kun-
heim, a po roku był już kierownikiem 
oraz inspektorem produkcji w rafi nerii 
miedzi fi rmy AEG (Allgemaine Ele-
tricitäts Geselschaft). Od 1910 roku 
uzupełniał wyksztalcenie, studiując 
chemię na uczelni w Charlottenbur-
gu.

Polski naukowiec nie musiał dłu-
go czekać na sławę. W 1917 roku, 
mając 32 lata opuścił Berlin i prze-
niósł się do Frankfurtu nad Menem. 

Objął tu stanowisko szefa laborato-
rium metaloznawczego Metallbanku 
i kierował grupą z 19 osób. Pracował 
nad uzyskaniem nowego stopu do 
produkcji łożysk. Efektem prac było 
opatentowanie w 1924 roku tzw. 
bahnmetalu. To odkrycie przyniosło 
mu majątek, niemal natychmiast pra-
wa do patentu wykupiła bowiem kolej 
niemiecka, a w kilka lat później fi rmy 
z USA, Czech, a także z Polski.

Największego odkrycia Jan Czo-
chralski dokonał w 1916 roku. Jak to 
często bywa, duży udział w rewolucyj-
nym wynalazku miał przypadek. Wy-
nalazca starał się wymyślić sposób 
pomiaru szybkości, z jaką z roztopio-
nego metalu tworzą się kryształki. Po 
wielu nieudanych próbach, odsunął 
tygle i zabrał się do sporządzania 
notatek z przeprowadzanych do-
świadczeń. Było już dość późno i był 
zmęczony. Przez przypadek – akurat 
zadzwonił telefon – zanurzył pióro 
zamiast w kałamarzu w roztopionej 
cynie. Gdy go wyciągnął, przyjrzał się 
stalówce i zauważył, że za nią ciągnie 
się cieniutki, jak ludzki włos, drucik z 
cyny. Zamiast odłożenia pióra, jako 
człowiek nauki, Czochralski sprawdził 
drucik przy pomocy promieni Roe-
ntgena. Okazało się, że drucik jest 
pojedynczym kryształem cyny – tzw. 
monokryształem. Tej metody jednak 
nie opatentował, lecz opisał ją w jed-
nym z pism naukowych. Dopiero pod 
koniec lat 40. XX wieku amerykańscy 
naukowcy G.K. Teal i J.B Little, pra-
cujący dla Bell Laboratories, zaadop-
towali metodę Czochralskiego do 
uzyskania monokryształów krzemu 
o dużych rozmiarach. Ta technologia 
uzyskania kryształów posłużyła do 
przemysłowego wytwarzania mo-
nokryształów krzemu, z których po 
cięciu tarczową piłą diamentową na 
cienkie płytki robiło się (i robi nadal) 
wszystkie układy scalone, z proceso-
rami na czele. 

Na terenie Niemiec Czochralski 
uczył się i pracował do 1928 roku. 
Tam był twórcą wielu patentów oraz 
organizatorem Niemieckiego Towa-
rzystwa Metaloznawczego. W 1928 
roku Ignacy Mościcki, ówczesny 
prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej, chemik, profesor Politechniki 
Lwowskiej i Warszawskiej, zaprosił 
Czochralskiego do powrotu do kraju. 
Jan Czochralski objął Katedrę meta-
lurgii i metaloznawstwa na Wydziale 
chemii Politechniki Warszawskiej, a 
następnie powierzono mu organiza-
cję Instytutu Metalurgii i Metaloznaw-
stwa przy tej uczelni. 

Zainteresowanie naukowe pro-
fesora Czochralskeigo, jego publi-
kacje i patenty związane są z sze-
roko pojętą metalurgią. Był jednym 
z pionierów zastosowania metody 
rentgenowskiej do badania metali. Z 
wybuchem wojny Politechnika zawie-
siła swoją działalność. W 1941 roku 
profesor Czochralski otrzymał pro-
pozycję współpracy z przemysłem 
niemieckim – odlewanie panewek. 
W czasie powstania warszawskiego 
został ranny i przebywał w szpitalu 
przy politechnice. Podczas okupacji 
wspierał artystów, współpracował z 
AK i pomagał ludziom w Getcie. W 
środowisku politechniki miał zarówno 

Wnętrze kościoła z widokiem na przezbiterium

Dekretem z dnia 17 stycznia 
1930 roku, biskup ordynariusz Anatol 
Nowak erygował parafi ę w Trzcień-
cu, zaś jej pierwszym proboszczem 
mianował ks. Zygmunta Dziedziaka. 
Niejako nagradzając go za trud wy-
budowania kościoła. Odtąd wspól-
nota parafi alna w Trzcieńcu stała się 
pełnoprawną cząstką przemyskiego 
Kościoła partykularnego. To jednak 
konsekracja kościoła zalicza się do 
„najważniejszych aktów liturgicz-
nych”. To ona sprawia, że świątynia 
staje się miejscem słuchania Słowa 
Bożego, sprawowania sakramentów 
i przechowywania Eucharystii. Kon-
sekrowana świątynia jest „szcze-
gólnym obrazem Kościoła, Świątyni 
Boga, zbudowanej z żywych kamie-
ni”. Więc uroczyste poświęcenie ko-
ścioła i ołtarza zaplanowano na czas 
wizytacji biskupiej w maju 1936 roku. 
Tuż po obchodach Święta Narodo-
wego Trzeciego Maja, we wspomnie-
nie liturgiczne św. Floriana, w ponie-
działek 4 maja 1936 roku przybył 
do Trzcieńca Jego Ekscelencja ks. 
biskup Wojciech Tomaka, sufragan 
przemyski obrządku łacińskiego, aby 
konsekrować kościół parafi alny. 

Biskup Wojciech Tomaka, zna-
ny z prostoty, bezpośredniości w 
kontaktach z wiernymi i życzliwości 
dla duchowieństwa, dokonał w tym 
dniu bogatego obrzędu konsekracji 
kościoła według starego rytu. W cza-
sie uroczystości liturgicznej biskup 
m.in. poświęcił wodę i sól, pokropił 
wodą święconą siebie i lud, następ-
nie ściany kościoła, czyniąc to trzy-
krotnie. Odmówił modlitwę, prosząc 
Boga, aby „nawiedził, co on nawiedzi 
i pobłogosławił, co on błogosławić 
będzie”. Potem nastąpiło poświęce-
nie ołtarza stałego, ponieważ jest to 
niezbędny akt do ważnej konsekracji 
kościoła. Biskup odmówił modlitwy 
„na uproszenie łaski i miłosierdzia dla 
wszystkich, którzy do tego kościoła 
będą przychodzić”.

męczennika. Po konsekracji kościo-
ła biskup Tomaka odprawił mszę 
świętą. Obecni byli: ks. dziekan Jó-
zef Grygiel, ks. proboszcz Zygmunt 
Dziedziak, ks. kapelan Jan Siłka, ks. 
Skrobacz, ks. Korpak, ks. Kostheim, 
ks. Kuzdrzał. 

Warto zauważyć, że parafi a li-
czyła wówczas 3 tysiące 300 osób 
i ks. Zygmunt widział już wtedy po-
trzebę budowy domu parafi alnego 
(dzisiejszy „Dom Kultury”), aby roz-
winąć działalność Akcji Katolickiej. 
Jak również warto zaznaczyć, że 
przez trzy lata, tuż po święceniach 
kapłańskich, wikariuszem w parafi i 
był ks. Jerzy Ablewicz, późniejszy 
biskup diecezji tarnowskiej.

Świadomy ważności tego hi-
storycznego wydarzenia ksiądz 
proboszcz Andrzej Draws wraz z 
parafi anami pragną uczcić 80-lecie 
konsekracji kościoła. Uroczystość 
odbędzie się ipsa die, w środę 4 
maja w trzcienieckim kościele. O 
godzinie 18:00 zostanie odprawiona 
uroczysta msza święta. Ojciec Sła-
womir Zieliński OFM Conv, dyrektor 
Wydziału Duszpasterskiego Kurii 
Metropolitalnej we Lwowie będzie 
głównym celebransem i wygłosi 
homilię. Niech ta trzcieniecka świą-
tynia będzie wypełniona modlitwą 
ludzi, którzy tu przychodzą, tak jak 
czynili to przez lata. Niech już żad-
na ideologia ani system totalitarny 
nie „wypędza Boga” z Jego Domu. 
Niech to będzie miejsce oddawania 
Bogu chwały i uwielbienia. Niech to 
będzie parafi a, gdzie Bóg jest na 
pierwszym miejscu. 

Artykuł został napisany na 
podstawie fragmentu pracy magi-
sterskiej na temat „Organizacja i 
reaktywacja życia religijnego w pa-
rafi i pod wezwaniem św. Józefa w 
Trzcieńcu”, autorstwa ks. Andrzeja 
Piekańca, obronionej na UPJP II, 
Kraków 2012.

Jan Czochralski – 
praojciec elektroniki
Życiem Jana Czochralskiego kierował Wszechmogący. Zapalił w nim 
iskrę wynalazcy, która pod wpływem ciężkiej pracy na obczyźnie wy-
dała wyśmienite plony. Wszystko sprawił przypadek – jak za skinieniem 
czarodziejskiej różdżki.

Jan czochralski 
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Monokryształ krzemu uzy-
skany „metodą Czochral-
skiego” 
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swoich przeciwników, jak i przyjaciół.
W czasach komunistycznych był 

więziony przez władze. Został usu-
nięty z Politechniki Warszawskiej. 
A jednak profesor Czochralski jest 
uczonym o światowej sławie, odkryw-
cą tzw. dziś „metody Czochralskiego”, 
która służy do produkcji monokrysz-
tałów, stosowanych we współczesnej 
elektronice, a największe zastoso-
wanie znalazła w rozwoju fi zyki ciała 
stałego po II wojnie światowej. Jest 
jednym z najczęściej cytowanych 
autorów w świecie nauki. Niestety w 
Polsce jest mało znany.

Nie obeszło się i bez paradok-
sów. Wielka Encyklopedia ZSRR 
podaje, że Czochralski był z pocho-
dzenia… Czechem. 

Zmarł profesor Jan Czochralski 
22 kwietnia 1953 roku w Poznaniu 
na zawał serca. Pochowany został 
w rodzinnym grobowcu w Kcyni. Na 
jego cześć ufundowany został w 
Polsce i Japonii medal jego imienia, 
który jest przyznawany za wybitne 
osiągnięcia naukowcom pracującym 
w dziedzinie elektroniki.
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JAn JAReMkO

Przeglądając setki pożółkłych 
stron gazet, czasopism czy książek, 
czytając artykuły w Internecie, gdzie 
głównym hasłem jest „Lwów”, łowie 
siebie na myśli, że jakże wspaniałe 
jest nasze miasto, skąd wyszli no-
minaci do nagrody Nobla, Oskarów 
filmowych, znani wynalazcy, poeci 
i malarze. Coś podobnego można 
powiedzieć o sporcie. Wiele dys-
cyplin narodziło się właśnie u nas 
– pierwsze mecze piłki nożnej, ho-
keja, koszykówki, piłki wodnej po 
raz pierwszy na terenach obecnej 
Ukrainy rozgrywane były właśnie we 
Lwowie na przełomie XIX-XX wie-
ków. Tu powstawały pierwsze kluby 
i federacje sportowe: międzynaro-
dowa Federacja Łucznicza, jedna z 
wielu, została stworzona właśnie tu 
na jesieni 1931 roku, a na ratuszu 
lwowskim odbyło się jej zebranie 
założycielskie.

W mojej kolekcji karykatur na 
znanych sportowców mam też przed-
stawiającą Zbigniewa Czajkowskie-
go, który przez sześć lat swojej mło-
dości mieszkał w naszym mieście, tu 

rzy Tadeusza Fridricha i Antoniego 
Franca.

Z pewnością tak by się stało, gdy-
by nie wrzesień 1939 roku. Rozpoczę-
ła się II wojna światowa i absolwent 
lwowskiego Korpusu Kadetów trafia 
na prawdziwą bitwę, która kończy się 
dla niego dość szybko. Już w paź-
dzierniku Zbigniew Czajkowski znów 
jest we Lwowie, gdzie mieszkają jego 
matka, brat i siostra. Dowiaduje się, 
że ojciec jest w obozie dla jeńców w 
Starobielsku. Postanawia przedostać 
się do Wojska Polskiego we Francji 
i, czekając na swoją kolej przejścia 
zielonej granicy, kontynuuje zajęcia 
z szermierki pod okiem Władysława 
Łabędziewskiego. Łabędziewski w 
1940 roku zostanie, jako pierwszy 
lwowski sportowiec, mistrzem ZSRR. 
Treningi odbywają się w Pałacu 
Sportu przy pl. Jabłonowskich (ob. 
pl. Petruszewicza). Zbierają się tu 
sportowcy i młodzi adepci szermierki. 
Trener powierza Zbigniewowi prowa-
dzenie z nimi zajęć i to były pierwsze 
kroki jako instruktora-amatora. Na-
reszcie w kwietniu 1940 roku pojawia 
się możliwość przekroczenia grani-
cy z Rumunią i sześcioro śmiałków 

kanale La Manche, a na pokładzie 
niszczyciela „Błyskawica” wspiera 
desant wojsk sprzymierzonych w 
Normandii w 1944 roku.

Gdy los wojny jest przesądzony, 
Czajkowski zostaje zdemobilizowa-
ny i rozpoczyna studia medyczne 
w Edynburgu w Szkocji. Natych-
miast zabiera się za organizację 
klubu szermierczego. Trenuje sam i 
udziela lekcji kolegom klubowym. Z 
czasem zostaje mistrzem Szkocji w 
szabli i rapierze. Tu poznaje urodzi-
wą Wendy Cohrein, z którą zawiera 
małżeństwo w 1949 roku i powraca 
do Polski. Kończy Akademię Me-
dyczną w Krakowie, trenuje w klubie 
„Budowlanka” pod okiem jednego 
ze swych idoli z lat młodości Tade-
usza Fridricha. W 1950 roku zostaje 
mistrzem Polski w rapierze. Otóż 
kariery lekarza nie zrobił, bo więcej 
zajmował się szermierką. Miał dobre 
wyniki i szykował się do występu w 
składzie reprezentacji Polski na 
Igrzyskach Olimpijskich w 1952 roku 
w Helsinkach. Otrzymał strój olim-
pijczyka, całe wyposażenie, ale na 
kilka godzin przed odjazdem zawia-
domiono go, że… nie zdążono zała-
twić mu paszportu. Z pewnością SB 
przejrzało jego przeszłość wojenną 
i uważało, że jest zarażony „bakcy-
lem” Zachodu. Dopiero po roku – w 
1953 – pozwolono mu na wyjazd na 
Mistrzostwa świata do Brukseli. Tu 
Czajkowski zdobył brąz w turnieju 
drużynowym szablistów.

Nadal trenuje i występuje na 
najważniejszych zawodach między-
narodowych. W latach 1954-1980 
trenuje sekcję szermierczą klubu 
„Piast” z Gliwic. Tu spod jego „cięż-
kiej” ręki wyrosło całe pokolenie mi-
strzów: mistrz olimpijski z 1964 roku 
w rapierze Egon Franke oraz mi-
strzowie świata Bogdan Gąsior, Ja-
cek Berkowski, Elżbieta Cymerman, 
Magdalena Jeziorowska. Oprócz 
treningów w macierzystym klubie w 
trzech rodzajach broni (szabla, ra-
pier i szpada), Czajkowski z czasem 
zostaje naczelnym trenerem Pol-
skiej Federacji Szermierki i człon-
kiem Federacji Międzynarodowej. 
Jego doświadczenie i autorytet stają 
się tak znane, że zostaje wybrany 
na członka honorowego i profeso-
ra Brytyjskiej Akademii Szermierki 
(1972).

W wieku ponad 80 lat kontynu-
uje wykłady na kursach trenerskich 
w wielu krajach świata. Zna świet-

nie wiele języków – obojętne mu 
w jakim języku prowadzić wykłady. 
Wspaniale rozmawia po angielsku, 
francusku, rosyjsku, włosku i chyba 
jeszcze w kilku innych językach. 
Pewnego razu na konferencji pra-
sowej w Taszkiencie, dziękując za 
toast na jego cześć, powiedział kil-
ka słów po uzbecku, przepraszając 
jednocześnie, że mówi z tadżyckim 
akcentem… Nie zapomniał tych 
miesięcy spędzonych tu w Azji w 
1941 roku w oczekiwaniu na sfor-
mowanie oddziałów WP.

Czajkowski jest nadzwyczaj 
płodnym autorem. Ilość jego publi-
kacji jest imponująca. Tylko w jed-
nym czasopiśmie „Sport Wyczyno-
wy” zostało wydrukowanych ponad 
300 jego artykułów. Porusza szeroką 
tematykę: teoria metodyki treningów, 
historia szermierki, pedagogika spor-
towa, psychologia, fizjologia i rehabi-
litacja. O tematyce szermierki, teorii 
i psychologii sportu spod jego pióra 
wyszło ponad 30 publikacji. Naj-
bardziej znana jest wydana w 2005 
roku w Nowym Jorku „Understanding 
Fencing – Unity of Theory and Practi-
ce” (Mądra szermierka – pojednanie 

rytetem i poważaniem otoczony jest 
prof. Zbigniew Czajkowski pośród 
szermierczej społeczności świata. 
Podczas licznych prelekcji cytowano 
jego dzieła. Jako jeden z pierwszych 
w zajęcia z szermierki wprowadził 
szereg ćwiczeń psychicznych (uwa-
gi, spostrzegawczości, szybkości 
myślenia i taktyczności myśli). To 
właśnie w tych dziedzinach w poło-
wie lat 80. XX wieku współpracował 
z profesorami Lwowskiej AWF. Za-
wsze lubi powtarzać zdanie: „Wiele 
nauczyłem się od moich profesorów, 
więcej od moich kolegów, a najwięcej 
– od uczniów”. Stale też podkreśla, 
że zadaniem trenera nie jest jedynie 
wychowanie dobrego zawodnika, ale 
również swego następcy. Właśnie, 
idąc tą drogą, jego następcy rozsia-
ni po całym świecie kontynuują jego 
myśli i koncepcje jako szkoleniowca. 
Profesor bardzo ceni sobie poczu-
cie humoru. Za oznakę inteligencji 
uważa… noszenie okularów. Nosi 
je stale, chociaż już teraz ich nie po-
trzebuje. Twierdzi, że ma brytyjską 
cierpliwość, bo zamiast wybuchnąć 
jakąś tyradą powtarza jedynie: „A 
niech mnie szlag trafi!”. Potem zapa-

Profesor od szermierki
W roku olimpijskim 2016 warto przypomnieć sylwetkę osoby, która osobiście nie sięgnęła 
po wysokie tytuły sportowe, ale wielu szermierzy zawdzięczają mu swoje osobiste osiągnię-
cia. Mowa tu o profesorze zbigniewie czajkowskim.

kadet zbigniew czajkowski 

egon Franke (od lewej) i zbigniew czajkowski
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studiował i stąd wyruszył na podbój 
świata. Urodził się w 1921 roku i 5 lu-
tego br. ukończył 95 lat. Swój jubile-
usz spotkał w dobrym zdrowiu. Chcę 
przybliżyć Czytelnikom jego nietypo-
wą w sporcie światowym postać.

Zbigniew Czajkowski jest nie 
tylko wybitnym trenerem szermierki, 
pedagogiem, fachowcem w swojej 
dziedzinie, ale i nadzwyczaj interesu-
jącą osobą, o czym świadczą fakty z 
jego burzliwego życia. Urodził się w 
wojskowej twierdzy Modlin, w garni-
zonie, gdzie jego ojciec był oficerem. 
W takich rodzinach dzieci zazwyczaj 
kontynuują tradycje rodzinne, więc 
mały Zbyszek w 1934 roku rozpoczy-
na studia w Korpusie Kadetów we 
Lwowie. Studiuje bardzo starannie i 
ukończył uczelnię na pierwszej pozy-
cji. Już od pierwszego roku studiów 
pasjonuje się szermierką. I chociaż, 
jak inni kadeci, uprawiał i piłkę nożną, 
i lekką atletykę, ale walki na szable 
pod okiem doświadczonego Jana 
Pieżyńskiego stały się jego pasją. Nie 
dziw, że staranny młodzieniec bierze 
udział w zawodach miejskich i marzy 
o przyszłej karierze olimpijczyka, ma-
jąc przed sobą wspaniałe przykłady 
przedwojennych lwowskich szermie-

wyrusza w niebezpieczną drogę na 
Śniatyn. Gdy nocą pociąg kontroluje 
patrol, chłopcy w biegu wyskakują 
i przez kilka godzin pod deszczem 
idą w kierunku granicy. Pech chciał, 
że kilkaset metrów przed rumuńską 
granicą wpadają w ręce sowieckich 
pograniczników. Okazało się, że 
przewodnik był płatnym agentem 
NKWD i na grupę już w umówionym 
miejscu czekano.

Czajkowski trafia do niewoli so-
wieckiej i jest trzymany w więzieniach 
w Kołomyi, Stanisławowie, Złoczowie 
i Lwowie, aby wreszcie zostać zesła-
nym do Workuty, gdzie przebywał do 
września 1941 roku. Najazd Hitlera 
na ZSRR kardynalnie zmienił sy-
tuację wielu polskich więźniów. Na 
podstawie umowy Sikorski-Majski 
wielu z nich zgłosiło się do Wojska 
Polskiego i zostało zwolnionych z 
więzień. Trafili do Azji Środkowej, 
gdzie były formowane oddziały Woj-
ska Polskiego. Czajkowskiego skie-
rowano do marynarki. Przez Iran, 
Indie, Południową Afrykę dociera on 
do Wielkiej Brytanii, tu zostaje skiero-
wany na niszczyciel „Ślązak” i bierze 
udział w wielu bitwach morskich na 
Atlantyku, Morzu Śródziemnym, w 

Prof. zbigniew czajkowski 

teorii i praktyki). W mniemaniu człon-
ków Międzynarodowej Akademii 
Szermierki ta praca została uznana 
za najlepszą na świecie książkę o 
szermierce. I chociaż jest to pod-
ręcznik dla szermierzy, wykorzystują 
go również trenerzy innych dyscyplin 
sportowych. Zawsze lubi cytować 
Leonarda da Vinci: „Kto uprawia 
praktykę bez teorii, jest jak marynarz 
płynący do brzegu bez steru i kompa-
su i nigdy nigdzie nie dopłynie”. Gdy 
pisze artykuł czy książkę, dotrzymu-
je się zasady – „Autor powinien tak 
przeboleć napisane, żeby już czytel-
nik nie musiał się męczyć”. Jest też 
autorem bardzo popularnego filmu 
naukowego o kobiecej szermierce 
na szpadach.

Do Katowic, gdzie profesor pra-
cuje na AWF, zjeżdżają się trenerzy 
z całego świata, aby otrzymać dy-
plom tej uczelni z podpisem Czaj-
kowskiego, bo jak powiadają: „to 
nie tylko uczony, to nie tylko trener 
– to samodzielna Akademia szer-
mierki o sławie światowej”. Podczas 
światowego kongresu poświęcone-
go zagadnieniom szermierki, który 
przebiegał w Barcelonie w 2008 
roku, dało się zauważyć, jakim auto-

la swą ulubiona fajkę… i incydent jest 
wyczerpany.

Ulubioną piosenką prof. Czaj-
kowskiego jest utwór Wojciecha 
Młynarskiego „Róbmy swoje”. W tym 
przypadku jego 95 lat wcale nie daje 
mu prawa do przejścia na emerytu-
rę. On robi swoje! Trzeba zakończyć 
artykuł do polskiego pisma, a tu wy-
dawnictwo z USA czeka na korektę 
autorską kolejnej książki – komputer 
się przegrzewa. Tu Brytyjczycy za-
praszają na kolejny kurs trenerski, a 
kanadyjska Federacja szermierki już 
przysłała bilety na samolot, bo ma 
tam spotkanie. Na domiar wszyst-
kiego, do Katowic przyjechali szer-
mierze z Francji i Izraela na egzamin 
mistrzowski u samego maestra Czaj-
kowskiego!

I jak tu myśleć o emeryturze? 
„Niech starzeje się ten, kto ma na to 
czas i życzenie” – mawia Zbigniew 
Czajkowski. I jeszcze jeden zbieg 
okoliczności: jego mieszkanie, bar-
dziej przypominające muzeum szer-
mierki, mieści się w Bytomiu przy ul. 
Juliana Fałata, malarza, który urodził 
się w okolicach Lwowa.

Zaiste – Lwów zrodził wybitne 
osobistości!
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KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
tekst
archiwum rodzinne 
Jadwigi zappe
zdjęcia

Jej życiorys podobny jest do 
wielu życiorysów Lwowiaków, uro-
dzonych w latach 20.: szczęśliwe 
dzieciństwo, okropieństwa wojny, 
dylemat wyjechać czy zostać i trwa-
nie w swoim rodzinnym mieście. 

Pani Wisia urodziła się 8 kwietnia 
1926 roku w dalekim Korościatynie 
(ob. Krynica) w pow. Buczackim na 
Podolu, gdzie jej ojciec był zawia-
dowcą stacji kolejowej, a matka – na-
uczycielką w miejscowej szkole. W 
rodzinie zawsze były szanowane pol-
skie tradycje i często dzieci słyszały 
opowieść o pradziadku – powstańcu 
styczniowym, któremu cudem udało 
się zbiec z „etapu” i dzięki życzliwym 
osobom osiedlić się na Ziemi Podol-
skiej, w Leżanówce. Oboje rodzice 
pochodzili z Zaleszczyk. Tam miesz-
kali, lecz kończyli szkoły i robili ma-
tury po niemiecku w Czerniowcach. 
Jadąc pociągiem na naukę często 
się widywali. Ojcu matka bardzo się 
podobała, i upatrzył ją sobie na żonę. 
Jego pierwsza posada była właśnie 
w Korościatynie. Tam rodzi się pię-
cioro dzieci. Z czasem ojca przeno-
szą służbowo do Stanisławowa, a w 
1935 roku – do dyrekcji Kolei Pań-
stwowych we Lwowie. Ten okres pani 
Wisia wspomina najprzyjemniej: wy-
godne mieszkanie służbowe, szkol-
ne beztroskie lata, wspólne zabawy 
z rodzeństwem i rodzicami, wypady 
na lody i ciasta z cukierni pana Skru-
ty. Było ich siedmioro rodzeństwa: 
najstarsza Maria, potem Jasiek i Sta-
szek, Irena, Basia, Wisia i Oleńka.

Niestety tę idyllę przerywa wy-
buch wojny. Służbowe mieszkanie 
trzeba zwolnić w ciągu 24 godzin. 
Gdzie iść – nikogo to nie obchodzi. 
I tu na drodze rodziny staje emery-
towany profesor gimnazjalny, lubiany 
przez młodzież „Dziadek”. On zapro-
ponował zamieszkanie u niego, wła-

śnie w tym mieszkaniu przy ul. Po-
tockiego. Ciężkie lata wojenne udaje 
się przeżyć, dzięki pomocy rodziny 
ze wsi i wyprzedaży własnego dobyt-
ku i pracy ojca jako nocny stróż. Na 
święta październikowe zaopatrzenie 
trochę się poprawiło i Pani Wisia uję-
ła to w formie wierszowanej:
Czerwone sztandary na balkonach 
wiszą,
Basia, Wisia, Ola piękne wiersze 
piszą.
Dzisiaj wielkie święto, każdy jest 
wesoły,
Bo żarcie jest w domu, nie trzeba 
iść do szkoły.

Na początku października na 
rodzinę spadł pierwszy cios – aresz-
towano najstarszą siostrę, Marysię. 
Szukano ją po różnych więzieniach 
we Lwowie. Ale okazało się, że Ma-
rysię wywieźli do Charkowa. 

Rodzina była też na liście na wy-
wózkę, ale wojna niemiecko-sowiec-
ka uratowała ją przed tym. O tym, że 
byli na liście wywózki, uprzedziła ich 
znajoma, która pracowała u sowietów 
jako sprzątaczka i widziała te listy. 
Uratowało ich też to, że zmienili miej-
sce zamieszkania i nie zawiadomili o 
nowym adresie. Wywieźli jednak ich 
byłych sąsiadów – matkę z dwiema 
dziewczynkami. 

Do Lwowa przyjechali krewni z 
Leżanówki i zaproponowali, żeby 
przynajmniej najmłodsze dziewczyn-
ki – Basia, Wisia i Oleńka pojechały 
na wieś, bo tam warunki są o wiele 
lepsze. Jest mleko, pieką chleb, są 
świeże jajka. W taki sposób trochę 
się poprawią. Pojechały i po jakimś 
czasie faktycznie krewni ich odkar-
mili. Mama przyjechała do nich w 
odwiedziny. Wtedy Wisia kategorycz-
nie zażądała powrotu do Lwowa. Na 
tłumaczenia mamy, że we Lwowie 
nie ma co jeść, Wisia odpowiadała, 
że nie chce jeść, chce do domu, bo 
się tu boi. W nocy wydaje jej się, że 
ktoś chodzi dokoła chaty. Mama za-
brała ją do Lwowa, a siostry Basia i 
Oleńka zostały. W lipcu 1941 roku 
Ukraińcy pomordowali Polaków w tej 
wsi i jej siostry też zginęły. Dowodził 
tą bandą sąsiad cioci, z którym ciocia 
wyrosła i który odwiedzał ich prawie 
codziennie. To jego bała się Wisia 
najbardziej. Był podobny do Szew-
czenki na portretach.

W czasie okupacji niemieckiej 
starsza siostra Irena i bracia Janek 
i Staszek działali w konspiracji. Ja-
dwiga, gdy skończyła 16 lat, to też 
została zaprzysiężona. W ich domu 

był punkt kontaktowy. Wykonywali 
różne rozkazy, kolportowali pisma 
konspiracyjne, gromadzili broń. Gdy 
ponownie weszli sowieci, bracia na-
dal działali w podziemiu roznosząc 
broń i amunicję. Zostali aresztowa-
ni. Na śledztwie zaproponowano im 
współpracę z NKWD w zamian za 
zwolnienie. Zgodzili się, aby tylko 
wyjść z więzienia.

Ale teraz musieli uciekać ze 
Lwowa. Jasiek miał dziewczynę, Izę, 
która była farmaceutką i pracowała 
w aptece. Pochodziła z Lublina i tam 
mieszkała jej rodzina. Żeni się z nią i 
we trójkę ze Staszkiem uciekają do 
Lublina. W zamęcie powojennym 
udało im się ukryć. NKWD jeszcze 
długo nachodziło i nękało rodzinę. 

Pani Wisia została we Lwowie 
z rodzicami i siostrą Ireną. W 1945 
roku zdaje na Politechnikę Lwowską, 
której przez tragiczny wypadek jed-
nak nie kończy. Po przerwaniu stu-
diów Pani Wisia podejmuje pracę w 
bibliotekach lwowskich uczelni – po-
litechniki, uniwersytetu, a następnie 
Biblioteki Akademii Nauk (dawnego 
Ossolineum). Postanawiają wraz z 
siostrą przekazywać polskie trady-
cje kolejnym pokoleniom Polaków, 
których rodzice pozostali we Lwowie. 
Uczą religii, historii Polski, przeka-
zują prawdziwą historię Lwowa i 
Kresów, przekazują zasady dobrego 
wychowania. W 1976 roku władze 
oskarżają je o działalność antypań-
stwową. Jest śledztwo, które jednak 
nie wykazuje „działalności zorganizo-
wanej finansowanej z zagranicy”. 

Jej wychowankowie zawsze 
chętnie ją odwiedzają. Przynoszą 
wiadomości z miasta, z kościoła, ze 
środowiska polskiego. Pani Wisia 

wspaniale pamięta wszystkich, którzy 
przewinęli się przez jej mieszkanie. 
Trzeba tu podkreślić, że nieraz jest 
to już drugie i nawet trzecie pokole-
nie „wychowanków”. Dla wszystkich 
ma zawsze ciepłe słowo, serdeczny 
uśmiech i… coś słodkiego.

Za swą działalność na rzecz 
krzewienia polskości we Lwowie 
została nagrodzona odznaczeniami 
rządu polskiego: honorowym tytułem 
Weterana Walk o Wolność i Niepod-
ległość, tytułem Kustosza Pamięci 
Narodowej, a prezydent Lech Ka-
czyński udekorował panią Jadwigę 
Zappe Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski.

Z okazji pięknego jubileuszu 
prezydent Rzeczypospolitej Andrzej 
Duda odznaczył panią Jadwigę 
Zappe Krzyżem Oficerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wysokie odznaczenie jubilatce wrę-
czyli Sekretarz Stanu minister Adam 
Kwiatkowski i marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski. Tym samym 
odznaczeniem pośmiertnie została 
odznaczona również siostra pani 
Jadwigi, Irena.

W imieniu wszystkich, którzy mie-
li szczęście spotkać na swej drodze 
życia Panią Wisię i dzięki której nie 
zboczyli z tej drogi, z wyrazami głę-
bokiej wdzięczności z okazji piękne-
go jubileuszu 90-lecia składamy Jej 
najserdeczniejsze życzenia długich 
lat, przepełnionych zdrowiem i szczę-
ściem, pogody ducha, pomyślności 
i ludzkiej życzliwości, dni pełnych 
słońca i radości oraz wszystkiego, co 
najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Redakcja 
kuriera galicyjskiego

Niezwykła postać

Duchem zawsze młoda
Drobna postać tej osoby znana jest dobrze wielu pokoleniom powojennych Polaków we Lwowie. Razem 
z siostrą pozostały w swoim ukochanym mieście po to, aby uczyć religii, uczyć historii – po prostu uczyć 
Polski. Przez to przytulne mieszkanko przy dawnej ul. Potockiego przewinęło się wiele osób. Tu dzie-
ci przygotowywały się do Pierwszej Komunii, tu według scenariuszy przez Nią napisanych rozgrywano 
dziecięce przedstawienia, młodzież po szkole tu odrabiała lekcje i zawsze znajdywała azyl. Każdy już chy-
ba zgadł, że chodzi o panią Jadwigę Zappe – znaną wszystkim jako pani Wisia.

Szanowna Jubilatka Jadwiga Zappe, 8 kwietnia 2016 roku

Jadwiga z siostrą Aleksandrą po Pierwszej Komunii

gimnazjalistka Jadzia zappe
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Z przedwojennej prasy

opracował
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

nadzwyczajne zjawisko 
we Lwowie. Od dwóch dni pro-
dukują się codziennie o godz. 8. 
wiecz. w sali Sokoła-Macierzy Erik 
Hanussen i Marta Farra, którzy wy-
konują produkcje wkraczające w 
cudowny świat nadprzyrodzonych 
zjawisk. Hanussen produkuje się 
objawami telepatji podziw wzbudza-
jącymi a to wykonanymi z kontak-
tem i bez kontaktu, a nawet z zawią-
zanymi oczyma, a więc doręczanie 
nieadresowanych listów osobom 
na sali, tym, dla których istotnie 
były przeznaczone; wyszukiwanie 
szpilek, najstaranniej ukrywanych 
podczas jego nieobecności, a na-
wet odgadywanie strony, numeru 
i adresu abonenta telefonicznego, 
który przez komisje z pośród pu-
bliczności wybrany został z książki 
telefonicznej, a które swą precyzyj-
nością budzą podziw.

Na środę Hanussen ze swą part-
nerką zapowiadają sensację publicz-
ną, wykonana pod kontrolą komisji, 
złożonej z władz, prasy i lekarzy. Mia-
nowicie każe zapakować się do wora i 
zawiązać, poczem wsadzi się do auta 
i jeżdżąc nim po Lwowie w ciągu 20 
minut podejmuje się odnaleźć szpilkę, 
uprzednio schowaną przez komisję, 
obojętnie czy zakopaną w ziemi, czy 
zamkniętą w jakiejś kasie, czy ukrytą 
przy osobie, znajdującej się w miesz-
kaniu bądź w lokalu publicznem.

Na znalezienie szpilki, schowa-
nej w szufladzie biurka jednego z 
urzędów lwowskich Hanussenowi 
potrzeba było jedynie 18 minut!

Magia – rzecz niepojęta zawsze 
przyciąga i fascynuje, nawet jesli 
uprawiają ją różni hochsztaplerzy.

Przeciętna miesięczna ce-
na gazu. Jak ustaliła Izba han-
dlowa i przemysłowa we Lwowie 
na podstawie faktycznie uskutecz-
nionych transakcji, płacona za metr 
sześcienny w zagłębiu Borysław-
skiem, wynosi za marzec 1925 roku 
3,79 grosza. Przy obliczaniu ceny 
gazu, przypadającego na udziały 
brutto, odliczają kopalnie z powyż-
szej ceny koszta pobierania gazu z 
kopalni i koszta tłoczenia.

Cena gazu i dziś jest tematem, 
który spotykamy w codziennych roz-
mowach na ulicy, w środkach trans-
portu i w domach. Ceny „kąsają” na-
sze kieszenie.

Rozporządzenie do któ-
rego nikt się nie stosował. 
Na kilka dni przed Wielkanocą zo-
stał ogłoszony w prasie i na pla-
katach zakaz wszelkiej strzelaniny 
na ulicach i placach miejskich, 

praktykowany bezkarnie od czasu 
wojny.

Tymczasem zakaz pozostał na 
papierze nieobchodząc i niedotycząc, 
jak się okazało, nikogo. W niedziele 
Wielkanocną od wczesnego ranka 
straszliwe wybuchy, przerażające 
mieszkańców, rozległy się szczegól-
nie na polance tuż przy ul. Okólskie-
go, a więc prawie na ul. Leona Sapiehy 
(rejon Komisariatu VI PP). Wybuchy te 
zwabiły zgraje uliczników. Ogółem wy-
strzałów tych było od godz. 8 do godz. 
12 – 108 (sto ośm!). Niektóre wybuchy 
były tak potężne, że szyby drżały w 
okolicznych domach i dzieci płakały.

Tak było zawsze: wydawano roz-
porządzenia, które pozostawały tylko 
na papierze. Tak jest i dziś, chociażby 
w kwestii zabudowy centrum miasta.

Lwów w cyfrach. Według 
ogłoszonego przez Urząd Statystycz-
ny biuletynu za styczeń 1925 roku za-
warto we Lwowie 147 małżeństw, w 
tem 80 rz. kat., 12 gr. kat. i 53 mojrz. 
W tem samym miesiącu zmarło 340 
osób (163 kobiet i 177 mężczyzn). 
Urodzeń było ogółem 502 (244 chłop-
ców i 258 dziewcząt), w tem rz. kat. 
200, gr. kat. 83 i mojrz. 184.

Pogotowie ratunkowe wzywane 
było 763 razy (412 do mężczyzn, 254 
do kobiet i 95 do dzieci).

Ciekawe, czy dziś można by 
zdobyć dane, ile razy interweniowa-
ło pogotowie i do kogo?

Hotel europejski. (z Gazety 
Porannej i Wieczornej) Przyjechali 13 
kwietnia: Por. Piotrowski Bronisław z 
Żurawicy, inż. Skibniewski Wacław, 
obywatel z Tyśmienicy, Baranow-
ska Eugenia, urzęd. z Warszawy, 
inż. Landau Aleksander z Katowic, 
Blaim Ludwik, nadleśn. państw. z 
Pawłowa, Miernowski Antoni, urzęd. 
z Warszawy. 

A co jak ktoś chciał przyjechać 
do Lwowa incognito?

Ślub pny Jadwigi Beckównej, 
córki prof. Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza z p. Kazimierzem Zakrzew-
skim, współpracownikiem naszego 
pisma, odbył się wczoraj w południe 
w kościele OO Bernardynów. Mło-
dej parze przesyła redakcja Gazety 
Lwowskiej i Gazety Porannej ser-
deczne życzenia.

Śluby znanych osobistości za-
wsze gromadziły tłumy gapiów.

Płaczący Łoś brał naiw-
nych na szybę. Przez dłuższy 
czas grasował we Lwowie notowany 
i karany złodziej Jan Łoś (zam. ul. św. 
Zofii 6), który dopuszczał się oszustw 
w ten sposób, że chodził po domach 
i z płaczem opowiadał, że przypad-
kiem stłukł szybę sklepową wartości 
85 zł. i że brak mu jeszcze 5 zł. do 
zapłacenia odszkodowania. W ten 
sposób od szeregu ludzi wyłudził 
pieniądze. Dopiero posunęła mu się 
noga u adwokata dr. Kollera, który 
oddał oszusta w ręce policji. 

Płakać jak bóbr – to jest znane 
powiedzenie, ale płakać jak Łoś – to 
było coś nowego.

Walka o… stan. W dziedzi-
nie mody toczy się w ostatnich mie-
siącach wielka walka: walka o linię 
stanu. Jedna armia dąży do skróce-
nia stanu, druga upiera się zawzię-
cie przy stanie przedłużonym, który 
zaciera wszelkie kobiece okrągłości 
kształtów, zarówno biustu, jak i bio-
der.

Cały szereg wybitnych pary-
skich firm krawieckich wprowadzają 
modele prostych sukien z paskiem, 
umieszczonym tylko odrobinę poni-
żej linii stanu. Suknie te na razie nie 
bardzo entuzjazmują elegantki pa-
ryskie, bowiem robią wrażenie wy-
ciągniętych z lamusa dawnej mody. 
Dla kobiet tęższych jest ten zakus 
katastrofalny – ale niestety są one 
obecnie w mniejszości.

najnowsze wybryki mody. 
Paryskie modnisie zachwycone są 
znów głupstewkiem, które weszło w 
modę na pewien czas, dopóki nie za-
stąpi go – inne głupstewko.

Najnowszy „krzyk mody” każe 
nosić przy podwiązce maleńką ża-
rówkę elektryczną wraz z baterią. 
Niewiastka, wracając wieczorem do 
domu, ugiąwszy nieco sukni, świeci 
sobie po schodach. A jeżeli ma przy 
sobie towarzysza, pozwala mu w ten 
sposób oglądać siebie w interesują-
cem oświetleniu. Nowość ta przynio-
sła pomysłowemu wynalazcy mają-
tek, gdyż lampki-podwiązki zostały 
natychmiast rozchwytane.

Temat mody zawsze był na to-
pie, szczególnie wśród pań, a już tak 
coś nowego jak świecące podwiąz-
ki… Teraz mamy LED-żaróweczki, 
które można umieścić wszędzie.

Piękno przy szpetocie. 
Rozkwitająca jak za dotknięciem 
różdżki czarodziejskiej wiosna przy-
biera Lwów, tak bogaty w ogrody i 
parki w przecudne koronkowe szaty 
młodego listowia drzew. W tej porze 
przedwiośnia zaczyna występo-
wać całe piękno świeżo wyciętej w 
ogrodzie Kościuszki szerokiej alei, 
tworzącej wspaniały prospekt od ul. 
Matejki do ul. Trzeciego Maja.

Niestety przy tak wykwintnym 
stroju tym ostrzej występuje każdy 
nieodpowiedni szczegół i każde 
zaniedbanie. Nieszczęsny Gołu-
chowski z podziurawiona jak stary 
czerep głową, zdaje się na to tylko 
sterczeć na poobijanym cokole, aby 
wzywać niebo i ziemię na świadec-
two swej krzywdy. Niemniej srogi 
wyrzut ciskają Lwowianom w oczy 
beznose i okaleczone grupy ka-
mienne u głównego portalu gma-
chu Uniwersytetu.

Mamy nadzieję, ze będzie to być 
może po raz ostatni. Zarząd miasta, 
tak dbały o podniesienie Lwowa w 
każdym kierunku, zajmie się wresz-
cie sprawą odnowienia pomnika Go-
łuchowskiego, a władze uniwersytec-
kie pomyślą nareszcie o protezach 
dla figur, które maja zdobić, a nie 
szpecić wejście do Uniwersytetu. 

Tramwaj czy zakład ką-
pielowy. Coraz bardziej zacierają 
się w naszej pamięci wspomnienia 
lat wojennych i tych wszystkich trud-
ności, które musieliśmy znosić. Od-
budowało się gmachy, poczyniono 
milionowe inwestycje… ale dlaczego 
mają te czasy przypominać się w 
sposób bardzo nieprzyjemny, wytłu-
maczeniem którego może być tylko 
jedno: niedbalstwo.

Dlaczego po tylu latach nie 
można załatać dziur w ścianach i 
dachach naszych wozów miejskiej 
kolei elektrycznej? To też podczas 
deszczu pasażerowie bez dopłaty do 
ceny biletu przejazdu mogą brać na-
tryski górne i boczne, jako też kąpiele 
nożne i nasiadkowe. Apeluję zatem 
w imieniu całej publiczności, używa-

Aktualności z myszką
Czego szukają Czytelnicy na łamach gazet? Jedni wiadomości politycznych, 
inni – gospodarczych. Większość jednak poszukuje ciekawostek z własnego 
regionu i ze świata. Tak było i w okresie międzywojennym. Oto kilka przykła-
dów takich wiadomości z łamów lwowskiej prasy codziennej. I znów jak za-
wsze mają one odniesienie do dnia dzisiejszego. Zapraszam do lektury.

Przedwojenny ślub 
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Humor
żydowski 

Dawid i Rebeka wybrali się do 
Zakopanego i już nazajutrz wyrusza-
ją w góry.

Po czterech godzinach marszu, 
podczas którego Dawid nie przestaje 
zachwycać się pięknem krajobrazu, 
a żona stale narzeka na zmęczenie 
– osiągnęli wreszcie szczyt.

Dawid woła w ekstazie:
- Ach, spojrzyj na tę piękną dolinę, 

na te chatki, łączki i pasące się owce! 
Patrz, jak tam w dole pięknie...

Lica Rebeki aż poczerwieniały z 
gniewu:

- Jeżeli tam jest tak pięknie, to 
po co ty, głupi, zawlokłeś mnie tu, 
na górę?!

***
Lejb Sobel ożenił się i do znu-

dzenia wychwala kolegom zalety 
swej urodziwej połowicy.

Pewnego dnia spotyka przyjacie-
la. Ten bierze go pod ramię i szepcze 
do ucha:

- Daj ty pokój z tym gadaniem. 
Śmieją się z ciebie. Czy nie wiesz, 
że twoja żona ma czterech kochan-
ków?

- I co z tego? – uśmiecha się 
Sobel. – Wolę mieć dwadzieścia 
procent w dobrym interesie niż sto 
procent w złym!

Awner wpada jak wicher do po-
koju żony.

- Co się stało? – Fryda odwraca 
twarz od lustra.

- Ty się jeszcze pytasz, co się 
stało?! Całe miasto się ze mnie 
wyśmiewa! Wszyscy mówią, że ty 
przyprawiłaś mi rogi!

- I ty się martwisz? A jeśli o mnie 
mówią, że mam kochanka, to czy ja 
się tym przejmuję?

***
W klubie inteligencji żydowskiej 

w wielkim przemysłowym mieście 
toczy się rozmowa na temat mał-
żeństwa.

- Małżeństwo to instytucja zdro-
wotna – powiada lekarz.

- Małżeństwo to malum neces-
sarium – zauważa prawnik.

Młody student twierdzi z zachwy-
tem:

- Małżeństwo to spokojna przy-
stań, w której spotykają się dwa 
okręty.

Milczący dotychczas kierownik 
klubu wzdycha głęboko:

- Co za szkoda, że ja musiałem 
się jak raz spotkać z okrętem wojen-
nym!

Horacy Safrin,
Przy sabasowych świecach

jącej tramwaju, aby M. Z. E. zajął 
się nakoniec remontem wozów, co 
przecież nie kosztuje bajońskich sum 
i może chyba być pokryte, zwłaszcza 
przy tak wysokich cenach biletów 
jazdy, 

/Pasażer tramwajowy/ 

Kwestia wyglądu miasta i wy-
gody życia w nim zawsze leżała na 
sercu mieszkańcom Lwowa.

Świątynia chrześcijań-
ska we Lwowie do sprze-
dania z wolnej ręki. Od kilku 
dni we Lwowie toczą się rozmowy 
w sprawie kupna świątyni prawo-
sławnej przy ul. Franciszkańskiej. 
Stroną sprzedającą jest metropolia 
prawosławna w Czerniowcach, jako 
zawiadowca bukowińskiego fundu-
szu cerkiewnego. O kupno zabie-
ga jak najenergiczniej metropolita 
grecko-katolicki ks. Andrzej Szep-
tycki. Wątpliwe, czy zdoła on zło-

we Lwowie zajmował się tą sprawą. 
Opinia publiczna jest zadnia, że rząd 
musi dopilnować, żeby interesy pań-
stwa polskiego i społeczeństwa nie 
poniosły szkody.

Chyba jednak się Szeptyckiemu 
nie udało…

Ludzkość za lat 75 pój-
dzie spać. Tak wywróżył pustelnik 
włoski, którego wszystkie wróżby 
dotychczas się spełniły. Dzienniki 
donoszą o znalezionych w pustelni 
zmarłego przed stu laty zakonnika 
koło Caulonja starych, pożółkłych pa-
pierów, spisanych prawdopodobnie 
około r. 1760, a zawierających sze-
reg proroctw na czas aż do r. 2000.

A więc czytamy tam o rewolucji 
franc. w r. 1792, o wynalazku gilotyny, 
o rewolucji i zmianie króla francuskie-
go w r. 1830, o wielkich powodziach, 
a w r. 1831 powstaniu polskiem i w 
r. 1850 (dwa lata pomyłki: 1848), 
wreszcie na r. 1915 zapowiada pro-

wielkanocne fajerwerki 
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żyć olbrzymia cenę kupna, żądaną 
przez metropolitę czerniowieckie-
go. Wynosi ona nie mniej nie więcej 
jak 125 tys. dolarów.

Cerkiew prawosławna została 
wybudowana przez Bukowiński pra-
wosławny fundusz religijny w 1898 
roku i pozostawała w zawiadywaniu 
prawosławnego metropolity czernio-
wieckiego.

Metropolita gr. kat ks. Andrzej 
Szeptycki daje już podobno 100 tys. 
dolarów. Przedstawiciel jego był kil-
kakrotnie w okolicach cerkwi i przy 
pomocy fachowców oglądał jej wnę-
trze, urządzenia, dalej ogród i budy-
nek mieszkalny przy cerkwi.

W całej tej sprawie tajemnicą 
pozostaje stanowisko rządu polskie-
go. Podobno nowy minister oświaty i 
wyznań religijnych Stanisław Grabski 
podczas swego niedawnego pobytu 

roctwo wielką wojnę światową i głód 
powszechny.

Skoro tyle przepowiedni mnicha 
z Caulonji się sprawdziło, posłuchaj-
my tedy co nas jeszcze czeka:

W r. 1925: trzęsienie na ziemi 
i morzu oraz kataklizmy. W r. 1950 
zjawią się trzy słońca. W r. 1960 
morze pochłonie Sycylję, a Neapol 
spali się. W 1970 r. trzęsienie zie-
mi zniszczy Francję i Hiszpanję. 
W r. 1980 zaraza spustoszy cały 
Wschód, w 1990 nastąpi niezwykle 
długie 6-dniowe zaćmienie słońca. 
Ziemia pogrąży się w mroku i pokry-
je się śniegiem. 

W r. 2000 – koniec świata!
Jak dobrze, że już żyjemy w 

2016 roku i wiele z tych prognoz się 
nie sprawdziło.

Oryginalna pisownia została za-
chowana

Cerkiew prawosławna na dawn. ul. Franciszkańskiej 
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Według przedstawicieli lwowskiej 
administracji obwodowej, na meczu 
spodziewanych jest ok. 2 tysięcy ki-
biców z Polski. Planowane jest tak-
że odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
poświęconej pamięci Kazimierza 
Górskiego. Tablica zostanie umiesz-
czona na fasadzie szkoły przy ul. 
Chocimskiej, gdzie przed wojną było 
gimnazjum, do którego uczęszczał 
legendarny polski trener.

Kazimierz Górski urodził się we 
Lwowie 2 marca 1921 roku. Był za-

Lwowska restauracja „kupoł” zaprasza
Położona w samym sercu Lwo-

wa, przy ul. Czajkowskiego 37. 
Wyśmienita polska kuchnia, ciepła 
rodzinna atmosfera, nastrojowe wnę-
trze i muzyka. Menu także po polsku.

 „Kupoł” to kameralna restaura-
cja położona w sąsiedztwie Lwow-
skiej Filharmonii oraz dawnego Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich 
oferuje szeroki wybór tradycyjnych 
galicyjskich dań, bogaty wachlarz 
trunków, wyśmienite desery oraz 
legendarną lwowską kawę.

 „Kupoł” to miejsce, w którym 
goście zawsze mogą liczyć na 
przyjazną atmosferę i wyjątko-
we przyjęcie. We wnętrzach, w 
których zatrzymał się czas belle 
epoque i przy dźwiękach nastrojo-
wej muzyki poczują Państwo klimat 

wspaniałych, minionych lat – świata 
przedwojennej Polski.

Wszystko to stwarza wymarzo-
ne warunki do organizacji przyjęć, 
bankietów, spotkań biznesowych, 
integracyjnych i rodzinnych, roman-
tycznych rendez-vous, wystawnych 
kolacji oraz innych uroczystości. 
Także u nas kupisz zawsze aktualny 
„Kurier Galicyjski”.

Warto odwiedzić nas o każdej 
porze dnia i roku!

Stąd wszędzie jest blisko, a całe 
miasto znajduje się na wyciągnięcie 
ręki. Jesteś we Lwowie – wstąp do 
„Kupołu”. 

nasz telefon: 
+380 32 261-44-54

mail: kupollviv@ukr.net

wodnikiem kilku lwowskich klubów 
piłkarskich, m.in. „Spartak” i „Dyna-
mo”. Po opuszczeniu Lwowa w 1945 
roku i wyjeździe do Polski był m.in. 
zawodnikiem Legii Warszawa. W la-
tach 1970–1976 był selekcjonerem 
reprezentacji Polski, którą dopro-
wadził do zwycięstwa w Igrzyskach 
Olimpijskich 1972 oraz fi nału Igrzysk 
Olimpijskich 1976, a także srebrnego 
medalu (III miejsce) na Mistrzostwach 
Świata w Piłce Nożnej w 1974.

źródło: gazeta.lviv.ua/polukr.net

W poprzednim numerze Kuriera 
Galicyjskiego (nr 6, 31 marca – 14 
kwietnia 2016 r.) Czytelnicy zapewne 
zwrócili uwagę na artykuł „Stadion 
RKS dla społeczności polskiej”. Ma-
teriał przedstawiony w artykule po-
chodzi ze źródeł ukraińskich i wypo-
wiedzi tam przytoczone są z tych źró-
deł wzięte. Bez żadnych manipulacji. 
Ostatni akapit, dotyczący przeka-
zania tego obiektu polskiej społecz-
ności Lwowa jest niestety – żartem 
primaaprilisowym (proszę zwrócić 
uwagę na datę na tej stronie).

Podkreślam tu niestety. Chyba 
wszyscy chcielibyśmy, żeby nasza 

Drużyny weteranów z Polski 
i Ukrainy rozegrają mecz 
towarzyski we Lwowie
W niedzielę, 15 maja br., na stadionie „Arena Lwów” 
zostanie rozegrany mecz towarzyski pomiędzy druży-
nami weteranów z Polski i Ukrainy. Spotkanie będzie 
poświęcone pamięci trenera Kazimierza Górskiego.

Pogoń miała swój własny stadion, a 
ten, należący dawniej do RKS, sta-
dion z takimi tradycjami, zarówno 
przedwojennymi, jak i po wojnie, był-
by chyba tym najbardziej dla niej po-
żądanym obiektem. Tym bardziej, że 
nareszcie we Lwowie Rada miejska 
podjęła kwestię zakazu zabudowy 
placów zabaw dla dzieci i obiektów 
sportowych na terenie miasta. De-
putowani chcą wprowadzić całkowi-
ty zakaz zabudowy tych obiektów. 
Może wtedy coś ruszy i nasz artykuł 
okaże się proroczy… oby.

Redakcja

Notka dla uważnych

Oferujemy Państwu noclegi na prywatnych kwaterach w centrum 
Lwowa. Gospodarstwa prowadzone są przez miejscowych Polaków, 
gdzie oprócz samego noclegu będą mieli Państwo okazję poznania 
tajników kuchni lwowskiej oraz ciekawostek z historii Kresów. 

Intymność zapewnią Państwu niezależne pokoje, łazienka 
oraz WC. Istnieje również możliwość skorzystania z pełnego lub 
częściowego wyżywienia. Osobom podróżującym samochodem 
zapewniamy miejsce na bezpiecznym parkingu. 

tel./fax: +38 0322 75-43-95; kom.: +38 0662-552-301 
e-mail: kwatery@tylkowelwowie.com; www.tylkowelwowie.com

Prywatne kwatery 
w samym centrum Lwowa
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Z pamiętnika podróżnika

DMYTRO ANTONIUK
tekst i zdjęcia

Niegdyś w mieście istniało jedno-
cześnie 9 klasztorów różnych katolic-
kich zgromadzeń. Na szczęście, do 
naszych czasów zachowało się 6, w 
tym dwa z nich należą do katolików. 
Swoją wędrówkę rozpoczniemy od 
najstarszego – ośrodka dominika-
nów na starym mieście nad Styrem, 
mieszczącym się dziś przy ul. Dra-
gomanowa 26.

Założycielem klasztoru oo. ka-
znodziei pw. Wniebowzięcia NMP 
był król Jagiełło, który w roku 1390 
przekazał zakonnikom na własność 
wioskę Horodnicę. Po trzech latach 
swój fundusz wniósł i jego brat – 
Wielki Książę Litewski Witold. Ten 
klasztor, w którym w XVI wieku dzia-
łał sierociniec (zakonnicy utrzymy-
wali również szpital), przynajmniej 
do połowy XVII wieku był drewniany. 
Na jego utrzymanie „zgodnie ze sta-
rym zwyczajem i nadaniem” łuccy 
celnicy płacili 4 kopy litewskich pie-
niędzy rocznie.

W długiej historii klasztoru często 
zdarzały się tu mistyczne wydarze-
nia. Kroniki podają interesujący fakt 
nawrócenia w konwencie łuckiego 
Żyda w roku 1570, który później 

Łuck – katolicką stolicą Wołynia
Jeżeli spojrzeć na ilość klasztorów rzymskokatolickich w mieście, to 
na drugiej pozycji na ziemiach Zachodniej Ukrainy znajdzie się Łuck 
ze swą stosunkowo niewielką starówką. Wyprzedza go jedynie Lwów.

Powróćmy jednak do kroniki 
klasztornej, która przypisuje spe-
cjalne zasługi przeorowi o. Michałowi 
z Mościsk w nawróceniu biskupów 
prawosławnych Ipatia Potija i Cyryla 
Terleckiego do unii z Rzymem, pod-
pisanej w Brześciu w 1596 roku. O 
innym przeorze – o. Dominiku Sza-
niawskim – zapisano natomiast, że 
w 1620 roku otrzymał on ciężką po-
kutę za grzechy miłosne. Kronika też 
wspomina jednego z braci, który w 
1673 roku zmarł w Indii (!), widocznie 
wysłany tam został na misję. W tym-
że roku starościna łucka Katarzyna 
Charleńska przyznała ojcom 6 tys. 
złotych na budowę nowego kościoła, 
główną relikwią którego miała być 
cudowna ikona Łuckiej MB („tarcza 
królestwa i trwała wieża Wołynia”), 
przywieziona z Rzymu pod koniec 
XVI wieku przez biskupa Maciejow-
skiego. Dzięki licznym cudom i ule-
czeniom udokumentowanym przez 
dominikanów – tzn. 172 wypadki – w 
1749 roku obraz został ukoronowany 
koronami papieża Benedykta XIV. 
Ikonę przeniesiono wtedy przez trzy 
specjalnie zbudowane w mieście łuki 
triumfalne. Na jednym widniał napis: 
„Ognia i strzał tatarskich niech Łuck 
się nie obawia – chroni go cień Ma-
ryi”. Dzięki temu obrazowi konwent 

się jedną z najwyższych w mieście. 
Świątynia miała 7 ołtarzy, w których 
umieszczone były obrazy przedsta-
wiające świętych dominikańskich 
roboty Franciszka Smuglewicza. W 
ołtarzu głównym była umieszczona 
cudowna ikona MB Łuckiej, któ-
rą przysłaniała zasłona ze sceną 
Wniebowzięcia NMP. Autorytetu łuc-
kiemu konwentowi dodawało i to, że 
w jego murach w 1694-1778 działa-
ła szkoła poziomu uniwersyteckiego 
dla zakonników (profesorowie onej 
zdobywali wykształcenie w Padwie). 
Ustępowała jedynie szkole domini-
kańskiej we Lwowie. Na początku 
XIX wieku było to centrum życia 
intelektualnego zakonu w Imperium 
Rosyjskim.

Przebudowę klasztoru ukoń-
czono w 1817 roku. W tym okresie 
przy klasztorze już od trzydziestu 
lat działała drukarnia, gdzie druko-
wano książki po łacinie, po polsku, 
po francusku i po rosyjsku. Ojcowie 
kaznodzieje nie zapominali i o do-
broczynności: w 1824 roku, nie ma-
jąc zamiaru oddawać do rekrutów 
wieśniaka z Nowostawów, wypłacili 
rządowi gigantyczny wykup – 1 tys. 
karbowańców w srebrze.

W 1845 roku nad miastem prze-
niósł się wyniszczający pożar, który 
uszkodził wszystkie zabudowania w 
tej części Łucka. Na odbudowę spa-
lonego klasztoru oo. dominikanom 
prawdopodobnie zabrakło pieniędzy, 
a po pięciu latach klasztor został 
skasowany, pomimo, że zakonnicy 
dość lojalnie ustosunkowywali się do 
Rosjan i podczas powstania listopa-
dowego nawet przynieśli władzom 
sztandar powstańczy z napisem „Za 
waszą i naszą wolność”. Pod koniec 

XIX wieku świątynia Wniebowzięcia 
NMP w ogóle została rozebrana.

W okresie międzywojennym w 
podominikańskim klasztorze była 
rezydencja katolickiego biskupa, a 
po II wojnie światowej działała szkoła 
zawodowa. Dziś dwupiętrowy za-
bytek oddano na prawosławne se-
minarium. Z dawnych lat pozostały 
sklepione korytarze i interesująca 
klatka schodowa. Niegdyś budowla 
była o wiele większa, ale jej część 
została rozebrana jeszcze w okresie 
carskim. Seminarzyści mają tu teraz 
centrum wychowania dzieci, a na-
przeciwko budynku jest plac zabaw.

Najbliższymi „sąsiadkami” domi-
nikanów przez kilka wieków były ss. 
brygidki. Ich klasztor znajdował się 
przy obecnej ul. Katedralnej 16. 

W 1624 roku żona chorążego wo-
łyńskiego Izabella Siemaszko zapro-
siła ze Lwowa siostry św. Brygidy z 
zadaniem otwarcia szkoły dla dziew-
cząt z rodzin szlacheckich. Miejsce 
pod przyszły klasztor nadał Wielki 
Kanclerz Litewski Albrecht Stanisław 
Radziwiłł, przekazując swój pałac 
przylegający do murów Okólnego 
zamku. Od tej pory, w razie potrze-
by, klasztor pełnił funkcje obronne. 
Najpierw przybyłe siostry w jednej z 
wież przemieniły pomieszczenie na 
kaplicę, umieściwszy tam przywiezio-
ny obraz św. Piotra w kajdanach. Na-
stępnie zakonnice znacznie rozbudo-
wały pałac, zmieniając go na klasztor 
i kościół. Wszystkie prace ukończono 
w 1642 roku, gdy do łuckiego kon-
wentu przybyły jeszcze cztery siostry 
z Brześcia.

Przez cała swą historię klasztor 
często cierpiał z powodu pożarów. 
Po jednym z nich klasztor od strony 
miasta ogrodzono wysokim mu-
rem z bramą wjazdową. Właśnie to 
zamknięcie bramy, przez decyzję 
przeoryszy o niewpuszczeniu na te-
ren klasztoru pomocy, sprawiło, że 

Były klasztor ss. szarytek

Kościół zakonu ss. brygidek, przekazany obecnie prawo-
sławnym

wsławił się jako mówca i teolog do-
minikański Seweryn Lubomlczyk. Do 
zmiany religii ponoć przywiodło go 
widzenie NMP i św. Jacka. W latach 
1621-1622 w konwencie przebywał 
17 letni zakonnik Karol Franko z Oły-
ki, który żywił się wyłącznie chlebem 
i wodą i biczował swe chude ciało do 
krwi. Praktykował śluby milczenia 
i modlitewne rozważania. Prawdo-
podobnie z tych wyrzeczeń zmarł w 
wieku 18 lat. Konwent później starał 
się przedstawić br. Karola jako świę-
tego, ale nie potwierdziła to kapituła 
generalna zakonu.

Gdy oo. dominikanie powrócili 
po najeździe kozackim w 1649 roku, 
podczas którego zginęli tu z rąk 
„schizmatyków” nowicjusz Augu-
styn Tarnawski i przeor o. Bernard 
Parkowski, uchodzący do Krakowa, 
to zobaczyli swój klasztor i kościół 
nieuszkodzone. Jedynie archiwum 
zostało zatopione w błocie i wodami 
rzeki. Może taki los spotkał zakonni-
ków dzięki modlitewnemu wstawien-
nictwu br. Karola.

stał się jednym z najbardziej znanych 
ośrodków maryjnych.

Przy wsparciu starosty Mikołaja 
Potockiego, który przekazał klasz-
torowi 10 tys. złotych, w XVIII wieku 
rozpoczęła się  przebudowa całego 
kompleksu zabudowań na kamienne 
w stylu barokowym. Nowa kościel-
na wieża-dzwonnica z zegarem – 
jej zwieńczenie opłacił podkomorzy 
bełski Wawrzyniec Radeński – stała 

Klasztor podominikański

Klatka schodowa w podominikańskim gmachu

Co się tyczy cudownej ikony MB 
Łuckiej, to po zamknięciu klasztoru 
ją, a również inne obrazy Smugle-
wicza, przeniesiono do katedry (d. 
klasztoru jezuitów), gdzie spłonęła 
podczas pożaru w 1926 roku. Za-
chowały się krypty z rozebranego ko-
ścioła dominikanów. W nich w 1763 
roku został pochowany książę Michał 
Światopełk-Czetwertyński.

podczas kolejnego pożaru 17 maja 
1845 roku spłonęła ta część miasta. 
Ludzie bezsilnie patrzyli jak płomień 
z dachu klasztoru przerzuca się na 
sąsiednie budynki i obejmuje coraz to 
większą przestrzeń. Spłonęły wtedy 
klasztory dominikanów, karmelitów i 
bonifratrów. Straty sięgnęły 150 tys. 
rubli i rząd, całkiem sprawiedliwie, za 
odszkodowanie przejął fundusze bry-
gidek i ich majętności. Ostatecznie 
klasztor został skasowany w 1879 
roku, a siostry zostały przeniesione 
do Dubna, a z czasem do Grodna. 
Przez kilka lat władze nosiły się z za-
miarem zorganizowania tu więzienia, 
co wywołało liczne skargi i petycje ze 
strony mieszkańców Łucka. Jednak 
władze postawiły na swoim i umie-
ściły w byłym klasztorze więzienie, 
zniszczywszy dekoracje na fasadzie 
świątyni i dobudowując drugie piętro. 
Samą świątynię prawdopodobnie 
całkowicie przebudowano już w okre-
sie sowieckim. Więzienie przetrwało 
tu do lat 60. XX wieku. Podczas pa-
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Realny świat po apokalipsie – 
opuszczone wioski, dzika zwierzyna 
wałęsająca się wśród opuszczonych 
domostw, pochłaniająca budynki 
mieszkalne przyroda, gigantyczna 
antena radarowa z epoki zimnej woj-
ny, zabytkowy Czarnobyl i miasto-
duch Prypeć.

Z okazji 30. rocznicy katastrofy 
elektrowni jądrowej w Czarnobylu 
fi rma turystyczna „Czarnobyl Tur” 
proponuje 5% upustu na wszystkie 
wycieczki od 1 po 7-dniowe z nocle-
giem w Czarnobylu.

Aby otrzymać upust, należy po 
wypełnieniu zgłoszenia na stronie: 
www.chornobyl-tour.ua wskazać kod 
rabatu PTAL705D12E.

Wycieczki do Czarnobyla

Wycieczki po Ukrainie z autorem 
książek „Polskie zamki i rezydencje 
na Ukrainie” i „Klasztory rzymskoka-
tolickie na Ukrainie”, podróżnikiem, 
dziennikarzem, polonistą Dmytrem 
Antoniukiem. W propozycji są zna-
ne i nieznane posiadłości polskich 
rodów, cuda natury i miejsca walk z 
I i II wojen światowych, obiekty prze-
mysłowe, prowincjonalne ciche mia-
steczka i życie wielkich miast.

Zgłoszenia: 
Dmytro Antoniuk

Tel.: +48 518 851 062
E-mail: 

dmytroan37@gmail.com

nicznej ucieczki 23-24 czerwca 1941 
roku żołnierze NKWD rozstrzelali 
bądź zakłuli bagnetami i zarzucali 
granatami około 2 tys. więźniów. Ich 
nazwiska dziś są wyryte na pamiąt-
kowej tablicy, ustawionej na dziedziń-
cu klasztoru.

W okresie chruszczowskim wię-
zienie zamknięto i umieszczono tu 
stowarzyszenie „Ukrkinotechnika” 
i szkołę muzyczną. Dziś działa tu 

1830 roku i przybyło do Łucka na 
zaproszenie biskupa Kacpra Cie-
ciszowskiego. Pierwotnie szarytki 
zajęły kilka starych pomieszczeń, 
połączonych w jedną piętrową bu-
dowlę. Wcześniej mieściły się tu 
niektóre klasy kolegium jezuitów, 
szpital i sierociniec „Angelika”, za-
łożony przez Józefę Polanowską. 
Siostry szarytki po prostu kontynu-
owały starą tradycję oświatową i 

Tablice upamiętniające ofi ary NKWD

klasztor prawosławny Kijowskiego 
Patriarchatu.

Pod zabudowaniami klasztoru 
pozostały olbrzymie podziemia. Po 
wojnie, montując pod kościołem spe-
cjalne kraty, które miały zapobiegać 
ucieczkom więźniów, znaleziono 
pochówek kogoś wybitnego, z dużą 
ilością cennych ozdób.

Jeszcze jeden klasztor – żeński 
ss. Miłosierdzia (szarytek), znajduje 
się pomiędzy katedrą i zamkiem. 
Według niektórych danych zakon-
nice zjawiły się tu pod koniec XVIII 
wieku, według innych – zgromadze-
nie rozpoczęło swoją działalność w 

opiekę nad chorymi. Klasztor działał 
do 1864 roku i został zamknięty po 
powstaniu styczniowym.

W okresie międzywojennym w 
tych zabudowaniach działało gimna-
zjum, a dziś, po przeniesieniu stąd 
restauracji „Korona Witolda”, mieści 
się tu kuria biskupia. Najbardziej in-
teresująca jest północna strona za-
budowy, opadająca do wód Głuszca. 
Warto tu zaznaczyć, że dziedziniec 
przed budynkiem zajmowała niegdyś 
katedra katolicka pw. św. Trójcy, która 
spłonęła w 1781 roku i już nie została 
odbudowana. Jej funkcje przejął ko-
ściół św. Piotra i Pawła.

„Pogoń” Lwów zaprasza dzieci 
z rocznika 2008-2009
Szanowni Rodzice! Zarząd Lwowskiego Klubu Sportowego 
„Pogoń” ogłasza nabór chłopców i dziewcząt z rocznika 2008-
2009 do szkółki piłki nożnej. 
Zgłoszenia zawodników oraz szczegółowe infor-
macje pod telefonem: +38 093 610 23 19.
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informacje

Zamieszczamy niniejszy wykaz z chęcią przekazania naszym czytelni-
kom rzetelnej informacji na temat możliwości uczestnictwa w niedziel-
nych mszach św. w języku polskim. Jesteśmy świadomi, że jest to wykaz 
niepełny, dlatego prosimy o powiadomienie nas w celu sprostowań lub 
uzupełnień (red.)

Msze św. niedzielne 
w języku polskim na Ukrainie

Archidiecezja lwowska
Lwów, katedra pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 7:00; 8:00; 10:15 
(dzieci); 11:30 (suma); 13:00; 18:00 
(młodzież)
Lwów, kościół pw. św. Antoniego 
Padewskiego – godz. 9:00; 11:00 
(dzieci); 12:30; 18:30 (oprócz lata)
Lwów, kościół pw. św. Marii Mag-
daleny – godz. 9:00; 10:30
Lwów, kościół pw. Matki Boskiej 
Gromnicznej – godz. 16:00; 20:30
Lwów – Rzęsna, kościół pw. Mi-
łosierdzia Bożego – 9: 00
Lwów – Sichów, kościół pw. św. 
Michała Archanioła – godz. 13:00
Lwów – Zboiska, kościół pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 
godz. 12:00; 19:00
Lwów – Brzuchowice, kaplica 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
– godz. 11:00
Gródek Jagielloński, kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego – 
godz. 12:00
szczerzec, kościół pw. św. Sta-
nisława bpa – godz. 11:00
Siemianówka, kościół pw. św. 
Marcina – godz. 12:00
glina nawaria, kościół pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
– godz. 10:00
Dybianka, kaplica pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego – godz.  9:30
Mościska, kościół pw. Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela – godz. 
9:00; 11:00
Mościska, sanktuarium MBNP 
godz. 17:00
Mościska-Zakościele, kościół 
pw. św. Michała – godz. 9:00 (oprócz 
I niedzieli miesiąca)
Kamionka Strumiłowa, kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP – godz. 10:00
Przemyślany, kościół pw. Piotra 
i Pawła – godz. 10:00

Strzałkowice, kościół  pw.  Wszyst-
kich Świętych – godz. 11:00
Dąbrówka, kościół pw. św. Barbary 
– godz. 09:00
nowe Miasto,  kościół pw. św. 
Marcina  – godz. 12:00
Sąsiadowice, kościół pw. św. 
Anny – godz. 10:00, 12:00
krysowice, kościół pw. Matki Bo-
skiej Fatimskiej – godz. 10:30 (lato) 
lub 11:00 (zima)
Trzcieniec, kościół pw. św. Józe-
fa – godz. 9:00, 13:00
sambor, kościół pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela – godz. 9:00 (dzie-
ci); 11:30 (suma); 19:00 (w VII i VIII)
stary sambor, kościół pw. św. 
Mikołaja – godz. 13:00
Dobromil, kościół pw. Przemienie-
nia Pańskiego – godz. 11:00, 15:30
Iwano-Frankiwsk (d. Stani-
sławów), kościół pw. Chrystusa 
Króla – godz. 12:00
czerniowce, kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża św. – godz. 9:00
Piotrowce Dolne, kościół pw. 
Przem. Pańskiego – godz. 9:00
Drohobycz, kościół pw. św. Bar-
tłomieja – godz. 11:00
Złoczów, kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 9:00; 11:00; 16:00
Żółkiew, kolegiata pw. św. Waw-
rzyńca – godz. 11:00
krzemieniec, kościół pw. św. 
Stanisława biskupa – godz. 10:00
Kosów, kościół pw. Matki Bożej 
Różańcowej – godz. 9:00
Truskawiec, kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP – godz. 9:00
Borysław, kościół pw. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy (w parafi i 
św. Barbary) – godz. 12:00

Diecezja łucka
Łuck, katedra Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła – godz. 8:30

Ostróg, kościół pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny – 
godz. 8:00

Diecezja kamieniecko-podol.
kamieniec Podolski, katedra 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – 
godz. 12:00
winnica, kościół pw. Matki Bożej 
Anielskiej – godz. 9:30

Diecezja kijowsko-
żytomierska
Kijów, kościół pw. św. Aleksandra 
– godz. 13:00
Kijów, kościół pw. św. Mikołaja – 
godz. 11:45
Żytomierz, katedra pw. św. Zofi i – 
godz. 8:00; 12:00

Diecezja odessko-symfero-
polska
Jałta, kościół Niepokalanego Po-
częcia NMP – godz. 9:00
kercz, kościół Wniebowzięcia NMP 
– godz. 9:00
Donieck, – kościół pw. św. Józefa 
Rzemieślnika – godz. 9:00 
Mikołajów – kościół pw. św. Jó-
zefa – godz. 18:00

Diecezja charkowsko-zapo-
roska
Charków, katedra pw. Wniebo-
wzięcia NMP – godz. 9:00
Charków (Aleksiejewka), kościół 
pw. św. Rodziny – godz. 9:00
Dniepropietrowsk, kościół pw. 
św. Józefa –  godz.8:30
Dnieprodzierżyńsk, kościół pw. 
św. Mikołaja – godz.8:00
Krzywy Róg, kościół pw. Wnie-
bowzięcia NMP – godz. 9:00
Berdiansk, kościół pw. Narodze-
nia NMP –  godz. 15:00

www.wizyt.net
www.kresy.co.uk stanislawow.pl
www.kresy2000.pl
www.hanaczow.pl
www.fotojonny.republika. pl
www.poznajukraine.com
www.wycieczki.pl.ua
www.lwowiacy.pl.

www.kresy.pl
www.kresy24.pl
www.wspolnota-polska.org.pl
www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.webpark.pl
www.kresy-krakow.com.pl
www.kresy-wschodnie

Ciekawe strony internetowe o kresach
Pełne wydanie 
kuriera galicyjskiego 
w PDF na:
www.kuriergalicyjski.com
www.lwow.com.pl
www.duszki.pl
www.pogranicze.eu

www.kuriergalicyjski.com
www.lwow.com.pl
www.duszki.pl
www.pogranicze.eu

Próby oraz spotkania towarzy-
skie –  w poniedziałki i środy o godz. 
18:30, pod kierownictwem profesjo-
nalnych animatorów i pedagogów 
muzyki. Jeśli masz lat 30+, 40+, 50+ 
itd. i możesz poświęcic czas dwa 
razy w tygodniu na próby (2 godz.), 
to nauczysz się pięknego repertuaru 
z chóralistyki polskiej (i nie tylko). Jeśli 
jesteś młody i dysponujesz zapałem 
do nauki, to skuteczne nowoczesne 
pliki dzwiękowe pomogą szybko przy-
swoić tobie partie głosowe. Skorzy-
staj z zaproszenia! 
Edward Kuc, tel.: 0665306908

Chór „ECHO” zaprasza

ZAPRASZA do Studium Tańców Polskich, 
założonego przy PZPiT „LWOWIACY”, 

dzieci i młodzież w grupach wiekowych 
5–8 lat, 8–12 lat, 12–15 lat 

oraz do starszej grupy zespołu
Próby zespołu odbywają się w szkole nr 10 we wtorki i czwartki, w go-

dzinach od 18:00 do 21:00. Zgłoszenia przyjmujemy podczas prób zespołu 
lub na telefon: 0-677-982-315 bądź: 233-05-70, a także udzielamy facho-
wych rad w dziedzinie polskiego tańca i strojów ludowych.

prezes LMDMSO Stanisław Durys,
kierownik artystyczny PZPiT „Lwowiacy”

POLSki ZESPÓŁ PiEŚNi i tAŃCA 
„LWOWiACy” 

REPERtUAR OPERy LWOWSkiEJ
kwiecień 2016

15 kwietnia, piątek, program koncertowy BALET-FEST, początek 
o godz. 18:00
16 kwietnia, sobota, recital KALUDI KALUDOWA, początek o godz. 
18:00
17 kwietnia, niedziela, program koncertowy BALET-FEST, począ-
tek o godz. 12:00

opera „FLORIA TOSCA”, G. Puccini, początek o godz. 18:00
21 kwietnia, czwartek, opera „RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA”, P. 
Mascagni, początek o godz. 18:00
22 kwietnia, piątek, opera „NATAŁKA POŁTAWKA”, M. Łysen-
ko, początek o godz. 18:00
23 kwietnia, sobota, balet „JEZIORO ŁABęDZIE”, P. Czajkowski, 
początek o godz. 18:00
24 kwietnia, niedziela, opera „KOPCIUSZEK”, A. Spadavecchia, 
początek o godz. 12:00

opera „NATAŁKA POŁTAWKA”, M. Łysenko, początek o 
godz. 18:00
27 kwietnia, środa, program koncertowy „REQUIEM”, G. Verdi, 
początek o godz. 18:00

informacje:
tel.: 0-0380 (32) 235-65-86, 0-0380 (32) 260-13-60

e-mail: lvivopera@gmail.com, www.opera.lviv.ua

Zatrudnię lekarza pediatrę lub 
pielęgniarkę z Ukrainy. Wyna-
grodzenie 1500 dolarów. 
Tel. kontaktowy: +48782888888

Praca w Polsce

Polski Zespół Pieśni i tańca „Weseli  Lwowiacy” 
Zaprasza młodzież od 12 lat i wzwyż do nauki polskich tańców narodo-

wych, regionalnych i lwowskich. Próby zespołu odbywają się w szkole nr 10 
w środy i piątki od godz. 19:30 do 21:00.  Zgłoszenia przyjmujemy podczas 
prób lub pod nr tel.: 261 54 87  lub 0505087433. Serdecznie zapraszamy!

kierownik zespołu Edward Sosulski

W imieniu wolontaryjnego stowarzyszenia Hospicjum Królowej Aposto-
łów w Radomiu zapraszam do współpracy LEKARZY i LEKARZY SPECJA-
LISTÓW.

Nasza posługa obejmuje leczenie chorych na nowotwory: dzieci, mło-
docianych, dorosłych.

Działalność prowadzimy jako HOSPICJUM DOMOWE na terenie mia-
sta Radomia i w pięciu okolicznych powiatach.

Lekarzom zapewniamy mieszkanie i utrzymanie oraz możliwość pod-
wyższania kwalifi kacji zawodowych i formacji hospicyjnej.

ks. Marek kujawski sAc
DUSZPASTERZ HOSPICJUM
kom.: +48605980214
www.hospicjum.radom.pl
Radom, ul. Wiejska 2, 100 km od Warszawy

wymagania: 
- wykształcenie wyższe; 
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; 
- umiejętność zarządzania zespołem i komunikatywność; 
- znajomość obsługi komputera; 
- posiadanie udokumentowanego polskiego pochodzenia; 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2016 roku. 
Oferty prosimy wysyłać wyłącznie na pocztę elektroniczną: 
asocjacja_appzl@o2.pl

Centrum Oświatowe 
przy Stowarzyszeniu Polskich 

Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej 
ogłasza konkurs 

na stanowisko dyrektora Centrum

Zaproszenie dla lekarzy



Ambasada Rzeczypospoli-
tej Polskiej na Ukrainie
01034  Kijów, ul. Jarosławiw Wał 12
tel.:+38 044 230 07 00
fax:+38 044 230 07 43
      +38 044 270 63 36
e-mail: 
kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://kijow.msz.gov.pl/pl  

Wydział Konsularny 
Ambasady RP w kijowie
01034 Kijów, 
ul. B. Chmielnickiego 60
tel.: +38 044 284 00 40
faks: +38 044 234 99 89 
e-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl 
http://www.kijow.msz.gov.pl 

Wydział Promocji Handlu 
i inwestycji przy 
Ambasadzie
01034 Kijów, ul. Wołodymyrśka 45
tel.: +38 044 279 12 98, 279 18 31
       +38 044 279 45 37, 279 33 40
fax.:+38 044 278 11 40
e-mail: kiev@trade.gov.pl
http://www.kijow.msz.gov.pl

konsulat generalny RP 
w charkowie
61002 Charków, ul. Artioma 16

tel.: +38 057 75-78-801
faks: +38 057 75-78-804
e-mail: 
charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.charkow.msz.gov.pl

konsulat generalny RP 
we Lwowie 
79011 Lwów, ul. Iwana Franki 108
tel.: +38 032  295 79 90
faks: +38 032  295 79 80
e-mail: 
lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.lwow.msz.gov.pl 

konsulat generalny RP 
w Łucku
43016 Łuck, ul. Dubniwska 22 b
tel.: +38 0332 280 640
faks: +38 0332 280 659

e-mail: 
kg.luck@msz.gov.pl 
http://www.luck. msz.gov.pl 

konsulat generalny RP 
w Odessie
65014 Odessa, ul. Uspienska 2/1
tel.: +38 048 718 24 84
      +38 048 718 24 80
fax:+38 048 718 24 80
e-mail: 
odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.odessa.msz.gov.pl 

konsulat generalny RP 
w winnicy 
21050 Winnica, ul. Kozickiego 51 
– VI p.
tel.: +38 0432 507-413,
inform.wizowa +38 0432 507-411, 
ws. Karty Polaka +380432 507-412
fax: +38 0432 507-414
e-mail: 
winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.winnica.msz.gov.pl   

instytut Polski w kijowie
ul. B. Chmielnickiego 29/2, lok.17, 
01-030 Kijów, Ukraina
tel.: +380 44 288 03 04 
fax: +380 44 288 02 86
www.polinst.kiev.ua
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ReDAkcJA:
Skrytka pocztowa (a/c) nr 537 
Lwów 79005, 
абонентська скринька № 537
skrytka pocztowa (a/c) nr 80
Iwano-Frankiwsk 76018
абонентська скринька № 80

siedziba gazety:
Iwano-Frankiwsk 76002
ul. Iwasiuka 60,
Івано-Франківськ, вул. Івасюка 60
tel. redakcji w Stanisławowie: 
+38 (0342) 54-34-61
tel. redakcji we Lwowie: 
+38 (032) 261-00-54
+38 (032) 253-15-20
e-mail: kuriergalicyjski@wp.pl

konto bankowe na Ukrainie: 
ПП Ровіцкі М.М.
Код ЄДРПОУ 1965816635
р/р 2600001244414 в Івано-
Франківськівському відділенні 
ПАТ «КРЕДОБАНК»,
м. Івано-Франківськ МФО 325365 

Andrzej Pietruszka, Sabina Różycka, 
Artur Deska, Jacek Borzęcki, Tadeusz 
Kurlus, Renata Klęczańska, Dmytro 
Wesołowski, Włodzimierz Osadczy, 
Wojciech Grzelak, Leon Tyszczenko, 
Irena Kulesza, Witold Dzięciołowski, 
Zbigniew Kulesza i inni.
Prenumerata
natalia kostyk
e-mail: nataliakostyk@wp.pl

Drukujemy również  teksty  autorów, 
z którymi się nie zgadzamy!
Za treść ogłoszeń, oświadczeń i rek-
lam redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności, nie zamówionych rękopisów 
nie zwraca i pozostawia sobie prawo 
do skrótów.
за доставку газети в пренумера-
ті відповідає Львівська дирекція 
УДППз «Укрпошта», 
тел.: 032 238 82 73.

Projekt współ-
finansowany w 
ramach spra-
wowania opieki 
Senatu Rzeczy-
pospolitej Pol-
skiej nad Polo-
nią i Polakami 
za granicą za 
pośrednictwem 
Fundacji Wolność i Demokracja.

ТзОВ Видавничий Дім «Молода 
Галичина».
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e-mail: konstantyczawaga@wp.pl
Krzysztof Szymański
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e-mail: alina_wozijan@op.pl
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Stale współpracują: 
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Adresy placówek dyplomatycznych 
Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Z ETERU 
Radio Polonia (godz. 18:30)
- Lwów – Radio Niezałeżnist - 106,7 FM
- Winnica – Radio TAK – 103,7 FM 
- Chmielnicki – Radio Podilla Center - 104,6 FM 
- Równe - Radio Kraj – 68,2 FM 
- Żytomierz – Radio Żytomyrśka Chwyla – 71,1 FM i 103,4 FM 
Polskie Radio Lwów – w każdą sobotę od godz. 9:00 do godz. 12:00 
oraz w niedzielę od godz. 19:15 do 20:15 na fali 106,7 FM (Radio Nezałeżnist)
Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz słychać bardzo dobrze aż po Lwów 
(we Lwowie już nie wszędzie).
Polskie Radio warszawa i – na falach długich 225 kHz 

RADiO PRzez inTeRneT
Polskie Radio – www.polskieradio.pl
Lwowska Fala – autorska audycja Danuty Skalskiej jest nadawana w 
każdą niedzielę od godz. 9:10 na antenie Polskiego Radia Katowice – 
www.radio.katowice.pl. Powtórka audycji – w niedzielę o 00:00 w nocy
RMF FM – www.rmf.fm
Radio zet – www.radiozet.pl
Radio Maryja – www.radiomaryja.pl
Radio Opole – audycje o Polakach na Ukrainie – www.radio.opole.pl
Radio wnet – www.radiownet.pl
Polskie Radio Lwów – www.radio-n.com
Polskie Radio Rzeszów – www.radio.rzeszow.pl i w eterze (103,7FM 
102,00FM 102,9FM 90,05 FM). 

RADIO PRZEZ SATELITę
Programy Polskiego Radia emitowane są w systemie DVB przez sate-
litę HOT BIRD, a także przez platformę cyfrową Cyfra+

JAk SŁUCHAć POLSkiCH 
AUDyCJi RADiOWyCH NA UkRAiNiE

(czas audycji ukraiński)

ZAMóWIENIA NA REKLAMę 
I OGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ 
na mail: kuriergalicyjski@wp.pl
Na zlecenie naszych klientów umiesz-
czamy ogłoszenia w prasie ukraińskiej. 
Pełna obsługa z tłumaczeniem ogłoszeń 
włącznie.
Ogłoszenia niekomercyjne, po uzgodnieniu z redakcją, 
mogą być drukowane nieodpłatnie. 

ReKLaMUJ Się 
W KURieRze 
gaLiCYJSKiM!

kantorowe kursy walut na Ukrainie
14.04.2016, Lwów    

KUPNO UAH sPRzeDAŻ UAH

25,30 1 USD 25,90
28,50 1 EUR 29,30
6,65 1 PLN 6,90

35,40 1 GBR 36,70
3,70 10 RUR 3,90

korzystaj z usług 
polskich przewodników 
ze Lwowa!
Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie 
grup turystycznych po Kresach w języku polskim
tel.: 0-0380679447843, 0-380677477329, 0-380676750662, 
0-380504304511, 0-380504307007, 0-380509494445, 
0-380987175971
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O tym i owym

Partnerzy medialni

Miesięcznik Polak Mały 
można zaprenumerować 
na poczcie na Ukrainie!!!

Można zaprenumerować na poczcie!!!
KOD PRENUMERATY 

УКРПОШТА  98780
cena prenumeraty pocztowej

1 miesiąc – 11,05 hrywien
3 miesiące – 33,15 hrywny
6 miesięcy – 66,30 hrywien

12 miesięcy – 132,60 hrywny

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

Ponadto „Kurier Galicyjski” można kupić: 
w Przemyślu – w Południowo-Wschodnim Insty-
tucie naukowym, przy ul. Grodzkiej 3 (kod pocztowy 37-
700), tel.: +48 (016) 678 73 33; w Warszawie, w Biurze 
Turystyki KALINKA, ul. Marszałkowska 115 (wejście od ul. 
Przechodniej), 00-102 Warszawa. Biuro jest czynne pn-pt w godz. 
10:00-17:00 oraz w w Księgarni WNET na V piętrze 
gmachu PAST-y, ul. Zielna 39 b.

Kurier 
Galicyjski

Kurier Galicyjski 
można kupić 
Na terenie całej Ukrainy można kupić nasze pismo w kioskach „Ukrpocz-
ty”. 
Ponadto: 
- w kioskach „Wysoki Zamek” w Drohobyczu, Truskawcu, Borysławiu, Sam-
borze, Starym Samborze, Turce i Stebnyku; 
- w kioskach „Interpres” oraz kioskach „Presa”; 
- w polskiej restauracji „Premiera Lwowska” ul. Ruska16 we Lwowie; 
- w polskiej restauracji „Kupoł”, ul. Czajkowskiego 37 we Lwowie; 
- w restauracji Mons Pius, ul. Łesi Ukrainki 14 we Lwowie; 
- w hotelu ”Leopolis” – najlepszym hotelu na Ukrainie; 
- w kościele św. Antoniego we Lwowie, przy kościele Marii Magdaleny we Lwo-
wie (w niedzielę po nabożeństwie), a także przy kościele w Krzemieńcu; 
- pismo jest też dostępne w Instytucie Polskim w Kijowie.

kOD 
PRENUMERATY  

УКРПОШТА  
68416

cena prenumeraty 
pocztowej: 

1 miesiąc – 5,05 hrywien,
3 miesiące – 15,15 hrywien, 
6 miesięcy – 30,30 hrywien,
12 miesięcy – 60,60 hrywien.

Przekaż 1 % swojego podatku 
rodakom na kresach

15 kwietnia
18:00 „Z domu niewoli” – mono-
dram wg Beaty Obertyńskiej, Dom 
Nauczyciela, ul. Kopernika 42
16 kwietnia
10:00 Uroczysta msza św. w ko-
ściele pw. św. Marii Magdaleny
12:00 Wystawa prac artystycznych 
absolwentów szkoły i kiermasz, ul. 
Czuprynki 1
15:00 Uroczystości Jubileuszowe 
w Teatrze Dramatycznym im. Marii 
Zańkowieckiej, dawn. Skarbka, ul. 
Łesi Ukrainki 1

17 kwietnia
10:00 Spotkanie absolwentów róż-
nych roczników w klasach szkoły i 
kiermasz, ul. Czuprynki 1
17:00 Wieczór autorski poetów-
absolwentów „Szkoła pod trójką-
tem”, ul. Czuprynki 1

Rejestracja uczestników 
przez e-mail: 
szkola10.lviv@gmail.com, 
listownie na adres szkoły: 
79013 Lwów, ul. Czuprynki 1
lub osobiście.

Koleżanko szkolna i kolego,
pragnę spotkać się z wami
dnia pewnego,
porozmawiać, poplotkować,
powspominać i żartować.
Czas szybko leci,
mamy już siwe włosy, dorosłe dzieci.
Może w tym chaosie wokoło
komuś potrzebna jest pomoc,
dobre słowo.
Znajdźmy tę chwilę dla siebie,
bo potem spotkamy się...
tylko w niebie

Alicja Romaniuk

DyREkCJA SZkOŁy, RADA PEDAgOgiCZNA, 
kOMitEt RODZiCiELSki, UCZNiOWiE, 
kOMitEt ORgANiZACyJNy JUBiLEUSZU
zapraszają na obchody 200-lecia 
szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny 
w dniach 15-17 kwietnia 2016 r.


