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W konferencji prasowej na po-
dwórku szpitala wzięli udział: konsul 
generalny RP we Lwowie Eliza Dzwon-
kiewicz, przewodniczący Lwowskiej 
Obwodowej Administracji Państwo-
wej Maksym Kozycki i dyrektor szpi-
tala Lubomyr Rak.

Konsul generalny RP we Lwowie 
podkreśliła, że pomysł zrodził się 
w czasie spotkań z kierownictwem 
Lwowskiej Obwodowej Administra-
cji Państwowej, którzy opowiedzieli, 
że w lwowskich szpitalach brakuje 
sprzętu medycznego. Po rozmowie 
z prezesem Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej Rafałem Dzięcio-
łowskim udało się przywieźć sprzęt 
do Lwowa. – Bardzo szybko udało 
nam się zakupić potrzebny sprzęt. 
Czas odgrywał ogromną rolę, dla-
tego, że podczas ogólnoświatowej 
epidemii taki sprzęt trudno dostać. 
To jest włoska produkcja, więc ba-
liśmy się, że ten sprzęt ktoś wykupi 
szybciej. Udało się bardzo szybko 
go zakupić i w zeszłym tygodniu 
dostarczono go do lwowskiego 
konsulatu. A dzisiaj nastąpiło 
przekazanie – powiedziała Eliza 
Dzwonkiewicz.

Konsul generalny RP zazna-
czyła, że współpraca, solidarność 
i wzajemne wsparcie w obecnych 
warunkach są szczególnie istotne. 
– Bardzo się cieszę, że to wszystko 
tak szybko się udało. Fundacja Soli-
darności Międzynarodowej pokazuje, 
że w walce z tak straszną pandemią 
musimy działać razem – powiedziała 
konsul Dzwonkiewicz. 

Przewodniczący Lwowskiej Ob-
wodowej Administracji Państwowej 
Maksym Kozycki podziękował Po-

lakom za pomoc i wsparcie. Gu-
bernator podkreślił, że ten sprzęt 
będzie wykorzystywany nawet po 
zakończeniu epidemii. – Ogromne 
podziękowania należą się konsulo-
wi generalnemu RP we Lwowie za 
rozumienie i przyjaźń w relacjach z 
miastem i obwodem lwowskim. Ssa-
ki medyczne przekazane lwowskie-
mu szpitalowi są potrzebne nie tylko 
na czas walki z koronawirusem. Jest 
to sprzęt potrzebny lekarzom na co 
dzień w ich ciężkiej pracy – powie-
dział Kozycki.

Lubomyr Rak podziękował rów-
nież Polsce za wsparcie i dodał, że 
nowy sprzęt będzie bardzo pomocny 
dla chorych na każdym oddziale. – 
Jest to sprzęt, który używamy cały 
czas i zawsze go potrzebujemy. Je-
steśmy największą kliniką leczenia 
płuc na całej zachodniej Ukrainie. 
Mamy do czynienia ze wszystkimi 
zaburzeniami układu oddechowego, 
w tym gruźlicy. Oczywiste jest, że 

taka pomoc będzie bardzo ważna dla 
naszych pacjentów. Tym bardziej, że 
sprzęt jest przenośny, zasilany bate-
riami. Dzięki niemu możemy zapew-
nić natychmiastową pomoc pacjen-
tom na każdym oddziale – podkreślił 
dyrektor lwowskiego szpitala.

Kierownik Centrum Leczenia 
Chorób Płuc również poinformował, 
że obecnie na leczeniu przebywa 
26 pacjentów z zapaleniem płuc. U 
czterech osób potwierdzono zaraże-
nie koronawirusem. Jeszcze cztery 
osoby czekają na wyniki testów.

Konsul generalny RP we Lwowie 
podsumowała, że to dopiero począ-
tek wsparcia i że Fundacja Solidar-
ności Międzynarodowej ma zamiar 
przekazać kolejny sprzęt szpitalom 
we Lwowie, Rudkach i Sokalu.

Sprzęt został sfinansowany ze 
środków Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP w ramach progra-
mu współpracy rozwojowej „Polska 
pomoc”.

Prezes Solidarności Międzynaro-
dowej Rafał Dzięciołowski w wywia-
dzie dla TVP Polonia podkreślił, że 
jest to przejaw ogólnoludzkiej solidar-
ności oraz gest wobec mieszkańców 
Lwowa, bardzo bliskiego Polakom 
miasta na Ukrainie.

– Ponieważ pandemia ma cha-
rakter globalny, to odpowiedź powin-
na być uniwersalna. Ta początkowa 
ucieczka w partykularne nacjonali-
zmy i zamykanie się w obrębie wła-
snych państw to jest droga donikąd. 
Odpowiedź musi być uniwersalna 
i muszą w nią być zaangażowane 
wszystkie państwa. W tym sensie 
pojęcie solidarności międzynarodo-
wej nowego i niesłuchanie aktual-
nego znaczenia – powiedział Rafał 
Dzięciołowski.

Na zakończenie podsumował, 
że fundacja wsparła nie tylko Ukra-
inę, ale także inne kraje partnerstwa 
wschodniego m.in. Białoruś, Gruzję 
i Mołdawię. 

Konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, przewodniczący Lwowskiej Obwo-
dowej Administracji Państwowej Maksym Kozycki i dyrektor Centrum Leczenia Chorób 
Płuc we Lwowie Lubomyr Rak

Polska przekazała lwowskiemu szpitalowi 
sprzęt medyczny
W ramach programu „Polska pomoc” konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwon-
kiewicz przekazała Centrum Leczenia Chorób Płuc we Lwowie sprzęt medyczny na 
walkę z koronawirusem. Są to trzy ssaki medyczne zakupione przez Fundację Soli-
darności Międzynarodowej, które pomogą w leczeniu chorych na COVID-19.

Głosowanie za granicą w wy-
borach Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej w 2020 r. we lwowskim 
okręgu konsularnym zgodnie z po-
stanowieniem Marszałka Sejmu RP 
z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 
184)  w sprawie zarządzenia wybo-
rów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z 
dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Ko-
deks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 
684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) 
w obwodach głosowania za granicą, 
utworzonych w okręgu konsularnym 
Konsulatu Generalnego RP we Lwo-
wie głosowanie w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej odbędzie się w 
niedzielę, 10 maja 2020 r. w 
godz. 7.00–21.00. 

Jeżeli żaden z kandydatów na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
nie uzyska więcej niż połowy ważnie 
oddanych głosów 14 dni po terminie 
pierwszego głosowania przeprowa-
dza się ponowne głosowanie. Za-
tem ewentualne ponowne głosowa-

nie miałoby się odbyć w niedzielę 24 
maja 2020 r. w godz. 7.00–21.00. 

Minister Spraw Zagranicznych 
utworzył obwody głosowania za 
granicą. Wykaz obwodów zawiera 
załącznik do rozporządzenia Mini-
stra Spraw Zagranicznych z dnia 20 
kwietnia 2020 r. w sprawie utworze-
nia obwodów głosowania w wybo-
rach Prezydenta RP w 2020 r. dla 
obywateli polskich przebywających 
za granicą (Dz. U. poz. 706); tekst 
rozporządzenia dostępny jest na 
stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/
D2020000070601.pdf.

Wyborcy za granicą, zgodnie 
z obecnie obowiązującym stanem 
prawnym, będą mogli zagłosować w 
obwodach głosowania utworzonych 

za granicą, wyłącznie osobiście. Na-
leży jednak przypomnieć, iż 6 kwiet-
nia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o 
szczególnych zasadach przeprowa-
dzania wyborów powszechnych na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 r., która obec-
nie podlega rozpatrzeniu przez Se-
nat. Proces legislacyjny nie został do-
tąd zakończony. Ustawa ta – w razie 
jej wejścia w życie – będzie stanowić 
podstawę prawną do przeprowadze-
nia wyborów Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej w 2020 r. w formie 
głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Spraw Zagranicznych z dnia 
20 kwietnia 2020 r. w sprawie utwo-
rzenia obwodów głosowania w wybo-

rach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla 
obywateli polskich przebywających 
za granicą (Dz. U. poz. 706) na tere-
nie okręgu konsularnego Konsulatu 
Generalnego RP we Lwowie został 
utworzony 1 obwód głosowania:

1. Obwód głosowania nr 142, 
siedziba obwodowej komisji wybor-
czej: Ivana Franki 108, 79011 Lviv.

Osoby uprawnione 
do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie 
utworzonym za granicą w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej ma obywatel polski, który:
1. Najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 18 lat,
2. Nie został pozbawiony praw pu-
blicznych prawomocnym orzecze-
niem sądu,
3. Nie został ubezwłasnowolniony 
prawomocnym orzeczeniem sądu,
4. Nie został pozbawiony praw wy-
borczych prawomocnym orzecze-
niem Trybunału Stanu.

Wybory Prezydenta RP 2020 we lwowskim okręgu konsularnym

Sojusz Piłsudski–Petlura 
Mirosław Szumiło
s. 30–31

Polemika dookoła 
polskiej szkoły 
w Mościskach
s. 2–3
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Wolna trybuna

Warunkiem udziału w głoso-
waniu w obwodzie za grani-
cą jest wpisanie się do spisu 
wyborców sporządzanego 
przez konsula.

Spis wyborców
Konsul dokonuje wpisu w spisie 

wyborców na podstawie osobistego 
zgłoszenia wniesionego do niego 
ustnie, pisemnie, telefonicznie, tele-
graficznie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej. Zachęcamy do samo-
dzielnego dokonywania zgłoszeń po-
przez korzystanie z ELEKTRONICZ-
NEGO SYSTEMU REJESTRACJI 
WYBORCÓW EWYBORY: https://
ewybory.msz.gov.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać 
(plik do pobrania):

1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Datę urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za gra-
nicą
7. Numer oraz miejsce i datę wyda-
nia ważnego polskiego paszportu. 

W państwach, w których dowód 
osobisty jest wystarczającym doku-
mentem do przekroczenia granicy, 
w miejsce numeru ważnego polskie-
go paszportu można podać numer 
ważnego dowodu osobistego.

8. Miejsce wpisania wyborcy do 
rejestru wyborców (gmina w Polsce) 
– w przypadku obywateli polskich 
czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać 
poprzez ELEKTRONICZNY SYS-
TEM  REJESTRACJI WYBORCÓW 
EWYBORY: 
https://ewybory.msz.gov.pl

bądź informując Konsulat Ge-
neralny Rzeczpospolitej Polskiej we 
Lwowie:
telefonicznie, nr tel.: +38 032 
2957976 lub +38 032 2957946, 
lub +38 095 2600 200
e-mailowo: 
lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
lub lwow.kg.wsppk@msz.gov.pl
pisemnie, na adres: ul. Ivana Franki 
108, 79011 Lviv (Konsulat Gene-
ralny Rzeczypospolitej Polskiej we 
Lwowie)

Wybory Prezydenta RP 2020 
we lwowskim okręgu konsularnym

ustnie: w siedzibie Konsulatu Ge-
neralnego Rzeczpospolitej Polskiej 
we Lwowie (ul. Ivana Franki 108, 
79011 Lviv)
faksem, 
nr faksu: +38 032 2957980.
Zgłoszenia można dokonać do dnia 
7 maja 2020 r., do godziny 
24:00.

Osoby wpisane do spisu wybor-
ców w obwodzie głosowania utworzo-
nym za granicą będą ujęte w tym spi-
sie wyborców również w przypadku 
przeprowadzania ponownego głoso-
wania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie 
udziału w głosowaniu w innym obwo-
dzie, w tym również w miejscu stałego 
zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania 
ponownego głosowania wyborca, 
który nie dokonał zgłoszenia do dnia 
7 maja 2020 r., może po dniu pierw-
szego głosowania dokonać takiego 
zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed 
dniem ponownego głosowania, tj. 
do dnia 21 maja 2020 r., do 
godz. 24:00.

UWAGA: 
KONSUL NIE WYDAJE 
ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE 
DO GŁOSOWANIA

Konsul, w związku z wejściem 
w życie przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) nie 
będzie wydawał  zaświadczeń o 
prawie do głosowania. Artykuł 102 
wymienionej ustawy przewiduje, że 
w okresie obowiązywania stanu za-
grożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii przy przeprowadzaniu 
wyborów powszechnych na Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 r. nie stosuje 
się przepisów ustawy z dnia 5 stycz-
nia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 
2020 r. poz. 568) m.in. w zakresie 
wydawania zaświadczeń o prawie 
do głosowania.

Akty prawne, kalendarz wybor-
czy oraz informacje i komunikaty 
Państwowej Komisji Wyborczej do-
stępne są na stronie: 
www.pkw.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ukraina/
wybory-prezydenta-rp-2020-we-
lwowskim-okregu-konsularnym2

ARTUR DESKA

Aby więc „normalny” i miły ich 
sercom stan przywrócić, aby Polskę 
i Polaków w ukraińskich oczach zo-
hydzić, a Ukrainę i Ukraińców uczy-
nić obrzydliwym dla Polaków, piszą, 
kręcą (dosłownie i w przenośni), 
manipulują. Następnie, aby jak naj-
więcej ukraińskich i polskich serc za-
truć, „wrzucają” te swoje produkty w 
Internet, publikują w gazetach, emitu-
ją w telewizjach. Wszystko to czynią 
oczywiście „w trosce o dobro” Polski 
i Ukrainy, w imię „sprawiedliwości” i 
„prawdy”. Tyle, że to kamuflaż tylko! 
Tak naprawdę, szkodzą oni Polsce, 
Ukrainie, Ukraińcom i Polakom!

Przy tym – wyjaśniam – sprawa 
nie w tym, że pisanie o przeróżnych 
polsko-ukraińskich problemach za 
szkodliwe uważam! Także nie w tym 
problem, że należy zrezygnować z 
krytyki, negatywnych ocen, sceptycy-
zmu. Nie! Chodzi o to jak się to pisze, 
jak się pokazuje, do czego się tym pi-
saniem dąży. Nie problem gdy pisze 
się krytycznie, ale uczciwie. Gdy coś 
pokazuje się ironicznie, ale prawdzi-
wie. Gdy słowa i obrazu używa się 
odpowiedzialnie i gdy się nimi nie 
manipuluje. Wreszcie, gdy powodem 
nawet najostrzejsze krytyki jest chęć 
zmian na lepsze, a nie tylko wywoła-
nie negatywnych emocji i awantury. 

Piszę, bo tym razem „zapunk-
towała” ukraińska strona. Kilka dni 
temu, na jednym z internetowych 
portali (nazwę portalu i imię autora 
artykułu z premedytacją zamilczę – 
nie chcę im reklamy robić) pojawił się 
materiał o szkole w Mościskach. Po-
zwoliłem sobie zrobić krótki wyciąg i 
zebrać „do kupy” przewodnie myśli 
tego materiału. Otóż w Mościskach 
istnieje ukraińska szkoła średnia z 
polskim językiem nauczania. O zgro-
zo, w napisanym i zatwierdzonym 20 
lat temu statucie tej szkoły jest zapis, 
że jej dyrektorem może być obywa-
tel/obywatelka Ukrainy, ale tylko et-
niczny Polak/Polka. To skandal, bo 
to dyskryminacja narodowościowa 
z jednej strony, a z drugiej ta szko-
ła jest utrzymywana z miejscowego 
budżetu! Co prawda, w Mościskach 
język polski jest popularny, ale to 
dlatego, że do granicy blisko i miesz-
kańcy Mościsk często na zakupy do 
Polski jeżdżą. 

Dalej – pani dyrektor szkoły, wg. 
autora artykułu ma ona już lat 78 i 
bardzo złe stosunki z pracownikami 
szkoły i z władzą miasta. Zwolnić jej 
się nie udaje, bo – to z przekazanych 
przez autora słów mera – „ona” w są-
dzie płaci i się tym samym „wykręca” 
od zwolnienia. Mer Mościsk oskarżył 
(oficjalnie – w policji) dyrektorkę szko-
ły o poświadczenie nieprawdy w do-
kumentach. Tyle o samej szkole.

Dalej następuje opis bardziej 
ogólnej natury. Składa się na niego 
relacja z rozmowy (na ile zrozumia-
łem – telefonicznej) z prezesem To-
warzystwa Kultury Polskiej w Mości-
skach. Najpierw możemy przeczytać, 
że odniósł się on do autora agresyw-
nie. Na czym ta agresja miała pole-
gać – autor nas nie wtajemnicza. 
Dalej czytamy, że pytany o sytuację 
związaną ze szkołą w Mościskach, 
tenże prezes – cytuję – „umył ręce”. 

Otrzymujemy informację, że nie 
chciał on komentować, ale zaraz po-
tem, że „powiedział” – a to przecież 
w żadnym wypadku nie jest „komen-
tarz” – że on (prezes) nie ma żadne-
go stosunku do dyrektor szkoły, nie 
wie jakie zapisy są w statucie, nie on 
jest jego autorem. 

Już tylko w wielkim skrócie prze-
myślenia autora i jego przyjaciół – 
niebywale ogólnego charakteru. Wg 
autora artykułu, Ukraina, w relacji do 
Polski znajduje się w niekorzystnej 
sytuacji, a świadczyć ma o tym po-
równanie liczby szkół z ukraińskim 
językiem nauczania w Polsce i pol-
skim językiem nauczania na Ukrainie 
(wg autora 6:199). Szkoły z polskim 

językiem nauczania są wg autora 
instrumentem polonizacji (używa 
on „mało eleganckiego” ukraińskie-
go słowa „opolaczenia”) i sugeruje 
on, że ich geograficzne położenie 
(zachodnia i centralna Ukraina) jest 
efektem splanowanych działań. Dalej 
– to już razem z p. Farion (politykiem 
partii Svoboda) – taki stan rzeczy jest 
elementem budowania „kresowego” 
etosu Zachodniej i Centralnej Ukrainy 
i tym samym (to też można wyczytać 
jedynie „między wierszami”, ale jed-
nak można) obecnych i przyszłych 
polskich pretensji terytorialnych.

Na sam koniec słów kilka o po-
mocy, także humanitarnej. Otóż autor 
dzieli się z czytelnikami swym prze-
konaniem, że w kwestii przyjmowania 
zagranicznej pomocy, polityka pań-
stwa ukraińskiego była i jest błędna. 
Nie do końca wyjaśnia on, jaką to 
politykę humanitarną uważa za pra-
widłową, poprzestając na ogólnych 
stwierdzeniach, że powinna być ona 
„ukrainocentryczna”. To, że ona taką 
nie jest, to wynik słabej ukraińskiej 
władzy i takich, a nie innych wyborów 
Ukraińców. Na zakończenie, dla zo-
brazowania niebezpieczeństw zwią-
zanych z przyjmowaniem humanitar-
nej pomocy od innych państw (nie tyl-
ko od Polski), porównuje on tę pomoc 
do sera w pułapce na myszy, który to 
ser tylko z pozoru jest bezpłatny.

Z dużym prawdopodobieństwem 
trafności podejrzewam, że po prze-
czytaniu powyższego w umysłach i 
sercach wielu czytelników powstaną 
takie oto uczucia i obrazy – Polacy – 
paskudni, Polska – wroga Ukrainie 
i podstępna, dyrektorka szkoły w 
Mościskach – potwór i przestępca, 
prezes Towarzystwa – cham i ma-
nipulator, kolejne ukraińskie rządy 
– naiwne, głupie i słabe, Ukraińcy – 
źle wybierają. Uważam, że opisywa-

ny tekst dokładnie taki czytelnikowi 
niesie przekaz! Przy tym – proszę 
zauważyć – poza ukazaniem praw-
dziwych bądź wyimaginowanych 
problemów, wskazaniem (w osądzie 
autora) winnych zła, jednym słowem 
– poza rozpalaniem emocji, nie ma 
w tym tekście niczego, o tym jak au-
tor proponuje to zło zmienić, w jaki 
sposób problemy rozwiązać! Nega-
tywne emocje, „łechtanie” komplek-
sów, straszenie i tylko tyle!

W tym wszystkim co opisał 
autor widzę jeden, jedyny realny 
problem, który w jakiejś mierze do 
polsko-ukraińskich spraw się odno-
si – zapis w statucie szkoły. Podoba 
się to komuś czy nie – nie powinien 

być takim. Tak, rozumiem, że 20 lat 
temu, gdy pisano ten statut inne były 
czasy, inne obawy, inne prawo. Jed-
nak, przynajmniej moim zdaniem, 
zabezpieczenia tego, co ten punkt 
o „etnicznej Polce/Polaku” miał (do-
myślam się) zabezpieczać, można 
dokonać wpisując w jego miejsce 
wymogi nie co do etnicznego pocho-
dzenia dyrektora placówki, a co do 
jego/jej wykształcenia, specjalnych 
kompetencji i planów pracy (dosko-
nała znajomość języka polskiego, 
znajomość polskiej tradycji i kultury, 
umiejętność nawiązywania kontak-
tów z polskimi partnerami, plany co 
do działalności szkoły). Przecież to 
wszystko może zrobić nie tylko „et-
niczny Polak”. Osobiście mam wielu 
przyjaciół „etnicznych Ukraińców”, 
którzy są ukraińskimi patriotami, co 
wcale nie przeszkadza im kochać 
polski język i kulturę. Na margine-
sie – sam jestem polskim patriotą 
(śmiem tak twierdzić) kochającym 
Ukrainę i te obie moje miłości so-
bie nie wadzą – przy świadomości 
istnienia wszystkich polsko-ukraiń-
skich problemów. 

Chcę też zauważyć, że chociaż 
ten zapis w statucie szkoły uważam za 
niepasujący do dzisiejszych czasów, 
a możliwe, że i sprzeczny z obowią-
zującym dzisiaj na Ukrainie prawem 
(przepraszam – nie znam tak dobrze 
ukraińskiego prawa) i moim zdaniem 
bezsprzecznie powinien zostać zmie-
niony, to z tymi „etnicznymi Polakami” 
na Ukrainie nie wszystko jest tak źle 
dla Ukrainy, jak (między wierszami – 
prawda) sugeruje autor artykułu. Ci 
„etniczni Polacy”, kochają Ukrainę, są 
jej obywatelami, pracują, płacą podat-
ki, wojują i giną za Ukrainę właśnie. 
To nie jest tak, że „etniczny Polak” 
nie jest ukraińskim patriotą. Odnosi 
się to też do Mościsk. Autor pisze o 

Denis Szmigal ogłosił, że 
kwarantanna na Ukrainie i 
związane z nią ograniczenia 
pozostaną w mocy co naj-
mniej do 11 maja. Część za-
kazów pozostanie w mocy 
także po tej dacie.

– Według oceny Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy, oczekuje-
my jeszcze na dwa okresy wzrostów 
zachorowań: pod koniec kwietnia 
oraz między 3 a 8 maja. Dlatego 
kwarantanna zostaje przedłużona 
do 11 maja – powiedział ukraiński 
premier. Dodał, że jest planowane 
złagodzenie części ograniczeń, wo-
bec tego, że epidemia na Ukrainie 
przebiega według dość „pozytyw-
nego” scenariusza, co nie znaczy, 

że nie będzie jeszcze wzrostów 
zachorowań.

– Będziemy musieli się nauczyć 
żyć w warunkach „nowego” świata i no-
wych społecznych ograniczeń – dodał 
Denis Szmigal, wskazując, że biorąc 
pod uwagę opinie WHO i doświad-
czenia krajów, które mają za sobą 
więcej etapów epidemii, wiadomo, że 
w najbliższym czasie nie uda się cał-
kowicie zwalczyć koronawirusa.

Zmiany, jakie mają zostać wdro-
żone po 11 maja będą miały na celu 
przede wszystkim rozwój gospodar-
czy i poszukiwanie „balansu pomię-
dzy kwarantanną a pracą poszcze-
gólnych sektorów gospodarki”.

źródło: polukr.net

Premier Ukrainy: kwarantanna do 11 maja

Fantomy i wiatraki
Od czasu do czasu, niekiedy w polskim, niekiedy w ukraińskim Internecie, pojawia się taki 
materiał o polsko-ukraińskich sprawach, którego za przyjazny Polsce czy Ukrainie uznać nie 
można. Więcej! Najczęściej nie tylko nie sposób oprzeć się wrażeniu, że autorzy któregoś 
z naszych krajów nie lubią, ale wydaje się, że fakt iż Polacy i Ukraińcy potrafią żyć bez konflik-
tów, lubią się (w większości) i widzą w Europie dla Ukrainy i Polski wspólną przyszłość – sen im 
z oczu spędza, cieszyć się życiem nie pozwala, smak każdego kęsa chleba zatruwa. 
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popularności języka polskiego w Mo-
ściskach i uzasadnia to bliskością pol-
sko-ukraińskiej granicy. Przepraszam 
– to manipulacja! Około 30–40% (róż-
nie różni liczą) mieszkańców Mościsk 
stanowią właśnie „etniczni Polacy”! 
Między innymi stąd taka popularność 
języka polskiego w Mościskach i stąd 
potrzeba istnienia tam szkoły z pol-
skim językiem nauczania.

Także dlatego (30–40% „etnicz-
nych Polaków” w Mościskach) za 
nieuczciwe uważam akcentowanie 
przez autora faktu, że szkoła, w 
której dyrektorem musi być „etnicz-
na Polka” (o moim stosunku do tego 
„musi” już napisałem) jest finanso-
wana z miejscowego budżetu i że 
to (w podtekście) oburzające. Prze-
cież, po pierwsze, miejscowy budżet 
powinien zabezpieczać realizację 
potrzeb miejscowych mieszkańców 
(tymczasem 30–40% to „etniczni 
Polacy” właśnie) i, po drugie, ten 
budżet (kasa) nie „bierze się z nie-
ba” – jest on formowany z podat-
ków płaconych przez miejscowych 
mieszkańców (a to znowu – 30–40% 
„etniczni Polacy”). De facto – poza 
zastrzeżeniem co do zapisu w sta-
tucie – niczego zdrożnego zarówno 
w istnieniu tam właśnie takiej szkoły, 
jak i w tym, że kieruje nią ktoś, kto 
akurat jest „etnicznym Polakiem” nie 
widzę.  

Żeby już o tym nieszczęsnym 
statucie więcej nie pisać – słów ostat-
nich kilka. Po pierwsze, nieprawdą 
jest, że został on zatwierdzony lat 
20 temu. Na zamieszczonej przez 
autora pierwszej stronie statutu moż-
na przeczytać: „Nr 19 Zatwierdzone 
Uchwałą Sesji Miejskiej Rady w 
Mościskach dnia 24.01.2017” (dzień 
i miesiąc widać niewyraźnie – rok 
wyraźnie czytelny). Niby szczegół, 
może pomyłka mera, przeoczenie 
autora – ale jednak! Po drugie, jacyś 
„mityczni” Polacy i jakaś „mityczna” 
Polska, w zamian za pomoc w re-
moncie i wyposażeniu szkoły wymu-
siła „20 lat temu” na miejscowej wła-
dzy wpisanie tego punktu o „etnicz-
nym Polaku” do statutu. W porządku, 
a konkretnie kto? Polski prezydent? 
Premier? Minister? Wymowa całego 
artykułu jest taka, że to „wymuszenie” 
było częścią celowej i trwającej nadal 
polonizacyjnej akcji na Ukrainie. Nie 
jest to co prawda napisane wprost, 
ale cały czas powtarzana jest mantra 
„Polska”, „Polacy” – w negatywnym i 
zagrażającym interesom Ukrainy uję-
ciu. W kontekście tych konkretnych 
działań, związanych z pomocą dla 
szkoły w Mościskach i z jej statutem, 
Polskę i Polaków można rozumieć 
bardzo dowolnie – jak kto chce. Ja 
rozumiem, że takie „rozszerzone” 
rozumienie jest wygodne dla głów-
nej tezy artykułu (źli i podstępni Po-
lacy, słaba i nieświadoma ukraińska 
władza, źle wybierający ukraińscy 
wyborcy, a pomoc humanitarna jest 
„be!”), jednak nie napisać konkretnie 
kto szkole pomagał i kto „wymuszał” 
to minimum nierzetelność – pytanie 
tylko czy zamierzona, czy nie. Jest 
przecież różnica kto w Mościskach 
„działał”– polski minister, fundacja 
czy jakieś NGO. Niby wszystko to 
polskie, ale jednak – dla oceny pre-
medytacji oraz celowości działań – 
ma znaczenie kto to był.

Kolejny problem to osoba dyrek-
torki szkoły. Ośmielam się twierdzić, 
że to nie jest problem (poza opisa-
nym – i mam nadzieję wyjaśnionym 
– punktem statutu o „etnicznym Po-
laku”) stosunków polsko-ukraińskich. 
Pomimo tego, że autor artykułu z 
jemu tylko wiadomych przyczyn nie-
pochlebnie opisuje mościskiego pre-
zesa Towarzystwa Kultury Polskiej, 
to prezes ma 100% racji! Cóż on, w 
sprawie szkoły, może komentować?! 

Po pierwsze, szkoła jest państwowa 
i pani dyrektor jest zatrudniona nie 
przez Towarzystwo, a przez Wydział 
Oświaty Rady Miejskiej! Towarzystwo 
w żadnej mierze nie jest upoważ-
nione do kontrolowania, chwalenia 
czy karcenia pani dyrektor. Słusznie 
prawi prezes – on może się podzie-
lić z autorem tylko swoja prywatną 
opinią i się nią dzieli. Mówi o tym, że 
on statutu nie pisał i nie wie co w nim 
jest. Sposób w jaki autor cytuje jego 
odpowiedź sugeruje (przynajmniej 
ja tak to odebrałem), że prezes nie 
chce wyrażać swojej ogólnej opinii 
o szkole i dyrektorce i ograniczając 
się do odpowiedzi na temat statutu 
„umywa ręce” właśnie, ale – autor nie 
uznał za potrzebne poinformowania 
czytelników czy pytał prezesa o coś 
więcej. Po drugie, nie do końca ro-
zumiem czego od prezesa oczekiwał 
autor? Prezes jest osobą oficjalną i 
będąc nią nie może powtarzać plotek, 
mówić o sprawach o których nie wie, 
opiniować coś, czego opiniować nie 
ma prawa. Tyle na ten temat!

Pani dyrektor (tak pisze autor) 
ma lat 78! Faktycznie, wiek bardziej 
niż dostojny! Tym bardziej dla na-
uczycielki i dyrektorki. Być może 
panią dyrektor skrzywdzę, ale moim 
zdaniem, w tym wieku pora odpoczy-
wać na zasłużonej emeryturze. Nie-
stety, podobna sytuacja, gdzie wieko-
wy nauczyciel nadal uczy to nie tylko 
problem Mościsk. W wielu szkołach 
Ukrainy 70–80 letni nauczyciele na-
dal nauczają. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest wiele i są one mi znane. 
Tak, czy inaczej, to nie jest problem, 
który należałoby pozycjonować w 
sferze problemów związanych z 
polskimi działaniami na Ukrainie! To 
jednoznacznie problem Ukrainy i tyl-
ko Ukrainy – w tym konkretnym przy-
padku Mościsk, a dokładniej – Rady 
Miejskiej i jej Wydziału Oświaty.  

Dalej autor pisze, że dyrektorka 
szkoły jest skonfliktowana ze wszyst-
kimi (podwładni i władze miasta), 
toczą się przeciwko niej śledztwa, jej 
syn pracuje w tej samej szkole, nie 
można jej zwolnić – „płaci” w sądzie i 
się „wywija” (powtarzam za autorem). 
Zgoda, mało budujący obraz (jeśli 
prawdziwy – zastrzegam). Jednak 
znowu – nawet jeśli tak jest, to nie 
ma to żadnego związku ani z tym, 
że szkoła jest „polskojęzyczna”, ani 
z tym, że pani dyrektor jest „etniczną 
Polką”, a już na pewno z tym co jest 
zapisane w statucie szkoły! Oczywi-
ście autor nie pisze tego wprost, ale 
relacjonując powyższe w kontekście 
wyliczonych w artykule „grzechów 
głównych” (statut, „etniczna Polka”, 
„opolaczywanie”, podstępna Polska) 
stwarza WRAŻENIE, że taki związek 
pomiędzy wszystkimi tymi problema-
mi istnieje – przynajmniej ja to tak 
odczytuję. Tymczasem, powtarzam, 
tak absolutnie nie jest – są to typowe, 
ogólnoukraińskie problemy, właściwe 
wielu miejscom i szkołom. Zastrze-
żenie – to, że tak jest wcale nie po-
mniejsza wagi tych problemów, skali 
ich zła i nie usprawiedliwia tego złego, 
co się dzieje (także w Mościskach – 
jeśli tak jest rzeczywiście jak opisuje 
autor). Oznacza to, że w kategoriach 
przyczyna – skutek, nieprawidłowości 
i problemy wynikłe w szkole, a opi-
sane przez autora, mają się do tego 
nieszczęsnego zapisu w statucie i 
etnicznej polskości nijak. 

Kolejny problem, który niepokoi 
autora to polonizacja („opolaczywa-
nie”) Ukrainy – szczególnie tej za-
chodniej i centralnej. Nie wiem, czy 
autor nie ma o tym pojęcia, czy też, dla 
potrzeby udowodnienia tez zawartych 
w jego artykule, tylko udaje, że tego 
nie wie, ale wszelkie „polskie szkoły”, 
kursy i treningi z języka polskiego nie 
są tworzone odgórnie, ale są reakcją 

na potrzeby lokalnych społeczności. 
Przykładowo w tychże Mościskach, 
szkoła z polskim językiem nauczania 
nie jest elementem realizacji jakiegoś 
polskiego podstępnego planu, a od-
powiedzią na potrzeby mieszkającej 
w tym mieście licznej grupy „etnicz-
nych Polaków”, obywateli Ukrainy. 
Podobnie jest i w innych miejscach. 
Dlatego pisanie, w kontekście na-
uczania języka polskiego (w różnych 
formach jego nauczania), o „geografii 
polskich zakładów oświatowych na 
Ukrainie zorientowanych na central-
ną i zachodnią Ukrainę”, jest co naj-
mniej nieuczciwe, bo niby delikatnie, 
ale jednak autor sugeruje wynikającą 
z jakiegoś planu celowość takiego, a 
nie innego ich umiejscowienia. Tym-
czasem to nie tak – już pisałem. Ta 
cała „geografia” nie jest „zorientowa-
na”, a jest efektem rozmieszczenia 
skupisk „etnicznych Polaków”, oby-
wateli Ukrainy. Zasadnicza różnica!

Co do podawanej przez autora 
liczby szkół (z językiem nauczania 
ukraińskim w Polsce i polskim na 
Ukrainie) i wynikającej z tego „nie-
równości” to też mam pewne wąt-
pliwości. Zaznaczam – wątpliwości 
jedynie! Mam bowiem wrażenie, że 
autor „przemieszał” jedne rodzaje 
szkół (są państwowe, a są prowa-
dzone przez różne organizacje itp.), 
opis ich finansowania (wbrew temu 
co pisze autor wiem, że kilka konkret-
nych szkół z ukraińskim językiem na-
uczania w Polsce jest finansowanych 
z budżetu państwa) i status otrzymy-
wanej w nich oświaty (czym innym 
jest świadectwo państwowej szkoły 
średniej, czym innym świadectwo 
szkoły prowadzonej przez NGO), 
pominął inne. Obiecuję sprawdzić i 
znaleźć sposób, by z czytelnikami 
przezacnego Kuriera Galicyjskiego 
wiedzą o tym się podzielić.

Ostatnia sprawa – „kresy” i „pol-
skie tereny” na Ukrainie. Właściwie, 
to już tyle razy o tym pisałem, że 
jeszcze raz pisać mi się już nie chce. 
Jednak, skoro i taki wątek autor 
„wplótł” w swój o Mościckiej szkole 
artykuł – napiszę. Tak sprawę przy-
należności państwowej „kresów” jak i 

„zakerzonia”, przy okazji każdej dys-
kusji o polsko-ukraińskiej współpracy, 
„wyciągają” ci, którym ta współpraca 
jest „solą w oku”. Przy tym, zazwy-
czaj manipulują problemem i go 
nadinterpretują. Warto bowiem np. 
odróżniać „agresywnych” (ja ich tak 
określam) kresowiaków – krzykliwych 
i upolitycznionych – od tych, którzy 
najzwyczajniej szanują, pamiętają, 
kochają miejsca w których się urodzi-
li. Miejsca, gdzie znajdują się groby 
ich rodzin, świątynie, w których ich 
ochrzczono, rodzinne domy albo 
miejsca po nich. Tak samo przecież 
jest i na Ukrainie! Daleko nie każdy, 
kto „zakerzonie” w sercu nosi, żąda 
przyłączenia Przemyśla i Ustrzyk 
do Ukrainy! Tymczasem wszystkich 
„wrzucają do jednego worka” i nimi to 
straszą tak Polaków, jak i Ukraińców! 
Warto rozumieć, że „kresowianin” to 
nie zawsze „ukrainofob” kwestionu-
jący integralność Ukrainy! Ośmielę 
się nawet stwierdzić, że przeważnie 
nie! Stąd, moim zdaniem, straszenie 
Ukraińców „polskim rewizjonizmem” i 
„ukraińskim” Polaków, w swojej isto-
cie jest podobne do straszenia kogoś 
mitycznym „czarnym ludem”, bajko-
wą „babą jagą”, czy też czymś im po-
dobnym. By uniknąć nieporozumień, 
może niepotrzebnie ale dodam – po-
lonofoby i ukrainofoby też istnieją! 
Rewizjoniści również! ! Mają swoje 
partie i są wśród nich tak utytułowani 
„kapłani jak i bardzo aktywni akolici”. 
Jednak jakim poziomem poparcia 
społecznego w Polsce i na Ukrainie 
się cieszą świadczą wyniki, które te 
ugrupowania osiągają w wyborach. 

Wątek „kresów” i polskiego rewi-
zjonizmu znalazł się w opisywanym 
artykule dlatego, że – moim zdaniem 
– w artykule z podobną tezą główną 
po prostu nie mógł się nie znaleźć! 
„Puzzle” muszą się do siebie pasować 
i spójny obraz stworzyć! Podstępna 
Polska oferująca niby bezinteresow-
ną pomoc, Mościska jako jednostko-
wy przykład do czego to prowadzi. 
„Polonizacja Ukrainy” jako suma pol-
skich podstępnych działań. Po co to 
wszystko? Ano, przecież „logicznym” 
następstwem „zorientowania polskich 

zakładów oświatowych na centralną 
i zachodnią Ukrainę”, w połączeniu 
z polską rozbuchaną „kresowością” 
i „słabością ukraińskich rządów” mu-
szą być polskie żądania terytorialne! 

Sprawa naprawdę ostatnia – 
pomoc humanitarna. Nie wiem jakie 
doświadczenia ma autor, ale akurat 
o pomocy humanitarnej to ja mógł-
bym z nim porozmawiać! Od lat, 
Polska i Polacy dla Ukrainy. Klęski 
żywiołowe, epidemie, rewolucje, woj-
na, katastrofy... Autor powiada: „ser 
w pułapce na myszy”. Moim zda-
niem pisze on to, bo tak jest jemu 
wygodnie, tak jest obrazowo, bo tak 
łatwo można przemówić do emocji 
właśnie. Jednocześnie jednak uwa-
żam, że nie wie on o czym pisze.

Zdenerwowałem się – przyznaję. 
Od lat rozumiem, że Polska i Ukra-
ina znajdują się w takiej geopolitycz-
nej sytuacji, która nie pozostawia 
wyboru – muszą uczciwie, rozsąd-
nie i mądrze współpracować. Muszą 
się wspierać w potrzebie, muszą 
rozwiązywać problemy, muszą się 
szanować. Inaczej – biada! Umie-
jętność rozwiązywania problemów 
oznacza, że Polska i Ukraina muszą 
umieć „lokalizować” PRAWDZIWE 
problemy, a nie generować fantomy. 
Inaczej będą traciły siły, czas i środ-
ki na „walkę z wiatrakami”. Dlatego 
właśnie, że właśnie nowy wzniesio-
no „wiatrak” – zły jestem! Dlatego 
też w odpowiedzi na „tamten” tekst, 
„ten” tekst „popełniam” i do „walki 
z wiatrakiem” ruszam! Może to i 
śmieszne, może niepotrzebne, ale 
tak trzeba! Bowiem jestem przeko-
nany, Ukrainie dzisiaj potrzebni są 
przyjaciele, potrzebna jest pomoc, 
potrzebna jest życzliwość. Jasne – 
nie za wszelką cenę! Jednak nikt 
nie ma prawa żądać, by w imię wy-
imaginowanych racji Ukraina tę po-
moc odrzucała! Nikt nie ma prawa, 
szczególnie teraz, w czas wojny i 
epidemii, narażać Ukrainę na to by 
traciła czas i uwagę no coś, co nie 
istnieje. Dlatego proszę, zróbcie w 
mościskiej szkole i w jej statucie, 
porządek i tyle. Reszta jest milcze-
niem...

EUGENIUSZ SAŁO

Na początku chcę wyjaśnić panu 
Romanowi, że obecnie ponad 40% 
mieszkańców Mościsk stanowią Po-
lacy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
wioski dookoła, to będzie ich jeszcze 
więcej. Skąd się tu wzięli? Byli tutaj 
od zawsze. Po II wojnie światowej 
granice zostały przesunięte i Mości-
ska zostały częścią Ukrainy. Moja 
babcia została tutaj, bo tutaj się uro-
dziła i nie chciała wyjeżdżać. Duża 
część rodziny mojej babci i dziadka 
wyjechała i rozproszyła się po Pol-
sce. Taki los spotkał wielu Polaków 
Ziemi Mościskiej. Dzisiaj sytuacja 
wygląda podobnie, bo część mło-
dych osób, kończąc polską szkołę, 
jedzie na studia do Polski i tam zosta-
je. Ale też część jeździ do pracy do 
Polski i powraca do miejsca swojego 
urodzenia. Ukraińcy mieszkający tu-
taj znają język polski, bo każdy ma 
sąsiada Polaka, a poza tym również 
jeżdżą do Polski do pracy.

W Mościskach są dwie ukra-
ińskie szkoły numer 1 i 2 oraz tzw. 
polska szkoła nr 3. W relacjach po-
między szkołami nie ma żadnych 
problemów. Nauczyciele często pra-

utrzymanie budynku i wyposażenie 
szkoły.

Jeżeli chodzi o statut szkoły, to w 
2017 roku ponownie go podpisał mer 
Mościsk Serhij Storożuk. W artykule 
Romana Hurskiego wypowiada się on, 
iż nic o tym nie wie, bo statut przyjęto 
dwadzieścia lat temu. Chodzi o sfor-
mułowanie w statucie, że dyrektorem 
szkoły może być OBYWATEL UKRA-
INY polskiego pochodzenia. Ale nie ma 
to być obywatel Polski, lecz Ukrainy, 
który mieszka w Mościskach i zna spe-
cyfikę tej miejscowości. Dyrektorem na 
pewno nie może być ktoś z Kijowa czy 
nawet ze Lwowa, który może nie zro-
zumieć miejscowych Polaków.

Wypowiedzi tzw. ekspertów Iryny 
Farion i Łarysy Nicoj pozostawiam 
bez komentarza. Niszczą bowiem 
prawie 30-letnie dobre stosunki pol-
sko-ukraińskie.

Piszę ten tekst po przekazaniu 
przez polski konsulat sprzętu me-
dycznego dla lwowskiego szpitala, 
aby pomógł ratować życie ludzi, oby-
wateli Ukrainy różnych narodowości. 
Bez oczekiwania niczego w zamian. 
Ale pan Roman Hurskyj prawdopo-
dobnie uzna to znowu za darmowy 
ser w pułapce na myszy.

cują w kilku szkołach. Uczą dzieci po 
polsku i po ukraińsku. Jeżeli polska 
szkoła jest taka zła, to czemu Ukra-
ińcy chcą, aby ich dzieci uczyły się w 
polskiej szkole nr 3? Odpowiedź pro-
sta, bo będzie im łatwiej studiować na 
uczelniach w Polsce. Nie jest to tylko 
problem Mościsk, a całej Ukrainy.

Szkoła średnia nr 3 im. Królowej 
Jadwigi w Mościskach z polskim ję-
zykiem nauczania rozpoczęła swoją 
działalność w latach 90. XX wieku. 
Malutkie klasy, w których uczyli się 
moi koledzy, wyglądały tragicznie. 
Ze względu też na to, uczyłem się 
w ukraińskiej szkole w Krysowi-
cach. Dopiero w 2002 roku, dzięki 
staraniom miejscowych Polaków 
za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska i finansowaniu 
Senatu RP, udało się zbudować 
nową polską szkolę. W tamtych cza-
sach czekanie na wsparcie ze strony 
miasta i państwa ukraińskiego nie 
dawało żadnych perspektyw. Taka 
sytuacja jest do dnia dzisiejszego. 
Oczywiście nauczyciele dostają wy-
nagrodzenie od Ministerstwa Oświa-
ty Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o 
remont szkoły i pomoce naukowe, to 
cały czas państwo polskie finansuje 

Słów kilka o polskiej szkole w Mościskach
Kilka dni temu na ukraińskim portalu „Вголос” ukazał się tekst niejakiego Romana Hurskiego 
o polskiej szkole nr 3 w Mościskach. Wzbudził on zaniepokojenie mieszkańców. Autor publi-
kacji nie mając zielonego pojęcia na temat Mościsk, opublikował tekst, w którym świadomie 
lub może nieświadomie oczernia polską szkołę i Polaków Ziemi Mościskiej. 
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Przegląd wydarzeń

„Nie jesteśmy winni, a mimo to 
jesteśmy odpowiedzialni” – pisał 
niegdyś Hermann Hesse. Dziś mie-
rzymy się z największym kryzysem 
zdrowia publicznego, kryzysem spo-
łecznym i gospodarczym ostatnich 
dziesięcioleci. I choć nadejścia pan-
demii nikt nie przewidział i nie unik-
nął, to w dużej mierze od nas zależą 
jej długofalowe konsekwencje.

Ekonomiści wskazują, że Chi-
ny czeka największe spowolnienie 
gospodarcze od kilkudziesięciu lat, 
a w Stanach Zjednoczonych bezro-
bocie może osiągnąć nawet 20%. 
Największe gospodarki świata chcą 
przeznaczyć w ramach swoich pa-

kietów fiskalnych 4,8 biliona dolarów 
na walkę ze skutkami COVID-19. To 
niemal trzykrotnie większe kwoty niż 
te, które zostały uruchomione w trak-
cie kryzysu lat 2007–2009.

Dlatego dziś bardziej niż kiedy-
kolwiek potrzebujemy Europy So-
lidarności – z ambitnym budżetem 
i nową, odbudowaną równowagą. 
Funkcjonowanie Unii Europejskiej 
musi napędzać ambicja solidarnej 
współpracy gospodarczej podjętej w 
celu ochrony zintegrowanego euro-
pejskiego rynku.

Musimy mieć świadomość, że 
decyzje, które podejmujemy dzisiaj, 
mają charakter egzystencjalny. Mu-
simy zrobić wszystko co w naszej 
mocy, aby ocalić europejskie marze-
nia, plany i ambicje. To niewiarygod-
nie trudne zadanie, bo wymagające 
równoczesnego działania na wielu 
płaszczyznach. Gospodarka i zdro-
wie potrzebują obecnie pilnego planu 
ratunkowego. Już dziś powinniśmy 
zarysować najważniejsze zasady no-
wej równowagi europejskiej.

Kluczowe kryterium
Pandemia koronawirusa bru-

talnie uświadomiła nam kruchość 
naszego porządku społeczno-go-
spodarczego. Pokazała jak bardzo 
Europa jest uzależniona choćby od 
łańcuchów dostaw z innych kon-
tynentów. Szukając oszczędności 
i tnąc koszty produkcji wiele euro-
pejskich firm przeniosło procesy 

wytwórcze w tanie regiony azja-
tyckie, zaniedbując rodzime źródła 
zaopatrzenia. Co dziś wydaje się 
przewrotne, dyscyplina finansowa, 
którą realizowała Komisja Europej-
ska zmuszała Państwa Członkow-
skie do trudnych wyborów, często 
prowadzących do zmniejszania 
wydatków publicznych na zdrowie. 
Ale to nie powód do użalania się 
nad sobą, ale do wzięcia sprawy w 
swoje ręce.

Dziś pierwszą zasadą nowej eu-
ropejskiej równowagi powinno być 
odbudowanie zdolności do przeciw-
działania konsekwencjom tego ro-
dzaju zbiorowych kryzysów. Europa 

potrzebuje kompleksowego pakietu 
ożywienia gospodarczego stymulują-
cego europejską ekonomię. Koniecz-
na jest nasza wspólna zgoda w kwe-
stii ambitnego kształtu Wieloletnich 
Ram Finansowych oraz zwiększenie 
środków własnych, dochodów UE. 
Tylko w ten sposób odnajdziemy 
równowagę, która zanikła w wyniku 
wewnętrznych podziałów i wzajem-
nych animozji.

Doceniamy, że Unia ułatwiła 
swoim członkom warunki przeciw-
działania kryzysowi – powołała in-
strumenty zapewniające gwarancje 
dla pożyczek i bardziej elastyczne 
zasady korzystania z funduszy eu-
ropejskich. Uproszczono też prawo 
przyznawania pomocy publicznej w 
państwach członkowskich oraz cza-
sowo zawieszono reguły Paktu Sta-
bilności i Wzrostu. Każde państwo 
członkowskie, jedne szybciej a drugie 
później, w ramach swoich budżetów 
krajowych rozpoczęły akcje ratowania 
miejsc pracy i gospodarki. Aby jednak 
Europa odzyskała wzrost i blask, mu-
simy razem zrobić więcej.

Budżet skrojony 
na miarę czasów

Musimy dziś pozbyć się lęku 
przed ambitnym budżetem. W dobie 
obecnego kryzysu najbardziej efek-
tywną formą unijnej pomocy będą 
środki przeznaczone na politykę 
spójności i rolną. Jednak samo prze-
suwanie środków w ramach już ist-

niejących kwot jest jedynie namiast-
ką krótkotrwałej taktyki przetrwania. 
A Europa potrzebuje strategii odbu-
dowania swojej pozycji.

Unia powinna przeznaczyć cał-
kiem nowe środki finansowe (być 
może w ramach funduszu „Reco-
very”) na przeciwdziałanie skutkom 
gospodarczym pandemii. Wiemy z 
przeszłości, że strategia austerity – 
zaciskania pasa w dobie kryzysów 
lat 2007–2013 – nie sprawdziła się.

Wciąż mamy komfort wskazania 
nowych źródeł finansowania. Wpro-
wadzenie podatków FTT, cyfrowe-
go, od śladu węglowego importu z 
państw trzecich czy Single Market 

Fee stanowiłoby cenne źródło wła-
snych dochodów Unii.

Kolejnym wciąż nierozwiązanym 
działaniem jest ograniczenie oszustw 
podatkowych. Kraje Unii tracą rocznie 
co najmniej 200 mld euro z powodu 
transgranicznych nadużyć systemów 
podatkowych (VAT, CIT, szara stre-
fa). To więcej niż tegoroczny budżet 
UE. Europejską racją stanu jest zli-
kwidowanie rajów podatkowych. To 
wielkie rezerwy i pokazują potencjał 
finansowy Europy. Tu i teraz musimy 
wypracować środki na nowe wielkie 
inwestycje w innowacje, infrastruktu-
rę i odbudowę wielu ogniw łańcucha 
produkcji w Europie.

Przewodnicząca Komisji Euro-
pejskiej stwierdziła niedawno, że „w 
ciągu ostatnich czterech tygodni Eu-
ropa zrobiła więcej niż w pierwszych 
czterech latach ostatniego kryzysu”. 
To prawda. Wspólnota stawia dzisiaj 
czoło bezprecedensowym wyzwa-
niom. Ale to i tak dopiero pierwszy 
kilometr w maratonie który nas cze-
ka. To jak poradzimy sobie z konse-
kwencjami pandemii, zdefiniuje na 
nowo Unię Europejską. „Przyszłość 
zaczyna się dzisiaj, nie jutro” mówił 
św. Jan Paweł II. Czas naszego 
działania jest teraz.

MAtEUSZ MORAWIECKI
prezes Rady Ministrów RP

KRYStIAN MAJ
zdjęcie

źródło: www.gov.p

EUGENIUSZ SAŁO
tekst i zdjęcia

Symbolicznie o godzinie 9:41 
czasu ukraińskiego (8:41 czasu 
polskiego) konsul generalny RP we 
Lwowie Eliza Dzwonkiewicz wspólnie 
z polskimi dyplomatami złożyła biało-
czerwony wieniec i zapaliła znicze 

przed banerem ze zdjęciami 96 ofiar 
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 
Plakat ze zdjęciami ofiar tragicznego 
lotu wystawiono przed budynkiem 
polskiego konsulatu.

Konsul generalny RP we Lwowie 
Eliza Dzwonkiewicz podkreśliła, że 
ofiar katastrofy smoleńskiej uczczo-
no w sposób symboliczny, składając 
kwiaty i modląc się w ich intencji.

– Mamy dzisiaj sytuację, w któ-
rej nie możemy tak jakbyśmy bar-
dzo mocno chcieli, przypomnieć 
tych wszystkich, którzy polecieli do 
Smoleńska, aby oddać hołd polskim 
oficerom zamordowanym w Katyniu. 
Ale pamiętamy o nich. Zgromadzili-
śmy się, mimo trudnej sytuacji z pan-
demią, z ograniczeniami, z tym, że 

trzeba zachowywać się bezpiecznie, 
rozsądnie i odpowiedzialnie. Ale nie 
mogliśmy nie uczcić tej rocznicy. Zro-
biliśmy to chyba w jedyny możliwy 
dzisiaj sposób. Ci, którzy uznali, że 
są gotowi wyjść, spotkać się tutaj po 
prostu przyszli i pod tablicą z wize-
runkami osób, które zginęły dziesięć 
lat temu, te wieńce złożyliśmy – za-
znaczyła pani konsul.

Konsul generalny dodała, że ze 
względu na Wielki Piątek nie będzie 
odprawiona tradycyjna msza święta 
w intencji ofiar. – Wcześniej już było 
wiadomo, że nabożeństwa nie będą 
się odbywały w tym dniu, ze względu 
na przypadający 10 kwietnia Wielki 

Piątek. Natomiast jestem pewna, że 
wielu z nas w modlitwach pamięta o 
tych, którzy wtedy zginęli – podkre-
śliła.

Kierownik lwowskiej placówki 
konsularnej ze smutkiem wyznała, 
że do dzisiaj nie udało się wyjaśnić 
katastrofy smoleńskiej. – To co nas 
bardzo boli i chyba nikt z nas nie jest 

spokojny w tej sprawie, że nie udało 
się ostatecznie wyjaśnić, co tam się 
stało. Czujemy niedosyt i mamy na-
dzieję, że poznamy prawdę, bo jest 
ona szalenie istotna. Ale ten czas, 
który bardzo szybko upływa, działa 
na niekorzyść i nie wiemy czy kiedyś 
poznamy prawdę – podsumowała.

Konsul generalny Eliza Dzwon-
kiewicz wspólnie z konsulem Rafa-
łem Kocotem i proboszczem katedry 
lwowskiej ks. Janem Niklem złożyli 
również kwiaty i pomodlili się pod 
tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni 
katyńskiej, znajdującą się w bocznym 
ołtarzu świątyni.

10 kwietnia 2010 roku, o godzi-
nie 8:41 w pobliżu lotniska Smoleńsk 
Północny rozbił się samolot specjalny 

Tu-154M. Polska delegacja leciała 
nim na uroczystości upamiętniające 
70. rocznicę mordu NKWD na pol-
skich oficerach w Katyniu. Na pokła-
dzie znajdowało się 96 osób, wśród 
nich prezydent RP Lech Kaczyński 
i jego małżonka Maria, ostatni pre-
zydent na uchodźstwie Ryszard Ka-
czorowski, wicemarszałkowie Sejmu 
i Senatu, grupa parlamentarzystów, 
dowódcy wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii 
Prezydenta, szefowie instytucji pań-
stwowych, duchowni, przedstawiciele 
ministerstw, organizacji kombatanc-
kich i społecznych, oraz osoby towa-
rzyszące, a także załoga samolotu.

Europa nowej równowagi
W dzienniku „Frankfurter Allgemeine Ze-
itung” 23 kwietnia br. ukazał się artykuł 
premiera Polski Mateusza Morawieckiego 
na temat współpracy gospodarczej 
w walce z kryzysem. Zapraszamy do lek-
tury artykułu w języku polskim.

Konsulat RP we Lwowie 
uczcił pamięć ofiar 
katastrofy smoleńskiej 
i zbrodni katyńskiej
Konsulat Generalny RP we Lwowie zorganizował 
skromne uroczystości z okazji 10. rocznicy kata-
strofy smoleńskiej i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej.
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Do II etapu Olimpiady zostało 
zakwalifikowanych 90 uczniów z 
Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, 
Austrii, Holandii, Belgii, Francji i Gre-
cji. W marcu odbyły się egzaminy w 
Monachium dla uczniów z Niemiec i 
Austrii, oraz w Wilnie dla uczestników 
z Litwy. Zgodnie z decyzją Komitetu 
Głównego Olimpiady w związku z 
epidemią egzaminy dla pozostałych 
uczestników Olimpiady odbywają się 
on-line.

22 kwietnia 2020 r. przed komisją 
egzaminacyjną Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod 
przewodnictwem prof. dr hab. Marka 
Siomy, z udziałem prof. dr hab. Mał-

gorzaty Nossowskiej i prof. dr hab. 
Piotra Bednarza, stanęli uczestnicy 
z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

23 kwietnia br. przed komisją Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Andrzeja Korytko, z udziałem prof. dr. 
hab. Barbary Krysztopy-Czupryńskiej i 
prezesa Fundacji Wolność i Demokra-
cja – Roberta Czyżewskiego, odpo-
wiadali uczniowie z Zespołu Szkół im. 
Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie 
Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach 
oraz Polskiej Szkoły Sobotniej przy 
Stowarzyszeniu „POLONIA” im. K. 
Szymanowskiego w Kropywnyckim.

24 kwietnia egzaminy odbywały 
się przed dwiema komisjami: przed 
komisją egzaminacyjną Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Marka Siomy, z udziałem prof. dr hab. 
Małgorzaty Nossowskiej i prof. dr 
hab. Piotra Bednarza, stanęli ucznio-
wie szkoły średniej nr 10 im. św. Marii 
Magdaleny we Lwowie, SKP im. E. 
Felińskiej na Wołyniu w Łucku, Cen-
trum Kulturalno-Oświatowego „Orzeł 
Biały” we Lwowie, Polskiej sobotniej 
szkoły im. Mikołaja Reja w Żydaczo-
wie oraz Polskiej Szkoły Sobotniej 
przy ZNP w Chmielnickim.

Przed komisją Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego pod przewodnic-
twem prof. dr hab. Andrzeja Korytko, z 
udziałem prof. dr. hab. Barbary Krysz-
topy-Czupryńskiej i prezesa Funda-
cji Wolność i Demokracja – Roberta 
Czyżewskiego, odpowiadali ucznio-
wie z Domu Polskiego w Kijowie oraz 
Polsko Sobotniej Szkoły w Kijowie 
przy ZPU oraz uczestnicy z Białorusi, 
uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej 
im. Króla Stefana Batorego Przy ZPB 
w Grodnie, Państwowego Urzędu 
Oświaty „Strihińska średnia szkoła” w 
agromiasteczku Strihiń, Polskiej Szko-
ły Społecznej przy ZPB w Mińsku.

Wszystkie egzaminy udało się 
przeprowadzić zgodnie z planem. 

Pomimo różnych przeszkód i wyzwań 
(od awarii WiFi po stęsknione koty i 
psa oraz głodne dzieci w tle) zarów-
no uczestnicy jak i członkowie komisji 
stanęli na wysokości zadania.

Uczestnikom, którzy już przy-
stąpili do Olimpiady serdecznie gra-
tulujemy, za pozostałych trzymamy 
kciuki, od poniedziałku kolejne zma-
gania. Wszystkich prosimy o trzy-
manie kciuków za dalsze egzaminy 
i finałowy – III etap Olimpiady.

I etap IV Olimpiady Historii Polski 
odbył się w 25 szkolnych komisjach 
egzaminacyjnych w 10 krajach. W 
dniach 15 i 16 listopada 2019 roku 
młodzież polskiego pochodzenia 

przystąpiła do egzaminu pisemnego 
Olimpiady Historii Polski na terenie: 
Ukrainy – w Chmielnickim, Kijowie, we 
Lwowie, w Łucku, Równem, Winnicy, 
Żytomierzu, Odessie, Kropywnyckim i 
Krzywym Rogu; Białorusi – w Grod-
nie, Mińsku, Berezie; Litwy – w Wilnie; 
Niemiec – w Berlinie, Monachium, 
Norymberdze, Remseck; Austrii – w 
Wiedniu; Holandii – w Hadze; Belgii 
– w Antwerpii i Mons; Norwegii – w 
Oslo; Francji – w Paryżu oraz Grecji 
– w Atenach. Ponad 300 osób zmie-
rzyło się z pytaniami z zakresu historii 
Polski od Piastów do współczesności. 
Oficjalna inauguracja IV edycji Olim-
piady odbyła się 16 listopada 2019 
roku we Lwowie w Szkole Średniej nr 
10 im. św. Marii Magdaleny.

III etap Olimpiady planowany 
jest…

Nagrodą główną dla grupy lau-
reatów Olimpiady Historii Polski są 
indeksy na Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie. Dodatkowo dla uczestni-
ków III etapu przewidziane są nagro-
dy rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt 
w Polsce (i tego nadal się trzymamy).

Olimpiada Historii Polski dla 
Polonii i Polaków za granicą jest 
inicjatywą Polskiego Towarzystwa 
Historycznego organizowaną przez 
Fundację Wolność i Demokracja. W 
skład Komitetu Głównego Olimpiady 
wchodzą członkowie Polskiego To-
warzystwa Historycznego, profeso-
rowie reprezentujący poszczególne 
Uniwersytety oraz przedstawiciele 
Fundacji. Partnerami Olimpiady są 
Departament Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych oraz Ośro-
dek Rozwoju Polskiej Edukacji za 
Granicą, przy wsparciu placówek 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Instytutu Pamięci Narodowej.

ANNA ŚMIGIELSKA 
sekretarz Olimpiady 

Egzaminy on-line II etapu IV Olimpiady 
Historii Polski dla Polonii 
i Polaków za granicą – 1 tydzień
Za nami pierwszy tydzień egzaminów on-line II etapu Olimpia-
dy Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze 
do Niepodległości”. Do egzaminów przystąpili uczniowie 
z Ukrainy, Białorusi i Grecji przed dwoma komisjami egzami-
nacyjnymi z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna.

Agata Kalinowska-Bouvy – znana 
polska poetka, dziennikarka i publi-
cystka. Urodziła się w Warszawie, od 
roku 1984 mieszka we Francji. Jest 
czytelniczką naszego pisma. Kiedyś 
poznaliśmy się w Opolu podczas Fo-
rum Mediów Polonijnych, zorganizo-
wanym przez Towarzystwo „Polonia-
Kresy”. Wymieniamy się życzeniami 
świątecznymi. W tym roku w okresie 
Wielkiego Postu koronawirus zanu-
rzył nas wszystkich w kwarantannę. 

„A jak to u Was się odbywa? 
– napisała do mnie na FB. – U nas 

bardzo ciężko z zakupami, cztery dni 
próbowaliśmy załatwić sobie przez 
Drive zamówienie, oczekujemy ty-
dzień na odbiór, wielu produktów nie 
ma. Najważniejsze jest to żeby być 
zdrowym, a reszta jakoś będzie!.. 
Jeśli mogę radzić, to zrobienie choć 
trochę zapasów, bo ludzie łatwo wpa-
dają w panikę”. Jeszcze wysłała pro-
jekt maseczki. A na Wielkanoc Agata 
Kalinowska-Bouvy rozpowszechniła 
swój wiersz pod tytułem: „Wielkanoc-
ny e-mail do Boga”.

Konstanty Czawaga

Wielkanocny e-mail 
do Boga

Bądź pozdrowiony Boże,
W dzień Wielkanocnego spotkania.
Dziś Kościół bram nie otworzy,
Zapraszam Cię do mieszkania,
Tu choć nie ma kaplicy,
Msza Święta w moim salonie
Z komputera, a przed nim stawiam
Krzyż kwiaty i świeca płonie.
Z bliskimi łączę się w myślach
W dniu Pana Zmartwychwstania.
Dziś ekran nam jeno zastąpił,
Z rodziną, bliskimi spotkania,
Gdy większość z nas samotnie
Zasiądzie w święta do stołu.
Bliscy jedynie w sercu,
Jedynie w myślach pospołu.
Toż przyszło nam tej wiosny
Jako ci pustelnicy
Ujść w zacisze schronienia,
Wszem pustki na ulicy.
Gdy zaraza grasuje,
Przenika po kryjomu,
W Tobie jest nadzieja,
Zło nie wtargnie do domu.
Boże, dziś Syn Twój żywy
Do życia przywrócony.
Alleluja światem się niesie,
Anielskie biją dzwony.
W mym pacierzu Cię proszę,
W Twoje Odrodzenie,
Weź nas pod Twą opiekę,
Ześlij zdrowie na ziemię.

Wiersz wielkonocny w czasie zarazy
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Prasa polska o Ukrainie
Przegląd wydarzeń

opracował
KRZYSZtOF SZYMAŃSKI

Aby zapobiec rozprze-
strzenianiu się korona-

wirusa, ukraińskie władze zadecydo-
wały o przewiezieniu do jednego z 
hoteli w Kijowie 60 osób, które wróciły 
specjalnym rejsem lotniczym z wyspy 
Bali. Choć były one objęte obowiąz-
kową kwarantanną, uciekły z hotelu.

W jednym z hoteli w Kijowie 
przebywało 60 osób, które były obję-
te kwarantanną po powrocie z Indo-
nezji. Choć turyści nie chcieli zgodzić 
się na 14-dniową obowiązkową izo-
lację, o której zadecydowały władze 
Ukrainy, przewieziono ich do hotelu 
„Kozacki” w centrum Kijowa. Ukra-
ińskie MSW poinformowało teraz, że 
osoby te uciekły z hotelu. 

Jak podkreślił wiceminister spraw 
wewnętrznych Anton Heraszczenko, 
ze względu na to, że przepisy nie są 
do końca jasne, w hotelu nie można 
było utrzymywać tych osób siłą.

60 osób objętych 
kwarantanną uciekło 

z hotelu w Kijowie. 
adm, 01.04.2020

48% Ukraińców uważa, 
że władze bezskutecznie podejmują 
działania w celu przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się zakażenia ko-
ronawirusem. Świadczą o tym wyniki 
badania przeprowadzonego przez 
Kijowski Międzynarodowy Instytut 
Socjologii między 27 a 30 marca.

Respondentów zapytano, jak ich 
zdaniem nowy rząd radzi sobie z wy-
zwaniami ostatnich tygodni? 40% z 
nich uważa, że rząd skutecznie radzi 
sobie z zadaniami przeciwdziałają-
cymi epidemii koronawirusa – 36% z 
nich, że wystarczająco, a 4% – bez 
zarzutu. 48% badanych jest przeciw-
nego zdania – 18% z nich uważa, 
że władze zupełnie nie radzą sobie 
z tym kryzysem, a 30%, że ich dzia-
łania są raczej bezskuteczne. 13% 
respondentów miało trudności z od-
powiedzią na pytanie.

17% respondentów uważa, że 
rząd skutecznie zapewnia obywa-
telom dostęp do usług medycznych 
– 15% z nich uważa, że sytuacja w 
tej kwestii jest zadowalająca, a 2%, 
że bardzo dobra. 70% badanych 
uważa, że władze nie radzą sobie w 
tej sprawie – z czego 42%, że zu-
pełnie, a 28 %, że prawie zupełnie. 
13% respondentów miało trudności 
z odpowiedzią.

Jednocześnie około połowa 
Ukraińców (49%) uważa, że na czas 
wprowadzono środki ograniczające 
mające na celu przeciwdziałanie 
epidemii koronawirusa; 38% uważa, 
że władze spóźniły się z odpowie-
dzią na epidemię; 5% jest zdania, że 
środki ograniczające zostały podjęte 
przedwcześnie. Kolejne 7% miało 
trudności z odpowiedzią.

43% ankietowanych Ukraińców 
opowiada się za bardziej rygory-
stycznymi środkami kwarantanny 
niż obecnie; 40% uważa, że pod-
jęte środki są dość adekwatne do 
sytuacji; 9% jest zdania, że środki 
te powinny być mniej rygorystyczne 
i wprowadzono zbyt wiele niepo-
trzebnych ograniczeń; 1% uważa, 
że w ogóle nie są potrzebne żadne 
środki ograniczające. Kolejne 7% 
miało trudności z odpowiedzią.

Według badanych najlepiej z 
pandemią radzą sobie: Chiny (46%), 
Niemcy (9%), Białoruś (7%), Ukraina 
(6%), Korea Południowa (5%) (pyta-
nie było otwarte, respondent mógł 
podać nie więcej niż cztery kraje). Od-
powiadając na pytanie, które kraje lub 
organizacje międzynarodowe mogą 
najskuteczniej pomóc Ukrainie w 
walce z epidemią koronawirusa, 34% 
Ukraińców wskazało Chiny; 11% – 
Światową Organizacja Zdrowia; 10% 
– Unię Europejską; 9% – USA; 6% – 
Rosję; 35% uważa, że żaden kraj ani 
organizacja nie może tego zrobić.

Prawie połowa Ukraińców 
uważa, że władze nie radzą 
sobie z rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa. 02.04.2020 

Ambasada Rzeczypo-
spolitej w Kijowie poinformowała, że 
w 80. rocznicę sowieckiego ludobój-
stwa 13 kwietnia na cmentarzach w 
Piatichatkach i Bykowni odbędą się 
obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Z powodu zagrożenia epi-
demicznego pierwotnie planowane 
uroczystości z udziałem władz pań-
stwowych Polski i Ukrainy oraz Ro-
dzin Katyńskich zostały ograniczone.

Polscy dyplomaci z Ambasady, 
Ataszatu i Wydziału Konsularnego w 
Kijowie oraz Konsulatu Generalnego 
w Charkowie złożą wieńce, odmówią 
modlitwę w intencji pomordowanych i 
zapalą znicze. W Bykowni odczytane 
zostanie przesłanie Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ambasador RP na Ukrainie Bar-
tosz Cichocki i Konsul Generalny RP 
w Charkowie Janusz Jabłoński za-
praszają do udziału w tych uroczysto-
ściach za pośrednictwem transmisji 
online. Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronach internetowych, 
profilach Facebook oraz kontach Twit-
ter Ambasady RP w Kijowie oraz Kon-
sulatu Generalnego w Charkowie.

Obchody Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

odbędą się online. 
07.04.2020 

Garstka deputowanych 
sabotuje ustawę, od któ-

rej zależy ratunek przed upadłością 
państwa. Od miesięcy Kijów starał 
się o pomoc finansową z Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego, 
która ma zasilić borykającą się od lat 
z problemami ukraińską gospodarkę. 
Jakby problemów było mało, nade-
szła pandemia koronawirusa i dziura 
w ukraińskim budżecie zaczęła ro-
snąć. Pojawiły się dodatkowe wydatki 
na służbę zdrowia, która pozostawia 
wiele do życzenia.

– Mówimy już o deficycie budże-
towym na poziomie 8 proc. PKB i nie 
mamy z czego tej dziury sfinansować. 
Pomoc MFW jest więc ostatnią deską 
ratunku, by państwo mogło dalej funk-
cjonować. Bez tego już jesienią bę-
dziemy mieli kłopoty ze spłatą długu 
zewnętrznego – mówi „Rz” Serhij Fur-
sa, finansista z kijowskiego oddziału 
Dragon Capital. Dzisiaj władzom w 
Kijowie chodzi już nie o 5,5 mld jak 
jeszcze kilka tygodni temu, lecz o 10 
mld dolarów pomocy z MFW.

– Nikt nie chce niewypłacalności 
Ukrainy. Jestem przekonany, że nasi 
deputowani mnie usłyszą i do tego 
nie dojdzie – mówił pod koniec mar-
ca Zełenski i zdradził, że gdy Ukraina 

spełni odpowiednie warunki, pierw-
sze 2 mld dolarów „nadejdą w ciągu 
15 dni”.

Jednym z podstawowych wa-
runków było przyjęcie ustawy doty-
czącej zmian w systemie bankowym 
kraju, która uniemożliwia zwrot 
byłym właścicielom znacjonalizo-
wanych banków. Nikt na Ukrainie 
nie ma wątpliwości, że chodzi o 
Privatbank, niegdyś należący do 
miliardera Ihora Kołomojskiego. Zo-
stał znacjonalizowany w 2016 roku, 
a jego ratowanie kosztowało budżet 
państwa ponad 5 mld dolarów. Koło-
mojski walczy o niego w ukraińskim 
sądzie, a ten z kolei czeka na osta-
teczną decyzję parlamentu.

Gdy ustawę przegłosowano w 
pierwszym czytaniu 30 marca, wyda-
wało się, że sprawa została zamknię-
ta. Tymczasem w sprawie ustawy, 
którą media już dawno okrzyknęły 
„antykołomojską”, w ciągu tygodnia 
zgłoszono ponad 16 tys. poprawek 
i tym samym pobito wszystkie rekor-
dy w historii ukraińskiego parlamen-
taryzmu. 

Większość z tych poprawek doty-
czy np. samej nazwy i nic nie wnoszą. 
To obnażyło wadę naszego systemu 
prawnego, który pozwala jednemu 
deputowanemu zgłaszać niezliczoną 
ilość poprawek – mówi „Rz” Iryna We-
reszczuk, deputowana z partii Sługa 
Narodu. Jak twierdzi, jej partyjni ko-
ledzy otwarcie sabotują ustawę i po-
winni ponieść konsekwencje. – Maski 
opadły i teraz wszyscy widzą, kto od 
kogo jest uzależniony. Znajdujemy się 
w bardzo trudnej sytuacji – dodaje.

Deputowany z opozycyjnej Euro-
pejskiej Solidarności (na jej czele stoi 
były prezydent Petro Poroszenko) 
Ołeksij Honczarenko nie ma wątpli-
wości, że to byli właściciele Privat-
banku próbują uniemożliwić przyję-
cie ustawy.

– Po raz kolejny poprzemy tę 
ustawę i tu nie chodzi tylko o MFW. 
Nie możemy dopuścić do zwrotu Pri-
vatbanku, bo ponad 5 mld dolarów z 
kieszeni podatników rozpłynęłoby się 
w powietrzu. Wszystko jest w rękach 
Zełenskiego i jego partii. Gdy przyj-
mowali budżet 2020 roku, nie zwraca-
li uwagi na poprawki i zdecydowali się 
na naruszenie regulaminu – mówi.

Oligarcha topi Ukrainę. 
Rusłan Szoszyn, 07.04.2020

Ambasador Ukrainy 
w Warszawie Andrij Deszczyca 
wezwał ukraińskich migrantów za-
robkowych, którzy mają możliwość 
pozostania w Polsce, aby nie wyjeż-
dżali na Wielkanoc na Ukrainę.

– Od 7 kwietnia na granicy ukra-
ińsko-polskiej będą funkcjonować 
jedynie dwa przejścia: Korczowa-
Krakowiec i Dorohusk – Jagodzin, a 
przejście Hrebenne – Rawa-Ruska 
tymczasowo zostanie zamknięte. Są 
to przejścia drogowe, a więc prze-
kroczyć granicę będzie można tylko 
za pomocą własnego samochodu 
– powiedział ambasador 6 kwietnia 
w rozmowie z agencją informacyjną 
„Ukrinform”, komentując ostatnie ob-
ostrzenia wprowadzone przez rząd w 
Kijowie w celu powstrzymania korona-
wirusa. Dodał, że osoby, które mimo 
wszystko wjadą na Ukrainę, będą 
musiały poddać się 14-dniowej kwa-
rantannie w specjalnie wyznaczonych 
placówkach, a więc i tak nie spędzą 

Wielkanocy wspólnie z rodziną we 
własnych domach na Ukrainie.

Z tego powodu ukraiński am-
basador zaapelował do ukraińskich 
pracowników, którzy mają możliwo-
ści finansowe i prawne pozostania 
w Polsce, aby powstrzymali się od 
podróży na Ukrainę na święta Wiel-
kiej Nocy (obchodzone w tym roku 
według kalendarza wschodniego 19 
kwietnia – red.).

– Radzę wszystkim Ukraińcom, 
aby bez pilnej potrzeby nie wyjeż-
dżali z Polski na święta. Chrońcie 
swoje zdrowie i zdrowie swoich bli-
skich” – wezwał Deszczyca.

Ambasador Ukrainy 
w Warszawie prosi 

ukraińskich migrantów, 
aby na Wielkanoc pozostali 

w Polsce. 08.04.2020 

Przedstawiciele amba-
sady RP w Moskwie 
reprezentujący cywilne i 

wojskowe służby dyplomatyczne zło-
żyli w piątek wieńce i zapalili znicze 
na miejscu katastrofy smoleńskiej. 
Dyplomaci udali się do Smoleńska 
w dziesiątą rocznicę katastrofy z 10 
kwietnia 2010 roku.

– Przyjechaliśmy z Moskwy dzi-
siaj rano, żeby tego dnia jak najgod-
niej, jak najlepiej uczcić pamięć ofiar 
katastrofy smoleńskiej” – powiedział 
zastępca ambasadora RP w Moskwie 
Jacek Śladewski. Delegacja dotarła 
na miejsce w składzie cywilnym i woj-
skowym, przyjechali także przedsta-
wiciel Straży Granicznej – przekazał 
dyplomata w wypowiedzi dla PAP. – 
Złożyliśmy wieńce, odmówiliśmy mo-
dlitwę, zapaliliśmy znicze – relacjono-
wał przedstawiciel polskiej placówki w 
Moskwie.

Jak zapowiedział, dyplomaci 
spróbują dotrzeć do Zespołu Me-
morialnego w Katyniu, na terenie 
którego znajduje się Polski Cmentarz 
Wojenny. Jednak „tam ze względów 
epidemicznych jest trudno. Memoriał 
jest zamknięty. Będziemy szukać 
możliwości uczczenia ofiar zbrodni 
katyńskiej” – powiedział Śladewski.

Według pierwotnych planów na 
uroczystości do Katynia i Smoleńska 
mieli udać się rn.in. premier Mateusz 
Morawiecki, prezes PiS Jarosław Ka-
czyński oraz przedstawiciele klubów 
parlamentarnych – łącznie blisko 50 
osób. 3 kwietnia szef KPRM Michał 
Dworczyk poinformował, że zapadła 
decyzja o przełożeniu wizyty delega-
cji rządowej i wyjazd ten odbędzie się 
w późniejszym terminie.

Polscy dyplomaci złożyli 
wieńce w Smoleńsku. 

Anna Wróbel, 10.04.2020

– Pożar na Ukrainie do-
tarł do miasta Prypeć; 
jest w odległości 2 km 

od składu z odpadami promienio-
twórczymi i od samej elektrowni – po-
dał w poniedziałek prezes Stowarzy-
szenia Czarnobylskich Przewodni-
ków Jarosław Jemelianenko. Walka 
z pożarem w strefie czarnobylskiej 
trwa od 4 kwietnia. Według Jemelia-
nenki, który jest też członkiem rady 
społecznej przy państwowej agencji 
zarządzającej strefą czarnobylską, 
sytuacja jest „krytyczna”.

– Sytuacja jest krytyczna. Strefa 
płonie. Miejscowe władze meldują, 
że wszystko jest pod kontrolą, ale 

w rzeczywistości ogień gwałtownie 
obejmuje nowe terytoria – napisał 
Jemelianenko na Facebooku w po-
niedziałek po południu. Jak dodał, 
rozpatruje dwa warianty: „do rządu 
nie docierają informacje o prawdzi-
wej sytuacji albo wybrał on (rząd) 
politykę przemilczania jak radziec-
kie władze w 1986 roku”. 

– Teraz ogień dotarł do Prypeci 
i jest dwa kilometry od składów ra-
dioaktywnych odpadów „Pidlisnyj”, 
gdzie znajdują się najbardziej wyso-
koaktywne odpady radioaktywne z 
całej czarnobylskiej strefy, i od samej 
Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej 
– podkreślił. – Dosyć udawania, że 
wszystko jest ok! Powiedzcie ludziom, 
co naprawdę dzieje się z pożarem – 
zaapelował do ukraińskich władz.

Państwowa służba ds. sytuacji 
nadzwyczajnych przekazała, że we-
dług stanu z godziny 17 w poniedzia-
łek w strefie czarnobylskiej kontynu-
owana jest akcja gaśnicza. Dodano, 
że główne działania trwają w pobliżu 
miejscowości Nowyj Myr, gdzie roz-
przestrzenia się pożar trawy i ściółki 
leśnej. Zapewniono, że tło radiacyjne 
w Kijowie i obwodzie kijowskim jest w 
granicach normy.

Policja ustaliła w ubiegłym tygo-
dniu, że przyczyną jednego z ognisk 
pożaru było podpalenie trawy i śmieci 
przez 27-letniego mężczyznę, który, 
jak powiedział, zrobił to „dla zabawy”.

Pożar wokół elektrowni 
atomowej w Czarnobylu. 

Natalia Dziurdzińska, 
13.04.2020

Ukraina wydała prawie 
1,5 miliarda hrywien na zakup środ-
ków i usług w celu zwalczania koro-
nawirusa w tym kraju.

– Według stanu na 13 kwietnia 
struktury państwowe zakupiły towary 
i usługi w celu zwalczania koronawi-
rusa w wysokości 1,47 miliarda hry-
wien – poinformowano. 

Najwięcej środków finansowych 
zostało przeznaczonych na zakupy 
w celu zwalczania COVID-19 w ob-
wodach kijowskim (427 mln hrywien), 
odeskim (153 mln hrywien), lwowskim 
(128 mln hrywien), dniepropietrowskim 
(127 mln hrywien) i zaporoskim (67 
mln hrywien). Najmniej wyasygno-
wano w obwodach czernichowskim 
(17 mln hrywien), czerniowieckim 
(16 mln hrywien), iwanofrankiwskim 
(13 mln hrywien), kirowogradzkim 
(8 mln hrywien) i ługańskim (5 mln 
hrywien).

Najdroższych zakupów doko-
nało Centrum Pomocy Medycznej 
i Medycyny Katastrof w Kijowie, 
które zakupiło usługę transportu 
zarażonych i chorych przez spe-
cjalistyczne pojazdy medyczne za 
74,5 mln hrywien. Centrum serwi-
sowe jednostek Policji Państwowej 
Ukrainy zakupiło kombinezony 
ochronne za 69 mln hrywien, a tak-
że rękawice medyczne i maski za 
61,4 mln hrywien. Centralny szpital 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Ukrainy kupił respiratory i kombine-
zony ochronne za 46 mln hrywien. 
Obwodowa administracja państwo-
wa Dniepropietrowska zakupiła re-
spiratory i sprzęt towarzyszący za 
35 mln hrywien.

Ukraina przeznaczyła na 
walkę z COVID-19 prawie 

1,5 mld hrywien. 15.04.2020
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– Na Ukrainie w ciągu 
ostatniej doby potwier-
dzono 397 nowych przy-

padków zakażenia koronawirusem, 
a kolejnych osiem osób chorych na 
Covid-19 zmarło – podało w czwartek 
ministerstwo ochrony zdrowia tego 
kraju. Bilans zakażonych wzrósł do 
4161, a zmarłych do 116. To kolejny 
dzień z największą liczbą wykrytych 
zakażeń w ciągu doby na Ukrainie.

– Według danych Centrum Zdro-
wia Publicznego z godz. 9 (godz. 8 w 
Polsce) 16 kwietnia na Ukrainie jest 
4161 potwierdzonych laboratoryjnie 
przypadków Covid-19. w tym 116 
przypadków śmiertelnych, 186 pa-
cjentów wyzdrowiało. W ciągu doby 
zarejestrowano 397 nowych przypad-
ków – napisał resort na Facebooku.

Najwięcej przypadków zakażenia 
zdiagnozowano dotychczas w obwo-
dzie czerniowieckim (662), w Kijowie 
(644) i w obwodzie iwano-frankow-
skim (401). W obwodzie czerniowiec-
kim wykryto najwięcej przypadków w 
ciągu minionej doby – 73.

Ogółem na Ukrainie – według 
danych Centrum Zdrowia Publicz-
nego – przebadano prawie 43 tys. 
próbek danych z Krymu i okupowa-
nego Donbasu – brak.

Prawie 400 nowych 
przypadków Covid-19 

i 8 zmarłych. 
Natalia Dziurdzińska, 

16.04.2020

Gabinet ministrów za-
twierdził dekret o paszportach elek-
tronicznych w aplikacji Dija (Akcja), 
poinformowało ministerstwo transfor-
macji cyfrowej Ukrainy na Facebooku. 
Oznacza to, że paszporty w smartfonie 
będą teraz oficjalnie cyfrowymi analo-
gami dokumentów papierowych.

– Obecnie ponad 17 tysięcy Ukra-
ińców testuje e-paszporty i już wkrót-
ce będą dostępne dla wszystkich w 
aplikacji mobilnej Dija. Paszport w 
smartfonie zwolni cię z obowiązku 
noszenia przy sobie ID – karty (do-
wodu osobistego) i wyciągów z niej 
– poinformował resort.

Jest też dobra wiadomość dla 
tych, którzy nie posiadają dowodu 
osobistego. Po wprowadzeniu danych 
z zagranicznego paszportu biome-
trycznego do aplikacji Dija, i weryfika-
cji tożsamości przez system, zyskasz 
takie same prawa i możliwości jak 
posiadacz papierowego dokumentu 
obowiązującego na terenie kraju.

Według Ministerstwa Informacji 
e-paszporty mogą być używane do 
identyfikacji, jeśli zostaniesz zatrzy-
many przez policję, a także na po-
czcie, przy odbiorze paczek, listów 
oraz przy zakupie alkoholu czy pa-
pierosów w celu potwierdzenia, że 
klient jest pełnoletni.

Po zakończeniu kwarantanny 
e-paszporty przydadzą się również 

podczas podróży koleją lub samo-
lotem, w przychodni, szpitalu, w 
banku, czy załatwianiu spraw urzę-
dowych.

Ministerstwo zwraca uwagę, że 
Ukraina jest pierwszym państwem na 
świecie, w którym można korzystać z 
paszportu cyfrowego, bez koniecz-
ności posiadania  papierowego lub 
plastikowego dokumentu. 

Ukraina jako pierwsza na 
świecie zalegalizowała 

dowód osobisty 
w smartfonie. 16.04.2020 

Prezydent Rosji Władi-
mir Putin zdecydował o 

przełożeniu wojskowej parady zwy-
cięstwa wojsk radzieckich nad nazi-
stami, która odbywała się co roku w 
Moskwie 9 maja. O przełożenie para-
dy apelowali do prezydenta Rosji we-
terani, byli żołnierze Armii Czerwonej.

Prezydent Rosji uznał, że ryzyko 
związane z wciąż nieopanowaną w 
Rosji pandemią jest zbyt wysokie i 
nie pozwala na przeprowadzenie tak 
masowej imprezy, jaką jest co roku 
parada. Przemarsz rosyjskich wojsk 
przez Moskwę miał trwać 1,5 godzi-
ny, a w paradzie miało wziąć udział 
15 tys. żołnierzy.

Putin nie podał dokładnej daty, 
kiedy ma się odbyć parada, mówił 
jedynie „o późniejszym terminie w 
2020 roku”.

Tegoroczna parada, która mia-
ła się odbyć w Moskwie z okazji 75 
rocznicy zwycięstwa Armii Czerwonej 
nad nazistami, miała być wizytówką 
rosyjskiego prezydenta, który zdążył 
już zaprosić i weteranów, i głowy wie-
lu państw do uczestniczenia w czte-
rodniowych uroczystościach.

Nie będzie parady 
zwycięstwa w Moskwie. 

amk, 16.04.2020

Ukraiński kontrwywiad 
zatrzymał najwyżej do 

tej pory usadowionego w strukturach 
władzy w Kijowie szpiega rosyjskiego. 
Okazał się nim generał-major Służ-
by Bezpieczeństwa Ukrainy Walery 
Szajtanow. Według śledczych jest 
on agentem Federalnej Służby Bez-
pieczeństwa o pseudonimie „Bobyl” 
i został zwerbowany przez pułkowni-
ka FSB jeszcze przed rewolucją na 
Majdanie. W tamtym czasie obowią-
zywało ukraińsko-rosyjskie porozu-
mienie, zgodnie z którym werbowanie 
obywateli Ukrainy przez GRU lub 
FSB nie było uznawane za zdradę 
państwa. To tylko jeden z przykładów, 
jak dalece władze w Kijowie za pre-
zydentury Wiktora Janukowycza pod-
porządkowane były Moskwie.

Dziś kontrwywiad zarzuca Szaj-
tanowowi, że na zamówienie Łu-
bianki planował m.in. zamordowanie 
czeczeńskiego bojownika Adama 
Osmajewa – komandora ochotnicze-

go batalionu im. Dżohara Dudajewa 
walczącego od 2015 roku w Donba-
sie po stronie Kijowa. Osmajew jest 
poszukiwany przez Rosjan listem 
gończym m.in. za próbę zamachu na 
Władimira Putina. Przed laty skrył się 
na Ukrainie, ale w 2012 roku został 
aresztowany w Odessie po wspólnej 
akcji SBU i FSB, w której brało udział 
stu komandosów. Miał zostać przeka-
zany Rosji, jednak jego ekstradycję w 
ostatniej chwili zablokował Europejski 
Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem 
sędziów ze Strasbourga groziły mu w 
Rosji tortury. Po rewolucji na Majda-
nie Osmajew jako ochotnik na czele 
czeczeńskiego batalionu wyruszył na 
wojnę w Donbasie.

Rosjanie od dawna próbują zli-
kwidować Czeczeńca. Zorganizowali 
na niego nawet dwa zamachy. 

Sam Szajtanow był jednym z 
dowódców elitarnej grupy do zadań 
specjalnych „Alfa”. W trakcie rewo-
lucji na Majdanie jako pułkownik 
dowodził szturmem na zajęty przez 
protestujących Dom Związków Za-
wodowych w Kijowie, podczas któ-
rego zginęło trzech demonstrantów. 
Mimo to po obaleniu prezydenta Ja-
nukowycza nie został pociągnięty do 
odpowiedzialności, lecz wysłany na 
front w Donbasie, by walczyć przeciw 
prorosyjskim separatystom. 

Szajtanow znalazł się w aresz-
cie, ale najprawdopodobniej nie po-
siedzi tam długo. Zapewne Moskwa 
zażąda włączenia go do grona osób 
podlegających wymianie jeńców mię-
dzy Rosją a Ukrainą. Za jego oswo-
bodzenie Kreml może zaproponować 
uwolnienie większej liczby więźniów. 

Zdrada na szczycie, czyli 
generał-major SB Ukrainy 
aresztowany jako szpieg 

Rosji. 
Grzegorz Górny. 16.04.2020

Dzisiaj w godzinach po-
południowych Kijów i jego przedmie-
ścia oraz obwód żytomierski zostały 
sparaliżowane przez burzę piasko-
wą. Trudne warunki panowały z tego 
powodu szczególnie na drogach. 
Wielu użytkowników sieci zamieściło 
filmy przedstawiające sytuację.

Burza pisakowa sparaliżowała 
również obwód żytomierski. Na na-
graniach zamieszczonych w interne-
cie widać, że na Żytomierszczyźnie 
wystąpiło zapylenie większe niż w 
Kijowie. Według meteorologa Natalii 
Didenko przyczyną burz piaskowych 
są zwykle przesuszone tereny, długo-
trwały brak opadów, silne wiatry i ni-
ska wilgotność. Do burz piaskowych 
na Ukrainie dochodzi latem i właśnie 
wiosną, a sprzyjają im wspomniane 
warunki.

Z kolei obwód czernichowski na-
wiedził huragan. Według lokalnych 
mediów, powalone drzewo i oberwa-
na elewacja ocieplająca uszkodziły 

kilka samochodów. Doszło także 
do wypadku z udziałem sześciu 
samochodów – dwie osoby zostały 
ranne.
Kijów i obwód żytomierski 

sparaliżowała 
burza piaskowa, 

a Czernichowszczyznę 
huragan. 16.04.2020 

W światowym rankin-
gu zanieczyszczenia 

powietrza QIAir najgorzej wypada 
ukraińska stolica. Kijów obecnie ma 
najgorsze powietrze na świecie i 
wyprzedza takie chińskie miasta jak 
Hangzhou czy Chongqing, które zaj-
mują drugą i trzecią pozycję. Dla po-
równania w stolicy Indii Delhi jakość 
powietrza jest ponadtrzykrotnie lep-
sza. Dzisiaj ukraińska stolica to jedy-
ne miasto na świecie, gdzie jakość 
powietrza znajduje się w kategorii 
„groźne dla zdrowia człowieka”.

Wydział ds. nadzwyczajnych 
administracji miasta Kijów poinfor-
mował, że do stolicy dotarł dym z po-
żarów w obwodzie żytomierskim oraz 
ze strefy wykluczenia w Czarnobylu. 
Władze miasta apelują do mieszkań-
ców o pozostanie w domach i zamy-
kanie okien.

Najgorsze powietrze 
w Kijowie. Ukraina 
wyprzedziła Chiny. 

Rusłan Szoszyn, 17.04.2020

Według danych Cen-
trum Zdrowia Publiczne-
go ogółem na Ukrainie 

przebadano dotąd ok. 57 tys. pró-
bek. Najwięcej przypadków zakaże-
nia SARS-CoV-2 zdiagnozowano do 
tej pory w obwodzie czerniowieckim 
(889), w Kijowie (801) i obwodzie 
iwano-frankowskim (480). Resort 
zdrowia podał również, że 347 
osób, w tym 14 dzieci, uznano do 
tej pory za wyzdrowiałe.

Na Ukrainie w niedzielę wierni 
Kościoła prawosławnego i greckoka-
tolickiego świętują Wielkanoc. Wła-
dze apelują, by z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną święta spędzać w 
domu. Nabożeństwa są transmitowa-
ne online, w radiu i w telewizji.

Jak poinformował komendant 
główny policji lhor Kłyrnenko, w pra-
wie 14 tys. świątyń w kraju nocne 
liturgie paschalne odbyły się bez 
naruszenia obowiązujących w związ-
ku z epidemią Covid-19 restrykcji. 
Kłyrnenko, cytowany na koncie ukra-
ińskiej policji na Facebooku, dodał, 
że zarejestrowano 19 naruszeń tych 
ograniczeń, sporządzono trzy proto-
koły administracyjne i wszczęto jed-
ną sprawę karną. Jak wyjaśnił, odno-
towano przypadki, gdy w cerkwiach 
zgromadziło się więcej niż 10 osób, 
w tyrn – bez maseczek ochronnych.

Porządku w związku z nocnymi 
liturgiami pilnowało 26,5 tys. poli-

cjantów i funkcjonariuszy Gwardii 
Narodowej. Według policji w nabo-
żeństwach wzięło udział ok. 130 tys. 
Ukraińców.
Nowe przypadki zakażenia 

koronawirusem. 
Natalia Dziurdzińska, 

19.04.2020

– Rząd Ukrainy pla-
nuje przedłużyć kwarantannę, ale 
złagodzić niektóre jej obostrzenia 
– poinformował o tym premier Denis 
Szmygal.

Szmygal przytoczył przedstawio-
ne Radzie Ministrów opinie Narodo-
wej Akademii Nauk Ukrainy, zgodnie 
z którymi spodziewane są dwa szczy-
ty zachorowalności na chorobę koro-
nawirusową. – Nastąpią one, orienta-
cyjnie, pod koniec kwietnia i między 3 
a 8 maja – wyjaśnił.

Dodał, że w tym tygodniu pla-
nowane jest złagodzenie niektórych 
obostrzeń. – Podczas posiedzenia 
Rady Ministrów prawdopodobnie 
przedłużymy kwarantannę na pod-
stawie tych obliczeń. Ale w tym ty-
godniu planujemy złagodzić niektóre 
ograniczenia w dwóch lub trzech ob-
szarach – powiedział.
W tym tygodniu kwarantanna 

zostanie przedłużona. 
21.04.2020

Były prezydent Gruzji 
powraca na scenę po-

lityczną nad Dnieprem.
– To wielki zaszczyt dla mnie, że 

otrzymałem od prezydenta Zełen-
skiego propozycję zostania wicepre-
mierem Ukrainy ds. reform. Miałem 
bardzo treściwą i owocną rozmowę z 
premierem Szmygalem, szczegółowo 
omówiliśmy wszystkie kwestie, zwią-
zane z moją ewentualną pracą w rzą-
dzie – oświadczył Micheil Saakaszwili 
na swoim profilu na Facebooku. Za-
znaczył, że „popierał prezydenta Ze-
łenskiego podczas wyborów”.

W środę ukraińskie media spe-
kulowały, że decyzja o mianowaniu 
Saakaszwilego na stanowisko wice-
premiera ds. reform zapadnie pod-
czas posiedzenia Rady Najwyższej 
w piątek.

Saakaszwili był prezydentem 
Gruzji w latach 2004–2013. Po re-
wolucji na kijowskim Majdanie w 
2014 roku przeprowadził się na 
Ukrainę, najpierw został dorad-
cą prezydenta Petra Poroszenko, 
następnie gubernatorem obwodu 
odeskiego (2015–2016). Gdy zaczął 
krytykować władze w Kijowie, został 
pozbawiony obywatelstwa i wydalo-
ny z kraju. Odzyskał obywatelstwo 
Ukrainy w ubiegłym roku za sprawą 
prezydenta Zełenskiego.

Saakaszwili zostanie 
wicepremierem. 

Rusłan Szoszyn, 
22.04.2020

W opublikowanym  (23 kwietnia) 
wywiadzie dla agencji RBC, ukraiński 
premier Denys Szmyhal powiedział, 
że jego zdaniem Ukraińcy będą mu-
sieli przyzwyczaić się do życia w no-
wych warunkach, w tym do noszenia 
maseczek na twarzach. Przewiduje, 
że ich noszenie będzie konieczne 
przez co najmniej dwa lata.

– Wszyscy musimy stosować 
się do „reżimu maseczkowego”, 
przestrzegać pewnych reguł de-
zynfekcji, wszyscy musimy prze-
strzegać dystansu społecznego, 
pewnych reguł postępowania w 
transporcie, w miejscach publicz-
nych, w sklepach itd. – powiedział 
premier Ukrainy. – To szereg rze-

czy, z jakimi musimy nauczyć się 
żyć na co dzień, tak jak każdego 
dnia szczotkujemy zęby. Według 
szacunków WHO, co najmniej 
przez następne dwa lata.

Szmyhal podkreślił konieczność 
wprowadzenia trzech poziomów 
stanu kwarantanny, oznaczonych 
kolorami żółtym, pomarańczowym 

i czerwonym. Poziom żółty miałby 
oznaczać umiarkowaną sytuację, w 
której można odblokować kluczowe 
sektory przemysłu i „pracować w 
warunkach bardzo łagodnej kwa-
rantanny”. Poziom pomarańczowy 
oznaczałby sytuację, w której licz-
ba pacjentów zaczęłaby rosnąć, a 
na przykład w określonych rejonie 

byłyby już jeden lub dwa przypadki 
śmiertelne. Taki region byłby zamy-
kany i izolowany. Natomiast poziom 
czerwony miałby oznaczać „lock-
down” – całkowite i natychmiastowe 
zamknięcie w skali regionu, a nawet 
kraju.

źródło: rbc.ua

Ukraińcy będą musieli nosić maseczki co najmniej przez dwa lata
Ukraiński premier Denys Szmyhal powiedział, że szacunki WHO wskazują, iż Ukraińcy będą musieli w naj-
bliższych latach przyzwyczaić się do życia w nowych warunkach, w tym do noszenia maseczek na twa-
rzach. Proponuje też wprowadzenie trójkolorowego systemu informacji o stopniu reżimu kwarantanny.
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Rozmowy Kuriera

Rozmowa ANNY GORDI-
JEWSKIEJ z MARIUSZEM 
OLBROMSKIM, literatem i 
muzealnikiem, animatorem 
działań kulturalnych.

Rozmawiamy na wiele 
tematów, a jest Pan z wy-
kształcenia polonistą i filo-
logiem klasycznym, więc 
znawcą kultury antycznej. 
Może i temu zagadnieniu 
poświęćmy naszą rozmowę. 
Czy kultura starożytnej Gre-
cji i Rzymu jest obecna we 
Lwowie?

Jak najbardziej, dla mnie jest to 
bardzo czytelne. Świadczy o tym, 
że miasto od wieków jest mocno 
zakorzenione w kulturze zachod-
nioeuropejskiej, której kolebką – jak 
wiadomo – była starożytna Grecja i 
Rzym. Lwów bez wątpienia należy 
do tego kręgu kulturowego. Bardzo 
widoczne jest to – już na pierwszy 
rzut oka – w rzeźbie, architekturze, 
czy malarstwie. Przy czym, co ważne, 
często jest to czytelne w dziełach 
najwyższej próby artystycznej. Są 
to prace przede wszystkim polskich 
artystów, ale też wielu europejskich. 
A gdyby głębiej na to zakorzenienie 
Lwowa jeszcze spojrzeć – to także 
widać je w znakomitych osiągnię-
ciach w zakresie badań naukowych 
nad kulturą antyczną, w świetnych 

dorównać mieszkańcom Italii. W gro-
dzie osiadali kupcy wołoscy, greccy, 
ormiańscy, włoscy, inni. Budowali 
kamienice w stylu renesansowym, 
otaczali się sztuką nawiązującą do 
antyku. Od XVI wieku antyk we Lwo-
wie zawierał sojusz z każdym nowym 
stuleciem.

Może proszę podać kilka 
przykładów inspiracji kulturą 
i sztuką antyczną…

sowa kaplica Kampianów, która jest 
najpiękniejszą i najcenniejszą z kaplic 
w tej świątyni, posiada bogaty wystrój 
rzeźbiarski wykonany z barwnego 
marmuru i alabastru. Na Cmentarzu 
Łyczakowskim budzi zadumę wiele an-
tykizujących rzeźb przedstawiających 
Thanatosa, boga śmierci. Często już 
w wersji chrześcijańskiej ze skrzydłami 
jako Anioła Śmierci. Bogate, bo liczące 
58 tys. eksponatów zbiory Lwowskiej 
Galerii Sztuki obejmują dzieła sztuki 
już od czasów starożytnych. Zain-
teresowanie antykiem widać też w 
dziełach malarskich, między innymi 
w twórczości Jana Styki i Henryka 
Siemiradzkiego. Jan Styka, który 
tworzył przez wiele lat we Lwowie, 
gdzie miał dom i pracownie malarską, 
znany jest przede wszystkim jako 
współautor „Panoramy Racławickiej”, 
wielu innych obrazów o tematyce 
batalistycznej i religijnej. Warto jednak 
pamiętać, że namalował on też piękne 
obrazy-ilustracje do Iliady i Odysei 
Homera, a także do Quo vadis Hen-
ryka Sienkiewicza, arcydzieła, którego 
akcja – jak wiadomo – rozgrywa się w 
starożytnym Rzymie.

A dla Pana osobiście jakie 
dzieło związane z mitologią 
grecką we Lwowie jest naj-
bardziej przejmujące?

Najbardziej sławna kurtyna we-
dług projektu Henryka Siemiradz-

kiego, Sąd Apollona nad muzami 
w Teatrze Wielkim Opery i Baletu. 
Opiekun Muz – Apollon sądzi muzy, 
także poezji i literatury. W jakiś sensie 
– tak to za każdym razem odczytuję, 
gdy tam jestem – jest to metaforyczny 
sąd nad każdym pisarzem, z pyta-
niem Apollona „Co uczyniłeś swym 
piórem dla Lwowa?”. Pytanie było 
kierowane dawniej do pisarzy, ale nie 
straciło nic ze swej aktualności. Ten 

Lwowie nad literacką kulturą 
antyczną?

W tym zakresie miasto rzeczy-
wiście zapisało się w dzieje nauki 
europejskiej złotymi zgłoskami. We 
Lwowie pod koniec XIX wieku i w 
okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego wykształciło się, a potem 
twórczo pracowało na uniwersytecie 
oraz w gimnazjach Lwowa i okolicz-
nych miast, wielu wybitnych filologów 
klasycznych, badaczy, tłumaczy i po-
pularyzatorów antyku. Później, część z 
nich, która zdołała przetrwać kataklizm 
II wojny światowej, przeniosła się w 
głąb kraju i już po wojnie przyczyniła 
się do kontynuacji badań nad literaturą 
starogrecką i rzymską w Polsce, 
szczególnie w Warszawie, Krakowie 
i Wrocławiu. Dzieje filologii klasycznej 
we Lwowie to bardzo chlubna karta 
naszej nauki.

Kto należał do tej plejady 
znawców kultury starożyt-
nej? 

Pierwszą taką postacią był Ludwik 
Ćwikliński, który od 1876 roku został 
profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, 
gdzie wykładał filologię klasyczną, ar-
cheologię i historię starożytną. Później 
kierował Katedrą Filologii Klasycznej. 
Następnie był dwukrotnie dziekanem 
Wydziału Filozoficznego, prorektorem, 
a nawet rektorem Uniwersytetu Lwow-
skiego. Udzielał się społecznie, pełnił 
funkcję prezesa Towarzystwa Kursów 

Lwów antyczny (cz. I)

Rynek. Fontanna-studnia z posągiem Neptuna dłuta Hartmana Witwera, ok. 1800 r.

Rynek. Fontanna-studnia z posągiem Diany, dłuta Hartma-
na Witwera, ok. 1800 r.

dziełach literackich. Lwów potrafił z 
dziedzictwa kultury antycznej twórczo 
czerpać. Antyk wkroczył do miasta 
w okresie renesansu, epoki która 
jak wiadomo, odkryła kulturę daw-
nej Grecji i Rzymu na nowo. Wielu 
mieszkańców miasta podróżowało 
wówczas nad Morze Śródziemne, 
do stolicy Italii, do Aten, innych miast 
i miejsc. Przywozili ze sobą zachwyt 
pięknem krajobrazów, architekturą, 
rzeźbą, stamtąd czerpiąc różne in-
spiracje artystyczne i nie tylko. Okres 
renesansu był dla miasta wyjątkowo 
szczęśliwy, Rzeczypospolita rozwi-
jała się świetnie, przez Lwów wiódł 
wielki i ważny międzynarodowy szlak 
handlowy. Na kupiectwie i rzemiośle 
bogacili się mieszczanie, dochodząc 
czasem do wielkich fortun. Zamożni 
patrycjusze kształcili się często w 
Padwie i Bolonii, starali się później 
we Lwowie stylem i poziomem życia 

Jest ich wiele, trudno choćby 
wymienić te najbardziej znane. Już 
kiedy stanie się w centrum miasta, na 
rogach Rynku, od razu rzucają się w 
oczy rzeźby o tematyce mitologicznej 
przypuszczalnie według projektu 
Hartmana Witwera lub Schimsera. To 
okazałe studnie-fontanny z początku 
XIX wieku. Neptun podnosi harpun, 
jego żona Amfitryta, bogini mórz, 
czuwa nieopodal. Diana zaprasza 
na łowy. Piękny Adonis, umiłowany 
Afrodyty, wyłania się z podziemi, może 
aby zobaczyć Lwów. Dalej, gdy się 
pójdzie wzdłuż pierzei rynku, po uli-
cach i uliczkach starówki na fasadach 
kamieniec witają liczne płaskorzeźby o 
tematyce mitologicznej i antycznej. W 
kamienicy królewskiej, na dziedzińcu, 
widzimy rzędy białych kolumn – twór-
czy i piękny sojusz kultury antycznej z 
renesansem. Każdego kto odwiedza 
katedrę łacińską zachwyci renesan-

Rynek. Fontanna-studnia z posągiem Amfitryty, dłuta 
Hartmana Witwera, ok. 1800 r.

sąd trwa z każdą odsłoną nowego 
tygodnia, miesiąca, roku. Gmach 
teatru – jak wiadomo ma charakter 
eklektyczny – ale warto wspomnieć, 
że projektant Zygmunt Gorgolewski, 
nieprzypadkowo gmach upiększył 
kolumnami greckimi w trzech pod-
stawowych porządkach: doryckim, 
jońskim, korynckim. Wnętrze też zdo-
bią antykizujące rzeźby alegoryczne 
przedstawiające Poezję i Muzykę, 
Komedię i Tragedię autorstwa Sta-
nisława Wójcika. 

Dawniej wiele mieszkań lwow-
skich miało na wyposażeniu też sze-
reg dzieł antykizujących, gromadzono 
je z upodobaniem. Oczywiście były 
różnej wartości artystycznej. Często 
określenie „rzemiosło artystyczne” 
było w odniesieniu do nich dużą 
przesadą. Jeszcze dzisiaj czasem 
można je spotkać na targach staroci, 
choćby w pobliżu gmachu Teatru 
Opery i Baletu. 

No dobrze, a jakie są dzie-
je badań naukowych we 

Akademickich dla Kobiet. W pracy 
naukowej zajmował się historiografią 
i poezją grecką oraz literaturą polsko-
łacińską. Przygotował, między innymi, 
pierwsze kompletne wydanie dzieł 
Klemensa Janickiego, poety polsko-
łacińskiego. Zajmował się dziełami 
Tukidydesa, badał przekłady Homera. 
Przez dwa lata prowadził też badania 
archeologiczne we Włoszech i Grecji. 
Od 1894 roku redagował czasopismo 
Eos, poświęcone kulturze antycznej, 
które ukazuje się do dziś w Polsce.

A kto jeszcze?
Trzeba o nich wspomnieć bar-

dzo lapidarnie, choć o dokonaniach 
każdego z nich można by prowadzić 
osobną i długą rozmowę. Do tej 
plejady należeli profesorowie: Marian 
Auerbach, lwowianin, polski filolog 
klasyczny żydowskiego pochodzenia. 
W czasie II wojny światowej został 
zamordowany przez gestapo w ro-
dzinnym mieście. Był, między innymi, 
autorem wydanego po raz pierwszy 
w 1935 roku i później wielokrotnie 

Rynek. Fontanna-studnia 
z posągiem Adonisa, dłu-
ta Hartmana Witwera, ok. 
1800 r.
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wznawianego świetnego podręcznika 
akademickiego Gramatyka grecka, z 
którego uczyłem się greki w czasie 
swoich studiów na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Auerbach zdobył dużą 
popularność aktywnością wśród 
młodzieży szkolnej i akademickiej, 
w szczególności propagowaniem 
antyku. Pisał poczytne artykuły pu-
blikowane na łamach lwowskiego 
czasopisma Filomata, poświęconego 
kulturze antycznej.

został profesorem zwyczajnym. Odbył 
w okresie międzywojennym liczne 
podróże naukowe do Włoch i Grecji. 
Przez kilka lat pełnił na uczelni funkcję 
dziekana Wydziału Humanistycznego. 
Początek II wojny światowej spędził 
we Lwowie, prowadząc z żoną oraz 
innym profesorem filologii klasycznej 
Jerzym Manteufflem, herbaciarnię. 
Pod koniec wojny wykładał na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim i badał 
życie oraz działalność św. Augustyna, 

ficznym, które przerwała wojna. Po 
wojnie kontynuował studia i w 1923 
uzyskał we Lwowie magisterium z 
filologii klasycznej i archeologii. W 
latach 1922–1924 był kierownikiem 
literackim w sławnym wydawnictwie 
Alfreda Altenberga, w którym zorga-
nizował serię przekładów z literatur 
klasycznych oraz serię Wielcy pisarze. 
Współpracował z wieloma dziennika-
mi lwowskimi. W latach 1924–1926 
podróżował do Grecji i Włoch. Na 
dziesięć lat przed wybuchem II wojny 
światowej wyjechał do stolicy i wkrótce 
stał się tam jedną z czołowych postaci 
świata kultury. 

Jakie były jego sukcesy 
w promowaniu kultury an-
tycznej? 

Był pisarzem, eseistą, tłuma-
czem, przede wszystkim erudy-
cyjnym znawcą i popularyzatorem 
kultury i literatury starożytnej. Wielką 
popularność przyniosła mu wielo-
krotnie wznawiana Mitologia, po raz 
pierwszy wydana w 1924. Wznawiana 
także po wojnie w dużych nakładach. 
W 1936 roku w Berlinie za książkę 
„Dysk olimpijski” o igrzyskach antycz-
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Kurtyna według projektu Henryka Siemiradzkiego, Sąd Apollona nad muzami w Teatrze 
Wielkim Opery i Baletu we Lwowie

Lwów. Kamienica Pillerów na skrzyżowaniu Łyczakow-
skiej i Wynnyczenki, dawnej Czarneckiego. Figury na at-
tyce kamienicy Pillerów z centralną postacią Ateny, dłuta 
J. Schimsera

Kamienicę Pillerów zdobią liczne płaskorzeźby o mitolo-
gicznej tematyce

Inną bardzo ciekawą postacią 
był prof. Ryszard Gansiniec, który 
nie pochodził ze Lwowa, ale od 1920 
roku został kierownikiem I Katedry 
Filologii Klasycznej oraz profesorem 
zwyczajnym. W latach 1930–1939 był 
właścicielem prywatnej drukarni we 
Lwowie. Przez okres dwudziestolecia 
prowadził na uniwersytecie wykłady z 
hellenistyki, religioznawstwa, dziejów 
humanistyki polskiej, historii literatury 
łacińskiej i greckiej. W czasie okupacji 
pracował jako murarz i urzędnik w 
Chłodni Lwowskiej, później był prze-
słuchiwany przez sowietów na temat 
rzekomej współpracy z Niemcami i 
w więzieniu przesiedział do końca 
wojny. W 1946 opuścił Lwów w jed-
nym z ostatnich transportów i trafił 
do Wrocławia.

Z kolei prof. Jerzy Kowalski, uro-
dził się i kształcił w Krakowie, ale od 
1920 otrzymał nominację na profesora 
nadzwyczajnego we Lwowie i objął III 
Katedrę Filologii Klasycznej. Później 

następnie przeniósł się do Wrocławia. 
W 1945 objął tam I Katedrę Filologii 
Klasycznej Uniwersytetu był jednym z 
organizatorów Wydziału Humanistycz-
nego oraz Instytutu Filologii Klasycznej 
tej uczelni. Był nawet przez jakiś czas 
prorektorem uczelni. Zainteresowania 
Jerzego Kowalskiego obejmowały re-
torykę grecką, archeologię starożytnej 
Grecji, mitologię i etnografię antyczną, 
historię i geografię starożytną. Badał 
wczesne prace Plutarcha, a także 
Sielanki Wergiliusza, Chmury Arystofa-
nesa i Wyznania św. Augustyna. 

Wielkim popularyzatorem 
antyku był Jan Parandow-
ski.

Tak, wśród tych znakomitości 
gwiazdą pierwszej wielkości stał 
się Jan Parandowski. Urodził się w 
1895 roku we Lwowie i temu miastu 
zawdzięczał w pełni swą formację in-
telektualną. Ukończył IV Gimnazjum, 
a w 1913 roku rozpoczął studia na 
uniwersytecie na wydziale filozo-

jego jednej z przedwojennych powie-
ści, wydanej po raz pierwszy w 1936 
roku „Niebo w płomieniach” toczy się 
we Lwowie. Książka w swoim czasie 
wzbudziła mocne polemiki, ale ja ją 
cenię przede wszystkim za piękne 
opisy przedwojennego Lwowa. Po 
wojnie Jan Parandowski jakiś czas 
wykładał na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, wznowił działalność jako 
prezes prestiżowego polskiego PEN 
Clubu, którą to funkcję sprawował 
już przed wojną. Współpracował z 
miesięcznikiem Twórczość. Cieszył 
się zasłużonym uznaniem, bardzo wy-
soko ceniono jego twórczość, czego 
dowodem jest fakt, że był dwukrotnie 
nominowany do Nagrody Nobla w 
dziedzinie literatury. Mam wrażenie, 
że to wszystko co o nim mówię – to 
za mało. Jan Parandowski należy do 
plejady najwybitniejszych naszych 
pisarzy XX wieku, poczytność jego 
książek przez dziesiątki lat była rze-
czywiście wielka i chyba nikt lepiej niż 
on nie przyczynił się w takim stopniu 
do popularyzacji antyku w Polsce.

Oczywiście, wspominam zale-
dwie o kilku postaciach. A iluż było 

antycznej. Zupełnym fenomenem było 
to, że ukazywało się naraz kilka cza-
sopism poświęconych antykowi. Tego 
nie było w żadnym innym mieście. Od 
1927 do 1934 roku publikowano Kwar-
talnik Klasyczny – w którym czytelnicy 
znajdowali prace z zakresu filologii 
klasycznej, historii i kultury antyku. 
Jego kontynuacją był wydawany od 
1935 roku do wybuchu wojny Przegląd 
Klasyczny – również kwartalnik. Nie-
strudzonym redaktorem naczelnym 
obu wydawnictw był wspomniany prof. 
Ryszard Ganszyniec. Oprócz tego od 
1894 roku ukazywało się wspomniane 
czasopismo Eos, a także od 1929 roku 
kwartalnik Filomata. Czyli w jednym 
mieście kilka czasopism. To nic, że 
nakłady ich były niewielkie. Ale były 
jednak dostępne w lwowskich księ-
garniach, kioskach, rozchodziły się 
po okolicy, po Polsce. 

Czy oprócz badań nad 
literaturą starożytną pro-
wadzono też badania nad 
filozofią starożytną i dokony-
wano przekładów dzieł staro-
żytnych? Czy prowadzono 
badania archeologiczne? No, 

nych otrzymał brązowy medal w Olim-
pijskim Konkursie Sztuki i Literatury w 
czasie Letnich Igrzysk Olimpijskich. W 
1937 otrzymał Złoty Wawrzyn Aka-
demicki Polskiej Akademii Literatury 
za wybitną twórczość literacką. Miał 
już wtedy w swoim dorobku takie 
popularne książki o antyku jak, np.: 
Wojna trojańska, Przygody Odyse-
usza, Eros na Olimpie. W zakresie 
prac translatorskich najcenniejsze 
są jego powojenne przekłady Wojny 
domowej Juliusza Cezara, a także 
wspaniały przekład prozą „Odysei” 
Homera, który czyta się dziś jak dobrą 
powieść. Warto wspomnieć, że akcja 

świetnych profesorów w gimnazjach 
i liceach we Lwowie i pobliskich 
miastach. To był cały ruch umysłowy 
i kulturowy.

Czy w związku z rozwo-
jem badań filologicznych 
przed wojną rosło też zain-
teresowanie społeczeństwa 
we Lwowie antykiem? Czy 
zaczęły się ukazywać książ-
ki naukowe, tłumaczenia, a 
może także periodyki poświę-
cone kulturze antycznej?

W okresie międzywojennym w 
dość krótkim czasie powstała cała 
biblioteka prac poświęcona kulturze 

a przede wszystkim jakie od-
zwierciedlenie ma kultura an-
tyczna w polskiej literaturze, 
która powstawała we Lwowie 
i w pobliskich miastach w 
ciągu wieków?

Zadała pani kilka pytań. To te-
maty bardzo ciekawe, a zarazem 
wymagające trochę obszerniejszych 
komentarzy. Nie da się na te pytania 
odpowiedzieć krótko. Może więc po-
zostawmy je na drugą część naszego 
dialogu o „Lwowie antycznym”?

Dobrze, to ciekawe za-
gadnienia. Bardzo dziękuję 
za rozmowę.

Fundacja Charytatywna 
Pomoc Polakom na Kresach 
im. ks. dra Mosinga, zwraca 
się z serdeczną prośbą o po-
moc dla 2-letniego Marianka 
Kobierskiego z Połonnego. 
Pięć miesięcy temu zdiagno-
zowano u dziecka neurobla-
stomę – nowotwór, który za-
atakował m.in. szpik kostny, 
wątrobę, węzeł chłonny. 

Wspomóżmy 2-letniego Marianka Kobierskiego 
Marianek od września 

przebywa w klinice Sant Joan 
de Déu w Barcelonie. Rodzice 
znaleźli tam szansę na urato-
wanie syna. Dziś dziecko jest 
po sześciu kursach chemii, a 
także po operacji; w najbliż-
szych dniach ma rozpocząć 
się chemia pięciodniowa, 
potem radioterapia, a następ-
nie immunoterapia. Metody 

leczenia w Hiszpanii przynio-
sły bardzo pozytywne efekty, 
wiele zmian nowotworowych 
(przerzuty) zniknęło, ale po-
byt dziecka w klinice przewi-
dziany jest do października. 

Koszty leczenia w Bar-
celonie są ogromne, stąd 
Kobierscy zwracają się z 
serdeczną prośbą o dalszą 
pomoc dla syna. 

Ewentualne wpłaty prosi-
my kierować na konto funda-
cji – 
BNP Paribas 
23 2030 0045 1110 0000 
0222 0700 
z dopiskiem 
„Marianek Kobierski”. 

Andrzej Michalak
fundacja dr Mosinga
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Przegląd wydarzeń

Przegląd prasy polskiej na Ukrainie
opracował
KRZYSZtOF SZYMAŃSKI

Dzień Pamięci Zbrodni 
Katyńskiej w Bykowni

13 kwietnia na terytorium Naro-
dowego Rezerwatu Historycznego 
i Memorialnego Groby Bykowni od-
była się ceremonia upamiętniająca 
80. rocznicę zbrodni katyńskiej z 
udziałem ambasadora nadzwyczaj-
nego i pełnomocnego Rzeczypospo-
litej Polskiej Bartosza Cichockiego, 
wiceministra Spraw Zagranicznych 
Ukrainy Wasyla Bodnara, dyrektora 
generalnego NRHM Groby Bykowni 
Bogdana Bilaszywskiego i przedsta-
wicieli Ambasady RP na Ukrainie.

Było to uroczyste i wzruszające 
wydarzenie, chociaż ze względu na 
kwarantannę miało format ograni-
czony. Polska delegacja i ukraińscy 
urzędnicy upamiętnili ofiary stalinow-
skich represji, składając wieńce przy 
masowym grobie w ukraińskiej części 
pomnika. Dalsze patriotyczno-religij-
ne uroczystości odbywały się na tere-
nie Polskiego Cmentarza Wojennego, 
gdzie spoczywają rozstrzelani w 1940 
roku przez NKWD oficerowie Wojska 
Polskiego, Korpusu Ochrony Pogra-
nicza, Policji Państwowej, urzędnicy, 
policjanci, nauczyciele i inni obywate-
le II Rzeczypospolitej.

Do masowego grobu wieńce w 
imieniu prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy, Sejmu 
i Senatu złożyli: ambasador RP na 
Ukrainie Bartosz Cichocki i attaché 
obrony RP na Ukrainie komandor 
Maciej Nałęcz. Wieniec w imieniu 
władz Ukrainy złożyli zastępca szefa 
Dyrekcji Generalnej do Spraw Zagra-
nicznych Biura Prezydenta Ukrainy 
Ołeksandr Irkin, wiceminister Spraw 
Zagranicznych Wasyl Bodnar i dyrek-
tor generalny NRHM Groby Bykowni 
Bogdan Bilaszywski.

Modlitwę za ofiary sowieckiego 
ludobójstwa oraz ich bliskich, którzy 
nie ustali w walce o prawdę, popro-
wadził proboszcz kijowskiej parafii 
św. Mikołaja ks.Andrzej Rak. Amba-
sador Rzeczypospolitej Polskiej na 
Ukrainie Bartosz Сiсhoсki odczytał 
przesłanie prezydenta RP Andrzeja 
Dudy z okazji 80. rocznicy zbrodni 
katyńskiej. Obecni zapalili znicze 
przy ołtarzu, a wieczorem znicze za-
płonęły na całym cmentarzu.

Olga Ozolina
dk.com.ua

Członkowie ŻOZPU oddali 
hołd ofiarom katastrofy 
smoleńskiej

Prezes Żytomierskiego Obwodo-
wego Związku Polaków na Ukrainie 
Wiktoria Laskowa-Szczur, prezes 
Asocjacji Młodzieży Polskiej na Ży-
tomierszczyźnie Maria Piwowarska 
oraz Aleksander Piwowarski z Żyto-
mierskiej Administracji Państwowej 
zapalili biało-czerwone znicze przed 
tablicą prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego oraz przy pomniku św. 
Jana Pawła II.

W związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiologiczną na Ukrainie w ob-
chodach nie wzięła udziału młodzież 
z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedziel-
nej im. I. J. Paderewskiego, zespo-
łów Koroliski i Dzwoneczki, teatru 
dziecięcego ModernPol.

Modlitwa w katedrze kijowsko-
żytomierskiej diecezji św. Zofii w Ży-
tomierzu w intencji ofiar katyńskich, 

którzy zginęli w okresie stalinowskich 
represji – zbrodni katyńskiej w 1940 
roku oraz 96 ofiar tragicznej katastro-
fy lotniczej pod Smoleńskiem odbyła 
się 13 kwietnia.

Żytomierski Związek Polaków 
na Ukrainie organizuje uroczystości 
katyńskie w Żytomierzu od 2010 
roku, pielęgnując pamięć o ofiarach 
zbrodni katyńskiej z roku 1940 oraz 
wszystkich ofiarach stalinowskich 
represji, składając hołd walczącym 
o wolność narodów i demokrację.
Wiktoria Laskowska-Szczur

slowopolskie.org

W pustych ścianach 
naszych kościołów

Smutnym znakiem tegorocznych 
Świąt Wielkanocnych – najbardziej 
uroczystych i radosnych świąt chrze-
ścijańskich – stały się puste kościoły. 
Ludzie nie przychodzą do nich ze 
względu na pandemię koronawiru-
sa oraz wprowadzone ograniczenia 
podczas kwarantanny.

Proboszcz kościoła pw. św. Jana 
Nepomucena w Dubnie ks. Grzegorz 
Oważany podzielił się z nami swoimi 
przemyśleniami na temat świąt wiel-
kanocnych: 

– W tym roku Święto Zmartwych-
wstania Pańskiego wyglądało nie tak, 
jak zwykle. W związku z epidemią 
koronawirusa nabożeństwa w świą-
tyniach na Ukrainie, a także na całym 
świecie, odbywają się bez obecności 
wiernych, w pustych ścianach na-
szych kościołów.

W dubieńskim kościele podczas 
największych uroczystości zawsze 
jest pełno gości z innych wyznań i 
parafii. W tym roku we Mszy św. wiel-
kanocnej mogło uczestniczyć tylko 
dziesięć osób łącznie z księdzem. – 
Po raz ostatni coś podobnego odby-
wało się jeszcze za czasów sowiec-
kich, kiedy świątynie były zamknięte, 
a wierni mogli się gromadzić tylko w 
tajemnicy – porównał proboszcz. Z 
tym, że obecna pustka w kościołach 
ma zupełnie inne przyczyny – cho-
dzi o zakaz gromadzenia się w celu 
ochrony życia i zdrowia ludzi.

– Dziękujemy Bogu, że teraz jest 
Internet i media, za pośrednictwem 
których już drugi tydzień z rzędu 
transmitujemy nabożeństwa. Ludzie 
w taki sposób mogą uczestniczyć w 
mszach łącząc się w modlitwie – po-
wiedział ks. Grzegorz Oważany. 

Wielu parafian od razu po pierw-
szej transmisji dzwoniło i dzieliło się 
swoimi przemyśleniami na temat ta-
kiego sposobu prowadzenia mszy. 
Opowiadali o swoim podniosłym na-
stroju oraz o wewnętrznym spokoju.

– Nie możemy poddać się pani-
ce, musimy ufać Panu Bogu, wierzyć 
w Jego miłosierdzie, w to, że wkrótce 
będziemy mogli wrócić do normalne-
go życia. Parafianie opowiadają, że 
teraz bardziej skupiają się podczas 
modlitwy. Chyba tak jest, że jak cze-
goś nie wolno nam robić, bardziej za 
tym tęsknimy: za Mszą św., wspól-
notą, za tym, żeby móc przyjść do 
kościoła. Drzwi wszystkich świątyń 
już od dłuższego czasu były szeroko 
otwarte, ale ludziom często trzeba 
było przypominać, żeby przychodzili 
na Msze, spowiadali się. A teraz wi-
dać, jak człowiek, nie mając możliwo-
ści przystąpienia do Komunii świętej, 
głęboko to przeżywa. Natomiast ci 
wierni, którym udaje się przyjść do 
Komunii świętej, zupełnie inaczej 

tego doświadczają. Wcześniej robili 
to automatycznie, podchodzili jak 
do sprawy powszedniej – powiedział 
proboszcz. Zaznaczył także, że ze 
swoimi bliskimi, których obecnie nie 
ma możliwości odwiedzić, również 
spotyka się wirtualnie. Życzył, aby-
śmy wszyscy jak najszybciej powró-
cili do normalnego życia.

Jana Kłymczuk
monitor-press.com

Sulejów i Sławuta wspólnie 
świętowali Dzień Języka 
Ojczystego

W ramach młodzieżowego pro-
jektu „Kraj dobrosąsiedztwa”, realizo-
wanego wspólnie z polskim miastem 
Sulejów w szkole I–III stopnia nr 4 w 
mieście Sławuta obwodu chmielnic-
kiego odbył się ogólnoszkolny kon-
kurs na najlepszą recytację polsko-
ukraińsko-angielskiej poezji „Język 
– największą wartością narodu”. Im-
preza została poświęcona Międzyna-
rodowemu Dniowi Języka Ojczystego. 
W wydarzeniu literackim wzięli udział 
uczniowie klas 5–9, ogólnie ponad 35 
uczestników.

Młodzi miłośnicy poezji rywalizo-
wali o tytuł najlepszego recytatora, 
recytując ulubione utwory polskich, 
ukraińskich oraz angielskich poetów 
w języku oryginału. Zabrzmiały m.in. 
wiersze Jana Brzechwy, Jana Pawła 
II, Juliana Tuwima, Henryka Sien-
kiewicza, Roberta Frosta, Percy’ego 
Shelleya, Iwana Franki, Liny Kosten-
ko i innych znanych poetów.

Święto zakończono zbiorowym 
wykonaniem „Testamentu” Szewczen-
ki w trzech językach. Zwycięzcy kon-
kursu otrzymali dyplomy i upominki.

Tego rodzaju wydarzenie odbyło 
się w historii naszej placówki szkolnej 
po raz pierwszy. Z inicjatywy dyrek-
torki szkoły Iryny Janisiewicz i człon-
ków parlamentu szkolnego zapocząt-
kowano „Księgę Rekordów Szkoły”, 
w której będziemy odnotowywać za-
lety i największe osiągnięcia naszych 
uczniów w różnych nominacjach. 
Życzymy wszystkim sukcesów i ko-
lejnych zwycięstw!

Iryna Ogorodnyk
Oksana Kyryczenko

slowopolskie.org

Zaporoscy Polacy 
uhonorowali pamięć 
ofiar Katynia

13 kwietnia w Zaporożu tradycyj-
nie już odbyła się akcja upamiętnie-
nia Polaków przetrzymywanych w 
obozach NKWD ZSRR, poświęcona 
80. rocznicy tragedii katyńskiej.

Wydarzenie zostało zainicjowane 
przez Związek Polaków w Zaporożu 
(kierowany przez Lidię Jegorową). 
Uczestnicy akcji oddali cześć zmar-
łym minutą ciszy i złożyli kwiaty przy 
Znaku Pamięci ku czci polskich jeń-
ców wojennych, przetrzymywanych 
w obozie nr 100 NKWD ZSRS, który 
funkcjonował w Zaporożu w latach 
1939–1940.

Oczywiście w warunkach obo-
wiązującej kwarantanny członkowie 
ZPZ „Polonia” przychodzili głównie 
rodzinami lub po jednej czy dwie oso-
by, ale ludzie (w maskach) z kwiatami 
wciąż podchodzili, ponieważ pamięć 
o 22 tysiącach (!) oficerach wojska 
polskiego, funkcjonariuszach policji, 
nauczycielach, naukowcach, inżynie-
rach – elicie II Rzeczypospolitej, za-
mordowanych przez reżim sowiecki, 

w naszych sercach pozostanie na 
zawsze.

Walery Babczenko
dk.com.ua

Kwarantanna z językiem 
polskim

Podczas kwarantanny w szkole 
sobotnio-niedzielnej im. Grocholskich, 
działającej przy SP „Chrześcijańsko-
Demokratyczny Związek Polaków 
Winnicy”, lekcje języka polskiego od-
bywają się online. Jest to wspaniała 
inicjatywa Lidii Paulukiewicz, nauczy-
cielki z Polski, skierowanej do pracy w 
Winnicy przez ORPEG oraz zarządu 
organizacji i administratora szkoły.

Chętnie uczymy się skompliko-
wanej gramatyki języka polskiego 
oraz poznajemy różne ciekawostki 
z historii i kultury Polski. Uczymy się 
w grupach czteroosobowych, takich 
grup jest osiem. Bardzo ułatwia nam 
pracę to, że książki do nauki języka 
polskiego mamy udostępnione m.in. 
przez Fundację „Wolność i Demokra-
cja” i ORPEG.

Spotkania w wirtualnej klasie na 
lekcjach języka polskiego – to efek-
tywna i ciekawa nauka w inspirującej 
atmosferze. Mimo to bardzo już tęsk-
nimy za spotkaniami w naszej szkole. 
Działalność szkoły sobotnio-niedziel-
nej im. Grocholskich w Winnicy jest 
objęta patronatem Fundacji Wolność 
i Demokracja oraz Senatu RP.

Wiktoria Bednarska
slowopolskie.org

W Łucku pokazano dziecięcą 
sztukę polskiej autorki

1 marca na scenie „Harmyder 
Angar Stage” aktorzy z dziecięcego 
studia teatralnego „DohoryDrygom” 
zagrali sztukę „Marvin” przygotowaną 
na podstawie utworu współczesnej 
polskiej pisarki Marty Guśniowskiej.

Premiera spektaklu w wykona-
niu najstarszych uczniów odbyła się 
w trzecią rocznicę założenia studia. 
Sztukę wyreżyserowała Rusłana 
Porycka wspólnie z choreograf Julią 
Warczenko. Przedstawienie, poza 
właściwą fabułą, ukazało młodym 
widzom również kulisy pracy w te-
atrze, np. na scenie obecny był re-
żyser i jego asystenci. By wesprzeć 
młodych artystów do „GAS” przy-
było wielu widzów, którzy wypełnili 
salę po brzegi.

„Marvin” to poruszająca opo-
wieść o dinozaurze, który jest prze-
konany, że niedługo ma umrzeć. 
Pokonać strach pomagają mu nowi 
przyjaciele: żółw i motyl. Przekonują 
dinozaura, że należy żyć chwilą, a 
także wspólnie realizują największe 
marzenie motyla – lot balonem.

Zauważmy, że pozornie dość na-
iwna historia była wypełniona wcale 
nie dziecięcymi prawdami: przyjaźń 
nie znika; nie można komuś pomóc, 
jeśli to wyrządzi krzywdę komuś in-
nemu; moja wolność kończy się tam, 
gdzie zaczyna się wolność innej oso-
by; postępuj zgodnie z maksymą, 
która mogłaby zostać prawem; to 
straszne – kogoś zjeść; nikt nie po-
wiedział, że świat jest sprawiedliwy; 
najlepszy moment to ten, w którym 
pojawia się pomysł.

Aktorzy zakończyli występ sło-
wami: „Mówimy ze sceny o najważ-
niejszym, o lękach i przyjaźni, o tu 
i teraz, o pełni życia, w którym czasa-
mi trzeba wywrócić wszystko do góry 
nogami”.

– To była nasza ostatnia premie-
ra w ramach obchodów trzylecia. To 
niezwykle ekscytujące i myślę, że 
państwo się zgodzą, trudna sztuka. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że je-
steście dzisiaj z nami, że nas wspie-
racie. Dziękujemy naszemu partne-
rowi, Konsulatowi Generalnemu RP 
w Łucku, który cały czas wspierał tę 
sztukę. Do zobaczenia na następ-
nych wydarzeniach – powiedziała na 
zakończenie Rusłana Porycka.

Olga Szerszeń
monitor-press.com

Muzeum Historii Wspólnot 
Etnicznych Ukrainy

Ukraina jest i była w ciągu całej 
swojej historii krajem zróżnicowanym 
etnicznie i narodowościowo. Jednak 
liczne mniejszości narodowe pocho-
dzące z krajów sąsiedzkich i nawet 
dalekich ziem za oceanem, które 
osiedliły się na terenie tego hojnego 
kraju, dopiero w czasach niepodległej 
Ukrainy, w warunkach wolności i de-
mokracji, kiedy rozbudzono poczucie 
tożsamości narodowej, wyraziły pra-
gnienie zaspokajanie swoich potrzeb 
językowych, kulturalnych, oświato-
wych i religijnych.

Do licznych i świadomych wspól-
not, zamieszkałych w kraju, niewąt-
pliwie warto odnieść naszych roda-
ków – Polaków, którzy mocą ducha 
patriotycznego odnoszą zwycięstwo 
nad nieuniknioną w tych okoliczno-
ściach asymilacją.

Działalność na rzecz umocnienia 
braterstwa między narodami od lat 
prowadzi czy nie najbardziej sku-
teczna w swojej branży organizacja – 
Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy 
(dalej – RWNU) na czele z Aszotem 
Awanesjanem.

Całkowicie nowym projektem 
społecznym wdrażanym przez 
RWNU jest tworzenie Muzeum Hi-
storii Wspólnot Etnicznych Ukrainy 
i jego jednostek organizacyjnych w 
Kijowie przy ul. Wasyla Tiutiunnyka 
5. Koncepcja muzeum przewiduje 
reprezentację każdej wspólnoty naro-
dowej będącej członkiem organizacji. 
Nie może zabraknąć w przyszłym 
muzeum działu opowiadającego 
gościom o historii i kulturze polskiej, 
odwzorowaniem której mogą być 
wszystkie możliwe atrybuty przed-
stawiające symbolikę ojczyzny histo-
rycznej. Przede wszystkim mogą to 
być przedmioty odzwierciedlające hi-
storię państwa lub ruchu wyzwolenia 
narodowego, w tym flagi, godła, stroje 
ludowe, relikty historyczne, czyli ręko-
pisy i starożytne manuskrypty, znacz-
ki itp. Eksponatami w zakresie kultury 
i religii mogą być ludowe instrumenty 
muzyczne, przedmioty biżuterii, obra-
zy, książki, zdjęcia, banknoty i mone-
ty, relikwie religijne.

Zachęcamy organizacje polskie 
i polonijne oraz wszystkich, komu 
jest nieobojętne polskie dziedzictwo 
narodowe, do udziału we wzboga-
ceniu zbiorów ekspozycji polskiej 
w muzeum. Taki model reprezento-
wania na pewno będzie właściwym 
sposobem zachowania autentycznej 
polskości poza krajem.

dk.com.ua

Zajęcia z polskiego 
odbywają się nawet 
w czasie kwarantanny!

Kwarantanna szkolna to dla mło-
dzieży szkolnej żaden odpoczynek, 
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lecz mozolna nauka w warunkach 
domowych. Dzieci odrabiają lekcje od 
rana do wieczora a potem – wysyła-
ją zdjęcia swoich prac nauczycielom 
lub przechodzą przez specjalne testy 
w Google Classroom. Lecz mają też 
chwile wytchnienia. Są to lekcje pol-
skiego, w których dzieci biorą udział 
na odległość – korzystając z pomocy 
nauczycieli z ORPEG oraz progra-
mów typu Skype, Whereby, lub Viber.

O jednym z przykładów takiej na-
uki napisał 27 marca Konsulat Gene-
ralny RP w Winnicy: „Na Ukrainie, po-
dobnie jak w Polsce, trwa kwarantan-
na, dlatego zajęcia z języka polskiego 
dla Polaków i Polonii prowadzone są 
zdalnie. W ten sposób uczą się za-
równo dzieci, jak i dorośli. Uczniowie 
szkoły sobotnio-niedzielnej im. Rodzi-
ny Grocholskich w Winnicy również 
przystąpili do tej formy nauki. Zapału 
i chęci nie brakuje, mimo że czasem 
pojawiają się problemy z łącznością. 
Zajęcia prowadzone są przez Lidię 
Paulukiewicz, nauczycielkę oddele-
gowaną z Polski przez ORPEG. Lek-
cje on-line odbywają się we wtorki, 
środy, czwartki i piątki. Zachęcamy, 
szanownych czytelników Słowa Pol-
skiego do kontynuowania nauki języ-
ka i historii polskiej poprzez internet. 
Oprócz bezpośredniej komunikacji z 
tzw. native speaker są tysiące innych 
źródeł nauki, lekcji interaktywnych 
oraz materiałów edukacyjnych”.

Działalność Polskiej Szkoły im. 
Grocholskich w Winnicy jest objęta 
patronatem Konsulatu Generalnego 
RP w Winnicy, Fundacji Wolność i De-
mokracja, Ośrodka Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą oraz Senatu RP.

Słowo Polskie

Klasa polska w Piaskówce
Ważne wydarzenie miało miejsce 

w Piaskowskiej Wspólnocie Teryto-
rialnej. Dzięki wspólnym wysiłkom 
wójta wspólnoty Anatolia Rudniczen-
ki, Ośrodka Polskiego w Piaskówce, 
kierowanego przez Irynę Horecką, 
Związku Polaków obwodu borodziań-
skiego, Wydziału Oświaty w Piasków-
ce, udało się zrealizować wspaniały 
pomysł utworzenia polskiej klasy w 
liceum piaskowskim.

Piaskówka od dawna była miej-
scem zamieszkania Ukraińców i Pola-
ków. W latach 30–40. XX wieku ponad 
30% populacji stanowili tu Polacy. 
Do dziś wiele rodzin kultywuje kultu-
rowe i zwyczajowe tradycje narodu 
polskiego.

Zaistnienie polskiej klasy daje 
możliwość nauki języka zarówno 
uczniom z rodzin polskich, jak i ukra-
ińskich. Na uroczyste otwarcie klasy 
polskiej zawitało wielu honorowych 
gości: kierownik Wydziału Konsular-
nego Ambasady RP w Kijowie Dorota 
Dmuchowska, radca WK przy Amba-
sadzie RP w Kijowie Jacek Gocłow-
ski, a także delegacja z Polski na 
czele z sekretarzem gminy Miedzno 
Agnieszką Związek, w skład której 
weszli: pełnomocnik wójta ds. bez-
pieczeństwa Leszek Idasz, przewod-
niczący rady gminy Zdzisław Bęben, 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego Dariusz Bednarski.

W uroczystości uczestniczyli 
także przedstawiciele władz rejonu 
borodziańskiego.

W ubiegłym roku podpisano 
memorandum o współpracy gminy 
Miedzno i Zjednoczonej Wspólnoty 
Terytorialnej Piaskówka. W ramach 
umowy polscy partnerzy, w miarę 
możliwości, włączyli się do starań 
sprzyjających stworzeniu należytych 
warunków do nauki języka polskiego 
w Piaskówce.

Otwarcie polskiej klasy poprzedził 
wspaniały koncert uczniów piaskow-
skiego liceum zorganizowany przez 
Polski Ośrodek Związku Polaków w 
Piaskowce. W ciepłej rodzinnej at-
mosferze deklamowano po polsku 
wiersze, a na zakończenie dzieci 
zaśpiewały piosenkę „Wszyscy Po-
lacy to jedna rodzina”.

Arseniusz Milewski
dk.com.ua

Stosunki rówieńsko-polskie: 
przetrwać kwarantannę

Wydawałoby się, że jak jest kwa-
rantanna, to ma się zbyt wiele czasu 
na wszystko. Przeczytałam porady 
pewnego astronauty, który poleciał 
na rok w kosmos, żeby naukowcy 
zbadali na nim, jak człowiek radzi 
sobie w izolacji. Naukowiec mówi, że 
kiedy kosmonauta mieszkał rok poza 
Ziemią, to przede wszystkim stawiał 
na systematyczność i regularność 
oraz porządek dnia. Rano wstawał, 
pił coś, jadł, sprawdzał urządzenia, 
potem robił obiad, czytał książki itd. 
Absolutnie też nie mieszał czasu pra-
cy i wypoczynku. Postanowiłam też 
trzymać się takiego porządku. Wtedy 
dopiero się okazało, że znowu nie 
mam czasu!

Podczas kwarantanny wcale nie 
bawi mnie siedzenie w domu. My-
ślę nawet, że jeśli nie wykończy nas 
wszystkich koronawirus (może nie!), 
to kiedy wypuszczą nas z domów 
przetoczy się po świecie fala samo-
bójstw, rozwodów, depresji, abnegacji, 
nihilizmu itp. Można bowiem cieszyć 
się sobą długie chwile, ale, jak wie-
my, czas mija, i każdy ma swoją wy-
trzymałość. Możemy się oczywiście 
pocieszać, że to czas na bliskość, wy-
ciszenie, zadumę itd. Ale jasne jest, że 
prędzej czy później „co za dużo, to nie 
zdrowo” itd. Sami rozumiecie…

W tych okolicznościach, kiedy 
czuję, że moja psychika powoli sta-
je się krucha, wiele rzeczy zaczyna 
mnie denerwować. Ostatnio ponow-
nie zgłębiłam znaczenie słowa „sta-
rać się”. Czy ktoś może mi wyjaśnić, 
skąd w ukraińskim narodzie tyle tego 
słowa? Starają się wszyscy.

– Możesz być dzisiaj wcześniej 
w domu? – Postaram się. 

– Dobrze zrobiłeś to zadanie! – 
Dziękuję, starałam się. 

– Postaraj się to zrobić! – No nie 
wiem, ale postaram się!

Na kwarantannie, gdy łatwo mnie 
zdenerwować, znowu przypomniało 
mi się to słowo „starać się”. Zasta-
nawiam się, czy można coś zrobić 
dobrze i bez starania? Czy można 
nie starać się, tylko po prostu zrobić 
i już? Może ludzie po prostu muszą 
się postarać, to znaczy namęczyć 
się, żeby do czegoś dojść? Bo jeśli 
się nie namęczą, to nic z tego nie 
będzie? Może muszą udowodnić, że 
bardzo chcieli i męczyli się starając, 
bo inaczej ich praca nie będzie miała 
tyle wartości, ile by chcieli? Może nie 
mają przyzwolenia zrobić niczego 
od razu dobrze, bo zanim to zrobią, 
obowiązkowo muszą się postarać? 
Więc zrobienie czegoś bez starania 
nie ma takiej wagi? Może nie chce 
im się czegoś robić, więc na wszelki 
wypadek tylko się postarają, a reszta 
przecież i tak nie zależy od nich.

Teraz informacja z ostatniej chwi-
li. Po oddaniu tego tekstu do publika-
cji odebrałam telefon z redakcji, że 
dwa lata temu napisałam już felieton 
o słowie „starać się”. A nie mówiłam? 
Nie wyjdziemy normalni z tej odsiadki 
w domu. Możliwe warianty dlaczego 
się powtarzam: kryzys twórczy, wiek 
lub zasiedzenie.

Podsumowując stwierdzam, że jed-
nak istnieje usprawiedliwiony kon-
tekst dla tego słowa: „Postaram się 
przetrwać tę kwarantannę”.

Ewa Mańkowska
monitor-press.com

Z wielkanocnym barankiem 
do domów starszych 
Polaków w Żytomierzu 
i okolicach

W sytuacji epidemiologicznej, kie-
dy jesteśmy razem, ale jednocześnie 
każdy osobno, zdecydowaliśmy przy-
gotować, w ramach akcji „Wielkanoc-
na solidarność” ludziom, którymi od 
lat opiekujemy się, miłą wielkanocną 
niespodziankę!

Upieczony „baranek”, jajka, sól, 
wielkanocne wyroby ręczne, a także 
w ramach bezpieczeństwa – jednora-
zowe rękawiczki i maski ochronne – to 
wszystko, co przekazaliśmy naszym 
seniorom: Jadwidze Nawrockiej ze 
wsi Leznyki, rejon choroszkowski (r. 
ur. 1926), płk. Zygmuntowi Wengłow-
skiemu z Żytomierza (r. ur. 1925), Ka-
zimierzowi Sytnickiemu z Dowbysza 
(r. ur. 1949), Tamarze Teleszewskiej z 
Żytomierza (r. ur. 1946), Cezarii Paw-
łowskiej z Żytomierza (r. ur. 1929), Bal-
tazarowi Werchoieckiemu z Denysziw 
(r. ur. 1926). Bardzo cieszymy się, że 
na ich wielkanocnym stole znalazły 
się święcone pokarmy. Niech radosna 
nowina, że Chrystus Pan Zmartwych-
wstał, przyniesie wszystkim nam zba-
wienie, pokój, zdrowie i wiarę w lepszą 
przyszłość!

Kiedy przyszliśmy do pani Ce-
zarii Pawłowskiej, stało u niej na 
stole radio, skąd usłyszeliśmy Mszę 
św., transmitowaną przez „Radio 
Maryja”. – Właśnie w ten sposób 
mogę uczestniczyć we Mszy św. 
– ze smutkiem i jednocześnie z ra-
dością w oczach, powiedziała pani 
Cezaria. Wspominała czasy z dzie-
ciństwa, kiedy nie było możliwości 
chodzenia do kościoła, a tym bar-
dziej święcenia pokarmów. 

Pani Jadwiga Nawrocka, pielę-
gnuje tradycji rodzinne, m.in. dziele-
nie się jajkiem, które ma być obowiąz-
kowo pokrojone i każdy z talerzyka 
bierze sobie część jajka.

Pan Kazimierz ze swoją żoną Ja-
dwigą wspomina też, że w czasach, 
kiedy nie wolno było chodzić do 
kościoła, i kościoły były daleko, ale 
święcone pokarmy zgodnie z trady-
cją powinny były znaleźć się na sto-
le wielkanocnym, to wykorzystywali 
święconą sól, którą wcześniej, przy 
okazji święcona była w kościele. Tę 
sól przechowywali i tylko do święce-
nia pokarmów jej używali.

Pan Zygmunt z uśmiechem i 
wdzięcznością przyjął poświęcone 
pokarmy. Przy stole wielkanocnym  
będzie sam, bo jak powiedział opty-
mistycznie – Mamy wytrzymać kwa-
rantannę, a później, to już będziemy 
świętować razem.

Jesteśmy dumni, że niezależnie 
od tego, czy nasi seniorzy święto-
wali święto Zmartwychwstania Pań-
skiego sami czy w gronie rodziny, 
każdy z nich, spożywając pokarmy, 
jednak wie, że my, Polacy jesteśmy 
solidarni.

Dziękuję serdecznie ks. Wal-
demarowi Pawelec, z parafii Boże-
go Miłosierdzia w Żytomierzu (na 
Malowance) za poświęcenie tych 
pokarmów. Dziękuję wszystkim tym, 
którzy dołączyli do naszej akcji. 

Akcja „Wielkanocna solidarność” 
została zorganizowana przez Stu-
dencki Klub Polski w Żytomierzu.

Walentyna Jusupowa
slowopolskie.org

KONStANtY CZAWAGA
tekst
ks. MARIUSZ KRAWIEC
Caritas Spes
Fundacja św. Antoniego
zdjęcia

Ks. Żarkowski zaznaczył, że z po-
wodu liczby chorych na koronawirusa 
i wszelkich ograniczeń najtrudniej-
sza jest sytuacja w Kijowie. – Jako 
pierwsi zgłosili się z do nas z pomocą 
Rycerze Kolumba – mówił dalej. – W 
supermarketach kupujemy produk-
ty, pakujemy w paczki dla naszych 

podopiecznych i rozwozimy razem z 
wolontariuszami. Biskup kijowsko-ży-
tomierski Witalij Krywicki udostępnił 
podwórko konkatedry św. Aleksandra 
do rozdawania bezdomnym gorących 
posiłków, przygotowywanych przez 
siostry Misjonarki Miłości. Wśpierają 
nas też misjonarze oblaci. Przycho-
dzą tam pieszo bezdomni nawet z 
odległych dzielnic Kijowa.

Gdy zabrakło żywności szef 
Caritas-Spes zwrócił się z prośbą 
o pomoc do proboszczów parafii 
wiejskich Kościoła łacińskiego na 
Podolu. – Ks. Józef Pawluk z Mu-
rafy koło Szarogrodu i ks. Stanisław 

Szulak z Krasnego koło Tywrowa po 
ogłoszonej zbiórce zgromadzili tyle 
ziemniaków, cebuli, smalcu, jajek i 
domowych konserw, że musieliśmy 
wysyłać jeszcze jeden transport 
– powiedział ks. Żarkowski. – Do 
katolików dołączyli też ich sąsiedzi 

prawosławni, którzy podzielili się 
żywnością z bezdomnymi stolicy 
Ukrainy. Wielu ludzi przekazuje na 
konto Caritas-Spes swoje skromne 
ofiary – 100, 200, 300 hrywien, aby 
okazać pomoc potrzebującym.

Również diecezjalne Caritas-
Spes współpracują ze zgromadzenia-
mi zakonnymi i świeckimi wolontariu-
szami. W Charkowie została ogłoszo-
na akcja „Skrzynka Miłosierdzia” w 
celu zakupu żywności dla ubogich. 

We Lwowie siostry albertynki na 
piechotę przynoszą ciepłe potrawy, 
środki higieniczne oraz wspierają 

duchowo osoby ubogie, starsze i nie-
pełnosprawne. Zdaniem albertynek, 
ludzie starsi w obecnej chwili prze-
żywają kryzys swojej tożsamości. 
Wiedzą, że nie mogą wyjść na ulicę 
i to jest dla nich przygnębiające. Za-
konnice przygotowują dla nich ciepłe 
potrawy. W niektórych przypadkach, 
gdyby nie przyniosły tym lwowianom 
jedzenia, to gdyby nie umarli od ko-
ronawirusa, na pewno umarliby z 
głodu. 

Prezes Fundacji św. Antoniego 
w Drohobyczu Olga Pawłowska po-
wiedziała dla Kuriera, że w tym roku 
z powodu koronawirusa nie mogli 

zaprosić swoich podopiecznych na 
wspólny poczęstunek wielkanocny. 

– W przededniu Wielkanocy z po-
święconymi przez ks. Jerzego Rasz-
kowskiego pokarmami oraz życze-
niami dotarliśmy do drzwi samotnych 
seniorów naszej Fundacji.

Z pomocą ubogim, chorym 
i bezdomnym
– W trudnym czasie pandemii koronawirusa wszędzie 
na Ukrainie widoczna jest wielka ofiarność naszych ro-
daków – powiedział ks. Piotr Żarkowski, przewodniczący 
Caritas-Spes Ukraina. – W naszej codziennej misji po-
mocy ubogim, chorym i bezdomnym podczas pandemii 
musimy polegać na własnych siłach. Dzięki Panu Bogu 
zgłosiło się sporo ofiarodawców i dobroczyńców wśród 
ludności miejscowej w całym kraju – dodał duchowny. 
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Wiadomości z Bukowiny

MARICZKA PROCIUK
tekst i zdjęcia

Postanowiliśmy nie anulować 
długo oczekiwanego występu, choć 
trudno nam było uniknąć niepoko-
jących myśli. I nie tylko nam. Przy 
wejściu do teatru, w kolejce do 
szatni, w sąsiednich lożach – krótko 
mówiąc wszędzie – mówiono tylko 
o koronawirusie. W przerwie do taty 
zadzwonili krewni mieszkający w 
jednym z bloków na obrzeżu miasta. 
Powiedzieli, że właśnie przez okno 
obserwują sąsiadów mężczyzny, u 
którego znaleziono COVID-19, sztur-
mujących budynek i domagających 
się również izolacji jego żony. To był 
początek „śnieżnej kuli” ukraińskiej 
historii koronawirusa. I jak gorzko 
żartują mieszkańcy Czerniowiec, 
nie w tym mieście trzeba było „robić 
Nowe Sanżary”, mając na myśli pro-
testy... Ale o wszystkim po kolei.

Od czego wszystko 
się zaczęło?

Jak już wiemy, 39-letni „pacjent 
numer jeden” wrócił do Czerniowiec 
z Włoch, jadąc przez Suczawę. 29 
lutego został hospitalizowany z kli-
nicznymi objawami grypy, a 3 marca 
dowiedział się o swojej infekcji ko-
ronawirusa. Należy powiedzieć, że 
jego żona, która całkowicie uspoko-
iła panikę sąsiadów, została odizolo-
wana i była pod obserwacją, ale jak 
na ironię, nie zachorowała.

Omawiając tę wiadomość, oby-
watele Czerniowiec byli sceptycznie 
nastawieni wobec informacji, że męż-
czyzna „pozytywny na COVID-19” 
prawdopodobnie nie był pierwszym 
pacjentem z koronawirusem w mie-
ście, lecz jedynie pierwszym oficjal-
nie zarejestrowanym. Tymczasem 
„pionier” był leczony na oddziale za-
kaźnym szpitala klinicznego obwodu 
czerniowieckiego, skąd został wypi-
sany 20 marca po otrzymaniu dwóch 
z rzędu negatywnych wyników testu 
w odstępie dwóch dni. Przewodni-
czący czerniowieckiej obwodowej 
administracji państwowej Serhij Osa-
czuk i główny lekarz Serhij Cyntar 
powiedzieli o tym dziennikarzom, 
informując też, że obwodowy szpital 
w Czerniowcach został wpisany do 
Księgi Rekordów Ukrainy i otrzymał 
nagrodę w nominacji „Pierwszy pa-
cjent na Ukrainie, który wyzdrowiał 
od COVID-19”. To była dobra wiado-
mość podczas pandemii.

Drugi przypadek zakażenia ko-
ronawirusem w Czerniowcach został 
stwierdzony ponad tydzień później. 
12 marca, u 64-letniego mężczyzny, 
którego żona przybyła z Włoch i któ-
ry też wyzdrowiał. 16 marca dwie 
kolejne kobiety miały pozytywny wy-
nik testów. Oznacza to niemały na 
początku odstęp czasowy pomiędzy 
wiadomościami o nowych zachoro-

waniach. Lecz ponieważ absolutnie 
nie zamierzam przekazywać statysty-
kę czytelnikom, skoncentruję uwagę 
na czym innym. 

Burmistrzowsko-
gubernatorski system 
powiadamiania

Trzeba wyrazić uznanie prezy-
dentowi miasta Czerniowce Oleksi-
jowi Kasprukowi i przewodniczące-
mu obwodowej państwowej admini-
stracji w  Czerniowicach Serhijowi 
Osaczukowi: obaj urzędnicy co-
dziennie przekazują w transmisji na 
żywo w sieciach społecznościowych 
najnowsze wiadomości z niewidzial-
nego, lecz odczuwalnego frontu, in-
formując o nowych decyzjach. 

„Kwarantanna 
to kwarantanna”

Tak w świetle bieżących wydarzeń 
Ukraińcy, a zwłaszcza mieszkańcy 
Czerniowiec, parafrazują odpowiedź 
Petra Poroszenki Wołodymyrowi Ze-
leńskiemu dotyczącą debaty wybor-
czej na stadionie.

Biorąc pod uwagę szybkość 
rozpowszechniania się zakażenia 
koronawirusem oraz oceniając 
możliwości systemu opieki medycz-
nej, władze lokalne reprezentowa-
ne m.in. przez miejską i obwodową 
komisję ds. bezpieczeństwa tech-
nologicznego i ekologicznego oraz 
sytuacji nadzwyczajnych zdecydo-
wały się nie powtarzać smutnego 
doświadczenia innych europejskich 
krajów i miast. W celu prewencji po-
stanowiły więc wprowadzić ograni-
czenia na terytorium regionu, mimo 
iż w Kijowie nie było o tym jeszcze 
mowy.

W związku z tym w obwodzie 
czerniowieckim od 14 marca, po 
informacjach o dwóch potwierdzo-
nych przypadkach zakażenia koro-
nawirusem, ogłoszono reżim sytu-
acji nadzwyczajnej na regionalnym 

poziomie, podczas gdy w pozostałej 
części Ukrainy istniał tylko krajowy 
system kwarantanny dla instytucji 
edukacyjnych.

Zgodnie z reżimem sytuacji nad-
zwyczajnej zamknięto w regionie 
hipermarkety budowlane, supermar-
kety (z wyjątkiem działów spożyw-
czych), centrum handlowe i rynki (z 
wyjątkiem rynku żywności), w tym 
Kalyniwski – jeden z największych 
na Ukrainie.

Dwa dni później, 16 marca, doga-
niając decyzję władz lokalnych rząd 
Ukrainy ogłosił stan sytuacji nadzwy-

czajnej w obwodzie czerniowieckim 
i żytomierskim przerywając również 
połączenia międzyregionalne.

Sytuacja zmieniła się 24 marca, 
kiedy w Czerniowcach do listy za-
wieszonych w pracy, dodano kanto-
ry, stacje naprawy pojazdów, sklepy 
zoologiczne i sklepy sprzedające 
nasiona oraz inne towary związane 
z ogrodnictwem i rolnictwem. 

Zakazy zostały jednak nieco zła-
godzone 31 marca, kiedy Minister-
stwo Ochrony Zdrowia Ukrainy ze-
zwoliło na wznowienie pracy rynków 
żywności pod pewnymi restrykcyj-
nymi warunkami. 2 kwietnia zaczęło 
ponownie działać również Centrum 
Usług Administracyjnych w Czer-
niowcach 

Kolejnym krokiem było całkowite 
zamknięcie obwodu czerniowieckigo 
dla transportu pasażerskiego poprzez 
wprowadzenie specjalnego systemu 
kwarantanny w dniach 3–24 kwietnia. 
Pięć punktów kontroli kwarantanny 
zainstalowano przy wyjeździe i wjeź-
dzie do regionu w pobliżu stacjonar-
nych posterunków policji. Wyjątki były 
przewidziane dla transportu towaro-
wego, tranzytu, infrastruktury krytycz-
nej i transportu rolnego, a także pojaz-
dów osób fizycznych, których miejsce 
zamieszkania jest zarejestrowane w 
regionie lub którzy zamieszkują w re-

gionie i powracają do miejsca stałego 
zamieszkania.

Zaskoczeniem była decyzja o 
usunięciu ustanowionych wcze-
śniej posterunków kwarantanny i 
epidemiologii we wsiach Kolinkiwci 
(rejon chocimski), Łużany (rejon 
kicmański), Czagor (rejon głyboc-
ki), Wielki Kuczuriw (rejon storo-
żyniecki), gdzie zaobserwowano 
ogniska choroby większe niż w in-
nych miejscowościach. W związku 
z tym w sieciach społecznościo-
wych mieszkańcy obwodu zaczęli 
skarżyć się Oleksijowi Kasprukowi 
na nielogiczny charakter takich 
decyzji, mylących kompetencje re-
gionalnej administracji państwowej 
i rady miasta.

Nie tylko ta decyzja była nieja-
sna dla obywateli. W sieci Facebook 
późnym wieczorem 3 kwietnia Serhij 
Osaczuk wezwał bukowińczyków, 
aby nie wychodzili z domu od 13 
godziny w sobotę do 6 godziny w 
poniedziałek 6 kwietnia, zalecając 
kupowanie jedzenia na dwa dni 
naprzód. Jednocześnie nie było 
oficjalnego dokumentu potwierdza-
jącego powyższe zarządzenie. Jak 
później skomentował pan Osaczuk, 
przemówienie miało charakter jedy-
nie rekomendacyjny. Wywołało ono 
jednak wiele emocji, przyczyniając 
się do tłumów i zwiększając kolejki 
przy wejściach do sklepów i super-
marketów.

#zostańwdomu – 
nie dla wszystkich

Jeśli chodzi o miasto, całkowi-
ty zakaz poruszania się środkami 
transportu publicznego nie trwał dłu-
go, ponieważ spotkał się z praktycz-
ną niewykonalnością. Infrastruktura 
krytyczna, oczywiście, nie przestaje 
przecież działać. Dlatego 19 marca 
podjęto decyzję o wznowieniu ru-
chu trolejbusów, pod warunkiem, 
że będą przewozić wyłącznie pra-
cowników usług komunalnych i 
pracowników służb operacyjnych, 
przy tym nie więcej niż 10 osób w 
jednostce transportu na raz. Ponad-
to pasażerowie są zobowiązani do 
okazania specjalnego zezwolenia 
– karty wydanej przez radę miasta, 
która zaświadcza potrzebę dotar-
cia danej osoby do miejsca pracy 
podczas stanu sytuacji nadzwy-
czajnej. Inna rzecz, że takie karty 
zostały wydane przez radę miasta 
w znacznie mniejszej ilości, niż było 
to konieczne dla pracowników róż-
nych przedsiębiorstw, instytucji i or-
ganizacji, których praca nie została 
zawieszona i przeniesiona do trybu 
zdalnego.

W ciągu kilku dni, między de-
cyzją o zakazie transportu publicz-
nego w Czerniowcach a poprawką 
częściowego jego przywrócenia, 
mieszkańcy miasta zaczęli jeździć 
do pracy improwizowanymi „bla-bla-
karami” – właściciele samochodów 
zgodzili się dowozić pracowników 
do miejsc pracy, inicjując kampanię 
w mediach społecznościowych pod 
tytułem „podwieź lekarza do pracy”. 
Akcja miała charakter ogólnoukraiń-
ski, ale stolica Bukowiny nie pozo-
stała na uboczu.

Niejednoznaczne oceny opinii 
publicznej otrzymała decyzja o zor-
ganizowaniu ceremonii pożegnania 
3 kwietnia na placu Centralnym Czer-
niowiec 23-letniego bohatera, obroń-
cy Ukrainy Oleksandra Malanczuka, 
który zginął w konflikcie na Wscho-
dzie. Moralna strona decyzji władz 
lokalnych nie budziła żadnej wątpli-
wości, mimo iż był to kolejny powód 

Jak żyje epicentrum 
koronawirusa na Ukrainie? 
Bilety do teatru na komedię z udziałem słynnych ukraińskich aktorów Ady Rogowcewej i Akhtema Seitablaewa były prezentem 
dla moich rodziców jeszcze na Nowy Rok. Spektakl odbywał się wieczorem 3 marca – dokładnie wtedy, kiedy podano wiado-
mość o pierwszym pacjencie z koronawirusem na Ukrainie. I to właśnie w Czerniowcach, czego nikt się nie spodziewał…
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masowego gromadzenia się ludzi w 
czasie maksymalnych ograniczeń 
spotkań.

Czy jest „broń”?
W końcu marca w jednych ze 

swoich wywiadów zastępczyni prze-
wodniczącego obwodowej admini-
stracji państwowej w Czerniowcach 
Natalia Husak zauważyła, że zakła-
dy medyczne mają wszystko, czego 
potrzebują, ale niektóre są zaopa-
trzone na półtora miesiąca, inne zaś 
– tylko na pół miesiąca. Następnie 
urzędniczka porównała sytuację w 
Czerniowcach z sąsiednimi regiona-
mi i zapewniła, że nasze szpitale są 
dobrze zaopatrzone.

W tym samym wywiadzie Natalia 
Husak powiedziała, że „obecnie ru-
szyła fala dobroczynności, i my (ob-
wodowa administracja państwowa) 
postanowiliśmy nie wpływać na nią 

w żaden sposób. Ludzie mają moż-
liwość i chęć pomocy – to świetnie”. 
Ta wypowiedź została skrytykowana 
w mediach społecznościowych. A 
chodziło tu zwłaszcza o inicjatywę 
lokalnych blogerów, którzy utworzyli 
specjalną stronę w sieci społeczno-
ściowej Instagram, aby zbierać środ-
ki na niezbędny sprzęt dla szpitali 
i środki ochrony indywidualnej dla 
lekarzy. Ta działalność wolontariatu 
otrzymała mocne wsparcie wśród 
miejscowej ludności.

Obszar ten nie został poza uwa-
gą Światowej organizacji zdrowia 
(WHO), której pomoc humanitar-
ną – środki ochrony indywidualnej 
dla lekarzy – otrzymano w połowie 
marca. Jednocześnie obwód został 
zaopatrzony w systemy testowe oraz 
szybkie testy identyfikacji osób zaka-
żonych koronawirusem.

Jeśli chodzi o inną pomoc, to 
pierwsza partia pomocy Fundacji Ar-
senija Jaceniuka „Odkryj Ukrainę” do-
tarła do Czerniowiec 20 marca. A na 
początku kwietnia poprzez Platformę 
Solidarności (Fundacja Petra Poro-
szenki) 200 paczek spożywczych 
dotarło do wrażliwych społecznie 
grup ludności w mieście. W ramach 
programu „Oddychaj! Razem prze-
ciwko koronawirusowi” również Pri-
vatBank przekazał sprzęt medyczny 
do szpitali w Czerniowcach o warto-
ści 4,7 mln hrywien.

Od początku kwietnia w centrach 
medycznych Bukowiny jest więc 60 
sztucznych wentylatorów płuc różnej 
jakości, z czego 33 w Czerniowcach. 
Proces ich naprawy w razie potrze-
by i zakupu nowych jest w toku. Tak 
przynajmniej zapewniają urzędnicy.

Inną kwestią są zasoby ludz-
kie, w związku z czym Departament 
Ochrony Zdrowia regionalnej admini-
stracji państwowej w Czerniowcach 
prosi osoby posiadające lub otrzy-
mujące wykształcenie medyczne o 
pomoc na zasadzie wolontariatu w 

walce z rozprzestrzenianiem się ko-
ronawirusa.

Czy bukowińczyków 
przybyło?

Według Serhija Osaczuka, do 
Bukowiny przed oficjalnym zamknię-
ciem granic przyjechało z zagranicy 
około półtora tysiąca pracowników 
i turystów, a także wracających, już 
z pomocą Ministerstwa Spraw Za-
granicznych po 18 marca.

Szef administracji prosi wszyst-
kich, którzy wrócili z zagranicy do 
czerniowieckiego regionu, aby świa-
domie się odizolowali i pozostali w 
domu, a także dołączyli do bazy da-
nych takich osób, wypełniając spe-
cjalny formularz Google.

W tym kontekście pojawia się 
logiczne pytanie, na ile jak mieszkań-
cy regionu poradzą sobie z wypeł-
nieniem tej aplikacji online. Co wię-

cej, czy każdy ma takie możliwości 
techniczne. W końcu dlaczego nie 
miano by współpracować z Państwo-
wą służbą graniczną Ukrainy w celu 
gromadzenia i systematyzacji tych 
danych bezpośrednio przy przekra-
czaniu granicy Ukrainy? Pytanie po-
zostaje otwarte.

Zjednoczona koronawirusem 
Bukowina

Interesujące byłoby znalezienie 
w obecnej sytuacji podobieństw po-
między Czerniowcami a Suczawą 
jako stolicami północnej i południo-
wej Bukowiny w ocenie zagranicz-
nych mediów.

Po obu stronach granicy ukra-
ińsko-rumuńskiej miasta te stały się 
epicentrami rozprzestrzeniania się 
koronawirusa w dwóch sąsiednich 
państwach. Należy jednak zauwa-
żyć, że do niedawna w ukraińskich 
mediach praktycznie nie było publi-
kacji na ten temat. Jak dotąd byliśmy 
znacznie lepiej poinformowani o sy-
tuacji w walce z koronawirusem, po-
wiedzmy, we Włoszech lub w Niem-
czech, niż w sąsiedniej Rumunii.

Obecnie powiat suczawski jest 
niestety nazywany „rumuńską Lom-
bardią”, gdzie m.in. 24 marca poin-
formowano, że u przewodniczącego 
suczawskiej rady powiatowej Georga 
Flutura zdiagnozowano COVID-19.

Tak chyba wygląda zjednocze-
nie historycznego regionu Bukowi-
ny, żartują dziennikarze.

Sytuacja zmienia się codzien-
nie, dlatego władze miasta i obwodu 
starają się szybko i skutecznie re-
agować na wyzwania.

Wiemy jednak prawdopodobnie 
tylko to, że przez długi czas nie straci 
swojej aktualności mem internetowy 
mówiący o tym, że aby uchronić się 
przed koronawirusem należy myć 
ręce przez 30 sekund, to znaczy 
tyle ile trwa jeden refren napisanej w 
Czerniowcach „Czerwonej ruty”.

tOMASZ KOSSAKOWSKI

I tak, żeby płot udało się posta-
wić, potrzebna jest specustawa, za-
kładająca masowe wywłaszczenia. 
Znając nasze realia zajęłoby to z 
poprawkami w ekspresowym tempie 
od 12 do 24 miesięcy. 

Płot mierzyłby 1200 km. Płot 
miałby się zaczynać przy Zalewie Wi-
ślanym, a kończyć w Bieszczadach. 
Metalowa siatka, taka jak te zabez-
pieczające autostrady przed zwierzę-
tami, oddzieliłaby Polskę od Federa-
cji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy. 

Pierwszym pomysłem tego typu 
był projekt ministerstwa rolnictwa, w 
którym powstał projekt specustawy 
w tej sprawie, zbudowanie gigan-
tycznego płotu miałoby kosztować 
235 mln złotych.

Ministerstwo chciało, aby pie-
niądze na inwestycję pochodziły 
z budżetu państwa; konkretnie ze 
środków przeznaczonych na inwe-
stycje w poszczególnych wojewódz-
twach, rezerw celowych i pieniędzy 
przeznaczonych na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. Projekt do-
puszczał także finansowanie budowy 
i utrzymania płotu przez samorządy.

Zdaniem resortu rolnictwa, ba-
riera miała powstrzymać dziki zza 
wschodniej granicy kraju. A co za 
tym idzie, pomóc powstrzymać roz-
przestrzenianie się ASF. Ta zabójcza 
dla świń choroba przywędrowała do 
Polski cztery lata temu za sprawą 
dzików właśnie zza wschodniej gra-
nicy. Projekt specustawy zakładał 
uproszczenie procedur administra-
cyjnych potrzebnych przy budowie.

Właściciele gruntów, na których 
miałaby powstać bariera, byliby trak-
towani tak jak przy budowie dróg 
czy linii wysokiego napięcia. Grunty 
byłyby zajmowane, a niezadowoleni 
z wyceny właściciele mogliby docho-
dzić swoich roszczeń przed sądem. 
Ale już po fakcie, czyli po przejęciu 
gruntu.

Drugim pomysłem i poważnym 
argumentem był napływ uchodź-
ców w pierwszej połowie 2015 roku. 
Znacznie wzrosła liczba imigrantów 
przybywających na Węgry. W 2014 
roku zarejestrowano w Biurze Imi-
gracyjnym i Obywatelskim 42 777 
wniosków o udzielenie azylu. Liczba 
ta w pierwszej połowie 2015 r. prze-
kroczyła 57 tysięcy. Do połowy lipca 
granicę przekroczyło nielegalnie 78 
tys. osób, z czego 77 600 przybyło 
od strony Serbii, znajdującej się poza 
strefą Schengen.

Rząd węgierski 17 lipca 2015 
zdecydował o tym, że podobnie do 
granicy grecko-tureckiej i bułgarsko-
tureckiej, zamknie zieloną granicę na 
odcinku węgiersko-serbskim. Zgod-
nie z przyjętą uchwałą rządu, należy 
wybudować tymczasowy płot o dłu-
gości ok. 175 km i wysokości 4 m w 
celu zabezpieczenia granicy.

Węgierskie Zgromadzenie Na-
rodowe w dniu 6 lipca 2015 roku 
przyjęło poprawkę ustawy dotyczą-
cej granicy państwowej, zgodnie 
z którą wprowadza się, licząc od 
granicy Węgier, 10 metrowej szero-
kości pas przeznaczony do budowy, 
montażu i eksploatacji „urządzeń 
zapewniających ochronę porządku 
na granicy”. 

Państwo ma prawo do korzysta-
nia ze znajdujących się tam nieru-
chomości ze względu na interes pu-
bliczny, a ich właściciele otrzymają 
odpowiednie odszkodowanie.

Budowę pierwszego odcinka pło-
tu w okolicy Mórahalom rozpoczęły 
13 lipca 2015 pododdziały węgier-
skiej armii. 18 lipca ukończono 175-
metrowy odcinek próbny.

Na posiedzeniu z 21 lipca 2015 
roku rząd węgierski zdecydował 
o budowie płotu zgodnie z drugą 
wersją, oprócz 30–40 km trudno do-
stępnego odcinka, gdzie będą leża-
ły zwoje drutu ostrzowego. Wzdłuż 
ogrodzenia umieszczone będą tabli-
ce informujące migrantów o położe-
niu przejść granicznych, a również 
o tym, że nielegalne przekraczanie 
granicy jest przestępstwem.

Według badania fundacji Száza-
dvég Alapítvány przeprowadzonego 
21 lipca 2015 roku na tysiącu osób, 
97% Węgrów zna plan budowy ogro-
dzenia, a większość z nich (61%) 
zgadza się, że w ten sposób próbu-
je się zmniejszyć imigrację. Planowi 
przeciwnych jest 27%, a 12% nie 
wyraziło opinii.

Trzeci argument podali nam nasi 
dobrzy sąsiedzi ze wschodu, a kon-
kretnie Federacja Rosyjska. Podczas 
ostatniego majdanu stratedzy krem-
lowscy świetnie wychwycili drobne 
niuanse związane z brakiem odpo-
wiednich zabezpieczeń na granicach 
byłego Układu Warszawskiego. 

I takim sposobem zaczęto upra-
wiać turystykę podrzucając tzw. 
„zielone ludziki”. Tak było na Krymie, 
potem w Doniecku i Ługańsku. 

Pomysł budowy ogrodzenia na 
granicy między Ukrainą a Rosją wy-
sunął ówczesny gubernator obwodu 
dniepropietrowskiego na wschodniej 

Ukrainie i jeden z najbogatszych oby-
wateli kraju Ihor Kołomojski. Zapro-
ponował on zbudowanie na granicy 
z Rosją płotu na wzór tego istnieją-
cego między Izraelem a Autonomią 
Palestyńską. 

Zabezpieczenia mają obejmo-
wać długość granicy około 2000 km 
na linii Sumy – Charków – Donieck 
– Ługańsk. Na szczególnie zagrożo-
nych odcinkach mają powstać rowy 
czołgowe, drut kolczasty, zasieki, płot 
pod napięciem, detektory ruchu oraz 
system flar i min. Dodatkowo co 20 
km mają się znajdować wieżyczki 
strażnicze wraz z kamerami.

Jeśli projekt uda się zrealizować 
będzie to największa ufortyfikowana 
granica w całej Europie (dla porów-
nania linia Maginota wynosiła 450 

km). Oprócz problemów wynikają-
cych ze skali przedsięwzięcia istotną 
przeszkodą jest oczywiście trwający 
konflikt w części separatystycznych 
regionach: Doniecku i Ługańsku 
przez które musi przebiegać linia ob-
serwacyjna dla zupełnej szczelności 
granic.

I tu mamy zarówno dość długi 
odcinek granicy z Federacją Rosyj-
ską, jak i jej sojusznikiem wojskowym 
– Białorusią. Nie zapomnijmy też, że 
Rosjanie mogliby wykorzystać od-
cinek granicy polsko-ukraińskiej do 
przerzucenia ludzi w cywilu na teren 
naszego kraju. 

Czwartym argumentem już w za-
sadzie powtarzającym się jest nowa 
fala uchodźców z Azji, która została 
sztucznie stworzona przez rząd tu-
recki. I tu tzw. „Szlak Bałkański” zo-
stał tak naprawdę zamknięty zarów-
no przez Węgry, jak i mniejsze kraje, 
które w ten czy inny sposób ufortyfi-
kowały i uszczelniły swoją granicę. 

Realnym zagrożeniem jest po-
jawienie się alternatywy dla „Szlaku 
Bałkańskiego” będzie to nowy kieru-
nek, wiodący przez Bułgarię, Rumu-
nię i Ukrainę do granicy ze Słowacją 
i Polską. 

Tak czy inaczej, do sprawy trze-
ba podejść poważnie. Wydaje mi się, 
że sprawa powinna zostać poruszo-
na zarówno przez opinię publiczną, 
jak i na szczeblu rządowym. 

Czy Polska potrzebuje bariery 
bezpieczeństwa na Wschodzie
Pytanie zasadnicze, jakie sobie sam zadaję od jakiegoś 
czasu to – czy rzeczywiście jest nam potrzebny płot gra-
niczny na wschodniej granicy, a jeśli tak, to jak ma on wy-
glądać. Innym zagadnieniem jest czy owa mityczna kon-
strukcja nie zrazi do nas naszych sąsiadów. 
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Trzymają Państwo w rękach wy-
dawnictwo wyjątkowe. Wyjątkowe, 
ponieważ pozwala zatrzymać czas. 
Przenieść się do świata już minio-
nego i wydobyć go z zapomnienia. 
Przywołać dawne zdarzenia, przeży-
cia, tragedie i radości, będące udzia-
łem polskich mieszkańców ziem, któ-
re w wyniku dziejowych zawieruch 
znalazły się poza granicami Polski. 
Wydawnictwo to pozwala ocalić dla 
obecnych i przyszłych pokoleń ich 
historie rodzinne, obrazki z życia co-
dziennego, wygląd miejsc. Zebrane w 

całość tworzą obraz kresowej Polski 
i Polaków, którzy mimo przeciwności 
i rozmaitych szykan ze strony władz 
sowieckich próbowali zachować swo-
ją odrębność narodową, kultywować 
polskie święta, polską kulturę, trady-
cje i obyczaje. 

Co ważne, wspomnienia te zosta-
ły zebrane przez przedstawicieli naj-
młodszego pokolenia − wnuków czy 
prawnuków ich autorów, które dzięki 
odkrywaniu przeszłości własnych ro-
dzin dowiedziały się czegoś więcej o 
swoich korzeniach. Ma to niebagatel-

Zapomniane. Odzyskane. 
Polska pamięć pokoleń  (dokończenie z nr poprzednich)

ne znaczenie dla wzmocnienia ich po-
czucia tożsamości narodowej i świa-
domości otrzymania w spadku po 
przodkach dziedzictwa kulturowego, 
dla zainteresowania ich − młodych 
Polaków, dzisiejszych mieszkań-
ców Ukrainy − polską przeszłością 
Kresów, a także zbudowania w nich 
dumy z bycia Polakami.

Wydawnictwo to nigdy by nie 
powstało, gdyby nie projekt Fun-
dacji Wolność i Demokracja „Nie-
podległość i Pamięć”, zrealizowany 
w roku 2018 – roku obchodów 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Był on adresowa-
ny do młodych osób pochodzenia 
polskiego, które miały za zadanie 
przeprowadzić wywiad z najstar-
szym członkiem rodziny i na pod-
stawie uzyskanych informacji spisać 
te wspomnienia. Wiele jest w tych 
relacjach zdarzeń radosnych, wiele 
smutnych, są opowieści o zsyłkach 
do Kazachstanu czy na Syberię, o 
represjach. Przeprowadzającym wy-
wiady udało się wydobyć na światło 
dzienne unikalne przekazy, które 

mają wartość nie tylko wspomnie-
niową, ale i historyczną.

Do projektu zostało zaproszo-
nych 800 uczniów polskich szkół so-
botnio-niedzielnych, którzy nie ukoń-
czyli 25 roku życia, zamieszkałych 
na zachodniej i centralnej Ukrainie. 
Niniejsze wydawnictwo pokazuje 
zaledwie małą cząstkę ich pracy, ale 
jakże reprezentatywną. Zamieszczo-
ne w nim dokumenty i zdjęcia pocho-
dzą z archiwów rodzinnych.

LILIA LUBONIEWICZ

Niepodległość i Pamięć

JANISŁAW ZAJARNY

Maria (ur. 1910) i Feliks (ur. 1905) 
Kotwiccy mieli czworo dzieci: Walen-
tego, Janinę, Bolesława i Józefa. Z 
czworga rodzeństwa tylko dwoje do-
żyło wieku dorosłego. Walenty zmarł 
w wieku dwóch lat, a najmłodszy, Jó-
zef,  dziewięć dni po urodzeniu. Ciocia 
Janina i mój dziadek Bolesław przeżyli 
represje lat 1937–1938, II wojnę, pod-
czas której zginął ich ojciec, i trudny 
czas powojenny, kiedy aresztowano 
mamę. 

Do początku represji w 1937 
roku w domu mówiło się polsku, ale 
potem nie było to możliwe. Rodzina 
spaliła wszystkie polskie czasopi-
sma i książki. Nikt już nie czytał po 
polsku, a nauczone wcześniej wier-
sze i piosenki musieli zapomnieć. 
Święta obchodzono w tajemnicy, po 
chichu. 

Pradziadek Feliks Kotwicki Karło-
wicz (1905–1944) był krawcem i szył 
w domu ubrania, poza tym pracował 
na budowie i jako kierowca. W 1944 

ELŻBIEtA ZEMBYCKA

Moi rodzice oboje urodzili się we 
wsi Medwedowa [ukr. Медведеве] 
w obwodzie żytomierskim. Tato 
Jan Turowski (1921–2006) był nie-
zwykle ciekawym świata człowie-
kiem, niespokojnym duchem, który 
interesował się wszystkim, co było 
modne. Uprawiał zboża, warzywa, 
hodował bydło, zajmował się rze-
miosłem, myślistwem. Mogę śmiało 
powiedzieć, że był wszechstronnie 
wykształconym człowiekiem. Nato-
miast mama Maria z domu Kotwic-
ka (1919–1988) zajmowała się do-

wiadra węgla dla głodnych dzieci 
została oskarżona o kradzież wła-
sności państwowej i skazana na 
więzienie w kolonii karnej. W ten 
sposób Janina i Bolesław na kilka 
lat zostali pozbawieni mamy. Ciocia 
Janina mieszkała potem ze swoją 
rodziną w Gruzji i tam zmarła, a 
dziadek Bolesław do końca życia 
w Winnicy. 

jak ważne jest pielęgnowanie tra-
dycji, powtarzał, że trzeba kochać 
Ojczyznę i Boga. 

W Emilczynie, sąsiedniej wsi, 
kościół św. Apostoła Mateusza 
zamieniono na magazyn, ale kie-
dy jeszcze można było do niego 
chodzić, to każdy wyjazd na mszę 
w Emilczynie był dla nas wielkim 
wydarzeniem. Często na ulicy 
rozmawialiśmy po ukraińsku, bo 
mówienie po polsku groziło prze-
śladowaniami, zesłaniem, śmier-
cią. Władze chciały z nas zrobić 
Rosjan. Za bycie polskim patriotą 
groziły surowe kary. Jestem jednak 
pewna, że każdy Polak pamiętał o 
świętach narodowych i radował się 
w sercu w te dni. Byli tacy, którzy 
wyrzekali się swojego pochodzenia 
i wiary, żeby tylko przeżyć. Trudne 
to był czasy.

W Medwedowej i okolicznych 
wsiach mieszkało wielu Polaków. 
Starali się trzymać razem, bronić 
wiary i zachowywać ją. Ludzie ci 
kochali i cenili wolność, pielęgno-
wali tradycje. Byliśmy nieco inni od 
ukraińskich rodzin, ponieważ ob-
chodziliśmy wyłącznie święta ka-
tolickie. Najbardziej lubiłam Boże 
Narodzenie. Przygotowania do nie-
go rozpoczynały się w listopadzie 
od porządków. W grudniu chodzi-
łam z babcią na roraty, w adwencie 
często spotykaliśmy się za stołem, 
żeby pośpiewać i poopowiadać 
bożonarodzeniowe opowieści. Był 
to taki czas spokoju. Wieczerzę 
wigilijną zaczynaliśmy od modli-
twy i dzielenia się opłatkiem, pod 
obrusem kładliśmy siano, a w ką-
tach stawialiśmy snopy zboża. Nie 

mieliśmy pięknie udekorowanej 
choinki, ale tak zwane rózgi. Moim 
ulubionym daniem były placki z 
miodem i makiem. Dla niespo-
dziewanego gościa zostawialiśmy 
puste miejsce przy stole, a dla 
zmarłych mama wynosiła jedzenie 
przed dom. Bardzo tęsknię za dzie-
ciństwem spędzonym w Medwedo-
wej, były to najlepsze momenty w 
moim życiu. 

Na polskim cmentarzu w Me-
dwedowej pochowani są moi ro-
dzice i bliskie mi osoby. Często 
tam jeźdźmy, aby pomodlić się, 
posprzątać groby, uczcić pamięć 
zmarłych. To bardzo ważne dla nas 
miejsce. Przekazujemy z pokolenia 
na pokolenie pamięć o przodkach, 
polskie tradycje i miłość do Ojczy-
zny. Pamiątek rodzinnych, oprócz 
kilku fotografii, niestety nie mamy.

Kościół pw. św. Mateusza 
Apostoła w Emilczynie

Polacy i Ukraińcy mają inne podejście do tożsamości. Tym się różnimy

Wspomnienia Antoniny Kowtoniuk

Antonina Kowtoniuk (z domu 
turowska) w młodości 
mem, ogrodem, tkała, darła pierze, 
dużo czasu poświęcała dzieciom, a 
potem wnukom. 

W czasie wojny oboje zostali wy-
wiezieni na przymusowe roboty, tata 
hartował stal w Niemczech, a mama 
pracowała jako pomoc domowa w 
Austrii. 

W domu oczywiście rozmawiali-
śmy po polsku. Moi trzej bracia: Jan, 
Anatolij i Władysław najbardziej lu-
bili czytać książkę Władysława Beł-
zy „Katechizm polskiego dziecka”. 
Dużo było też modlitewników, bo 
modliliśmy się także po polsku, co-
dziennie klękaliśmy z mamą do ró-
żańca. Potem wiele książek zostało 
spalonych. 

Z nastaniem komunizmu nie 
wolno było chodzić do kościoła, a 
odgrywał on wielką rolę w budowa-
niu poczucia polskości, bo właśnie 
ksiądz opowiadał o Polsce, o tym, 

Rodzice, Maria i Jan turow-
scy

Mamy typowo polski charakter – głębokie poczucie 
wolności, zdolność do poświęceń, wytrwałość 
i cierpliwość w trudnych sytuacjach

Wspomnienie o dziadku 
Bolesławie Kotwickim

Dziadkowie, Zinaida i Bolesław z córką Aloną, czyli moją 
mamą, 1988 rok

Prababcia Maria Kotwicka 
z wnuczkami Natalią (od le-
wej) i Maryną, lata 60.

roku zbłąkany odłamek pozbawił go 
życia w wieku 39 lat. 

Mój dwuletni dziadek Bolesław i 
dziewięcioletnia ciocia Janina stra-
cili ojca, a prababcia Maria (z domu 
Jasińska) męża. Od tej pory sama 
musiała zarabiać na utrzymanie 
dzieci. Zbierała niespalony węgiel 
z pociągów, leżący w hałdach na 
polach węglowych. Za kradzież 

W domu zawsze mówiło się, że 
jesteśmy Polakami, bo mamy typowo 
polski charakter: głębokie poczucie 
wolności, zdolność do poświęceń, 
wytrwałość i cierpliwość w trudnych 
sytuacjach. Jesteśmy z tego bardzo 
dumni. 

Całe swoje krótkie życie słyszę o 
Polsce, że to kraj naszych przodków. 
I jestem z tego dumny.
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LERA tUSZKOWA

Urodziłem się w miejscowości 
Stołpce na Białorusi. Do II wojny 
światowej była tam Polska. O tym 
mówili mi rodzice i dziadkowie. 
Opowiadali także o naszym pol-
skim pochodzeniu, choć nieczęsto, 
bo mogło to stać się początkiem 
kłopotów. Za czasów radzieckich 
nie można było mówić o Polsce, 

tową był w tym miasteczku kościół 
św. Kazimierza i klasztor Dominika-
nów, ale potem zostały zniszczone. 
W latach dziewięćdziesiątych ko-
ściół odbudowano. Moi dziadkowie 
Józefa i Aleksander Owczukowie 
obchodzili w nim 50. rocznicę złoże-
nia przysięgi małżeńskiej. 

Wielu Polaków mieszkających w 
Stołpcach pracowało w instytucjach 
państwowych, na kolei i w tartaku. 

JARYNA WASYLYK

Stanisławów [w II RP stolica 
województwa stanisławowskiego], 
moje rodzinne miasto, to wyjątkowe 
miejsce. Tu przyszedłem na świat, tu 
urodziły się moje dzieci i wnuki. Sta-
nisławów jest mi bardzo bliski, prze-
żył wiele rzeczy, a ja przeżywałem je 
razem z nim. Chodziłem do szkoły 
nr 7, gdzie wszystkie lekcje były w 
języku polskim. Uczono nas historii, 
literatury, gramatyki. W trzeciej klasie 
nauczyłem się wiersza Jana Kocha-
nowskiego „Na zdrowie” i pamiętam 
go do dziś. Bardzo lubiłem szkołę, 
kolegów, nauczycieli. Wesoło było, to 
był nasz drugi dom. 

Zanim poszedłem do szkoły, 
mówiłem tylko polsku, bo Polacy w 
Stanisławowie rozmawiali po polsku, 
Ukraińcy po ukraińsku. Do 1939 roku 

nią i po niemiecku zapytał: „Jude?”. 
Przestraszona dziewczyna zanie-
mówiła. W tym momencie faszysta 

Władysław Karpiński, zdję-
cie współczesne

wy, pod koniec września jej resztki 
broniły Warszawy]. Po kolejnej prze-
granej bitwie w okolicach Łukowa 
dziadek dostał się do niemieckiej 
niewoli. Za uczestnictwo w kampanii 
wrześniowej został odznaczony me-
dalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939” .

W trakcie powrotu w rodzinne 
strony, przy przekraczaniu Bugu, 
został wzięty do radzieckiej niewoli i 
był w niej aż do 1941 roku. W domu 
o tym się nie mówiło.

ANIA WÓJCICKA

Moja prababcia Alicja miała trzy 
lata, a jej siostra Witalia roczek, 
kiedy NKWD zabrał im tatę. Był rok 
1938. Aleksander Makowski został 
rozstrzelany prawdopodobnie w Ży-
tomierzu. Miał 30 lat. Razem z nim 
zginął jego brat Konstantyn. Mama 
prababci Helena z domu Arcinow-
ska miała problemy ze znalezieniem 
normalnej pracy, z dostaniem się 
na studia ze względu na polskie 
pochodzenie. Okrutny los spotkał 
też siostry Heleny, które zostały 
wywiezione na Sybir. Jedna z nich 
zmarła w pociągu, nie wytrzymała 
podróży. Kuzynowi Romanowi Arci-
nowskiemu udało się ocalić życie, 
bo wojna zastała go na wycieczce 
w Częstochowie i nie mógł wrócić 
do Berdyczowa. Bolszewicy nękali 
rodzinę Arcinowskich już wcześniej. 
Dziadkowi prababci Alicji Aleksan-
drowi Arcinowskiemu, który był in-
żynierem kolejarzem i budował kolej 

od Janowa do Berdyczowa, zabrali 
dom i zmusili do przeniesienia się 
do małego mieszkania, tylko dlate-
go, że był Polakiem. 

Prababcia od zawsze wiedziała, 
że jest Polką. Jej rodzina, tak jak inne 
polskie rodzinny, przeżyła tragedie 
zabieranych nocą ojców i starszych 
braci, aresztowanych matek i sióstr, 
wywożonych dziadków i babć. Te tra-

gedie i ból jednoczyły Polaków, a naj-
trudniejsze chwile pomagał przetrwać 
kościół. Po kryjomu modlili się na ró-
żańcu, chodzili na lekcje religii, święto-
wali Wielkanoc i Boże Narodzenie. 

Moja prababcia urodziła się w 
Berdyczowie, potem mieszkała w 
Winnicy. Przed śmiercią bardzo czę-
sto śpiewała razem z siostrą Witalią 
piosenkę „Cicha woda brzegi rwie”.

Moi przodkowie z Berdyczowa, 1910 rok

Wspólna tragedia i kościół jednoczyły polskie rodziny

Wspomnienie o prababci Alicji Zajcewej z d. Makowskiej

Polaków wyróżniało to, że pomagali sobie nawzajem

Wspomnienia Olega tuszkowa

Rodzinna fotografia. W pierwszym rzędzie: dziadek Alek-
sander Owczuk, Oleg tuszkow, babcia Józefa Owczuk; w 
drugim rzędzie: tata Witalij tuszkow, mama Wanda tuszko-
wa (z domu Owczuk), Lena Owczuk (Barbaszyńska) i wujek 
Czesław Owczuk
obchodzić świąt narodowych. W 
domu obchodziliśmy święta religij-
ne, Boże Narodzenie i Wielkanoc. 
W te dni chodziliśmy do kościoła, 
a potem spotykaliśmy się w domu 
przy uroczystym stole. Dużo śpie-
waliśmy, bo moi dziadkowie bardzo 
lubili śpiewać. 

Moi rodzice mieli mnie jednego. 
Tata Witalij Tuszkow urodził się w 
Rosji w miejscowości Korkino w ob-
wodzie czelabińskim, a mama Wan-
da Owczuk w miejscowości Nowiki 
Wielkie [w II RP w województwie 
białostockim], potem mieszkała w 
Stołpcach [w II RP w województwie 
nowogródzkim]. Przed II wojną świa-

Polaków wyróżniało to, że pomagali 
sobie nawzajem. 

Po drugiej stronie rzeki Niemen 
we wsi Świerżeń Nowy jest kościół 
św. Piotra i Pawła, w którym władze 
sowieckie urządziły magazyn nawo-
zów. W latach osiemdziesiątych bra-
łem udział w odnawianiu tej świątyni. 

Dziadek Aleksander Owczuk 
dostał w 1938 roku wezwanie do 
wojska. Służył w 20 Dywizji Piecho-
ty Wojska Polskiego. We wrześniu 
1939 roku bronił granicy polsko-ra-
dzieckiej, a po 17 września dywizja 
została przerzucona na zachodnie 
tereny Polski [20 DP od początku 
września walczyła w okolicach Mła-

Dziadek Aleksander Owczuk 
jako żołnierz 20 Dywizji Pie-
choty Wojska Polskiego 

Medale i odznaczenia dziad-
ka Aleksandra Owczuka

Książki, które były w ro-
dzinnym domu

Matka, Bóg, Polska – to credo 
prawdziwego Polaka

Wspomnienia 
Władysława Karpińskiego

Władysław Karpiński

Władysław Karpiński z siostrą

były w mieście kościoły, polskie ulice, 
np. Belwederska, 3 Maja, Słowackie-
go. Potem przyszli Sowieci i wszytko 
zniszczyli, poprzerabiali kościoły na 
sklepy, kina.

Święta w naszej rodzinie były 
bardzo ważne, ja najbardziej lubi-
łem Boże Narodzenie – dzielenie 
się opłatkiem, bardzo rodzinny czas. 
Każdej zimy chodziłem z kolegami 
kolędować. Był Jurek Kozłowski, 
Krzysiek Różycki, bliźniaki Wikuś i 
Pikuś. Śpiewaliśmy cały dzień różne 
piosenki. W tłusty czwartek dom był 
pełen pączków z różnymi nadzienia-
mi, a na Zielone Świątki zbieraliśmy 
szuwary. Msza święta była w każdą 
niedzielę, bez wyjątku. 

Moja mama, Anna Karpińska, 
urodziła się w Buczaczu [w II RP w 
województwie tarnopolskim, dziś w 
obwodzie tarnopolskim] w 1899 roku, 
zajmowała się domem, a tato urodził 
się w okolicach Tarnopola w 1900 
roku. Był pracownikiem gazowni. 
Wiele mi opowiadał o Polsce, o swo-
im dzieciństwie. Miałem też młodszą 
siostrę (ur. 1938 r.), która zmarła w 
wieku 26 lat.

Kiedy zaczęła się wojna, zaczęły 
się wywózki, aresztowania, wojenny 
terror. Pewnego wieczoru, kiedy 
wracałem z pracy, zobaczyłem idącą 
po drugiej stronie ulicy dziewczynę, 
piękną z czarnym włosami. Żydów-
ka, ale nie miała gwiazdy Dawida 
na ramieniu. Naprzeciw niej szedł 
Niemiec. Zatrzymał się tuż przed 

oddał dwa strzały, celując prosto w 
twarz dziewczyny. I poszedł dalej, 
jak gdyby nic się nie stało, jakby to 
robił codziennie. Nie można tego 
zapomnieć.

Mojego ojca zabrali Niemcy za 
to, że był Polakiem. Wysłano go do 

III Rzeszy i słuch po nim zaginął. Nie 
wiem, gdzie jest jego mogiła. 

Nie dostał żadnego medalu, ale 
myślę, że na zawsze zostanie boha-
terem swojej Ojczyzny – Polski. Bo 
czasami bohaterami zostają nie ci, 
którzy maja złoto wpięte w klapę, ale 
ci, którzy całym sercem kochali swój 
kraj i oddali za niego życie.

Polskie pochodzenie to najważ-
niejszy element, który determinuje 
bieg życia człowieka.
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Szczerbiec, Miecze grunwaldzkie, Świę-
ty murzyn, Święty Brunon z Kwerfurtu, Pan 
Twardowski, Wampirzyca, Boskie i cesarskie, 
Kto palił czarownice?, Kraj bez stosów, Cmen-
tarz prostytutek, Piekarski, Polskie terytoria 
zamorskie, Piętnastu chłopów na umrzyka 

skrzyni, Waza przeciw Wazie, Czy ktoś chciał-
by zostać Krzyżakiem?, Krzyżacy i Priwislency, 
Czarna wołga, Jak Zabłocki na mydle, Kanał 
Augustowski, Kaplica czaszek, Rzeź Pragi, 
Złodzieje i kolaboranci, Podlasie – kraina ma-
giczna. Tatarzy. Podlasie – kraina magiczna. 
Święty Ilia. Królestwo przyrody, Święta Lipka, 
45 000 niewolników, Człowiek-ćma, Morskie 
opowieści, W morzach coś jest!, Złoto ukryte, 
Meteoryt tunguski, Monstrualne fale, Olbrzymy, 
Pochowani żywcem, Przepowiednia z Tęgobo-
rzy, Tajemnica latarni Eileanmor, Trup w szafie, 
Ubi leones, Wir oregoński, Wybrzeże Szkiele-
tów, Czy duchy straszą?, Grób rodziny Chase, 
Generał Stanisław Sosabowski.

O tym wszystkim w I tomie „Opowieści 
niezwykłych” Szymona Kazimierskiego. 

Pierwszy tom „Opowieści” to 400 stron, pły-
nących wartkim strumieniem opowieści, które 
nikogo nie pozostawią obojętnym. To twór nie-
zwykły, podobnie jak i niezwykłą była osoba jej 
autora.

Szymon Kazimierski, bo o nim właśnie 
te słowa, był z nami od początku wydawania 
pisma. Bez niego Kurier Galicyjski nie byłby 
tym czym jest dzisiaj. Był jednym z tych pu-
blicystów, na którego teksty czekano, o które 
spierano się. A zresztą przeczytajcie sami….

Generał Stanisław Sosabowski, Baba, 
Duchy pilotów, Afrit, Nie ma, nie ma wody na 
pustyni…, Artykuł nieświąteczny. Boże Naro-
dzenie, Do stratosfery, Kamienie przechowują 
pamięć, Misiek, katecheta i mądre zwierzęta, 
Koniec świata, Pszczeli kryzys. CCD – kosz-
mar w pasiekach, Uruchomiony w roku 1895 
taran wodny, Zapomniana technika starożytno-
ści, Zapomniany geniusz, Zbigniew Cybulski, 
Zderzenie cywilizacji?, Ołeksa Dowbusz. Bo-

hater czy bandyta?, Kozacy, Jarema, Kudak, 
Wasyl Wyszywany, Symon Petlura, Generał 
Marko Bezruczko, Jurko Tiutiunnyk, Pawło 
Szandruk. Niestereotypowy kawaler Virtuti Mi-
litari, Cud nad Wisłą, Pułapka na Rasputina, 
Wstrętna broń, Zaginiony batalion, Osiem lat 
pod ziemią, Stary – opowieść sprzed lat, Je-
dzie pociąg z daleka, Morze, nasze morze…, 
Kanał Elbląski, Kasztanka, Mówi Warszawa. 
Leokadio, nastaw radio, Pociąg symbol – 
Luxtorpeda, Oni zmienili losy wojny, Piękna 
Helena, Kosztowny gniot. Pechowiec, Wódka 
Baczewskiego. 

Pasjonująca lektura….

„Opowieści niezwykłe” Szymona 
Kazimierskiego, tom I, II i III można 
zamówić w naszej redakcji. 
Cena tomu I to 220,00 UAH + koszt 
wysyłki (na terenie Ukrainy). Cena 
tomu II –  45,00 PLN (razem z koszta-
mi wysyłki na terenie Polski. 

Kontakt: 
nataliakostyk@wp.pl 
tel.:+380995281836 

Kupując wydane przez nas książki, wspoma-
gasz słowo polskie na Wschodzie i umożli-
wiasz wydanie kolejnych pozycji.

W III tomie „Opowieści niezwykłych” Szy-
mona Kazimierskiego przeczytasz m.in. : Naj-
cięższe czołgi świata, „Dora” – stalowe mon-
strum, Sowieci na amerykańskich czołgach, 
Polak, Japończyk – dwa bratanki, Westerplat-
te bez pozłoty, Wawer 26 grudnia 1939 roku, 
Przedmoście rumuńskie, Dziwaczne zakoń-
czenie wielkiej wojny, Powstanie Warszawskie. 
Pierwszy sierpnia dzień krwawy, Warszawskie 
dzieci,  Powstanie Warszawskie. Borgward, Za-
mach stanu, A teraz ja! Generał Sikorski, Obo-
zy generała Sikorskiego, Operacja „Wrench”, 
Nieudolność czy zbrodnia, Początek II wojny 
światowej. Wolne Miasto, Centralny bunkier 
Hitlera – Wolfsschanze, Kobyła, Suka i Kobieta 
z psami, Otto. Żołnierz, który nie chciał zabijać, 
Niedźwiedź Wojtek vel Voytek, Potworne trage-
die na morzu, Jak powstała radziecka bomba 
atomowa, Odbudowa Warszawy oraz inne 
ciekawe opowieści... 

Film-spacer, film-nostalgia, film-wspom-
nienie… Opowieści dawnych mieszkańców 
Stanisławowa (dziś Iwano-Frankiwska) skon-
frontowane z pejzażami dzisiejszego miasta. 
Stare kamienice zachowały atmosferę przed-

wojennego Stanisławowa, która ożywa we 
wspomnieniach ich mieszkańców. Historie za-
bawne, sentymentalne i tragiczne pokazujące 
życie codzienne jego mieszkańców, którzy po 
wojnie zmuszeni byli do opuszczenia dziedzic-
twa wielu pokoleń. Historie o latach dziecinnych, 
szkolnych i młodzieńczych pełne są ciepła i 
wzruszeń. Ale te z okresu wojny mają odcień 
bardziej tragiczny. W kontraście widzimy dzisiej-
szy Gród Rewery, jego mieszkańców, uśmiech-
niętych, radosnych, świętujących i śpieszących 
do spraw codziennych – gromadzących swe 
własne wspomnienia…

Film wyróżniony na Festiwalu Filmów Emi-
gracyjnych EMIGRA 2018, laureat III miejsca 
na Festiwalu Losy Polaków w kategorii film 
historyczny (2018).

Film ballada. Piękne rozległe pejzaże 
Pokucia, a w tej scenerii wieś, która powo-
li odchodzi w niebyt – wieś o niespotykanej 
nazwie Święty Józef. Miejscowość, która pod 
koniec XIX wieku powstała w miejscu wykar-
czowanych podgórskich borów, zamieszkała 
była przez Polaków przybyłych z Zachodniej 

Galicji. Tuż obok rodzinna miejscowość Fran-
ciszka Karpińskiego. Z trzynastu ulic wsi, a w 
zasadzie prawie miasteczka, Święty Józef, bo 
była tam szkoła, kościół, posterunek policji, 
karczma i prawie 600 domów, po wojnie po-
zostały jedynie ich fundamenty i bryła kościoła 
wysadzona w powietrze na początku lat 60. 
W to miejsce przesiedlono nowych mieszkań-
ców, którzy w bardzo ciepły sposób opowiada-
ją o swoich poprzednikach – Polakach. 

Obecnie żyje się tu co prawda spokojnie 
w zagubionej wiosce, wśród sadów, zasa-
dzonych częściowo jeszcze przez pierwot-
nych mieszkańców, ale wieś powoli wymiera, 
jak i wiele jej podobnych. Wypowiedzi dzisiej-
szych mieszkańców swoimi wrażeniami prze-
plata redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego 
Mirosław Rowicki. Niespodziewane zakończe-
nie…, ale to zostawiamy już wyłącznie nasze-
mu widzowi.
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Tu, w Czarnohorze, chmury płyną poniżej 
nas…, a nad nimi na górze Pop Iwan dumnie 
stoją mury dawnego obserwatorium astrono-
micznego Uniwersytetu Warszawskiego im. 

Wiele jest wspaniałych nekropolii na 
świecie, ale chyba żadna nie dorównuje 
Cmentarzowi Łyczakowskiemu. Tu na wzgó-
rzu wśród drzew spoczywa historia Polski. 

Tradycyjnie 1 listopada cmentarz ożywa 
i rozbłyskuje tysiącami światełek – jest to 
akcja Światełko Pamięci dla Cmentarza Ły-
czakowskiego, wspierana przez Konsulat Ge-
neralny RP we Lwowie i rodaków w Polsce. 
Jest to też rocznica tragicznych wydarzeń w 
historii Lwiego grodu – „miasto okazało się za 
małe na aspiracje niepodległościowe obu na-
rodów” – Polaków i Ukraińców. Wydarzeniom 
tragicznym niestety towarzyszą groby. Tu kres 
swojej ziemskiej drogi znaleźli powstańcy li-
stopadowi i styczniowi oraz uczestnicy innych 
zrywów. Tu spoczęły Orlęta Lwowskie. Dziś 
wiele nagrobków odzyskuje swój pierwotny 
bogaty wygląd, a cmentarz Obrońców Lwowa 
odzyskał prawie swój pierwotny stan po znisz-
czeniach z okresu sowieckiego…

Józefa Piłsudskiego – potocznie zwane Białym 
Słoniem. 29 lipca 1938 roku obiekt został otwar-
ty. Chociaż obserwatorium działało jedynie rok, 
stało się legendą. Po wojnie, rozszabrowane, 
popadało w ruinę. Dzięki dwóm pasjonatom 
i zapaleńcom – dyrektorowi Studium Europy 
Wschodniej Janowi Malickiemu i rektorowi Uni-
wersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefany-
ka w Iwano-Frankiwsku Ihorowi Cependzie Bia-
ły Słoń zaczyna odżywać. W 2007 roku uczelnie 
podpisały umowę o wspólnych działaniach w tej 
dziedzinie i od tej pory trwają prace. Niestety 
surowy górski klimat pozostawia niewiele cza-
su, ale już obiekt zabezpieczono przed dalszą 
rujnacją, a w 2012 roku dach znów pokryła mie-
dziana blacha… Biały Słoń się odradza. I o tym, 
a także o pięknej Czarnohorze jest ten film.

Płyty z filmami można zamówić w naszej redakcji. Cena jednej płyty 78,00 UAH 
+ koszt wysyłki (na terenie Ukrainy); 25 PLN razem z kosztami wysyłki do Polski.
Kontakt: nataliakostyk@wp.pl; tel.:+380995281836. 

Materiały filmowe telewizji Kuriera Galicyjskiego obej-
rzano już ponad milion razy na kanale Youtube 
(www.youtube.com/user/KurierGalicyjski). 
Kanał na Youtube należy do Grupy Medialnej Kuriera 
Galicyjskiego. Na dzień dzisiejszy w wolnym dostępie 

jest ponad 1150 materiałów filmowych, które zostały 
obejrzane ponad milion razy. Ponad 60% przeglądów 
przypada na Polskę.
Subskrybuj nasz kanał KurierGalicyjski na Youtube 
(www.youtube.com/user/KurierGalicyjski) 
i dowiaduj się pierwszy o nowych filmach.
Bądź nadal z nami i nie przegap kolejnych materiałów 
Kurier Galicyjski TV!

PONAD MILION PRZEGLĄDÓW 
kanału telewizyjnego 
Kurier Galicyjski tV

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

KOD PRENUMERAtY  
УКРПОШТА  68416

Cena prenumeraty pocztowej: 
1 miesiąc          9,00 UAH
3 miesiące       27,00 UAH 
6 miesięcy       54,00 UAH
12 miesięcy     108,00 UAH

Zawiadamiamy, że w redakcji są do na-
bycia kompletne oprawione roczniki Kuriera 
Galicyjskiego z lat 2007–2018, a również 

Roczniki Kuriera Galicyjskiego i Polaka Małego 
są do nabycia w naszej redakcji

roczniki Polaka Małego z lat 2012–2018. 
Cena roczników na Ukrainie po 350 UAH 
za jeden oraz koszty wysyłki, a z wysyłką do 
Polski – 130 PLN.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt: 
Natalia Kostyk, 
tel.: +380 995281836;
+380 949933520; 
0380 322531520;
e-mail: 
nataliakostyk@wp.pl

Radio Kurier Galicyjski nadaje w środy w Radiu 
Wnet audycję „Studio Lwów” o godzinie 9:15 
(10:15 czasu ukraińskiego). W audycji prezentu-
jemy aktualne wydarzenia we Lwowie i na Ukra-
inie. Zapraszamy ciekawych gości.

Radio Wnet jest dostępne w Warszawie na czę-
stotliwości 87,8 FM i w Krakowie na częstotliwo-
ści 95,2 FM. Ponadto Radio wnet można słuchać 
na stronie: Wnet.fm (link do playera: 
https://wnet.fm/wp-content/themes/wnet/player.php)
Przy okazji informujemy, że w czwartki o tej sa-
mej godzinie jest nadawane Studio Wilno.

Radio Kurier Galicyjski 
nadaje w Radiu Wnet!
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MARIUSZ OLBROMSKI 

Msza św. żałobna i uroczystości 
pożegnalne – jak zostało uzgodnione 
z rodziną Zmarłego – odbędą się w 
Warszawie, po odwołaniu stanu epi-
demii, w późniejszym terminie, kiedy 
możliwy będzie udział w uroczysto-
ściach przedstawicieli władz, dele-
gacji ze Lwowa, przyjaciół z zagra-
nicy (USA, Kanada, Wielka Brytania, 
Dania), przedstawicieli organizacji 
kresowych, w tym przede wszystkim 
Oddziałów Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Wschodnich z całej 
Polski.

Janusz Wasylkowski, wybitnie 
zasłużony dla Lwowa, założyciel i pre-
zes  Instytutu Lwowskiego – Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
Kresów Wschodnich, redaktor naczel-
ny „Rocznika Lwowskiego”, poeta, pi-
sarz, dramaturg, aforysta, publicysta, 
redaktor programów telewizyjnych, 
edytor, znakomity bibliofil i kolekcjo-
ner, zmarł 14 kwietnia w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Radości 
koło Warszawy. Wcześniej przebył 
operację i był leczony w Wojskowym 
Instytucie Medycznym w Warszawie 
przez ponad miesiąc, gdzie stan jego 
zdrowia, dzięki rzeczywiście świetnej 
opiece lekarskiej, znacznie się popra-
wił. Kiedy przewoziłem go do Radości 
lekarze dawali nadzieję na długie jesz-
cze lata życia i sądziliśmy, że z tego 
właśnie zakładu, gdzie przebywa w 
dobrych warunkach wielu podopiecz-
nych, będzie nadal kierował pracami 
Instytutu Lwowskiego i zespołu re-
dakcyjnego Rocznika Lwowskiego. 
Niestety, stało się inaczej. 

Przyszedł na świat 2 sierpnia 
1933 roku, w szpitalu przy ul. Kur-
kowej we Lwowie, mieście, któremu 
poświęcił swą twórczość, różno-
rodne prace, całe życie. Ochrzczo-
ny został w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny. Jego ojciec, Marian, był 
kolejarzem. Matka – Maria, z domu 
Nahorny, zajmowała się domem. 
We Lwowie rodzina Wasylkowskich 
przeżyła hitlerowskie oblężenie 
miasta w 1939 roku, a później ko-
lejne okupacje: pierwszą sowiecką, 
niemiecką i ponowne wkroczenie 
w 1944 Armii Czerwonej do miasta, 
po czym matka z małym Januszem 
wyjechali do Zakopanego. Jak opo-
wiadał, rok później, w Krakowie, w 
obozie dla Polaków wysiedlonych 
ze Lwowa, spotkał przypadkowo, 
jakimś cudem, ojca. Rodzina wyru-
szyła, jak większość wypędzonych, 
na Ziemie Zachodnie. Chodził do 
szkoły i zdał maturę w Zielonej Gó-
rze, gdzie – jak wspominał – układał 
satyryczne wiersze antystalinowskie, 
które budziły śmiech wśród kolegów 
i grozę nauczycieli. Był polonistą, 
ukończył studia na Uniwersytecie 
Wrocławskim, nieprzypadkowo wła-

śnie w mieście, gdzie zręby uczelni 
po wojnie tworzyło głównie środo-
wisko akademickie Lwowa i gdzie 
przesiedliło się tysiące mieszkańców 
miasta znad Pełtwi. Jego poczucie 
humoru, jakże typowe dla rodowi-
tych lwowian, zapewne sprawiło, 
że założył we Wrocławiu Studencki 
Teatrzyk Satyry „Ponuracy” (1955), a 
także reżyserował tam kilka progra-
mów Teatrzyków „Szubak” i „Bleff” 
(1958–1960). We Wrocławiu rozpo-
czął twórczość literacką, debiutował 
i napisał, między innymi sztukę – ko-
medię „Wszystko przepadło” (1957), 
którą wystawił po latach Teatr Fre-

kiem artystycznym Teatru Rozrywki, 
gdzie zrealizował 45 spektakli. W 
latach 1987–1988 kierował teatrem 
„Buffo”. Równocześnie rozwijał swą 
różnorodną twórczość. W Warsza-
wie powstało jego kilkanaście sztuk 
teatralnych, m.in: „Węzeł rodzinny” 
i „Upalny dzień” (1963), „Ten trze-
ci” (1965), „Dyptyk katastroficzny” 
(1975), „Królewski błazen” (1984), 
„Trzasnęło nas po fajrancie” (1985). 
Jego sztuki były prezentowane nie 
tylko na scenach teatrów polskich, 
ale i zagranicznych, m.in. czechosło-
wackich, a także w telewizji i w radiu: 
w Telewizji Zachodnio-Niemieckiej w 

działał przy parafii pw. św. Trójcy na 
Solcu w Warszawie, pod opieką ks. 
prof. Marka Kiliszka. W 1990 r. za-
łożył Instytut Lwowski jako prywatne 
przedsięwzięcie wydawnicze, które 
w dużej mierze sam w miarę swo-
ich skromnych możliwości finanso-
wał. W 1991 r. ukazał się pierwszy 
tom „Rocznika Lwowskiego” pod 
jego redakcją. Dotychczas ukazało 
się 21 tomów „Rocznika”, w dru-
ku jest następny. Na łamach tego 
wydawnictwa ukazują się teksty 
nie tylko autorów krajowych, ale i 
w znacznym stopniu autorów pol-
skich zamieszkałych na Ukrainie. 
W roku 2010 wspierany przez grupę 
przyjaciół, przekształcił wydawnic-
two w Fundację „Instytut Lwowski 
– Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego Kresów Wschodnich”. 
Był też wielokrotnym uczestnikiem 
Dialogu Dwóch Kultur  – spotkań 
intelektualistów,  pisarzy polskich i 
ukraińskich w Krzemieńcu i innych 
miastach. Przyczynił się do ocale-
nia i popularyzacji folkloru i kultury 
muzycznej Lwowa redagując i publi-
kując, między innymi, takie książki 
jak: „Piosenki lwowskiej ulicy”, „Nie 
ma jak Lwów. Śpiewnik lwowski do 
1939”, „Lwowska piosenka na wo-
jennym szlaku”. Jest też autorem 
cennej monografii „Teatr z ulicy 
Kopernika. Polski Teatr Ludowy we 
Lwowie 1958–2008” (2008). Pisał 

odbyło się w dniu 12 lutego 2019 
roku w siedzibie Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w 
Warszawie, a które miałem zaszczyt 
prowadzić. Był laureatem nagród, 
m.in. został wyróżniony drugą na-
grodą (przy pierwszej nieprzyzna-
nej) w konkursie Opery Narodowej 
na libretto dla Opery Kameralnej 
(1985). Otrzymał też wyróżnienie 
honorowe Nagrody Literackiej im. 
Władysława Reymonta „za wszelkie 
zasługi dla ocalenia pamięci Lwowa” 
(2008). Jego twórczość i działalność 
na rzecz Lwowa i Kresów z latami 
była coraz bardziej znana i ceniona, 
co znalazło odzwierciedlenie także 
w przyznawanych mu przez różne 
gremia odznaczeniach i nagrodach. 
Został uhonorowany, m.in. Złotą Od-
znaką Związku Ziem Wschodnich w 
Londynie (1993), Medalem „Pro me-
moria” (2005), Nagrodą specjalną 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego (2008), Złotym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”  
(2011), Orderem „Polonia Mater 
nostra est” (2012) oraz wyjątkowym 
wyróżnieniem, jakim jest tytuł Kusto-
sza Pamięci Narodowej IPN (2017), 
wręczonym na Zamku Królewskim 
w Warszawie.  

Janusz Wasylkowki był człowie-
kiem dobrym, pełnym błyskotliwego 
humoru, ciekawych, niekiedy zaska-
kujących pomysłów, chęci pomocy 
potrzebującym, życzliwym ludziom 
i światu; wytwarzał wokół siebie 
pogodną i przyjazną atmosferę. Był 
– jak wspomniałem – wybitnym i nie-
strudzonym kolekcjonerem, zbiera-
czem różnych pamiątek ze Lwowa, 
dokumentów, książek, map, obra-
zów, sztychów. Także kolekcji grafik, 
chyba największej jaka istnieje w 
kraju, która ostatnio była prezento-
wana – w części – na wystawach w 
Muzeum – Pałac w Wilanowie oraz 
w Senacie RP. Do ostatnich dni ży-
cia pracował nad monumentalnym 
dziełem „Encyklopedia Lwowa” oraz 
nad słownikiem „Bałak Lwowski”, a 
także nad dalszą częścią monografii 
o dziejach Polskiego Teatru Ludo-
wego we Lwowie. Miał rozliczne 
kontakty we Lwowie, w kraju, Euro-
pie. Jego różnorodne badania nad 
kulturą i dziejami Lwowa, mądrze 
prowadzone przez lat dziesiątki z 
miłością i bezgranicznym poświę-
ceniem, są wielkim i trwałym jego 
wkładem w ocalenie pamięci i bu-
dowanie narodowej świadomości 
o mieście „Semper Fidelis”. Cześć 
Jego Pamięci!

Zdjęcia są ze spotkania w czasie 
jubileuszu 65-lecia pracy twórczej Ja-
nusza Wasylkowskiego. Wieczór od-
był się 12 lutego 2019 r. w siedzibie 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. 

Pożegnanie Janusza Wasylkowskiego
16 kwietnia w kaplicy kościoła pw. Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie odbyło 
się nabożeństwo przy trumnie Janusza Wasylkowskiego z udziałem nielicznych 
– z powodu pandemii – najbliższych współpracowników i przyjaciół Zmarłego: 
Bogdana Kasprowicza, Mariusza Olbromskiego, Krzysztofa Smolany z Instytutu 
Lwowskiego oraz przedstawiciela rodziny Zmarłego – Pawła Wasylkowskiego. 
Modlitwę przy trumnie poprowadził ks. prof. Józef Naumowicz. W imieniu zebra-
nych przemówił Jan Kasprowicz (tekst mowy drukujemy obok). 
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Janusz Wasylkowki (od lewej) i Mariusz Olbromski

Janusz Wasylkowki 

dreum. Po jednym spektaklu sztukę 
zdjęła ze sceny cenzura. Był też, po 
„polskim październiku” współzałoży-
cielem i współpracownikiem tygodni-
ka „Poglądy” we Wrocławiu (1956–
1957). Od 1961 zamieszkał w War-
szawie i zajął się dziennikarstwem, a 
także wrócił do swych zamiłowań te-
atralnych; pracował w tygodniku har-
cerskim „Drużyna” (1964–1966) oraz 
w „Życiu Gospodarczym” (1966), 
w latach 1972–1974 był kierowni-

Mainz, w Telewizji BBC w Londynie, 
telewizji w Ostrawie i w radiu w Bra-
tysławie. Jego dramaty tłumaczone 
były na język angielski, niemiecki, 
serbski, chorwacki i duński. 

Najważniejszą jednak i najbar-
dziej owocną sferą działania Janu-
sza Wasylkowskiego były sprawy 
Lwowa i Kresów Wschodnich. Od 
1982 r. uczestniczył w pracach i był 
jednym z organizatorów podziem-
nego zespołu Historii Lwowa, który 

też wiersze o Lwowie, które zostały 
zebrane, między innymi, w zbiorze 
„Są słowa. Wiersze o Mieście, któ-
re samo się nie obroni” (2002). Był 
członkiem Warszawskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
a jego twórczość literacka znalazła 
uznanie zarówno wśród pisarzy, 
krytyków, jak i czytelników. Można 
to było odczuć na spotkaniu zor-
ganizowanym z okazji jego jubile-
uszu 65-lecia pracy twórczej, które 

Przegląd wydarzeń
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Żegnaj przyjacielu

Odszedł poeta. Odszedł poeta 
lwowski – i nie biją dzisiaj dzwony 
wszystkich lwowskich kościołów, a 
ulicą Piekarską nie sunie w rytmie 
żałobnego marsza nieprzebrana 
rzesza lwowiaków w kierunku łycza-
kowskiej nekropolii.

Nic to, nawet tu w Warsza-
wie staje nas u trumny tylko pięć 
osób..., choć przecież wiemy, że 
bólem i smutkiem ściśnięte są serca 
lwowiaków w całej Polsce, za grani-
cą i w samym Lwowie.

O tempora!
Odszedł lwowski poeta, jakżeż w 

takiej chwili nie zawołać słowami „Pie-
śni żałobnej” ormiańskiego poety –
Głęboki serca lament
zanoszę ku Tobie Panie,
wejrzyj i nie odtrącaj,
miłosierny Panie.

Odszedł lwowski poeta, który 
całe swoje życie i mienie poświęcił 
ralizacji zadania, które wyznaczył 
inny lwowski poeta – „A o Lwowie pa-
miętać, pamiętać, pamiętać...”.

Jakżeż nie przypomnieć w tej 
chwili tegoż poety „Strof lwowskich” – 

Śmierć na obczyźnie nas wymiata
jak pajęczyny w kącie.
Coraz nas mniej z tamtego świata,
co się oddala i odlata
i tylko po nas dzwony dzwońcie.

Coraz to ktoś upada obok,
coraz topnieją nasze rzędy
i dawnej słychać krzyk komendy:
„Szlusuj!”
I ścieśnia się czworobok
i zamykają się szeregi,
bez przyjaciela,
bez kolegi...

Drogi Przyjacielu – jako wiatyk 
na tę Twoją ostatnią drogę przyjmij 
wiersz innej lwowskiej poetki, której 

wiersze drukowałeś, o której pisałeś, 
a która krótko przed swoją śmiercią 
napisała:
Idę w nieogarnione
w świetlistą jasność gwiazd,
idę w nieogarnione,
dokąd odpływa czas.
Wszystko
każde słowo i gest,
wszystko co było i będzie
tam jest...

Wierzymy – Januszu – że 
wszystko tam jest, wierzymy, że 
Aniołowie Boży już prowadzą Twoją 
duszę ku łyczakowskim kwaterom 
w raju, gdzie już z powitaniem w 
lwowskim bałaku czekają Twoi przy-
jaciele – Szolgina, Janicki, Michotek 
i Szczepko i Tońko, i dawny Lwów 
cały... 

Kochany Januszu – całe życie 
byłeś facecjonistą, nie opuszczał 
Cię lwowski humor, a Twoje afo-
ryzmy, limeryki i fraszki stale krą-
żą wśród nas. Pozwól więc, że na 
ostatnią drogę wraz z niebiesko-
czerwonym bukietem dodamy to co 
sam napisałeś –
Powłóczysz się po świecie
mój panku,
z tęsknotą, wierną kochanką,
powłóczysz, powłóczysz,
a na końcu zamarzysz
o łyczakowskim cmentarzu...

Żegnaj Przyjacielu...

Po tym pożegnaniu ciało śp. 
Janusza Wasylkowskiego zostało 
skremowane, a urna z prochami 
złożona w kaplicy kościoła Matki 
Boskiej Loretańskiej, do czasu kie-
dy będzie możliwe zorganizowanie 
właściwych uroczystości żałobnych 
z pełną mszą świętą i odprowadze-
niem prochów w kondukcie żałob-
nym na warszawski cmentarz „Na 
Wólce”. 

Tak to się dziwnie dzieje na tym 
świecie, że dopiero śmierć bliskich 
osób uświadamia nam, że odszedł 
bardzo serdeczny i bliski przyjaciel, 
który dla nas poświęcił wiele swego 
czasu i uwagi. Dopiero wtedy za-
czynamy doceniać wszystko to, co 
nas łączyło i jak wiele tej osobie za-
wdzięczamy.

Janusz Wasylkowski był wielkim 
przyjacielem naszego teatru, erudytą, 
niestrudzonym badaczem lwowskiej 
historii, a przede wszystkim kultury 
Lwowa i jego twórców.

Niespożyta energia, z którą pene-
trował losy naszego miasta i bogac-
two jego kultury wprost zadziwiały, 
ale dopiero teraz uzmysłowiły, jak 
wiele dokonał ten niemłody już prze-
cież wierny lwowianin, choć od lat za-
mieszkujący w Warszawie.

Spotkaliśmy się po raz pierwszy 
chyba w 1970 roku w moim dawnym 

mieszkaniu przy ulicy Teatralnej w 
słynnym gmachu hr. Skarbka. Za-
interesował się wówczas niedługim 
przecież, bo 12-letnim życiorysem 
Polskiego Teatru Ludowego i od tego 
czasu zbierał wszystko, co się dało 
na nasz temat, dzielnie wspomagany 
przez swojego rówieśnika, szkolnego 
kolegę Janusza Tyssona.

Z dumą chwaliliśmy się artykuła-
mi, które pojawiały się w polskiej pra-
sie o naszej działalności, oczywiście 
pióra Janusza Wasylkowskiego, a 
ponieważ był człowiekiem parającym 
się pisarstwem podrzucał nam od 
czasu do czasu swoje sztuki teatralne 
i różne lwowskie „Misztygałki” – do 
dziś mam wyrzuty sumienia, że nie 
udało mi się wprowadzić do repertu-
aru żadnej Jego propozycji – zawsze 
był ktoś ważniejszy.

Nasz przyjaciel godnie znosił 
taką sytuację i nie ustawał w propa-

gowaniu działalności polskiej sceny 
we Lwowie, kołacząc do różnych in-
stytucji z prośbą o wsparcie. Tak się 
zrodziła książka „Teatr z ulicy Koper-
nika”, jak dotychczas najpełniejsza 
rejestracja naszego 50-lecia. Już 
wkrótce zabrał się do opracowania 
kolejnych 10 lat, ale śmierć przerwała 
ten szlachetny zamiar.

Janusz Wasylkowski był tak 
często z nami, czy to podczas wy-
stępów w Warszawie, czy na pró-
bach we Lwowie na ulicy Kopernika, 
zdawało się, że jest jednym z nas, a 
teraz o Jednego za mało...

Żegnamy Cię, Drogi Przyjacielu, 
mając tę świadomość, jak wiele Ci 
zawdzięczamy.

w imieniu zespołu artystów 
Polskiego Teatru Ludowego 

we Lwowie
Zbigniew Chrzanowski

Januszowi Wasylkowskiemu

Gdzie pójdziesz myślą  znowu 
obraz lwowski,
choć tamto życie znikło – na nowo 
się toczy.
Gdzie sięgniesz ręką – cieszą twoje 
oczy
książki znad Pełtwi i z Kresów 
uroczych.
I żyjesz tutaj – podwójnym istnieniem:

pogłębiony tęsknotą – uskrzydlony 
cierpieniem.

Piller i sławny też Altenberg widzą 
z dala pewno 
Twoje serdeczne dzieło –
„Rocznik Lwowski”, 
który jak Feniks wstaje ciągle 
z nieistnienia 
tylko mocą twej pracy i mądrej 
miłości. 

Warszawski latarnik

Mowa pożegnalna
(W kaplicy kościoła pw. Matki Boskiej Loretańskiej, 
przy trumnie Janusza Wasylkowskiego, którą 
w imieniu obecnych wygłosił Bogdan Kasprowicz).

Wielki przyjaciel naszego teatru

Z wielkim bólem serc i smutkiem dusz zawiadamiamy, że w dniu 14 
kwietnia, po ciężkiej chorobie zmarł

śp. JANUSZ WASYLKOWSKI 

urodzony we Lwowie w 1933 r. 

Poeta, dramaturg i dziennikarz, laureat wielu krajowych 
i zagranicznych nagród literackich, znany, uznany i kochany 

przez lwowiaków „Cives leopoliensi semper Fidelis”.
Założyciel i prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 

Kresów Wschodnich – Instytut Lwowski, 
były Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 
Redaktor Naczelny „Rocznika Lwowskiego”, 

Kustosz Pamięci Narodowej IPN.

Msza św. i uroczystości pożegnalne odbędą się w Warszawie,
po odwołaniu stanu epidemii, o czym powiadomimy publicznie.

Za zarząd i radę Instytutu Lwowskiego Bogdan Kasprowicz, 
Mariusz Olbromski, Krzysztof Smolana

Jakżeś się w mowie lwowskiej 
rozsłonecznił,
że czas warszawski śpiewnym 
słowem złocisz.
I trwasz w wieżowcu sam niczym 
latarnik,
kiedy stolica w falach reklam błyska
i po horyzont szum za oknem 
głuchy toczy.

Wiersz z książki Mariusza 
Olbromskiego „Róża i kamień”, 

Londyn – Rzeszów – Lwów, 2012
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Rozmowy Kuriera

Przykuwa uwagę muzyką 
i sceniczną zadziornością. 
Eksperymentuje, zaskakuje, 
wzrusza. ZUZA WIŚNIEW-
SKA – o roli wychowania, 
fertyczności kobiet oraz 
(nie tylko artystycznej) zgo-
dzie z samą sobą. Rozma-
wiała ELA LEWAK. 

Mówisz o tym, że „jesteś 
gadułą, a muzyka sama do 
Ciebie przychodzi”.

Lubię gadać, to prawda. (śmiech). 
W ogóle jestem stworzeniem towa-
rzyskim – i to bardzo. W moim przy-
padku muzyka też jest „bardzo to-
warzyska”, bo cały czas coś tam się 
tłucze w mojej głowie. (śmiech)  A ja 
ufam swoim pomysłom. Choć znam 
teorię, w komponowaniu i tak kieruję 
się intuicją.

Weszłaś w świat autor-
skiej piosenki z przytupem. 
Zaczęłaś pisać dopiero trzy 
lata temu, a masz na koncie 
znaczące nagrody i wyróż-
nienia.

Na festiwalach wykonywałam 
najpierw cudze utwory, ale koledzy 
poeci pisali, dobrze się z tym czuli, 
realizowali się, więc stwierdziłam, że 
może ja też zostanę takim „bardem”. 
Chciałam należeć do grupy „twór-
ców”, a nie tylko „wykonawców”.

A następnie stwierdziłaś, 
że określenie „bard” abso-
lutnie do Ciebie nie pasuje.

Idea bardowska skończyła się w 
naszym kraju wraz z upadkiem wła-
dzy komunistycznej. Podobnie stało 
się z piosenką studencką, która w 
tamtym czasie stanowiła wentyl dla 
twórców i społeczeństwa. Dziś nie ma 
już potrzeby, by śpiewać piosenki za-
angażowane, a jeśli się one pojawia-
ją, to traktują o nieco innych warto-
ściach i korzystają z innych środków 
wyrazu. Znaczenie poezji też jest 
współcześnie zupełnie inne.

Porównywanie waszej 
twórczości do tego, co było, 
nie ma sensu?

Bard kojarzy mi się z człowie-
kiem, który wychodzi sam z gitarą 
na scenę – i gra. Tylko on buduje 
całą dramaturgię swojego występu. 
Bardzo imponuje mi, gdy taka osoba 
cechuje się sporą charyzmą i potrafi 
przyciągnąć widza na dłużej, wcią-
gnąć go w świat swojej opowieści. 
Niemniej, osobiście nie utożsamiam 
się do końca z taką formą przeka-
zu. Nie chciałabym być nazywana 
bardem, bo po pierwsze – nie piszę 
tak jak oni, a po drugie – gdy sama 
występuję, mam ochotę dać słucha-
czowi coś więcej niż tylko dobrą treść 
i emocje.

Na przykład?
Nieco bogatsze instrumenta-

rium, muzyczne inspiracje czy wa-
lory wizualne związane z ciekawie 
dobranym strojem czy scenografią 
koncertu. Bardowie nie mają takich 
elementów, bo ich nie potrzebują. 
Bliżej mi chyba do nazwania siebie 
„songwriterem” albo „twórcą muzy-
ki alternatywnej”. Wynika to z tego, 
że chodzi mi o tworzenie muzyki, 
a nie konkretnego gatunku. Mam 

szacunek do poezji, do skrupulatnie 
napisanych tekstów, ale jednocześnie 
chcę sprawić, by ich wykonanie było 
bardziej współczesne. Dlatego nie 
nazwałabym tego, co robię, „poezją 
śpiewaną”. Zwłaszcza że od zawsze 
byłam fanką przeróżnej muzyki, od 
mocnego uderzenia po hiphopową 
gadkę. Bardzo doceniam takie połą-
czenia, jak chociażby w przypadku 
Justyny „Sieni” Sieniuć, mojej festi-
walowej koleżanki. Gitara, prosty bit, 
raperski sznyt i treść. Da się!

Może kiedyś mnie najdzie, by 
zrobić show sceniczny jak Ralph Ka-

minski? Albo wymarzę sobie koncert 
z orkiestrą symfoniczną, bo czemu 
nie? Chcę eksperymentować, chcę 
próbować, chcę robić nowe projek-
ty. Chcę poruszać. Chcę dostarczać 
ludziom czegoś, co im zostanie w 
głowie, za pomocą różnych form wi-
dowiska. Spotkania ze sztuką powin-
ny być nie tylko przyjemne, ale także 
zostawiać coś po sobie: wspomnie-
nie, uczucie, emocję. To akurat mnie 
z bardami łączy. (śmiech)

Znajdziemy to na Twojej 
debiutanckiej płycie, którą 
teraz szykujesz?

Chciałabym, by moje utwory, 
które znajdą się na płycie, były cie-
kawe i muzycznie interesujące, a 
także literacko wartościowe. W moim 
przypadku proces znajdowania swo-
jego stylu wciąż trwa. Jak dotąd moja 
twórczość jest mieszanką songwri-
terki, muzyki akustycznej z ciągotami 
do innych gatunków muzyki rozryw-
kowej… a w kontekście tekstów pio-
senek być może faktycznie zostało 
we mnie odrobinę z barda. Nie chcę 
jednak się skupiać na tym, by stwo-
rzyć na płytę wiersze na poziomie 
Mickiewicza, bo to się mija z celem. 
Chcę, by były spójne ze mną w tym 
momencie życia.

A w międzyczasie wpro-
wadzasz rockowo-bluesowe 
brzmienia na uczelnię w ra-
mach dyplomu z wokalu…

Od dawna chciałam stworzyć 
polskie teksty do piosenek The Do-
ors, ale krążyło to gdzieś w krainie 
marzeń. No bo niby jak? Kto miałby 
śpiewać i kto zagrać? Przy jakiej oka-
zji, jeśli nie samoistnego spektaklu? Z 

pomocą przyszła mi wykładowczyni, 
profesor Katarzyna Matuszak, która 
wyszła z propozycją zrobienia do-
datkowego projektu. Zaproponowała 
mi to, bo widziała, że tworzę, jeżdżę, 
występuję i jestem otwarta na nowe 
wyzwania artystyczne. To była świet-
na propozycja, zwłaszcza że mogłam 
połączyć ten pomysł z dyplomem ze 
śpiewu. Podczas reaserchu zapozna-
łam się z wcześniej publikowanymi 
tłumaczeniami The Doors, ale moim 
zdaniem były one zbyt dosłowne lub 
zwyczajnie pozbawione rytmu. Po-
stanowiłam więc przygotować samo-

dzielnie nowe przekłady. To ciekawe 
doświadczenie – sprawdzić, czy po-
trafi się zrobić sensowny przekład i czy 
potrafi się wykonywać takie piosenki. 
Zaprosiłam do udziału w projekcie nie 
tylko studentów z naszej uczelni, ale 
także Tomasza Kotwicę, który robi na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy doktorat z dyrygen-
tury i jest współprowadzącym chóru 
akademickiego. Jest to więc projekt 
nie tylko studentów, lecz także w ja-
kimś stopniu wykładowców, co tym 

bardziej napawa mnie radością i mo-
tywuje do pracy. „Projekt: Morrison” 
miał mieć premierę 28 marca, jednak 
z uwagi na obecną sytuację musieli-
śmy przełożyć wydarzenie. Pozosta-
je nam czekać na inny termin, gdy to 
wszystko się uspokoi. Jednak z pew-
nością zagramy!

Otwartość na ekspery-
mentowanie w świecie mu-
zyki to cecha wyniesiona z 
domu?

Wychowałam się w domu akto-
rów. Wyrosłam w przekonaniu, że 
dialog ze sztuką, czynne doświad-
czanie jej jest rzeczą naturalną. Nie 
jest czymś odległym i niedostępnym. 
Za pośrednictwem moich rodziców 
kręciłam się w świecie teatralnym. 
Byłam otwartym dzieckiem, zainte-
resowanym, chętnym do działania i 
podejmowania wyzwań na tle arty-
stycznym. Dopiero po latach okaza-
ło się, że nie dla wszystkich jest tak 
oczywistym stwierdzenie, że artysta 
to taki sam, normalny człowiek. 
Wszystko przez to, że artyści rozta-

czają dookoła siebie jakąś tajemni-
czą aurę. Ludzie więc często ideali-
zują aktorów czy muzyków, podczas 
gdy u mnie takie postrzeganie nigdy 
nie istniało. Rodzice nauczyli mnie 
wielu doskonałych wartości, mię-
dzy innymi otwartości: na drugiego 
człowieka, na odmienne spojrzenie, 
na inność w ogóle. Poza tym wciąż 
wspierają mnie w tym, co robię, 
choć oczywiście decyzja o tym, by 
zostać twórcą, nie jest szczególnie 
rozsądną, w przeciwieństwie do 
podjęcia pracy jako prawnik czy le-
karz. (śmiech)

Pamiętam post na porta-
lu społecznościowym, któ-
ry opublikował twój ojciec. 
Dumny tata informował świat 
nawet przed tobą, że wygra-
łaś Ogólnopolskie Spotka-
nia Zamkowe „Śpiewajmy 
Poezję” w Olsztynie. Spotka-
nia, w których sam również 
brał udział ileś lat temu.

Tak! Tata brał udział w Spotka-
niach Zamkowych na początku lat 
90. Wraz z kolegą ze szkolnej ławki, 
Jackiem Borcuchem, dziś rozpozna-
walnym w naszym kraju reżyserem 
filmowym. W liceum obaj grali na 
gitarach i śpiewali autorskie kompo-
zycje do tekstów uznanych poetów. 
Takie ot, hobby w przerwie między 
matematyką a fizyką. Jeździli ze 
swoimi piosenkami po festiwalach, 
między innymi próbowali dostać się 
do Olsztyna. Nie zostali jednak wte-
dy dopuszczeni do finału. Dowie-
dziawszy się o tym, że wygrałam ten 
festiwal po prawie trzydziestu latach 
od tamtej chwili, było mu bardzo miło 

i postanowił się tym pochwalić na 
swojej tablicy.

Mój ojciec, Grzegorz Wiśniew-
ski, od lat interesuje się wierszem 
i poezją, ze szczególnym uwzględ-
nieniem twórczości Jacka Kaczmar-
skiego i Włodzimierza Wysockiego. 
W przerwach między graniem w 
teatrze zdarza mu się także koncer-
tować z programami tych autorów. 
Raz na jakiś czas w ramach róż-
nych projektów zajmuje się również 
reżyserią. Wraz z moją mamą Mał-
gorzatą od ponad 10 lat prowadzą 
Stowarzyszenie Teatr Piosenki STP 
i pod tym szyldem właśnie rodzice 
tworzą i grają w autorskich spekta-
klach z piosenkami, między innymi 
Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Mły-
narskiego czy z gatunku żydowskie-
go szmoncesu. Twórczość rodziców 
miała wpływ też na mnie, bardzo 
mnie inspirowała w najmłodszych 
latach. To dzięki ich działaniom arty-
stycznych pojawił się we mnie sza-
cunek do poezji i polskiej piosenki 
literackiej, a jednocześnie podczas 
własnych poszukiwań staram się 
czerpać inspiracje z innych źródeł 
i eksperymentować we własnych 
kompozycjach.

Na Spotkaniach w Olsz-
tynie wyraźnie pokazałaś, o 
jakich eksperymentach mu-
zycznych mówisz.

Masz na myśli „Mróz”? To cie-
kawe, bo początkowo napisałam 
ten utwór tylko na ukulele i… scho-
wałam go w szufladzie, bo stwier-
dziłam, że jest niewiarygodnie nud-
ny w takiej formie. Kilka lat później, 
dość spontanicznie, postanowiliśmy 
z pianistą Tomkiem Jagiełowiczem 
przetestować pewien pomysł: zro-
biliśmy próbkę tego kawałka z mu-
zyką elektroniczną. Swoją drogą, 
Tomek był klawiszowcem kapeli 
metalowej Oberschlesien, co nie 
przeszkodziło nam w stworzeniu 
czegoś wspólnego! Niby dwa świa-
ty, a jednak! Gdy wybierałam się na 
Spotkania, stwierdziłam, że dobrze 
jest wykorzystać okazję, w której 
na scenie jest cały zespół muzy-
ków. Dzięki uprzejmości i otwarto-
ści Pawła Lucewicza (kierownika 
muzycznego Spotkań Zamkowych) 
udało się wykorzystać syntezatory 
i przygotowaliśmy aranż zbliżony 
do tego stworzonego z Tomkiem. 
Utwór spodobał się jury na tyle, że 
dostałam I nagrodę. Widziałam też 
wiele uśmiechów wśród publiczno-
ści, a sądząc po brawach, myślę, że 
im również przypadł do gustu. Bar-
dzo miłe wspomnienie.

Powiedziałaś mi kiedyś, 
że bardziej poruszają Cię na 
scenie mężczyźni niż kobie-
ty.

To chyba wynika z mojej płci. 
(śmiech) Faktem jest jednak, że czę-
ściej zdarza mi się obcować i praco-
wać z mężczyznami. Mam też poczu-
cie, być może mylne, że jest więcej 
mężczyzn tworzących w sposób dla 
mnie inspirujący. Być może z powodu 
ich wrażliwości, dosadności przeka-
zu? Nie chciałabym w tym miejscu ge-
neralizować, bo kobieta może urzec 
mnie na scenie tak samo jak męż-

(S)tWORZENIE NIEZWYKLE DYNAMICZNE 
Wywiad z Zuzą Wiśniewską
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czyzna. Jednak w przypadku muzyki 
to męskie głosy częściej kradną moje 
serce.

Mam taką teorię, że męż-
czyźni „odzyskują” na scenie 
właśnie wrażliwość, o której 
mówisz, a kobiety – siłę.

Coś w tym jest. Wciąż istnie-
je stereotyp kobiet ubóstwiających 
smutnych facetów z gitarami, bo im 
się wydaje, że mogłyby ich pocie-
szyć. (śmiech) Nie jest to oczywiście 
regułą, ale trzeba pamiętać, że sztu-
ka pozwala artystom na kreacje. Jest 
jakąś formą ekspresji i niekoniecznie 
na scenie musimy być tacy sami jak 
w rzeczywistości, co stanowi dosko-
nały wentyl do przekazywania emo-
cji. Nie zawsze mamy na to odwagę 
w prawdziwym życiu. Lech Janerka 
chociażby w którymś z wywiadów 
przyznał, że dla niego piosenka jest 
formą komunikacji ze słuchaczem. 
W tekstach wylewa z siebie to, co go 
boli, z czym się nie zgadza, co nie za-
wsze jest proste podczas rozmowy z 
drugą osobą.

Swoją drogą, w społeczeństwie 
chyba wciąż funkcjonuje taki stereo-
typ indywiduum, jakim jest artysta… 
cierpiący, biedny, palący papierosy 
i pijący sporo wódki. Gdy faktycznie 
człowiek tkwi w takim stereotypie, 
wtedy jest tym dobrym artystą. A jak 
jest szczęśliwym, spełnionym czło-
wiekiem, przy okazji tworzącym sztu-
kę – to jest zdrajcą i żaden z niego ar-
tysta. A z pewnością nie przez duże 
A. Kim więc jest taki delikwent?

Zdrajcą dla środowiska 
czy publiczności?

Raczej dla środowiska. Ale w 
moim przypadku w czasie aktu cier-
pienia nie urodziło się nic dobrego 
oprócz przemyśleń. Były tylko ciem-
ność i nicość, brak inspiracji i brak 
kreatywności. Mogłam o przeżyciach 
pisać później, jak się już doprowadzi-
łam do stabilnego stanu... Przynaj-
mniej u mnie to tak wygląda, ale nie 
wiem, jak to jest w przypadku „zroz-
paczonych artystów”, o ile tacy jesz-
cze są. Świat się zmienił, a sztuka 
przestała być jedynie wzniosłą ideą. 
Dla niektórych jest formą zarobku, 
obok domu, dzieci i normalnego ży-
cia. Jej uprawianie wciąż nosi w so-
bie znamiona elitarności, jednak nie 
definiuje już człowieka jako kogoś 
nieszczęśliwego, kim targają emocje 
i kto musi je z siebie wykrzesać.

Co do kobiet… gdy się nad tym 
zastanawiam, jest kilka takich, które 
mnie bardzo wzruszają na scenie. 
Na myśl przyszła mi teraz Barbara 
Streisand, która jest charyzmatycz-
ną petardą, Nina Simone – wulkan 
mocy i doskonałych dźwięków, Ja-
nis Joplin z jej schrypiałym głosem, 
bardzo dojmującym. Powstało cie-
kawe zestawienie! Jest jednak coś, 
co łączy i kobiety, i mężczyzn, którzy 
zapadają mi w pamięć: energia, moc, 
charyzma, emocje. Opozycja wobec 
rzeczywistości. Trochę tak było też 
z Jimem Morrisonem z The Doors. 
Wszystkich tych wykonawców coś 
tam w środku gniotło. Od diwy estra-
dy w cekinach do rockandrollowca w 
glanach. Dlatego wychodzili na sce-
nę i czarowali. Mieli coś do powie-
dzenia. Mieli charyzmę. Mieli w sobie 
to „coś”. Mnie ujmuje przede wszyst-
kim autentyczność w artystach. Tylko 
z tymi „prawdziwymi” chcę zostać 
na dłużej, bo przekazują mi swoje 
emocje. Właśnie dlatego też w moich 
utworach chcę od początku stawiać 

na spójność ze sobą. Podobnie jak 
w życiu. Lepiej od początku funkcjo-
nować w zgodzie z samym sobą. To 
nie zawsze jest łatwe, ale z czasem 
przynosi olbrzymią satysfakcję i po 
prostu – szczęście, nie tylko ze sobą, 
ale też wobec innych. Często jednak 
jest inaczej i zaczyna się dziać jak w 
mojej „Litanii”.

ten utwór po raz pierw-
szy usłyszałam w 2016 roku 
na Festiwalu NADZIEJA im. 
Jacka Kaczmarskiego w Ko-
łobrzegu. Wtedy, podobnie 
jak z Olsztyna, wróciłaś do 
domu jako laureatka I miej-
sca.

„Litania” była jednym z moich 
pierwszych tekstów. Napisałam ją w 
drodze z Lublina do Poznania, pod 
wpływem tak gęsto stojących na Lu-
belszczyźnie kapliczek. Piękno krajo-
brazu zainspirowało mnie do stworze-
nia tekstu o niezgodzie między ludźmi 

spowodowanej między innymi religią. 
Na marginesie dodam, że uwielbiam 
Lubelszczyznę – głównie za sprawą 
mojego przyjaciela Kuby Zuckerma-
na, który stamtąd pochodzi i cudow-
nie o niej opowiada. Dodatkowym 
,,przyciągaczem” mojej sympatii są 
krajobrazy tamtych okolic. Zdarzyło 
mi się kilka tekstów popełnić właśnie 
na Lubelszczyźnie, a „Litania” była 
pierwszym – który w dodatku ze mną 
został i nadal jest grany.

I nadal jest bardzo kon-
trowersyjny.

Owszem. Ta piosenka jest za-
angażowana, ale nie politycznie czy 
religijnie. Błędem jest myślenie, że 
atakuję w niej Kościół. Chciałam za 
jej pomocą zwrócić uwagę na pew-
ne postawy ludzkie. Cały utwór jest 
przenośnią. Nasz kraj jest uznawany 
za katolicki, więc może się wydawać, 
że uderzam w Kościół – jednak nie 
to było moim celem. Natomiast za-
powiadam ją do dzisiaj jako piosenkę 
kontrowersyjną, ponieważ są ludzie, 
którzy potrafili się na mnie przez nią 
obrazić. Zdarza się, że jak wybrzmie-
wa ujęta na początku apostrofa do 
Matki Boskiej, to wiele osób nie chce 
dalej słuchać utworu, a tym bardziej 
usłyszeć puenty. A szkoda, bo to 
właśnie w puencie jest zawarty sens 
„kontrowersji” całej wypowiedzi.

Do „Litanii” zainspirowało mnie 
też zjawisko coraz częstszej imigra-
cji. Mam kilku znajomych z Rosji czy 
Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce 
od wielu lat. Zdarzało mi się poruszać 
z nimi kwestię ich tożsamości naro-

dowej. W kilku przypadkach usły-
szałam, że moi znajomi z zagranicy 
nie czują pełnej przynależności ani 
do kraju, z którego pochodzą, ani do 
tego, w którym od wielu lat mieszka-
ją. Dużo o tym myślałam, podobnie 
jak o ogólnej sytuacji imigrantów w 
Polsce. Słyszy się u nas – niestety – 
o przypadkach agresji wobec osób, 
które tu przyjechały, które nie mówią 
po polsku. W „Litanii” wybrzmiewa 
między innymi właśnie kwestia nie-
nawiści, która jest obecnie w Polsce 
„na tacy”. Można to odnieść do agre-
sji słownej i fizycznej, wobec innych, 
a więc również wobec imigrantów. A 
ta nienawiść bierze się głównie ze 
strachu albo niewiedzy. Nie tylko w 
kontekście imigrantów, ale również 
osób o odmiennych poglądach, wy-
znaniu, kolorze skóry czy preferen-
cjach seksualnych. To zjawisko mnie 
smuci, stąd właśnie tekst do ,,Litanii” 
jest taki, a nie inny.

Czy masz poczucie, że 
jakieś tematy są „zarezer-
wowane” tylko dla kobiet?

Wydaje mi się, że mimo mno-
gości tematów podwaliną wszyst-
kich tekstów poetyckich jest miłość 
i wolność. Pisanie w dużej mierze 
wynika z chęci wyrażenia swoich 
emocji i stosunku do rzeczywisto-
ści. Z moich obserwacji wynika, że 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety 
bardziej śpiewają właśnie o miłości, 
a też często, w przypadku młodych 
artystów, o jej poszukiwaniu, ale 
też o przemyśleniach, które z tego 
wynikają. Trudno mi wskazać jed-
noznaczne tematy ,,zarezerwowa-
ne” dla kobiet w piosenkach. Może 
menstruacja albo rodzenie dzieci? 
(śmiech) To trywialne, ale piosenki 
o zespole napięcia przedmiesiącz-
kowego też powstają, jak chociażby 
ten ,,PMS” Wieży Bajzel. Wydaje mi 
się jednak, że koniec końców próż-
no szukać podziałów na męskie i 
żeńskie tematy w poezji. Jedyne, co 
zauważyłam, niemniej w kontekście 
starszej poezji, to to, że mężczyźni 
częściej sięgali po tematy drażliwe 
społecznie i politycznie. Jak Tuwim 
w klasyku pt. „Całujcie mnie wszy-
scy w dupę” czy Gałczyński w „La 
danse de Polonais”. Kobieta z kolei 
szybciej napisze tekst o tym, że nie 
akceptuje swojego ciała niż męż-
czyzna. A może się mylę? Koniec 
końców mam wrażenie, że podsta-
wa zawsze jednak  jest taka sama 
– chęć zobrazowania stosunku do 
rzeczywistości, przy pomocy tema-

tów, które akurat dotyczą danego 
twórcy i którymi się interesują.

ty jednak śpiewasz o cie-
le.

Tak, ale nie wiem, czy jest to 
temat zarezerwowany wyłącznie dla 
kobiet, choć faktycznie rzadko się 
mówi w drugą stronę. Podobnie jak o 
przemocy kobiet wobec mężczyzn. O 
żeńskiej agresji słownej wobec chło-
paków. O męskiej depresji bez me-
tafory. Mężczyzna według stereotypu 
ma być silny i zarabiać na dom! A w 
rzeczywistości? Właściwie… to jest 
bardzo dobry pomysł na piosenkę!

W „Zwierciadłach” prze-
glądają się jednak na razie 
kobiety.

„Zwierciadła” to taki mini protest 
song. Często to kobiety kobietom 
robią wyrzuty, że mogłyby odrobinę 
schudnąć. Szczególnie lubują się 
w tej czynności matki i ciotki, które 
chcą „wesprzeć” dobrą radą. Czemu 

jednak kobieta powinna się katować? 
Jeśli chce mieć talię osy, to może ją 
mieć, a jeśli nie chce – to niech nie 
czuje społecznej presji, żeby ją mieć! 
Przyznaję, że nie zawsze mi wycho-
dzi całkowite odrzucenie krytyki oto-
czenia. Szczególnie, gdy jest pasyw-
no-agresywna. To jest trudny temat, z 
którym jednak staram się na co dzień 
sobie radzić.

Kobiety w twoich tek-
stach są też niezwykle… 
ogniste.

Faktycznie, coraz częściej zda-
rza się zauważyć dysproporcję w po-
strzeganiu płci. Często to kobiety są 
ogniste, płomienne, żywiołowe i peł-
ne energii – ich fertyczność wynika 
poniekąd z tego, że mają wiele pól do 
jej eksploatacji, chociażby na ścież-
kach zawodowych. Nie są już jedynie 
spokojnym jeziorem, ostoją domu. 
Tak samo mężczyźni nie zawsze są 
wulkanem mocy i dynamizmu. Cza-
sem mają w sobie coś z „wody”, a ich 
obecność w życiu przynosi ukojenie. 
Mam wrażenie, że to nie do końca 
odnosi się do płci, tylko do momen-
tu. Kobiety i mężczyźni mają w sobie 
różne strony, zarówno te energiczne, 
jak i spokojne. Trudno powiedzieć, że 
ktoś jest bardziej taki albo taki. Kla-
syczne podziały na role rodzinne już 
dawno uległy deformacji, tak samo 
jak postrzeganie kobiet czy mężczyzn 
jako symboli. W ,,K.” opowiadam hi-
storię swojej znajomości z mężczy-
zną, który w tamtym momencie był 
dla mnie „wodą” – wytchnieniem w 
szalonej wędrówce przez życie. Jest 

to jedynie wycinek jakiejś relacji i nie 
odnosi się do każdego związku. To 
oczywiste. W związku można być za-
równo dla kogoś ogniem i wodą, ale 
również powietrzem czy ziemią. Albo 
wszystkim tym na raz. Wszystkie ży-
wioły mogą się ze sobą pięknie połą-
czyć. Wszystko zależy od kontekstu.

Jesteś zadziorna, odważ-
na w muzyce i głosie, dotar-
łaś „tam, gdzie diabeł chodzi 
spać”. A mam jednak poczu-
cie, że daleko Ci do głoszenia 
jakichś prawd objawionych 
o kobiecości, do nawoływa-
nia do zmian i naprawiania 
świata.

Bo kimże jestem, żeby nawo-
ływać do takich rzeczy? Świat jest 
dla mnie bardzo skomplikowany, 
podobnie jak większość postulatów, 
o które toczą się zażarte dyskusje 
społeczne. Z jednej strony dobrze, 
że trudne kwestie porusza się pu-
blicznie. Z drugiej nie zgadzam się 
na często agresywną, roszczeniową 
i poniekąd prostacką doktrynę pro-
pozycji rozwiązywania problemów. 
W kwestii feminizmu jestem chyba 
bliżej postulatów z początku tego 
ruchu. Interesuje mnie równość płci, 
wzajemny szacunek i akceptacja. Nie 
agresywne traktowanie mężczyzn 
jako „wrogów uciemiężonych kobiet”. 
To skrajność, której się boję i z którą 
się nie utożsamiam. Aczkolwiek czy 
to jest feminizm? I czy to nie powin-
no być zwyczajnym, że ludzie ze 
sobą dyskutują w sposób kulturalny 
i starają się, jeśli to konieczne, dojść 
do konsensusu? Niestety, jak wspo-
mniałam, świat to miejsce skompliko-
wane i nie wszystko jest tak proste, 
jakbyśmy tego chcieli.

ZUZANNA WIŚNIEWSKA

Urodzona w 1995 roku Toruniu. 
Autorka tekstów piosenek, ukulele-
istka, kompozytorka, obserwatorka 
świata. Absolwentka kulturoznaw-
stwa Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza i studentka edukacji muzycznej 
w zakresie sztuki muzycznej Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego. Córka 
aktorów, Grzegorza Wiśniewskiego 
i Małgorzaty Chojnowskiej-Wiśniew-
skiej, związanych z Teatrem im. Wil-
lama Horzycy w Toruniu. Laureatka 
ogólnopolskich festiwali piosenki 
autorskiej, poetyckiej i artystycznej.

Koncertuje po całym kraju z au-
torskimi piosenkami. Od 2019 roku 
na scenie towarzyszą jej muzycy: 
Piotr Klimek (bas) i Dawid Cholewiń-
ski (cajon, instrumenty perkusyjne). 
W 2020 roku odbędzie się premiera 
monodramu muzycznego ,,Project: 
Morrison”, w którym występuje jako 
solistka. Jest również autorką prze-
kładów użytych w spektaklu. Autorka 
muzyki do spektakli teatralnych, mię-
dzy innymi ,,Białego dmuchawca” 
(Teatr R. Bezimienni). W międzycza-
sie kończy studia i przygotowuje się 
do wydania debiutanckiej płyty.

I nagroda 46. Ogólnopol-•	
skich Spotkań Zamkowych ,,Śpie-
wajmy Poezje w Olsztynie”

I nagroda 54. Turnieju Po-•	
ezji Śpiewanej we Włocławku

Grand Prix XVI Festiwalu •	
im. Jacka Kaczmarskiego ,,Nadzie-
ja” w Kołobrzegu

Grand Prix Festiwalu In-•	
terpretacji Piosenki Aktorskiej FIPA 
(2016), (2019)
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Rozmowy Kuriera

Podczas III Międzynarodo-
wego Festiwalu „Odkrywa-
my Paderewskiego” odbyło 
się spotkanie z Krzysztofem 
Pendereckim – kompozyto-
rem, dyrygentem i profeso-
rem Akademii Muzycznej w 
Krakowie. Kompozytor po-
wiadał o sobie i swojej twór-
czości, odpowiadał na liczne 
pytania młodzieży. Spotka-
nie prowadziła prof. Lubow 
Kijanowska. Po spotkaniu 
z KRZYSZtOFEM PENDE-
RECKIM rozmawiała ANNA 
GORDIJEWSKA.

Przed wojną Pan jako 
dziecko przyjeżdżał do Lwo-
wa. Co utkwiło Panu w pa-
mięci?

To są bardzo głębokie wspo-
mnienia wstecz, do moich najwcze-
śniejszych lat. Przyjeżdżałem tutaj 
od drugiego roku życia aż do rozpo-
częcia wojny, kiedy miałem niecałe 
6 lat. Mój wujek był szefem sztabu, 
a dziadek studiował we Lwowie. 
Myśmy mieszkali w Dębicy między 
Krakowem i Lwowem, ale Lwów to 
było miasto bardzo „bliskie” dla nas. 
Pamiętam Panoramę Racławicką, 
to jest to, co najbardziej mi utkwiło w 
pamięci, poza moją rodziną.

Kiedy powstało „Credo”, 
utwór, który miała możli-
wość wysłuchać publicz-
ność lwowska?

Credo – to jest wyznanie wia-
ry. Kiedy ukończyłem 65 lat wtedy 
postanowiłem je napisać, było to 
bardzo ważne dla mnie. Jest to oso-
bisty utwór, w którym nie chciałem 
być awangardowym kompozytorem, 
chciałem napisać muzykę, którą 
czuję i która mi była potrzebna. Jest 
to najdłuższy utwór „Credo”, które 
ktokolwiek napisał.

Pochodzi Pan z rodzi-
ny wielokulturowej. Proszę 
opowiedzieć o swoich ko-
rzeniach?

Moja babcia była Ormianką, 
mieszkała w małej miejscowości, 
gdzie nie było kościoła ormiańskie-
go, chodziła do greckokatolickiego 
i dlatego mój ojciec był chrzczony w 
obrządku greckokatolickim. Dziadek 
był Niemcem. Rodzina mojego ojca 
mieszkała koło Rohatyna w małej 
miejscowości Tenetniki. Zawdzię-
czam mojemu ojcu bardzo dużo. 
Zapoznał mnie z muzyką ludową, 
która nie była popularna w Polsce, 
jeździliśmy do wschodniej Polski, w 
Bieszczady, do Białegostoku, żeby 
słuchać muzyki tych regionów. Ojciec 
prowadził mnie do cerkwi. Zostałem 
wychowany w rodzinie religijnej, z 
wiekiem jest to coraz mocniejsze. 
Jestem katolikiem, ale muzycznie 
największy wpływ miała na mnie mu-
zyka cerkiewna. Jestem otwarty dla 
każdej wiary. Pan Bóg jest jeden, a 
czy to pisze się po hebrajsku, czy or-
miańsku, czy łaciną nie ma znacze-
nia. Łacina jest językiem, w którym 
się wychowałem. W ciągu ostatnich 
1000 lat była językiem obowiązują-
cym w kościele katolickim, więc więk-
szość moich utworów jest napisana 
łaciną. Dotychczas nie chodzę do 
kościoła, gdzie jest msza po polsku, 
tylko znajduję kościół, w którym jest 
odprawiana po łacinie.

Komu Pan zawdzięcza 
to, że został muzykiem?

Mój ojciec chciał, abym został 
skrzypkiem. Był adwokatem, ale grał 
codziennie na skrzypcach. Kiedy mia-
łem 5 lat dostałem skrzypce do ręki i 
ojciec powiedział: będziesz się uczyć. 
Nie chciałem na początku, wolałem 
grać w piłkę z kolegami, ale coraz 
bardziej mnie to wciągało. Miałem 
kochanego dziadka. W tym czasie już 
nie pracował, więc mógł więcej czasu 
poświęcić dla mnie. Wcześniej był dy-
rektorem banku, który wybudował w 
tym samym małym miasteczku, gdzie 
się urodziłem. Najpierw przyszli Niem-
cy i wyrzucili nas, potem przyszli so-
wieci i jako burżujów też wyrzucili nas 
z domu. Mój dziadek był Niemcem, 
który stosował bardzo dobrą metodę: 
siedząc przy mnie z zegarkiem w 
ręku obserwował jak długo ćwiczę i za 
każde dodatkowe 15 minut płacił mi. 
Ojciec nie pochwalał tego mówiąc, że 
to nie jest metoda wychowawcza, ale 

okazało się, że to jest dobra metoda, 
bo zawsze miałem za co kupić sobie 
zabawki czy wydać na czekoladę. 
Może dlatego, że mi dziadek płacił – 
zostałem muzykiem (śmiech).

Jakie miejsce w twórczo-
ści Pana profesora zajmuje 
muzyka awangardowa?

Każdy twórca i kompozytor prze-
chodzi pewne okresy. Awangarda 
była chyba najważniejszym dla mnie 
okresem tworzenia się zupełnie cze-
goś nowego – discovery nie tylko 
w muzyce, ale w sztuce i świecie 
technicznym. Wyrastałem w epoce 
powstawania nowej estetyki, szcze-
gólnie w Polsce. Pod koniec lat 50. 

awangarda była formą protestu prze-
ciwko narzuconej nam przez Rosję 
estetyce żdanowskiej. Zerwaliśmy z 
tradycją i zaczęliśmy szukać nowej 
muzyki. W 1957 powstało studio 
muzyki elektronicznej przy Polskim 
Radiu w Warszawie i dla mnie była to 
wielka fascynacja, kiedy moja muzy-
ka zmieniła się zupełnie. Rozpoczął 
się kontakt z elektroniką – wówczas 
to był nowy świat. Teraz każdy w 
kieszeni ma elektronikę i to nie jest 
nic nowego, ale wówczas zachodnia 
awangarda była zabroniona, my mu-
sieliśmy tworzyć swoją awangardę.

Pierwszy utwór sakralny – psal-
my Dawida – napisałem również w 
1957 roku. W tym czasie Polska nie 
była wolnym krajem, nie wykonywa-
no wtedy muzykę religijną. Ponieważ 
nie była grana, to na znak protestu 
pisałem muzykę sakralną.

Po awangardzie nastąpił 
moment „flirtu z przeszło-
ścią”?

Wyrosłem na polifonii Tak się 
szczęśliwie złożyło. Miałem dwóch 
profesorów, każdy miał obsesje na 
temat uczenia kontrapunktu – to jest 
uczenie możliwości równoczesnej 
muzyki na wielu płaszczyznach, w ten 
sposób najbardziej rozwija się muzy-
kalność Polifonia istnieje w mojej 
muzyce od samego początku była w 
awangardowej muzyce też, tylko zu-
pełnie inna. Po awangardzie nastąpił 
powrót do melodyki, a bez melodyki 
nie ma muzyki.

Znane jest stwierdzenie, 
żeby dobrze pisać muzykę 
trzeba cierpieć. Jak to jest w 
Pana przypadku?

Każdego dnia rano siadam do 
pracy i wydaje mi się, że niczego nie 
umiem i nie potrafię napisać nawet 
jednej nuty. I to jest walka z materia-
łem, który jest oporny i nie układa się 
pod rękę, tylko go trzeba wydrzeć z 
siebie, z wnętrzności. To jest, wydaje 
mi się, najważniejszym cierpieniem 
twórcy.

Byłem prześladowany, pisałem 
muzykę, która nie każdemu się po-
dobała. Moją awangardę nie każdy 
rozumiał. Pamiętam pierwsze próby 
trenu i polimorfii z filharmonią kra-
kowską, gdzie muzycy pukali się w 
głowę, śmiali się, nie brali tego po-
ważnie. To nie było tak, że ta muzy-
ka była od razu przyjęta. Natomiast 
kiedy napisałem „Pasję”, która była 
zupełnie innym utworem, to z kolei 
awangarda ode mnie się odwróciła. 
Nie miałem łatwego życia jako twór-
ca. Dopiero teraz na stare lata to się 
uspokoiło, ale mnie zawsze kryty-
kowano. Moja muzyka była do tego 

czasu znana bardziej na świecie niż 
w Polsce.

Który z utworów sakral-
nych jest dla Pana najważ-
niejszy?

Jednak „Siedem bram Jerozoli-
my”, utwór, który był napisany z oka-
zji jubileuszu trzech tysiącleci istnie-
nia Jerozolimy.

Kto jest Pana ulubionym 
kompozytorem?

Cała klasyka jest dla mnie waż-
na. Są kompozytorzy, których się lubi 
na pewnym etapie, potem się zapo-
mina, a są takie postacie jak Bach, 
który był zawsze dla mnie najwięk-
szym kompozytorem i został przez 

całe życie, nie ma takiego drugiego. 
Ubóstwiam Beethovena, Szostako-
wicza, z którym się przyjaźniłem, 
Prokofiewa, Rachmaninowa. Bar-
dzo lubię słowiańską muzykę. Jeśli 
chodzi o współczesnych ukraińskich 
kompozytorów to dla mnie bardzo 
bliska jest muzyka symfoniczna La-
toszyńskiego, którego znałem oso-
biście, niejednokrotnie przyjeżdżał 
do nas oraz Sylwestrowa, którego 
muzyka jest często u nas wykony-
wana.

Jakie metody jako peda-
gog Pan profesor stosuje w 
pracy ze studentami?

Nigdy nie byłem najlepszym 
pedagogiem, ponieważ moja wła-
sna muzyka zawsze interesowała 
mnie bardziej niż ta, którą pisali moi 
uczniowie. Muszę przyznać, że nie 
jestem najlepszym pedagogiem, ale 
uważałem, że w tym ważnym okresie 
ktoś powinien stać na czele Akademii 
Muzycznej. Nie chciałem być rekto-
rem, ale trzymali mnie na tym stano-
wisku i szkoła skorzystała, bo jednak 
znali mnie w ministerstwie i mogłem 
dużo załatwić dla szkoły, na przykład 
fortepian. Potem kiedy posadziłem 
drzewa w mojej posiadłości w Lusła-
wicach postanowiłem coś zrobić dla 
młodych ludzi i starałem się o pienią-
dze w Unii Europejskiej, ministerstwo 
dodało 15%. Budowa trwała 7 lat. 
To jest jedno z największych moich 
dzieł, które powstało z niczego, bo na 
łące gdzie się pasły krowy powstało 
centrum dokąd przyjeżdża z całe-
go świata młodzież, a nawet dzieci. 
Myśmy stworzyli orkiestrę dziecięcą 
dla najlepszych, wybranych z całej 
Polski, żeby dzieci tam mogły się 
kształcić i uważam ten opus za bar-
dzo ważny w swoim życiu.

Co dla Pana jest najwięk-
szą inspiracją?

Dla mnie największą inspiracją 
jest tekst. Napisałem cztery opery, 
mam zamiar pisać następną i to jest 
moją inspiracją, a nie muzyka, która 
jest we mnie. Nie muszę już słuchać, 
trudno, żeby mnie coś zainteresowa-
ło.

Czy chętnie wraca Pan 
do Lwowa?

Oczywiście, że bardzo chętnie, 
tylko nie często jestem zapraszany. 
Teraz otworzyły się większe możli-
wości. Ja bym bardzo chciał przy-
jechać tutaj do Akademii Muzycznej 
i właśnie ze studentami zrobić kon-
cert i to jest najważniejsze, ponie-
waż ostatnio zajmuję się młodzieżą, 
o czym już mówiłem, zbudowałem 
Centrum Europejskie w Lusławicach. 
Możemy nawiązać kontakty, organi-
zować wymiany studentów między 
Lusławicami i Lwowem. Mam nadzie-
ję, że w przyszłym roku jak tylko znaj-
dę jakieś okienko i czas chciałbym 
przyjechać do Lwowa i zadyrygować 
koncertem ze studentami. Chcia-
łem podziękować licznie zebranym 
studentom tutaj, w tym gmachu, bo 
na spotkaniu ze mną w krakowskiej 
Akademii Muzycznej, gdzie byłem 
rektorem w ciągu ostatnich 14 lat, 
byłaby połowa sali. Myślę, że nie jest 
się prorokiem we własnym kraju.

Aleksy Kokorew
zdjęcia

Tekst ukazał się w nr 22 (218) 
28 listopada – 18 grudnia 2014 r.

Spotkanie z Krzysztofem Pendereckim we Lwowie w 2014 r. 



23
www.kuriergalicyjski.com * Kurier Galicyjski * 28 kwietnia–14 maja 2020 nr 7–8 (347–348)

Lwów

Radio Kurier Galicyjski
audycja Studio Lwów w środy o godz. 10:15 
w Internecie na stronie wnet.fm, archiwum: https://www.
youtube.com/channel/UCidl611v95WQEDz7fDEz83A

Polskie Radio dla Zagranicy 
Magazyn Polskiego Radia dla Zagranicy codziennie w Radiu 
Niezależność o godz. 18:30 na częstotliwości 106,7 FM, w In-
ternecie: radiozagranica.pl, bądź z aplikacji Polskiego Radia. W 

Internecie jest nadawany codziennie również drugi magazyn o godz. 23:00

Radio Lwów
 w soboty w Radiu Niezależność od godz. 9:00 do 12:00 na 
częstotliwości 106,7 FM, archiwum: radiolwow.org

Katolicki Program Radiowy we Lwowie 
w niedziele w Radiu Niezależność na częstotliwości 106.7 
FM od godz. 19:00 do 21:00, wybrane materiały dostępne na 
stronie http://programkatolicki.org/

Iwano-Frankiwsk (dawny Stanisławów) 

Radio Kurier Galicyjski: audycja „Na polskiej fali” w Radiu Weża na 
częstotliwości 107,0 FM codziennie (premiery i powtórki) w dni pracujące o 
23:15 i powtórki o 2:15 w nocy

Radio CKPiDE: publikuje dwie audycje w miesiącu na stronie ckpide.eu, 
archiwum: www.soundcloud.com/ckpide

Winnica
Radio Słowo Polskie: w ostanie piątki miesiąca w Radiu Takt na czę-
stotliwości 107,3 FM o godz. 21:00, powtórka o 24:00 12 dnia następnego 
miesiąca, archiwum: slowopolskie.org/program-radiowy

Berdyczów
Polskie Radio Berdyczów: audycja „Polska bliżej” raz w 
miesiącu w ruchome piątki w Radiu Live na częstotliwości 102,0 
FM. Audycja zawsze jest zapowiedziana w radiu i kościele.

Żytomierz 
Audycja „Jedność” w Radio Żytomyrska Chwyla  w pierwszą sobotę 
miesiąca, kilka minut po godz. 20:00 w Żytomierzu na częstotliwości 103,4 
FM, w Berdyczowie 107,1 FM, w Olewsku 100,2 FM i w Owruczu 104,2 FM, 
ponadto w radiu kablowym Teleradiokompanii Żytomierskiej

Równe
Audycja „Polska Fala” w Radiu Rytm na częstotliwości 90,9 FM 
w niedziele o godz. 20:20, wybrane audycje są dostępne po adresem: 
https://soundcloud.com/user-540088387

Polskie redakcje i audycje 
radiowe na Ukrainie
Podajemy według czasu ukraińskiego

Kantorowe kursy walut na Ukrainie
27.04.2020, Lwów    

KUPNO UAH SPRZEDAŻ UAH

27,20 1 USD 27,50
29,20 1 EUR 29,50
6,20 1 PLN 6,40

33,50 1 GBR 33,90
3,20 10 RUR 3,50

ZBIGNIEW CHRZANOWSKI
tekst
archiwum autora
zdjęcia

W ten niedzielny poranek, 29 
marca, jak zwykle włączyłem ra-
diową dwójkę i usłyszałem znajomy 
głos Joanny Wnuk-Nazarowej, prze-
winęły się słowa „odejście mistrza” 
i natychmiast zrozumiałem, że cho-
dzi o Krzysztofa Pendereckiego. 
Dalszy ciąg programu upewnił mnie 

tylko o Jego śmierci. Cały dzień by-
łem przykuty do radia, bo jedna za 
drugą wypowiadały się osoby zwią-
zane z Nim i Jego Twórczością.

Nie zadzwoniłem do radia, na-
tomiast na drugi dzień udało mi się 
chwilę porozmawiać z Elżbietą Pen-
derecką, która podzieliła się ze mną 
informacją o pogrzebie, który będzie 
miał charakter państwowy, ale od-
będzie się w stosownej chwili, kiedy 
skończy się pandemia wirusowa, i że 
urna z prochami Zmarłego zostanie 
złożona w krypcie kościoła św. Piotra 
i Pawła w Krakowie. 

Pisać o znaczeniu twórczości 
Krzysztofa Pendereckiego dla pol-
skiej i światowej kultury byłoby tru-
izmem, ale to co skłoniło mnie do 
napisania tych kilku słów była moja 
długoletnia znajomość i przyjaźń z 
Nim, która rozpoczęła się dość nie-
spodziewanie w roku 1987.

Kiedy już mogłem odwiedzać 
moje rodzinne miasto po wymu-
szonym opuszczeniu Lwowa w 
1983 roku, spotkałem przypadkowo 
mojego serdecznego przyjaciela 
Eugeniusza Łysyka – przypomnę 
czytelnikom „Kuriera”, że chodzi o 
wybitnego scenografa Opery Lwow-
skiej. Zapytał mnie, czy słyszałem o 
operze „Czarna maska” i czy przy-
padkiem znam autora tego dzieła. 
O Krzysztofie Pendereckim wie-
działem już sporo – „Czarną maskę” 
oglądałem i słuchałem w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu, dzięki biletom 
zdobytym dla nas przez byłego akto-
ra naszego teatru Piotra Pisarczyka 
i jego żony, która już wtedy tańczyła 
w Operze Poznańskiej. Wracając do 
rozmowy z Łysykiem: powiedział mi, 
że dyrygent Lwowskiej Opery Igor 
Łacanycz jest zainteresowany tym 
tematem. No i zaczęło się poszu-
kiwanie nieuchwytnego praktycznie 
już wtedy Autora. W kontakcie z Nim 
pomógł nie kto inny, jak nasz sławny 
ziomek kompozytor Andrzej Kuryle-
wicz, z którym przyjaźniłem się już 
od wielu lat, z kolei dzięki Adamowi 
Hanuszkiewiczowi – jednym słowem 
„chebra lwowska” stoi u progu tej 
historii. Andrzej zadzwonił do syna 
Krzysztofa Pendereckiego Łukasza, 
który podał telefon ojca, no i kontakt, 

na razie telefoniczny, został nawią-
zany, wyznaczony dzień spotkania 
i miejsce – hotel „Pod Różą” w Kra-
kowie. Pamiętam, że była to niedziela 
godz.12. Trochę onieśmielony powie-
działem Mistrzowi o takiej propozycji. 
Przyjął informację życzliwie, ale zapy-
tał od razu czy zdaję sobie sprawę z 
trudności materiału muzycznego i czy 
znajdą się odpowiedni soliści. Byłem 
optymistycznie nastawiony, choć 
zdawałem sobie sprawę z bardzo 
skomplikowanego przedsięwzięcia, 

które zresztą upadło, bo wkroczyły 
bezlitosne prawa autorskie, wtedy 
już należące do niemieckiego wy-
dawnictwa muzycznego. Partytura 
„Czarnej maski” znajduje się we Lwo-
wie w posiadaniu profesor Lwowskiej 
Akademii Muzycznej p. Ludmiły Boż-
ko-Łacanycz, ale historia mojej zna-
jomości z Krzysztofem Pendereckim 
rozwinęła się niespodziewanie w 
innym kierunku. Już w 1994 roku, 
kiedy zacząłem pracować w Prze-
myślu, dzięki wsparciu ówczesnego 
dyrektora Wydziału Kultury Mariusza 

Olbromskiego, determinacji dyrek-
tora Centrum Kulturalnego Janusza 
Czarskiego i mojej skromnej osoby, 
zauroczonej Wrocławskimi Dniami 
Muzyki Oratoryjno-Kantatowej, wy-
startowaliśmy z „Pasją wg św. Łuka-
sza” Krzysztofa Pendereckiego pod 
batutą samego Autora z udziałem 
znakomitych solistów Jadwigi Gadu-

lanki, Jadwigi Rappe, no i kolejnego 
lwowianina Andrzeja Hiolskiego. Z 
tych dni pochodzi słynna historia 
rozmowy dwóch przemyskich senio-
rek w kruchcie Katedry Przemyskiej, 
w której odbywał się koncert, kiedy 
ogłosiłem wykonawców, kompozyto-
ra i zarówno dyrygenta – ponoć spy-
tały jedna drugą „to on jeszcze żyje?”. 
Dla tych pań życie zatrzymało się na 
okresie Ignacego Paderewskiego.

A potem już potoczyło się – i 
pierwsza prywatna wizyta Elżbiety 
i Krzysztofa Pendereckich we Lwo-
wie, i „Requiem polskie” w Kate-
drze Lwowskiej, „Credo” w Operze 
Lwowskiej i ostatnio tytuł doktora 
honoris causa Lwowskiej Akademii 
Muzycznej oraz uroczysty koncert 
w sali Filharmonii Lwowskiej, a póź-
niej uroczysta kolacja w lwowskiej 
restauracji „Kopuła”, gdzie z uśmie-
chem Krzysztof Penderecki nadmie-
nił, że widzimy się częściej we Lwo-
wie aniżeli w Jego domu w Krakowie 
i Lusławicach, gdzie przecież byłem 
częstym gościem i drogie nam zdję-
cie z grudnia 1996 roku, kiedy to po 
występie z naszą „Szopką Lwowską” 
w krakowskim teatrze „Groteska” 
„wylądowaliśmy” na ulicy Cisowej na 
zorganizowanej i zaimprowizowanej 
przez Elżbietę Penderecką Wigilii 
Lwowskiej.

Krzysztof Penderecki przy całej 
swojej popularności i światowej sła-
wie był człowiekiem niezwykle pro-
stym i kontaktowym. Witaliśmy się 
i żegnali słowem już nie używanym 
dzisiaj, przyjacielskim i zwykłym – 
„serwus”. Kto o tym teraz pamięta, 

że po lwowsku to się jeszcze mówiło 
„serwusik”?.

Na Gwiazdkę dostałem od przy-
jaciela dwutomowy album „Pende-
recki”. Po parku Lusławickim będę 
wędrował chyba już tylko na foto-
grafiach. Ale nie, pozostaje jeszcze 
żywy obraz w pamięci i Jego muzyka 
i słowa „Non omnis moriar”... 

Non omnis moriar...
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Z pamiętnika podróżnika

WOJCIECH JANKOWSKI
tekst i zdjęcia

To była ważna podróż. Na li-
ście miejsc do zwiedzenia Izrael 
był odkąd pamiętam. Ceny biletów 
lotniczych kupionych kilka miesięcy 
przed lotem były śmieszne. Gorzej 
już było z cenami noclegów, ale był to 
czas jeszcze przedsezonowy. Staw-
ki nie były najwyższe. Dwuosobowa 
ekipa wyruszyła w ważną podróż, z 
jednej strony Ziemia Święta, z drugiej 
współczesny Izrael. Masa skojarzeń, 
kodów religijnych i kulturowych. Na 
tym małym skrawku ziemi mieści się 
duża część Starego i Nowego Testa-
mentu, Amoz Oz i „Piękni dwudzie-
stoletni” Hłaski.

Jerozolima
Izrael ma wiele wspaniałych 

miejsc, godnych tego by je zwiedzić, 
ale nie można być w Izraelu i nie być 
w Ziemi Świętej. Wiele osób polecało 
Tel Awiw, ale postanowiłem zostawić 
stolicę na następny raz i udaliśmy się 
od razu do Jerozolimy. W pośpiechu 
– za kilka godzin miał zacząć się sza-
bas. Szybkie zakupy, szybki obiad, 
by zregenerować siły i wejść w mury 
Jerozolimy. Kończąc obiad widzia-
łem jak wszystko zwalnia. Kucharze 
już nie pracowali, klienci wychodzili, 
kelnerki wydawały ostatnie rachunki. 
Za chwilę prawie cały Izrael opusto-
szeje.

Pierwszy spacer pośpieszny, 
by zdążyć jeszcze pierwszego dnia 
zobaczyć choć fragment Jerozolimy. 
Zaczęła się wędrówka przez dzielni-
ce, arabskie stragany, ormiańskie 
kościoły, niezliczoną ilość kościołów 
i kaplic. Tego wieczoru wydawało mi 

Powrót trwał prawie tyle, co spacer. 
Szliśmy wśród murów okalających 
starą część Jerozolimy. Pomysł do-
bry pod warunkiem, że poszedłbym 
w prawo… Poszedłem w lewo. Dłu-
go trwało, zanim zorientowałem się, 
że trzeba wracać. Pytałem o drogę 
mijanych ludzi. Nie było ich wielu. 
Jeden powiedział, że idzie w stronę 
Gaju Oliwnego i mogę z nim pójść, 
ale nie wiedziałem czy to dobry 
kierunek. W końcu pomogło dwóch 
Arabów. Pokazali w telefonie, dokąd 
mam iść. Byli na lekkim rauszu… 
Chrześcijanie? A może byli muzuł-
manami i mieli obojętny stosunek 

tów orientacyjnych i przede wszyst-
kim sposobem aby nie się pchać w 
labirynt małych uliczek. Lepiej było 
przechodzić przez ten wielki plac, niż 
próbować dokądś dojść obok, ginąc 
pośród straganów, ulic, uliczek i zwę-
żeń między ulicami. Ściana Płaczu 
to miejsce, gdzie w czasie szabasu 
nie można nawet sięgnąć po telefon. 
Surowe zasady dotyczą również go-
jów. Do godziny 16 żadnych zdjęć. 
Czasem ktoś zwrócił uwagę osobom 
wyciągającym telefon… do godziny 
16, potem już można…. O tej porze 
roku, bo uniwersalna zasada brzmi: 
18 minut przed zachodem słońca.

Kopułę na Skale widać ze Ścia-
ny Płaczu. Zawsze słyszałem, że tu 
wszystko jest obok siebie, wszystko 
jest przemieszane. Spacer kładką 
nad terenem Ściany Płaczu prowadzi 
na Wzgórze Świątynne z meczetem 
Al-Aksa i Kopułą na Skale – trzeciego 
miejsca po Mekce i Medynie. Ze zdzi-
wieniem odkryłem, że tu też są żoł-
nierze izraelscy. Królowali turyści do 
czasu, kiedy zbliżała się godzina mo-
dlitwy. Niewierni zostali wyproszeni.

W ten sam sposób trafiliśmy 
do Bazyliki Grobu Pańskiego. 
Trafiłem na dziedziniec nieocze-
kiwanie. Przez ułamek sekundy 
zastanawiałem się dokąd trafiłem, 
ale świadomość szybko wróciła. 
Byłem na dziedzińcu i za chwilę 
miałem przekroczyć próg Bazyliki 
Grobu Pańskiego po raz pierwszy 
w życiu. Emocje, które towarzyszą 
temu momentowi można chyba 
porównać tylko do jednej sytuacji, 
gdy dziecko adoptowane, po latach 
życia w innej rodzinie, nagle pozna-
je swojego prawdziwego ojca. To-
warzyszy temu stan oszołomienia, 
jakby nie do końca odpowiadający 
rzeczywistości. Powoli przywyka 
się do miejsca. Atmosfera nie do 
końca jest podniosła – gwar, tłok, 
chyba wszystkie języki świata, ale 

dominują te swojskie z Europy. Naj-
więcej jest chyba Polaków, Rumu-
nów i rosyjskojęzycznych. Znalem 
z opowieści atmosferę tu panującą 
– opiekujący się miejscem mnisi 
ciągle poganiają, odzierają święte 
miejsce z możliwości kontemplacji. 
Pokrzykiwania, trochę nielogiczne: 
stay and go! stay and go! Potem 
wejście do malutkiego grobu, chwila 
na modlitwę, ale czujesz napór na-
stępnych. Stay and go! Stay and go! 
Lecz w samej bazylice można być 
godzinami. I w istocie nie chce się 
stąd wyjść. Tu każdy kamień nasą-
czony jest świętością…

Wyszedłem poza mury. Uśmiech-
nął się do mnie amerykańskim uśmie-
chem muzułmanin: It’s free. It’s for 
you. Przez sekundę zawalczyły we 
mnie dwie szkoły. Jedna rozsądna – 
nie ma nic za darmo na tym świecie, 
druga to reakcja niemal podprogowa, 
peerelowskie wychowanie wzięło 
górę – jak cos dają, bierzesz. Popa-
trzyłem na przedmiot, który mi wrę-
czono, był to Koran w tłumaczeniu na 
angielsku.

Poza murami zamajaczyła 
Góra Oliwna. Po drodze była Do-
lina Jozafata. To tu wedle tradycji 
Starego Testamentu ma być Sąd 
Ostateczny. Malownicza dolina za-
chwyca widokiem, ale po raz kolej-
ny szokuje wrażenie, że tu wszyst-
ko jest koło siebie, blisko, czasem 
przemieszane. Cmentarz jest tak 
pociągający, że podszedłem bliżej 
grobów. Obok przechodził orto-
doksyjny Żyd. Coś powiedział po 
hebrajsku. Przeszedł na angielski: 
„Are you Jew? Very good”. Po go-
dzinie dotarłem do Gaju Oliwnego. 
Znowu to wrażenie, że wszystko 
tu jest takie małe. To tu ważyły 
się losy świata całego… A drze-
wa oliwne są takie nieegzotyczne. 
Mam wrażenie, że widzę wierzby, 
takie swojskie wierzby, prawie jak 
na moim Mazowszu.

Na szczycie góry jest taras wido-
kowy, z którego widać Dolinę Jozafa-
ta i starą część Jerozolimy. W zacho-
dzącym słońcu błyszczy złota Kopuła 
na Skale. To cudowny widok. Muezin 
zaczął nawoływać do modlitwy. Po-
tem drugi. Potem trzeci, czwarty... 
Jedni pięknym, łagodnym głosem, 
inni bardziej nerwowo, ochryple. Nie 
tworzyło to jednak kakofonii. Śpiewy 

Izrael. Wakacje last minute
tydzień to zdecydowanie za mało na Izrael, ale nikt z nas nie jest panem swojego czasu, pra-
wie nikt nie dysponuje nim dowolnie… może teraz, w czasach ataku nowego wirusa typu ko-
rona mamy czasu aż za dużo, ale jeszcze przez jakiś czas o podróżach nie będzie mowy.

Bazylika Grobu Pańskiego

do religii? Nie miałem siły pytać, ani 
rozmawiać…

Drugi i trzeci spacer po Jero-
zolimie też bez konkretnego planu. 
Wiedziałem jakie miejsca, chcę zo-
baczyć, ale zakładałem, że i tak do 
nich dotrę. Pozwoliłem sprawom to-
czyć się własnym torem. Uznałem, 
że do najważniejszych miejsc droga 
sama poprowadzi. Tak trafiłem pod 
Ścianę Płaczu, tak trafiłem do Kopuły 
na Skale na Wzgórzu Świątynnym. 

Ściana Płaczu – jedyna pozosta-
łość po Świątyni Jerozolimskiej, naj-
świętsze miejsce judaizmu stało się 
w moich spacerach jednym z punk-

Jerozolima

się, że tu nie ma Żydów. Arabowie 
sprzedawali swoje towary, wszystko 
co tylko możliwe, z gwiazdą Dawi-
da, albo z flagą palestyńską. Czego 
tylko dusza zapragnie! W dzielnicy 
ormiańskiej słyszałem głównie fran-
cuski. Byłem oszołomiony wąskimi 
uliczkami, gęstą zabudową. Trzeba 
było już wracać… Ale właściwie 
gdzie byliśmy? W której części 
miasta? Przypomniałem sobie rady 
znajomych, żeby ściągnąć mapę, 
która będzie działała bez Internetu 
w telefonie, bo tu łatwo się zgubić… 
Coś ściągnąłem… czy działa, nie 
sprawdziłem… Byłem ugotowany. 

Izraelscy żołnierze

Kto nie wie, jak wygląda Droga 
Krzyżowa w Jerozolimie, nie tylko 
dozna zdziwienia, ale nie rozpozna 
połowy stacji. Niektóre zresztą są za-
kamuflowane. Nie od razu rzucają się 
w oczy. Niektóre mają swoich opie-
kunów. Dostojni Grecy, znaleźli się tu 
też rumuńscy duchowni, i oczywiście 
najwięksi chyba potentaci chrześci-
jańskiej Jerozolimy – Ormianie. „Ży-
dzi Kaukazu” zagospodarowali nawet 
jedno przejście między stacjami na 
sklep z dewocjonaliami i gadżetami 
turystycznymi. Co kraj (czyt. kultura), 
to obyczaj.

muezinów ubogacały się, zachodziły 
na siebie i rozchodziły, jak zderzają-
ce się na wodzie fale z różnych stron, 
które tworzą fantazyjne wzory na za-
skoczonej, bo została zmuszona do 
tańca, tafli wody.

– How much? – No problem!
Spacer po starej części Jerozoli-

my, to podróż przez gąszcz sklepów, 
kramów, kramików. W ofercie są prze-
różne gadżety, z jednej strony dewo-
cjonalia, z drugiej pamiątki, koszulki 
i masa innych niepotrzebnych do ni-
czego rzeczy, bez których można żyć, 
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ale psychologia turysty (w tym rów-
nież częściowo pielgrzyma) jest taka, 
że pozwala sobie na pewne szaleń-
stwo. W końcu coś trzeba przywieść 
z urlopu, nie wspominając już o piel-
grzymce. Wśród straganów króluje 
pełny asortyment: Don’t worry be Je-
wish i Free Palestine, każdy znajdzie 
koszulkę dla siebie. Chrześcijańskie 
dewocjonalia królują. Niektóre nie 
tylko przekraczają granice dobrego 
smaku – mrugający oczami Chrystus 
w zależności od kąta patrzenia przez 
wielu jest uważany za profanację. 
Wśród sprzedających dominują Ara-
bowie. Zazwyczaj Arabowie też po-
dają jedzenie, wyciskane soki i kawę. 
To pokusa nie do odparcia. Czasami 
zatrzymywałem się, by wypić sok z 
granatów i kawę, koniecznie „arab-
ską kawę” z aromatem kardamonu. 

Kawa po arabsku w Polsce to plujka 
w szklance. Kawa po arabsku tu – to 
kawa z dżezwy z obowiązkowym 
kardamonem. Poza tym zamówiłem 
sok z granatu. Owoce te są tu wyjąt-
kowo soczyste, o pełnym smaku, nie 
do opisania. Siedziałem na tarasie. 
Nie było innych klientów. Mój wzrok 
automatycznie skupiał się na izrael-
skich żołnierzach naprzeciwko. Oni 
zerkali, co się dzieje w restauracji. 
Zacząłem selekcjonować z prze-
strzeni siatkę spojrzeń, czy raczej 
obserwacji. Oni przyglądali się arab-
skim kelnerom, kelnerzy przyglądali 
się im. Rozmawiali ze sobą coraz 
żwawiej, z sytuacji wyczytywałem, 
że rozmawiają o żołnierzach, żołnie-
rze komentowali ruchy kelnerów….

Zacząłem wyczuwać napięcie. 
Miałem wrażenie, że cos się szykuje, 

liśmy autobusem, który kilka razy 
dziennie pokonuje drogę z Jerozolimy 
do Betlejem. Byliśmy chyba jedynymi 
nie Palestyńczykami w autobusie. 
Spodziewałem się sprawdzania do-
kumentów pasażerów. Tymczasem 
to nie nastąpiło. Bez sprawdzania 
dokumentów byłem w Autonomii Pa-
lestyńskiej.

W Bazylice Narodzenia Pań-
skiego słyszy się wszystkie języki 
Europy. Nawet poza sezonem jest tu 
cały czas ruch. Częściej niż w Jero-
zolimie spotyka się Polaków. Można 
rozpoznać, kto z pielgrzymów jest ze 
wschodu, kto z zachodu. Fotografują 
wszyscy, ale zachód tylko fotogra-
fuje. Są na wycieczce. Wschód się 
kłania, modli, dotyka. Chrześcijanie 
obrządku wschodniego są bardziej 
dosłowni, mniej podatni na symbo-
le. Święcenie nie jest symboliczne, 
wierny rzeczywiście ma dostać kro-
plą wody święconej, wtedy nie ma 
wątpliwości. Wszystkiego muszą 
dotknąć (a najlepiej pocałować). 
Polacy są pod względem intensyw-
ności przeżywania sacrum podobni, 
choć już czasem zadowolą się sym-
bolem. Ludzie zachodu fotografują. 
Czasem się zadumają, ale w najlep-
szym przypadku przyjmują wszystko 
z północnym chłodem, czasem potra-
fią się podśmiewać „z nie takiej, jak 
trzeba religijności”. Czym bardziej na 
wschód, bądź na południe twój kraj 
jest wysunięty, tym mniejszy jest dy-
stans (liczony w centymetrach!) do 
miejsca świętego. Po wizycie w Bazy-
lice Grobu Pańskiego, to miejsce już 
nie robi takiego wrażenia. Ewidentnie 
obraliśmy złą kolejność zwiedzania.

Centrum Betlejem jest zadbane, 
ale wychodząc na dalszy spacer ma 
się wrażenie przekroczenia granicy 
cywilizacyjnej. Domy są coraz mniej 
zadbane, powoli człowiek zanurza 
się w bliskowschodni hałas i harmi-
der. W bardziej reprezentacyjnej czę-
ści Betlejem Palestyńczyk zapytał, 
czy nie chcemy kawy. Zaprowadził 
do miejsca, które było połączeniem 
pakamery na narzędzia i warsztatu, 
ale przyrządzał tam kawę. Poza tym 
posiadał całkiem dobry zasób pol-
skich słów. Ponad połowa konwersa-

nie skarżył, nie narzekał, im szybciej 
procedura się odbędzie, tym szybciej 
będziesz w Jerozolimie.

Turystyczny Izrael
Ciąg dalszy miał pójść, jak z 

płatka. Zarezerwowałem samochód 
przez Internet w wypożyczalni o na-
zwie Szlomo. Trzeba było zapłacić 
niestety kaucję. Środki miałem rozło-
żone na dwie karty, co w warunkach 
wyjazdu jest dobrym pomysłem, 
(trochę na jednej karcie, trochę na 
drugiej, trochę w kieszeni, a tro-
chę w plecaku) ale teraz potrzebna 
była jedna płatność. Krótko mówiąc 
spędziłem tam dużo czasu i niemal 
straciłem nadzieję. Piętnaście minut 
przed zamknięciem udało mi się wy-
pożyczyć samochód…

pem do wody. Wyłania się wreszcie 
turystyczna miejscowość Ein Bokek. 
Tu są dostępne plaże. Jak się póź-
niej okazało, plaże są dostępne, ale 
parkingi, chociaż to było centrum 
handlowe, nie były za darmo. Nie wi-
działem też parkometrów, ale zoba-
czyłem mandat za wycieraczką…

Kąpiel w samym roztworze wod-
nym, bo już trudno nazwać to wodą, 
dostarcza doznań nieporównywal-
nych do żadnej kąpieli. Rzeczywiście 
czuje się, że woda cię wypiera. Tu 
nie można się utopić. Na plaży kró-
lują języki regionu: rosyjski, polski, 
węgierski. Europa B przyjeżdża poza 
sezonem, gdy jest taniej.

– Zdrastie – kobieta pierwsza 
odezwała się do mnie. Moje błękit-
ne oczy i czerwona od słońca skóra 

Betlejem

Górzyste drogi – uczta dla oczu

Każdy sprzedawca serwuje „najlep-
szą kawę w Jerozolimie”, niektórzy 
serwują napitki w cenie niepokojącej 
„no problem” – co może znaczyć, że 
cena jest bezproblematycznie niska, 
albo nie stanowi problemu, dopóki 
nie zaczniesz płacić…

Pogodny, uprzejmy Arab oczywi-
ście robi „najlepszą kawę w Jerozo-
limie”. Po drugiej wizycie w tym sa-
mym miejscu zaczyna się rozmowa. 
Całe ściany są wyklejone kartkami 
z napisami we wszystkich językach 
świata. Oczywiście są i po polsku, 
są też po ukraińsku. Nasz gospodarz 
wie jak powiedzieć „good coffee” za-
równo po polsku, jak i po ukraińsku. 
Przy drugiej wizycie zaczął rozmo-
wę. Nie czuje się komfortowo będąc 
Arabem w Jerozolimie. Mówił, że na 
każdym kroku odczuwa poniżający, 
odgórny stosunek Izraelczyków.

– Jeżeli oni są „wybrani”, niech 
zachowują się, jak przystało na 
członków narodu wybranego. Jeżeli 
poniżają mnie, to poniżają i siebie w 
ten sposób. Jesteś „wybrany? Za-
chowuj się, jak wybrany!

Narzeka na zachowanie nie-
których przewodników żydowskich. 
Jeden regularnie przyprowadza wy-
cieczki, żeby skorzystały z toalety, 
ale nic nie kupują. Ten przewodnik 
przychodzi z sokiem z granatów ku-
pionych nie u mnie, ale u mnie cała 
wycieczka idzie do toalety: 

– Ja nic nie mówię. To poniżej 
mojej godności, a to przecież oni są 
wybrani.

Miasto trzech religii. Święte mia-
sto dla wszystkich. Miasto łączące 
trzy religie księgi… Przewodniki 
pełne są frazesów, ale wystarczy 
stanąć, przestać biegać bliskow-
schodnim labiryntem, rozejrzeć się. 
Usiadłem w kolejnej kawiarence. 
W środku siedzieli bardzo głośno 
rozmawiający Polacy – uznałem, że 
milej będzie na zewnątrz. Czekałem 
na kawę, rzecz jasna po arabsku. 

że oglądam amerykański film sen-
sacyjny, sceny z fazy przygotowań 
do… właśnie, do czego? Moje ciało 
intuicyjnie było przygotowane do rzu-
cenia się pod stolik. Nic się nie wy-
darzyło jednak. Do tej pory nie wiem, 
czy tam codziennie trwają takie wojny 
nerwów, czy trafiłem na coś zupełnie 
zwykłego. Taka sobie bliskowschod-
nia wymiana spojrzeń.

Nieopodal od Świątyni Grobu 
Pańskiego, trafiłem na rosyjską Cer-
kiew Aleksandra Newskiego. Tu na-
stąpiła ciekawa rozmowa:

– Wy ortodoks?
– Niet.
– No wy gawaritie pa russki...
– Kak to wsie izucziali...
– Aaaa. Wo wriemia sawieckowo 

sojuza – powiedział to, jakby mówił o 
odległej przeszłości, a nie wyglądał 
szczególnie młodo.

Poczułem się stary. Tymczasem 
weszła młodzieżowa drużyna z Miń-
ska w czerwonych dresach...

– Brackij narod! Zachaditie!
Oni weszli nieodpłatnie na „brac-

kij narod”, ja na „żurnalista”.
Pojawił się też w cerkwi serbski 

pielgrzym. Ucieszył się, gdy zoba-
czył „Brackij narod”. Rozmawiał z 
„braćmi Białorusinami” po serbsku. 
Oni może rozumieli, może nie. Nie 
wyglądali na szczególnie zaintere-
sowanych rozmową. Nasza grupa 
poczuła się trochę nieswojo w tym 
prawie „ruskim mirze”. Wyszliśmy 
na dalsze zwiedzanie Jerozolimy.

– Co tak szybko? – zapytał męż-
czyzna, który uprzednio wziął mnie 
za prawosławnego.

Betlejem
Ze zdjęć w Internecie wnosiłem, 

że mój gospodarz jest chrześci-
janinem i w istocie tak było. Był to 
najtańszy nocleg, jednocześnie było 
to najbardziej gościnne przyjęcie, 
łącznie z porannym chlebem pod 
drzwiami na śniadanie. Przyjecha-

Ostanie dwa punkty programu to 
była Masada i Morze Martwe. Masa-
da, miejsce bohaterskiej obrony w I 
wieku naszej ery Żydów przed Rzy-
mianami stało się jedną z najwięk-
szych atrakcji turystycznych Izraela. 
Wedle relacji w obliczu zbliżającej 
się klęski Żydzi odebrali sobie życie. 
Obecnie żołnierze właśnie tu skła-
dają przysięgę mówiąc: „Masada 
już nigdy się nie powtórzy”. Była to 
twierdza na płaskowyżu sięgającym 
410 metrów nad poziomem Morza 
Martwego. Ruiny robią niesamowi-
te wrażenie. Ile pracy kosztowało 
wzniesienie tutaj twierdzy? Otwarcie 
Masady ma miejsce wedle tradycji 
żydowskiej o wschodzie słońca, czyli 
każdego dnia trochę o innej porze. 
Wejście na płaskowyż dla osoby 

zdradziły do której części świata ma 
mnie przypisać. Pokazałem jej blan-
kiet zapisany hebrajsku. 

– Da, eto sztraf.
Ekspedientka, jak się okazało, 

pochodziła z Duszanbe. Wyjaśniła 
co zrobić z mandatem. Pod żadnym 
pozorem nie mogłem nie zapłacić, 
bo wypożyczalnia ściągnie mi 200–
300% z konta. Przed powrotem do Tel 
Awiwu znalazłem pocztę i zapłaciłem 
nieszczęsny mandat. Ostatni dzień 
był bardzo intensywny. Masada, ką-
piel i trasa 200 km do przebycia. Wy-
dawało się, że było dużo czasu, ale 
przed Tel Awiwem zaczęły się kosz-
marne korki. Ostatnie kilkanaście 
kilometrów jechaliśmy chyba dwie 
godziny. Udało się oddać samochód, 
gdzie okazało się, że miałem prawie 
200 ponadplanowych kilometrów, 
więc wynajem samochodu kosztował 
200% początkowej kwoty. Potem już 
było niewiele czasu, by zdążyć na 
lotnisko. Nie zrealizowałem marze-
nia o ostatnim humusie i cudownym 
czerwonym winie. 

Ku mojemu zaskoczeniu byłem 
przepytywany na lotnisku przy powro-
cie z Izraela, a nie po wylądowaniu. 
Przystojny mężczyzna w czarnym 
garniturze, który wyglądał, jakby za-
brano go z planu hollywoodzkiego fil-
mu zadał masę pytań, które uznałem 
za bezsensowne, ale może nie były. 
Nakleił białą naklejkę na paszport, 
przeprosił za zabrany czas i pozwolił 
odejść. Zostało 40 min. do odlotu.

Po powrocie z Izraela przez klika 
dni sprawdzałem ceny samolotów 
i noclegów, jakbym za miesiąc wy-
bierał się ponownie. Może pokusa 
byłaby nie do przezwyciężenia, gdy-
by znalazły się pieniądze i czas, ale 
pojawił się jeszcze jeden niespodzie-
wany czynnik. Gdy byłem w Izraelu 
nowy wirus typu korona pojawił się we 
Włoszech… Świat trochę się zmienił. 
Podróże już nie są takie proste. Do-
brze, że zdążyłem do tego Izraela… 
A poza tym już mi żadne wino i żaden 
humus nie smakował…

Kopuła na Skale

cji odbyła się po polsku, a kawa była 
najsmaczniejsza ze wszystkich, które 
piłem. Pokazał nam zeszyt z wpisami 
po polsku, po czym wziął drabinę, 
powiedział „later” i poszedł. Już go 
więcej nie zobaczyliśmy. Zapłacili-
śmy stawkę jerozolimską za kawę, 
bo to my mieliśmy zadecydować ile 
zapłacimy. Chyba był zadowolony. 
Skąd znał polski? Rozmawiał z tury-
stami, którym proponował kawę.

Powrót do Jerozolimy już nie był 
taki bezproblematyczny. Po drodze 
sprawdzano nam dokumenty. Turyści 
pozostali w autobusie. Palestyńczycy 
musieli wyjść na zewnątrz. Nikt się 

nieprzyzwyczajonej do chodzenia 
po górach może być męczące. Wy-
godniccy mogą wjechać kolejką. Z 
płaskowyżu rozpościera się niemal 
bajeczny widok, dominuje kolor pia-
skowy. Przy zachodzącym słońcu 
nabiera pomarańczowego odcienia. 
Z drugiej strony widać Morze Mar-
twe. Parująca woda czyni powietrze 
mniej przejrzystym.

Po wspinaczce na Masadę ostat-
nim punktem programu była kąpiel 
w Morzu Martwym. Znalezienie od-
powiedniego miejsca wcale nie jest 
proste. Można przejechać wiele kilo-
metrów i nie znaleźć miejsc z dostę-
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Okruchy historii

KAtARZYNA ŁOZA
tekst
CZESŁAWA CYDZIK
ilustracje

Przygotowania do świąt
„I Wielkanoc, i Boże Narodze-

nie zaczynały się dla nas dużo 
wcześniej – wspomina Krystyna 
Adamska – od przygotowania kar-
teczek świątecznych i wysyłania 
życzeń do licznej rodziny i jeszcze 
bardziej licznego grona przyjaciół i 
znajomych. Nie było mowy o kupnie 
gotowych karteczek, dlatego trzeba 
je było zrobić. Techniki powielania 
nie były dostępne, a więc każda 
kartka była oryginałem, a rysowała 
je nasza mama – Czesława Cydzik 
– artysta plastyk. My pomagałyśmy 
w wykonaniu – przycinaniu czy zgi-
naniu kartek, rysowaniu prostszych 
elementów. Nie było dwóch iden-
tycznych kartek. Na każdej były ak-
centy lwowskie i religijne oraz ele-
menty wiosennej przyrody – bazie 
czy śnieżyczki. Dużo później te kart-
ki były powielane i nawet publiko-
wane w polskiej prasie, ukazującej 
się we Lwowie. Jako że rysowanie 
było bardzo pracochłonne, rodzi-
ce często robili karteczki w postaci 
naszych zdjęć w wielkanocnej sce-
nerii. Mama rysowała na kartonie 
duże pisanki czy kurczaki, ustawiała 
kompozycje z kwitnących kliwii czy 
innych kwiatów doniczkowych, my z 
siostrą ustawiałyśmy się w tej sce-
nerii w strojach krakowskich bądź 
góralskich, też zresztą zrobionych 
przez mamę. I takie karteczki szły w 
świat, co roku – inne. Jako uczen-
nice lwowskiej szkoły nr 10 wystę-
powałyśmy na nich w marynarskich 
mundurkach, takich, jakie nosiły 
przedwojenne uczennice.

Oczywiście święta kojarzyły się 
z wielkim sprzątaniem, które zazwy-
czaj je poprzedzało:

AW: „Wszyscy w domu przygo-
towywali się do Świąt Wielkanoc-
nych, było sprzątanie, porządkowa-
nie wszystkiego w domu, nacieranie 
podłogi obowiązkowo, biały obrus. 
Zapasy gromadziło się w ciągu ostat-
nich trzech miesięcy, bo nie były tak 
łatwo dostępne wszystkie produkty, 
nikt o terminie ważności nawet nie 
myślał, bo wiadomo było, że produk-
ty, które były zakupione, dotrwają do 
świąt. I zaczynał się etap: „nie ruszaj 
tego, bo to jest na święta”.

Krystyna Adamska: „Wielkie 
wielkanocne porządki kojarzą mi się 
ze studiowaniem wzorów ozdobnych 
nóżek i kolumienek naszych mebli, 
które trzeba było bardzo dokładnie 
wytrzeć z prochu i z niezapomnianym 
zapachem pasty do podłogi. Ten za-
pach mieszał się z zapachem ciast 
i świeżo uwędzonych mięs, które 
były domeną taty”.

AW: „Mięso było własnej roboty. 
Trzeba było zrobić kiełbasę, zama-
rynować szponder, szynkę, polę-
dwicę, w zalewie specjalnej, według 

przepisu z Kuchni Polskiej z 1964 r. 
Przed świętami tato brał wielkie zie-
lone wiadro, gdzie były pakowane 
wszystkie te szynki, kiełbasy, i to się 
wiozło na działkę zaprzyjaźnionej 
osoby, na Pohulankę, albo gdzieś w 
Brzuchowicach u znajomych, którzy 
mieli „beczkę” – był to taki cały rytuał, 
specjalna konstrukcja, obowiązkowo 
trzeba było wykorzystać drewno z 
drzew owocowych. Święta się za-
czynały właśnie wtedy, kiedy dziadek 
nasz przywoził do domu wiadro, to 
wielkie zielone wiadro wędzonki”.

Julia Kucewa, ze wspomnień 
babci Romualdy, z rodziny Jadwy-
ków-Baluków: „Mięso zawsze się wę-

dziło na podwórku, kiełbasy również 
były robione samodzielnie. W mojej 
młodości, kiedy jeszcze nie mieliśmy 
lodówek, studzieninę trzymaliśmy na 
oknach. Ale ponieważ rodzina była 
duża, to szybko studzieninka znikała 
z parapetów”.

AW: „Obowiązkowo w czwar-
tek, były robione babki wielkanoc-
ne. Z samego rana przygotowywa-
ło się ciasto, uważało się, żeby do 
domu nie weszła żadna kobieta, a 
w domu miało być cicho, spokojnie, 
bez kłótni, i wtedy to był sygnał, że 
ciasto na pewno się uda. Takie cia-
sto zawsze wędrowało pod pierzy-
nę, żeby dobrze wyrosło. W tam-
tych czasach nasi rodzice jeszcze 
pracowali, i dlatego rano się ciasto 
nastawiło, i dopiero po obiedzie 
przychodziło się z pracy czym naj-
prędzej, i wtedy do wszystkich fore-
mek nakładało się ciasto, włączało 
się piecyk”.

TP: „Pieczenie i lukrowanie bab-
ki i baranów starano się skończyć 
w czwartek do wczesnego popołu-
dnia”.

Krystyna Adamska: „Mama nie 
tylko piekła, ale też ślicznie dekoro-
wała wszelkie ciasta. Na stole były 
i te przyrządzane według domowych 

lwowskich przepisów, i tatowe – gro-
dzieńskie, m.in.: mazurek królewski 
czy babka chlebowa”.

Kto miał czas i możliwość, cho-
dził na nabożeństwa w Wielkim Ty-
godniu, zwłaszcza w trakcie Triduum. 
W pamięć zapadała ich niezwykła 
oprawa:

TP: „Przepiękna była suma w ka-
tedrze w Niedzielę Palmową. Trwała 
długo, był ścisk niesamowity. Męka 
Pańska była śpiewana, mistrzowskie 
wykonanie”. 

ES: „Śpiewał psalmy Marian (Ko-
łaziński?), śpiewak z Opery Lwow-
skiej, wspaniały głos. Rekolekcje w 
katedrze trwały przez 6 dni na wie-

czornym nabożeństwie. Raz chyba 
po trzecim dniu wierni czekali, ale o. 
Rafał nie pojawił się. Dostał zakaz 
sprawowania posługi na 7 lat. W dniu 
poprzednim mówił o Panu Jezusie 
wtrąconym do ciemnicy, a ciemnicę 
porównał do więzienia. I to było po-
wodem”.

TP: „Nabożeństwo Ciemnych 
Jutrzni w katedrze było o godz. 
10. Na bocznych ławkach przed 
głównym ołtarzem były ustawione 
elektryczne lampki na białej nóżce 
z zielonym abażurem. Pośrodku na 
drewnianej oporze stał drewniany 
trójkąt, na nim obraz przedstawia-
jący chyba ostatnią wieczerzę. Na 
każdym ramieniu tego trójkąta były 
miejsca na świece, chyba 15 sztuk. 
Po odśpiewaniu części modlitwy czy 
psalmu była gaszona kolejna świeca, 
lampki, zdaje się, też. W końcu Na-
bożeństwa przez jakiś czas panowa-
ła cisza i półmrok”.

RŁ: „W Wielki Czwartek na za-
kończenie mszy Wieczerzy Pańskiej 
odbywało się „burzenie ołtarzy” na 
znak, że Chrystus znajduje się w 
ciemnicy. Ojciec Rafał szybko szedł 
od ołtarza do ołtarza, a za nim licz-
nie dzieci, młodzież i przeważnie ko-
biety i babcie. Zdejmowano obrusy, 

świeczniki, chowano mszał, taber-
nakulum zostawało puste”.

Święcenie pokarmów
Babcia Julii Kucewej wspo-

mina, że koszyczki z pokarmami 
świątecznymi były raczej skromne: 
„W koszyku wielkanocnym zbie-
rano paseczkę, jaja, chrzan i sól. 
Nic więcej. Nie wiem na pewno, 
ale prawdopodobnie dlatego, że w 
moim powojennym dzieciństwie nie 
było obfitości jedzenia. Tylko pod-
stawowe... Pokarmy przykrywaliśmy 
haftowanym ręczniczkiem”.

Jednak i inne osoby wspominają 
podobnie zestaw pokarmów wkła-

danych do wielkanocnego koszycz-
ka: jajka, kiełbasa, paska czy babka 
wielkanocna.

Krystyna Adamska: „Do święce-
nia nie brało się za wiele, wszystko 
mieściło się w niewielkich koszy-
kach, ale każda z nas, córek, miała 
osobny. Zawsze też byłyśmy bardzo 
elegancko ubrane – nowe wiosenne 
obuwie, czasem nowe płaszczyki. 
Jeśli było cieplej i można było roz-
piąć płaszczyk – wkładałyśmy stroje 
krakowskie”.

Eryk Matecki: „Pokarmy święcił 
ks. Rafał Kiernicki. Koszyk z baran-
kiem, korzeń chrzanu, masło, sól, 
kraszanki, kiełbasa, szynka, boczek. 
Pamiętam z katedry ojca Rafała, 
miał takie charakterystyczne grube 
soczewki. Jako dziecku zapadł mi 
w pamięć”.

Jajka zazwyczaj farbowano, 
gotując je w łupinach cebuli, rzadko 
zjawiały się na nich jakieś ozdoby. 
Czasem kilka jajek pozostawiano nie-
malowanych:

AW: „W koszyczku tradycyjnie 
była babka, kiełbasa, sól, pieprz, 
jajka. Pisanki robiliśmy w cebuli 
gotowane zazwyczaj, ale dwa jajka 
musiały być na biało, te były do po-
święcenia. Zawsze wychodziłyśmy 

[z kuzynką] z kościoła całe mokre, 
bo akurat na nas ksiądz zaczerpnął 
wody święconej, i obficie święcił na-
sze pokarmy i nas przy okazji”.

Święcenie pokarmów nie było 
tak proste i uroczyste, jak dziś. Dla 
wielu osób wiązało się z nieprzyjem-
nościami, a nawet z utratą pracy. 
Starano się nawet nie pokazywać 
z koszyczkiem na ulicy. Dzieci nie 
wolno było prowadzać do kościoła, 
bo uważano to za „szerzenie pro-
pagandy religijnej wśród nieletnich”, 
ale w praktyce kończyło się najwy-
żej na upomnieniu dla rodziców.

RŁ: „Młodzież religijna, jak to 
młodzież, rozumiała sytuację i w 
swoim uporze umiała sobie poradzić. 
Trzeba pamiętać, że tydzień lekcyjny 
w szkole obejmował też sobotę i był 
sześciodniowy. Na samą Wielkanoc 
zbierano klasy i organizowano albo 
tzw. „woskresnik”, czyli jakieś prace 
porządkowe, sprzątanie, albo „kult-
pochod” do kina, domu pionierów 
czy muzeum Lenina. Zdarzało się, 
że niektórzy uczniowie po drodze 
„dezerterowali” i szli do kościoła. Pra-
cownicy oświaty, w tym nauczyciele 
szkół byli delegowani do pilnowania, 
kto z uczniów chodzi do kościoła”.

Maria Zarycka: „Chodziliśmy do 
kościoła, pomimo, że nam zabrania-
no, i można było popaść w niemiłość 
w szkole, jeżeli ktoś się dowiedział. 
Każdy rok na Wielkanoc nas zmu-
szano całą klasą, razem z kierowni-
kiem klasowym chodzić do muzeum 
ateizmu. Nawet gdzieś mam zdjęcie 
z tego czasu. Ale pomimo tego cho-
dziliśmy do kościoła, chociaż pilno-
wali nas nauczyciele, dyżur mieli koło 
kościoła. Byli tacy, że nie wydawali 
nas, a byli też ci komuniści, że robili 
przykrości. Rodzice nas przykrywali. 
Chodziło się święcić. Koszyk cho-
wało się do reklamówki, jak szliśmy 
przez ulice, a w kościele wyjmowało 
się”.

Malowanie pisanek lub dodatko-
wa twórczość plastyczna, związana 
z Wielkanocą nie była popularna, 
ale kultywowano ją w niektórych ro-
dzinach. Nie mogło tego zabraknąć 
w artystycznej rodzinie Czesławy 
Cydzik (wspomina Krystyna Adam-
ska): „Pisanki malowałyśmy farbami, 
były wzory kwiatowe i geometryczne, 
pojawiały się motywy lwowskie czy 
bardzo przez nas lubiane elementy 
ornamentów secesyjnych. Zawsze 
robiło się trochę drewnianych pisa-
nek, takie się nie tłukły i łatwiej je było 
użyć w następnych latach”. 

W innym wspomnieniu czytamy 
o tym, że pisanki przygotowywano 
specjalnie na upominek: „Jajka far-
bowało się w łupinach cebuli, ale też 
anilinową farbą do tkanin – nie zasta-
nawiało się, czy to zdrowe. Niektórzy 
na jajku oprócz wzorów pisali imię 
tego, komu miało się ono być poda-
rowane. Takie jajko leżało długo na 
honorowym miejscu, jak się przypad-
kiem rozbiło, to był „specyficzny efekt 
zapachowy”. Po święceniu szło do 

Wielkanoc przed kilkudziesięciu laty
Chcę Państwa zaprosić do wspólnego wspominania Świąt Wielkanocnych. Nie tych, które dopiero się 
zakończyły, ale tych sprzed kilkudziesięciu lat. Lata 60., 70. czy 80. wydają się nieodległe, zwłaszcza tym, 
którzy byli już wówczas na tym świecie, ale jednak – spójrzmy prawdzie w oczy – minęło 50 lat, dwa po-
kolenia, a świat poszedł szybko do przodu. Nasze wspomnienia z tych czasów należą już do historii. Ja 
sama lwowskich wspomnień nie posiadam, dlatego zapytałam znajomych, jak świętowano w tamtych 
czasach Wielkanoc we Lwowie? Dziękuję bardzo tym, którzy zechcieli poświęcić swój czas i podzielić 
się ze mną swoją historią, nawet, jeśli wydawało się im, że ich historie nie są ważne, ani ciekawe. Dzięki 
Wam naprawdę poczułam emocje towarzyszące tamtym świętom. I – oddaję Wam głos.
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zakrystii, składało się życzenia o. Ra-
fałowi. Mama mówiła: weź dwie – trzy 
pisanki i daj księdzu. Tu następował 
swoisty rytuał, bo o. Rafał odmawiał 
przyjęcia, dziękował, ale w końcu da-
wał się przekonać. Był bardzo zajęty, 
ale dla każdego miał czas, rozmowa 
nawet krótka była treściwa” (TP).

W wielu wspomnieniach pojawia 
się motyw osób, które wystawały 
pod kościołami, zapisywały nazwi-
ska tych, którzy szli z koszyczkiem 
czy na mszę. Niektórzy nie przej-
mowali się tym, że zostaną później 
napiętnowani, wyczytani w szkole 
przed klasą, czy na zebraniu par-
tyjnym. Innym groziła nawet utrata 
pracy – im wyższe stanowisko, tym 
większe ryzyko.

Eryk Matecki: „Chodzili koszyczki 
święcić głównie starsi ludzie, ci, któ-
rzy nie mieli nic do stracenia. Przed 
kościołem stali ludzie i zapisywali – 
potem te listy wysyłali do szkoły, pra-
cy, komsomołu, organizacji partyjnej, 
kto chodzi do kościoła”.

AW: „Ale wśród nich byli też po-
rządni ludzie, którzy nikogo ze znajo-
mych akurat w ten dzień nie widzieli 
w kościele”.

Julia Bert: „We Lwowie w ogóle 
nie urządzaliśmy świąt. Na prawo-
sławne szło się z wizytą do babci. Na 
katolickie jeździliśmy do drugiej bab-
ci, do Żmerynki. We Lwowie do 1991 
roku nie mogliśmy pokazać się w ko-
ściele, bo tato był wykładowcą na Po-
litechnice. Wszystkie chrzty, komunie, 
śluby – to się odbywało wyłącznie za 
zamkniętymi drzwiami kościoła. Za 
to w Żmerynce obchodziliśmy święta 
na całość, braliśmy udział w Triduum 
Paschalnym, chodziłam w procesji 
rezurekcyjnej. Jechaliśmy w piątek 
po południu, a w niedzielę w nocy już 
trzeba było wracać, bo poniedziałek 
był normalnym dniem pracy. Jeśli 
Wielkanoc wypadała równocześnie z 
prawosławną, władze zawsze orga-
nizowały w sobotę, niedzielę jakieś 
zawody, wyjścia ze szkołą, które 
były obowiązkowe, wtedy nie mogli-
śmy jechać. Od koleżanek wiem, że 
przy wejściu do cerkwi też spisywali, 
kto idzie, a później wyczytywali na 
apelach szkolnych i zebraniach par-
tyjnych. Ludzie po północy chodzili. 
Raz jeden ksiądz prawosławny przy-
niósł do komsomołu na Politechnice 
listę, kto potajemnie wziął ślub w cer-
kwi. Katolickich byliśmy pewni, że nie 
doniosą”.

Krystyna Adamska: „Dyżury były, 
często nauczyciele odwracali się, 
żeby nas nie widzieć, podawali tylko 
te osoby, których rodzice nie byli na 
stanowiskach – zwykłemu robotniko-
wi w fabryce nic nie zrobią. Czasem 
nauczycielki Rosjanki podawały na-
zwiska. Pani dyrektor szkoły nr 10 po-
trafiła to mądrze załagodzić. Czasem 
ktoś miał naganę w pracy – różnie 
było”.

TP: „Tato był nauczycielem, do 
kościoła jawnie nie mógł iść. Bardzo 
to przeżywał. Czasem wyjeżdżał na 
mszę poza Lwów do Szczerca, Stry-
ja, Sambora bądź Złoczowa, tak było 
bezpieczniej. Czasem też szedł na 
Rezurekcję do św. Antoniego z uwa-
gi na późną porę. Stawał w miejscu 
zaciemnionym, nieeksponowanym. 
Stawaliśmy osobno, w kościele „nie 
znaliśmy się””.

Rezurekcja
W okresie ZSRR we Lwowie 

działały dwa kościoły – katedra i ko-
ściół św. Antoniego na Łyczakowie 
(ten był czasowo zamykany). Więk-
szość moich rozmówców chodziła 
do katedry i to ją wspomina w swo-

ich wielkanocnych opowieściach. 
Często przewija się w nich także 
postać wieloletniego proboszcza 
katedry – ojca Rafała, franciszka-
nina, charyzmatycznego kapłana, 
niepokornego wobec władz i uwiel-
bianego przez wiernych.

Stanisław Kosiedowski: „Niesa-
mowita była atmosfera w katedrze, 
wypełnionej po brzegi odświętnie 
ubranymi wiernymi. Przeważały oso-
by starsze, głównie kobiety, jak się 
później dowiedziałem, większość z 
nich stanowili wyznawcy religii grec-
kokatolickiej, pozbawieni w czasach 
ZSRR swoich świątyń, oddanych 
prawosławnym. Opiekę duchowną 
objął nad nimi ksiądz Rafał Kiernic-
ki. Katedra była słabo oświetlona, 
więc ciemna, ludna i rozmodlona. 
Chorągwie stały wzdłuż ławek i w 
czasie modlitw pochylały się, by za 
chwilę znowu powstać. Czułem się 
tam chyba jak pierwsi chrześcijanie 
w katakumbach…”.

TP: „Ksiądz Kazimierz Mączyń-
ski odprawiał poza Lwowem. Przy-
jeżdżał. Rezurekcja u św. Antoniego 
zaczynała się w Wielką Sobotę o 
23:00, a kończyła się o 1:00. Wy-
chodziło się tuż po północy, żeby 
dojść bezpiecznie do domu, również 
unikając tym sposobem niepożą-
danych spotkań. Ostatnie tramwaje 
zjeżdżając z górnego Łyczakowa je-
chały już do zajezdni i zdarzało się, 
że nawet między przestankami na 
machnięcie ręki motorniczy zatrzy-
mywał się i podwoził, niewiele, dalej 
trzeba było iść pieszo”.

Katedra była przytułkiem dla po-
zostałych we Lwowie Polaków. „Nie 
chodziło się do psychologa, tylko do 
ojca Rafała. I nie do lekarza, tylko 
do ks. Mosinga” – wspomina Irena 
Stolarczuk. Ale do katedry po wojnie 
poszli też tłumnie grekokatolicy, po-
zbawieni możliwości legalnego kultu. 
„Ukraińcy – tak, widać ich było, prze-
cież żegnali się inaczej. Wszyscy 
uważaliśmy to za normalne!” (Krysty-
na Adamska).

Wspomina Sołomija Trylowska, 
pochodząca z przedwojennej lwow-
skiej ukraińskiej rodziny: „U nas 
wszystkim tym [przygotowaniem 
świąt] zajmowała się babcia, która 
po likwidacji UCGK kategorycznie 
odmówiła chodzenia do cerkwi prawo-
sławnej. Miała kilku znajomych pod-
ziemnych księży, którzy dawali ślub 
moim rodzicom i chrzcili mnie. A sama 
chodziła co dzień, dwa razy dziennie 
na mszę do katedry. Kiedy wróciła do 
Lwowa z pierwszej zsyłki, bez prawa 
do zamieszkania we Lwowie – wielu 
jej znajomych bało się przyjmować ją 
u siebie i była faktycznie bezdomna, 
póki nie została aresztowana po raz 
drugi za brak meldunku. Najczęściej 
nocowała właśnie w katedrze. Tak 
myślę, ale nie ma już kogo zapytać, 
że to Rafał Kiernicki jej pomagał, 
a starsze Polki przynosiły jedzenie 
(zawsze płaczę, kiedy o tym myślę). 
Kiedy zjawiła się tu moja mama i wy-
szła za mąż, babcia zamieszkała z 
nami. Ona jedyna w rodzinie była bar-
dzo religijna. My (ja, mama, tato) nie 
chodziliśmy do kościoła czy cerkwi. 
Mama i ja tylko pomagałyśmy babci 
w przygotowaniach, najważniejsze 
robiła ona. Koszyka nie pamiętam, 
ale nosiła do święcenia kiełbaskę, 
paskę, chrzan, masło. Dzieliła się 
święconym jajkiem w niedzielę wiel-
kanocną. Po zsyłkach wykształciła 
się u niej mania prześladowcza i na-
sze stosunki nie były najlepsze. Na 
pewno święta były wyjątkami – kiedy 
wszystko było dobrze, zgodnie. Dla 
mnie do dziś jest to święto miłości 

i pojednania. Babcia była klasyczną 
„dobrą gospodynią”, przygotowania 
zaczynała już w poniedziałek – dużo 
piekła, gotowała. Czwartek zawsze 
był dniem pieczenia pasek. Pasek 
piekła dużo, potem je rozdawała. 
Jedna zawsze była dla mnie – ma-
leńka, pieczona w emaliowanym ku-
beczku. A jeszcze był tort, sernik czy 
inne arcydzieła cukiernicze. Pewnie 
i co innego było na stole, ale to mi 
się zapamiętało. Kiedy babcia prze-
prowadziła się od nas w latach 90., 
mama musiała od początku uczyć 
się piec, bo wcześniej, jak i ja, była 
tylko do pomocy”.

Irena Stolarczuk: „Ukraińcy cho-
dzili do katedry, trzy razy się żegnali, 
nie wiedziałam czemu, to mama mi 
wytłumaczyła. W zakrystii robiono spis 
rodzin, które będą chciały poświęcić 
pokarmy na wschodnią Wielkanoc. 
Była ustalana godzina, zamykano 
kościół, czy zakrystię i potajemnie 
święcili. Greckokatolicki ksiądz czę-
sto spowiadał, ale nie w konfesjonale, 
a w kaplicy Jabłonowskich. Siedział z 
różańcem, po cywilnemu, żeby kiedy 

przyjdzie ktoś z KGB, to nie rozpo-
znał”.

Julia Bert: „Na Podolu na od-
pusty przyjeżdżali księża grecko-
katoliccy. Pomagali, bo księży było 
mało, ale byli „w cywilu”. Spowiadali, 
ale zazwyczaj tylko „swoich”, zaufa-
ne osoby”.

TP: „W Wielkanocny poniedzia-
łek i do Przewodniej Niedzieli szło się 
na cmentarz, na grobach zostawiano 
gałązki święconej wierzby, przekrojo-
ne jajko, kawałeczek babki. W tych 
dniach na cmentarzu można było 
spotkać popa prawosławnego. Ale 
też księdza greckokatolickiego po cy-
wilnemu, który po cichu proponował 
odprawić nabożeństwo nad grobem. 
W czasie mszy w kościele katolic-
kim zdarzało się, że między ludźmi 
stał człowiek ubrany po cywilnemu 
(ksiądz greckokatolicki) i po cichu py-
tał, czy kto potrzebuje spowiedzi”.

Stół Wielkanocny
Kojarzy się z białym obrusem na 

stole, rodziną. Zazwyczaj nie różnił 
się mocno od tego, jaki zastawia się 
w święta dziś.

Maria Zarycka: „Na Wielkanoc 
zawsze u nas było dużo gości, tak 
jak moja mama miała wielu braci i 
siostry”.

AW: „Obowiązkowo przychodzi-
ła rodzina, albo my chodziliśmy do 
naszej cioci Jańci i wujka Jurka na 
Tiereszkową, i tam właśnie razem 
świętowaliśmy. Sąsiedzi wiedzieli, 
bo nasi sąsiedzi to są ludzie, którzy 
szanują i święta katolickie, i prawo-
sławne”.

Julia Kucewa: „Moja siostra, któ-
ra urodziła się w 1973 roku, mówi, 
że w szkole, a potem już w pracy nie 
było afiszowane, że idziemy do ko-
ścioła, lub że mamy Wielkanoc. Ale 
ci, którzy byli w temacie, cicho czę-
stowali się nawzajem pokarmami”.

Irena Stolarczuk: „Nigdy nie 
ukrywałam w pracy. Krzywo patrzyli, 
ale jak kilka razy paskę przyniosłam, 
to już byłam kochana. My ich zamie-
nialiśmy na ich święta, oni nas na 
nasze, i tak żyliśmy”.

TP: „Zawsze na obiad ktoś przy-
jeżdżał ze wsi, krewni, goście przy-
chodzili, również ci, którzy nie byli 
katolikami łacińskiego obrządku”. 

Julia Kucewa (ze wspomnień 
babci): „Zawsze zapraszaliśmy do 
odwiedzenia krewnych, którzy pozo-
stali samotni i nie mogli sobie pozwo-
lić na przyjęcie. Kiedy cała rodzina 
zbierała się przy stole, modliliśmy 
się, a potem głowa rodziny częstował 
wszystkich święconym jajkiem i ży-
czył każdemu czegoś dobrego”.

AW: „Zawsze było tak, że biały ob-
rus, na stole święconka, mama skła-
dała życzenia, bo mama była najstar-
sza w rodzinie, o miesiąc wszystkiego 
starsza, niż tato, ale tak tradycyjnie”.

Żanna Słoniowska: „Tradycje re-
ligijne w mojej rodzinie pielęgnowała 
babcia, tak, jakby półgębkiem. To 
znaczy – na przykład, jeszcze rano 

nie było mowy, że dziś jest Wigilia, ale 
po przyjściu ze szkoły czy z treningu 
sportowego zastawało się w domu 
stół zastawiony tradycyjnymi potra-
wami. Wszystko po cichu, żadnych 
gości, a i domownicy nie wszyscy 
chcieli dołączyć... Na Wielkanoc było 
dzielenie się jajkiem, takim szcze-
gólnym, o terakotowym kolorze, po-
malowanym farbą z łupin cebuli. To 
wszystko poza kościołem, jako że 
babcia przestała chodzić do katedry 
w latach 60., po tym, jak jeden ksiądz, 
wiem, że był ze Szczerca, wygonił ją 
z konfesjonału, ponieważ wyznała, 
że korzysta z antykoncepcji. Ale wia-
rę zachowała mimo wszystko”. 

Stanisław Kosiedowski (w latach 
70. studiował we Lwowie): „W nie-
dzielne wielkanocne przedpołudnie 
zazwyczaj odwiedzałem gościnny 
polski dom pani Jasi, Neli i Halinki, 
gdzie zapach i widok wielkich lukro-
wanych drożdżowych bab wielka-
nocnych, mazurków i innych ciast w 
scenerii z Chrystusem Zmartwych-
wstałym, z barankiem i innymi obo-
wiązkowymi w polskich, kresowych 
domach figurami, stwarzał niepowta-
rzalna świąteczną atmosferę. Poczę-
stowany tymi smakołykami szedłem 
„w Lwów”. Drugie święto było nor-
malnym roboczym dniem, więc nie 
odróżniało się od innych dni”. 

Krystyna Adamska: „Na stole 
królował baranek z ciasta. Duży, 
pieczony w specjalnej formie, pięk-
nie dekorowany kędziorkami z piany 
i ze śliczną wielkanocną chorągiew-
ką. Zjadało się go na końcu, jak był 
już całkiem suchy”.

Eryk Matecki: „W domu była 
pyszna babka, studzienina, ozorek 
w galarecie, chrzan z burakiem”.

Julia Kucewa: „A wujek Stasio 
zawsze mówił, że na Wielkanoc – 
żadnych sałatek na stole! Tylko pa-
seczka, wędlina, chrzan i jajka!”

TP: „Na stole – zapalona świe-
ca, mały spodek z wyrośniętym 
owsem i malowany gipsowy bara-
nek z czerwonym proporczykiem z 
krzyżem, baranek z ciasta (do dziś 
mamy dużą formę, jeszcze 5–6 lat 
temu moja mama je piekła), babka, 
inne ciasta, przekładaniec piszinger, 
makowiec, tarty chrzan, jajko, bu-
raczki, kiełbasa, studzienina, szynka 
gotowana. Musiało starczyć na parę 
dni, miało się gości, odwiedzało się 
nawzajem”.

Julia Kucewa, ze wspomnień 
babci: „Mama zawsze piekła dużo 
słodyczy: sernik, placek z dżemem, 
makownik. Zastanawialiśmy się, skąd 
miała na to pieniądze. Pewnie przez 
długi czas mama je oszczędzała na 
święta...”.

Nie dla wszystkich jednak był to 
okres radosnego świętowania. Ro-
dziny, które ucierpiały już wcześniej 
przez represje ze strony władz, 
bywały dużo bardziej ostrożne. 
Czasem do głosu dochodził zwykły, 
ludzki strach, a może niewiara, że 
Związek Radziecki kiedykolwiek się 
rozpadnie?

EL: „U mnie w domu nie święto-
wano. Po tym, jak mój dziadek Po-
lak i pradziadek Ormianin siedzieli w 
więzieniu, nikt nie chciał ryzykować. 
Rodzina mego dziadka w wiosce 
świętowała – chodzono 8 km do ko-
ścioła, a na Wielkanoc przychodziła 
milicja sprawdzać czy nie świętują. 
To siostra mego dziadka zawsze 
częstowała ich jajkiem”.

Nina Kornatowska-Puha: „Moi 
dziadkowie pochodzili z Wołynia i Ży-
tomierszczyzny. Zostali zesłani z 
rodzinami do Kazachstanu w la-
tach 50. Tam poznali się moi rodzi-
ce, urodziłam się ja. W Kazachstanie 
polskie rodziny obchodziły Wielka-
noc potajemnie. Spotykaliśmy się po 
nocach, farbowaliśmy jajka w cebuli, 
piekliśmy baby. Wszystko w najwięk-
szej tajemnicy. W Kazachstanie nie 
pilnowali tak mocno terminu katolic-
kiej Wielkanocy, bardziej obchodziła 
ich prawosławna, więc udawało się.

Po powrocie z zesłania w l. 70. 
mieszkaliśmy w Szepetówce. Rodzi-
ce pracowali w szkole, mama jako 
nauczyciel języka rosyjskiego, ojciec 
– prac ręcznych. Nauczyciel musiał 
w tamtych czasach należeć do partii. 
W okresie Wielkanocy prawosławnej 
musieli pełnić dyżury koło cerkwi, pil-
nować, żeby uczniowie nie chodzili, 
zapisywać nazwiska.

Katolicką Wielkanoc obchodzi-
liśmy wciąż po cichu. Wszystkie 
przygotowania były w nocy, w tajem-
nicy. Przygotowane pokarmy od razu 
chowano, w razie niezapowiedzianej 
wizyty sąsiada. Jeździliśmy do ro-
dziny, a na Wielkanoc do kościoła w 
Starokonstantynowie, który był czyn-
ny w czasach sowieckich, ale o tym 
wiedzieli tylko najbliżsi. Ostrzegało 
się dzieci, żeby nic nie opowiadały 
kolegom. Nawet śniadanie nie było 
uroczyste, a zwykłe, obawiano się, 
że ktoś zobaczy i doniesie. Dopiero 
w latach 90. można było świętować 
otwarcie. W Szepetówce wybudowa-
no wtedy kościół”.

Eryk Matecki: „W 1989–90 już 
były inne czasy. Nawet w mundurze 
wojskowym można było do kościoła 
iść”.

Żanna Słoniowska: „W 1991, już 
jako stara kobieta, [babcia] wróciła 
do katedry. Pamiętam to niesamowi-
te Alleluja na początku lat 90., kiedy 
znów wybrzmiewały dzwony, a figura 
Zmartwychwstałego triumfowała nad 
rzeszami wiernych po latach prześla-
dowań”.
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Proszę się nie spieszyć z odpo-
wiedzią.

Bajki, bądź baśnie opowiadają o 
życiu człowieka i otaczającej go natu-
rze. A co najbardziej istotne – opowia-
dają o naturze człowieka, o różnych 
jego zachowaniach w różnych sytu-
acjach, o różnych usposobieniach, o 
różnych charakterach. Opowiadają o 
wszystkim, z czego składa się zwykłe 
ludzkie życie – o narodzinach czło-
wieka, o życiu w rodzinie, o radzeniu 
sobie bądź nieporadności w życiu, o 
sukcesie bądź niepowodzeniu, o mi-
łości… o śmierci też. Opowiadają o 
dobru i złu. Tylko inaczej. 

Bajka jest jak film – krótkie zdania, 
skróty myślowe, montaż. A wszystko, 
co zostało niedopowiedziane, słu-
chający czy czytający sobie domy-
śli. Wszystko sobie w wyobraźni 
poukłada i pokoloruje. W bajce w 
cudowny sposób wszystko co trud-
ne przekształca się w proste, jasne 
i dostępne, a rzeczy zwykłe, co-
dzienne, banalne stają się osobliwe, 
niezwykłe, jaskrawe. Jest w niej po-
łączenie wymysłu z rzeczywistością, 
tego co śmieszne z tym co poważ-
ne, gry wyobraźni i myśli z grą słów 
i specyficznym przekazem.

Bajki są ponadczasowe i po-
nadnarodowe. Bajki ludzie układali 
od niepamiętnych czasów. Przekazy-
wali od starszych młodszym, młodsi 
stając się starszymi – następnym 
młodszym i tak się działo przez ty-
siące lat. Każde następne pokolenie, 
każdy następny opowiadający domy-
ślał i dodawał coś od siebie, dołączał 
własne obserwacje. A kiedy ludzie 
wymyślili pismo, zaczęli je spisywać. 
W naszych czasach już bardzo dba-
my o autorstwo, spisane przez ostat-
nie paręset lat bajki ludowe już nie są 
tak bardzo ludowe, otrzymały swego 
autora. Lecz twórcza myśl pisarza 
czerpie z tego, co ten zasłyszał wśród 
swego ludu. To z kolei stwarza temu 
czy innemu narodowi swego rodzaju 
wizytówkę, swoisty obraz zbiorowy, 
który idzie w świat, gdy tę czy inną 
baśń przełoży się na inne języki.

Niniejszym proponuję Czytelni-
kom zapoznać się z jedną z baśni 
spisanych przez klasyka literatury 
ormiańskiej Howhannesa Tumania-
na, a przełożoną na język polski. Od 
razu zaznaczę, że nie jest to ścisłe 
tłumaczenie z języka oryginału, po-
sługiwałam się wcześniejszymi prze-
kładami na języki rosyjski i ukraiński, 
ale w trakcie pracy konsultował mnie 
rdzenny Ormianin, więc przekład jest 
dopasowany do oryginalnego tek-
stu. Jedną z głównych intencji było 
również zachowanie ormiańskiego 
kolorytu. Jest tych baśni więcej, ale 
dziś nasi Czytelnicy mają możliwość 
pośmiać się i porozmyślać nad jedną 
bardzo długą – „Chrobry Nazar”, na-
pisaną i opublikowaną przez H. Tu-
maniana w 1912 roku. Z okruszków 
informacji, którą udało mi się zdobyć, 
można wnioskować, że autor napisał 
ją w oparciu o ludową baśń o niedo-
rajdzie i leniwcu Dżyko, który dzięki 
cudownemu zbiegowi okoliczności 
został królem.

Zapraszam do czytania!

Alina Wozijan

CHROBRY NAZAR

Może to było, a może nie było, 
żył sobie biedny człowiek, na imię 
miał Nazar (imię zapożyczone z języ-
ka greckiego, oznaczające „oddany 
Bogu” – przyp. tłum.). Był on człowie-
kiem nierozgarniętym i leniwym, a na 
dodatek bojaźliwym – taki tchórz, że 
zabij go, a bez opieki kroku nie zrobi. 
Caluśki dzień za żoną jak cień chodził: 

ona za próg – i on za próg, ona do 
domu – i on również. Dlatego ludzie 
przezwali go Tchórzliwym Nazarem.

Pewnej nocy wyszedł Tchórzliwy 
Nazar z żoną na ganek. Wyszli i wi-
dzą: księżyc na niebie świeci, noc ja-
sna, świetlista. Zamyślił się i powiada:

– Ach, żono, w taką noc tylko na 
karawany napadać… Coś mi pod-
szeptuje: idź, chłopcze, i obrabuj ka-
rawanę szacha z Indii, co wiezie róż-
ne skarby – nieźle się wzbogacisz.

A żona odpowiada mu:
– Siedź lepiej i milcz. Też mi ra-

buś się znalazł…
Ale Nazar nie może się uspo-

koić.
– To ty, kłótliwa babo – jakiej 

świat nie widział – nie pozwalasz mi 
karawanę obrabować i wzbogacić się 

nieco?! Jakiż ze mnie wtedy mężczy-
zna? Po co czapkę z niedźwiedziego 
futra noszę, jeżeli kobieta śmie mi tak 
przeczyć!

Nie na żarty się rozochocił, karcił 
ją i karcił, aż w końcu miała już tego 
dość – weszła do domu i drzwi za 
sobą zatrzasnęła.

– A żebyś ty zginął, tchórzu je-
den! Idź sobie, rabuj karawany! – 
krzyknęła spoza drzwi.

I znalazł się Nazar w noc ciemną 
samiutki pod drzwiami. Stoi, z prze-
strachu zdrętwiał. Prosi żonę, błaga, 
żeby wpuściła go do domu, ale ona 
nic. Zrozpaczony Nazar przytulił się 
do ściany i drżąc siedział tam aż do 
świtu.

Już słoneczko przygrzewa, a 
wściekły Nazar wciąż czeka i czeka 
z nadzieją, że żona sama po niego 
przyjdzie. Dzień letni, upalny, muchy 
się rozszalały, a Nazar na tyle się 
rozleniwił, że nawet nie chce nos wy-
trzeć. Obsiadły mu muchy nos i twarz 
całą. Nękają go i kleją się tak, że sił 
brak. Wreszcie nie wytrzymał, pod-
niósł rękę i – klaps siebie po twarzy. 
Tak klapnął, aż muchy się posypały.

– Cóż to? – zdziwił się Nazar.
Próbował policzyć, ile much 

zabił za jednym razem, lecz stracił 
rachubę. Chyba nie mniej niż tysiąc 
– miarkował.

– O tak to! – mówi. – Okazuje się, 
że jestem kawał chłopa, a dotąd tego 
nie przypuszczałem. Jeśli mogę za 
jednym zamachem przybić tysiąc ży-
wych stworzeń, czemuż tedy kłótliwej 
baby tak bardzo się trzymam? 

Wstał i poszedł na wieś do księ-
dza.

– Pobłogosław, ojcze.
– Niech cię Bóg błogosławi, 

synu.
– A ty, ojcze, nawet nie wiesz…
I opowiedział Nazar o swojej 

bitności, a na koniec oświadczył, że 
od dziś trzymać się spódnicy nie ma 

zamiaru, a skoro tak, to ma prośbę: 
niech ksiądz napisze o jego boha-
terstwie, żeby ludzie dowiedzieli się 
o nim, żeby nie popadł w zapomnie-
nie. Ksiądz dla żartu napisał na ka-
wałku szmatki:

Chrobrym Nazarem zwie się 
zasłużenie,
Tysiąc zabija jednym uderzeniem!

I wręczył szmatkę Nazarowi. 
Nazar naczepił tę szmatkę na ko-
niuszek kija – już ma chorągiewkę, 
przypiął do pasa odłamek zardze-
wiałego miecza, wgramolił się na 
sąsiedzkiego osła – i ruszył w dro-
gę.

Opuścił Nazar wieś i jedzie, do-
kąd oczy poniosą.

Jedzie, jedzie, obejrzał się za 
siebie i widzi – wieś już gdzieś w 
oddali. Dopadł go lęk. Żeby dodać 
sobie otuchy, zaczął nucić piosen-
kę, z początku mrucząc cicho pod 
nosem, potem na głos, rozmawiać 
ze sobą, osła popędzać. Im dalej je-
dzie, tym bardziej ogarnia go lęk, a 
im silniej ogarnia go lęk, tym głośniej 

zawodzi, wrzeszczy na całe gardło, 
aż chrypi. A tu jeszcze, wtórując mu, 
zaczął ryczeć osioł. Przestraszone 
tym hałasem i rykiem ptaki zrywają 
się z drzew, zające umykają w krzaki, 
żaby z tataraku skaczą do wody.

Nazar drze się jeszcze głośniej, 
a kiedy wjechał do lasu, wydawać 
mu się zaczęło, że zza każdego 
drzewa, zza każdego kamienia, 
zza każdego krzaczka za chwilę 
wyskoczy na niego jakiś zwierz lub 
rezun-zbójca. I zaczyna wołać w 
niebogłosy – nie daj Boże nikomu 
tego słyszeć.

A nieopodal, leśną drogą szedł 
sobie akurat wieśniak i prowadził za 
uzdę konia. Usłyszał te wrzaski i za-
stygł w bezruchu.

– Och – mówi – widać koniec mój 
nadchodzi. To pewnie zbójnicy!

Porzucił konia i co tchu w pier-
siach pomknął z powrotem do gąsz-
czu.

Wiedzie ci się, Chrobry Naza-
rze!

I oto Nazar, wciąż wrzeszcząc na 
całe gardło, wjeżdża na polanę, widzi 
– stoi koń pod siodłem, tak jakby na 
niego czekał. Przesiada się zatem z 
osła na konia i jedzie dalej.

Czy długo jechał, czy nie – tylko 
on to wie, ale z czasem znalazł się 
w jakiejś wsi: ani on tej wsi na oczy 
nie widział, ani wieś jego. Dokąd 
tu pójść, do kogo? I tu z jednego z 
domów dotarł dźwięk zurny (zurna, 
surma – drewniany instrument dęty 
z lejkowatym rozszerzeniem, któ-
rego dźwięk ma ostre świąteczne 
brzmienie – przyp. tłum), w tę stronę 
skierował konia i wyobraźcie sobie – 
trafił prościutko na wesele.

– Dzień dobry wam wszystkim!
– I tobie stukrotnego dobra ży-

czymy człowieku! Zapraszamy ser-
decznie do gospody, dla nas każdy 
gość to posłaniec Boga!

Wprowadzają Nazara pod ręce 
i sadzają z jego chorągiewką na ho-
norowym miejscu przy stole. Widzie-
libyście, czym go częstowano! Jakich 
tylko specjałów, jakich napitków tu 
nie było! 

Gości wesela jednak bardzo cie-
kawi kim jest ten dziwny nieznajomy. 
Jeden z nich, z kraju stołu, trąca łok-
ciem i pyta swego sąsiada, a dalej 
pytają jeden drugiego, aż kolej do-
chodzi do księdza – a ten też siedział 
na honorowym miejscu obok Nazara. 
Ksiądz z trudem odczytał napis na 
chorągiewce gościa:

Chrobrym Nazarem zwie się 
zasłużenie,
Tysiąc zabija jednym uderzeniem!

Przeczytał i zlękniony powtarza to 
sąsiadowi, ten następnemu, następny 
kolejnemu, kolejny jeszcze kolejnemu 
i tak doszło aż do drzwi. I już całe we-
sele tylko o tym opowiada, że nowy 
gość to bohater niezwyciężony:

Chrobrym Nazarem zwie się 
zasłużenie,
Tysiąc zabija jednym uderzeniem!

– Toż to przecież ten sam Chro-
bry Nazar! – mówi jeden z gości. – 
Bardzo się zmienił, ja z początku go 
nawet nie poznałem.

Natychmiast, jak to często bywa, 
znajdują się ludzie, którzy opowiada-
ją o wybitnych zwycięstwach Nazara, 
o dawnej z nim zażyłości i spędzo-
nych wspólnie dniach.

– Ale dlaczego przy takim czło-
wieku nie ma służącego? – zastana-
wiają się inni.

– Tak już ma w zwyczaju, nie 
lubi podróżować ze służącymi. Kie-
dyś go zapytałem, a on mówi: „Po 
co mi służący, cały świat mam za 
służącego”.

– To dlaczego porządnego mie-
cza nie ma, rdzawe żelastwo do 
pasa przypiął?

– Na tym właśnie polega spryt: 
tak uderzyć tym rdzawym żela-
stwem, by jednocześnie zabić ty-
siąc. Dobrym mieczem to każdy 
chwat potrafi.

Zadziwieni goście wstają i piją 
zdrowie Chrobrego Nazara. A pierw-
szy wśród nich mędrek wygłasza 
chwalebną mowę: od dawna – mówi 
– nasłuchani jesteśmy o twojej nie-
spotykanej waleczności, marzyliśmy 
zobaczyć twoje oblicze i dzisiaj cie-
szymy się, że widzimy cię wśród nas. 

Nazar tylko wzdycha i macha 
ręką. Ludzie zaś wymieniają się 
porozumiewawczymi spojrzeniami: 
nas przecież nie nabierzesz, te ge-
sty świadczą o jego nadzwyczajnej 
skromności…

Ucztujący ze wszystkimi aszug 
(aszyk, ludowy poeta, pieśniarz – 
tłum.) natychmiast układa pieśń i 
śpiewa:

Witaj nasz orle, nasz władco hojny,
Naszej ojczyzny synu dostojny, 

Czy lubią Państwo bajki? 
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Z tobą niestraszne nam żadne wojny.
Chrobrym Nazarem zwiesz się 
zasłużenie
Tysiąc zabijasz jednym uderzeniem! 

Ty zwalczysz każde nasze 
nieszczęście 
Od śmierci, tortur zbawisz nas 
wreszcie 
Słabych oporą, tarczą niewieście!

Chrobrym Nazarem zwiesz się 
zasłużenie
Tysiąc zabijasz jednym uderzeniem! 

Tyś dla nas wzorem jedynym 
godnym,
Miecz, znak i koń twój dziś naszym 
godłem
I grzywa konia, i ogon z siodłem!

Chrobrym Nazarem zwiesz się 
zasłużenie,
Tysiąc zabijasz jednym uderzeniem!

Po tej uczcie podchmieleni go-
ście weselni roznieśli wieść, że nad-
chodzi ten, który 
– Chrobrym Nazarem zwie się 
zasłużenie,
Tysiąc zabija jednym uderzeniem!

I wkrótce już po całej okolicy lu-
dzie zaczęli opowiadać o jego god-
nych podziwu czynach bohaterskich, 
opisywać jego groźne oblicze. Na 
cześć Chrobrego Nazara nadawać 
imiona nowo narodzonym dzieciom.

Opuścił Nazar wesele i ruszył w 
dalszą drogę. Jedzie, jedzie i dojeż-
dża do zielonej łąki. Wypuścił konia 
na wypas, wbił chorągiewkę w zie-
mię, położył się w jej cieniu i zasnął.

Skąd miał wiedzieć, że w okoli-
cy tej mieszka siedmiu braci olbrzy-
mów – watażków siedmiu zbójeckich 
band. Były to ich tereny, a twierdza 
ich stała na wysokim szczycie naj-
bliższej góry. 

Patrzą olbrzymy z góry – wjechał 
na ich teren człowiek i zsiadł z konia. 
Patrzą i dziwią się: cóż to za zuchwa-
lec i ile ma głów, że tak beztrosko 
ułożył się pośród ich łąki, a jeszcze 
konia puścił na popas? A każdy z 
braci miał czterdziestopudową ma-
czugę. Chwycili więc oni te maczugi 
i idą. Podchodzą bliżej i cóż widzą? 
Pasie się koń, obok śpi człowiek, u 
wezgłowia chorągiew, na niej napis:

Chrobrym Nazarem zwie się 
zasłużenie,
Tysiąc zabija jednym uderzeniem!

Nieprawdopodobne! Toż to prze-
cież Chrobry Nazar! Olbrzymy przy-
gryzły języki i zamarły. A jak mogło 
być inaczej? Wieść, którą po weselu 
roznieśli podpici goście, dotarła też 
w ich strony. Stoją przestraszeni bra-
cia, w ustach im przeschło, zamarli 
i czekają, aż Nazar będzie łaskaw 
się obudzić. Zbudził się Nazar, prze-
ciera oczy, widzi przed sobą siedmiu 
strasznych olbrzymów z maczugami 
na ramionach i z przestrachu dusza 
uciekła mu w pięty. Chowa się on za 
swoją chorągiew i dygocze jak liść 
osiki. Dostrzegły olbrzymy, że Nazar 
na twarzy się zmienił, drżenie go 
przeszyło i myślą – chyba się roz-
złościł, lada chwila jednym ciosem 
zabije nas wszystkich siedmiu. Pa-
dły przed nim na kolana i błagają: 

– Chrobrym Nazarem zwiesz się 
zasłużenie

Tysiąc zabijasz jednym uderzeniem! 
– Słyszeliśmy twe groźne imię 

i dawno marzyliśmy, aby cię zo-
baczyć. Teraz twoja noga stanęła 
na naszej ziemi i jesteśmy tym za-
szczyceni. Od dziś, wszyscy razem, 
jesteśmy twoimi wiernymi sługami. 
A tam na szczycie góry w groźnej 
twierdzy mieszka nasza przepiękna 
siostra. Błagamy, okaż nam wielko-
duszność, bądź naszym gościem, 
skosztuj naszego chleba…

Nazar wreszcie się opano-
wał i wsiadł na konia, a olbrzymy, 
krocząc na przodzie z jego chorą-
gwią, z honorami wprowadziły go 
do twierdzy. A tam wyprawiły mu 
ucztę królewską, podczas której tak 
zachwycały się jego zwycięstwami, 
tak sławiły, że piękna siostra zako-
chała się w nim. Czy trzeba mówić, 
jaką czcią i jakim szacunkiem ota-
czany był odtąd?

Tymczasem zjawił się w oko-
licy tygrys, który napełniał ludzi 
grozą i przerażeniem. Kto zabije ty-
grysa, kto ma tyle siły? Chrobry Na-
zar go zabije, bez wątpienia. Któżby 
jeszcze odważył się wyjść tygrysowi 
naprzeciw? Cała nadzieja w nim: na 
niebie Bóg, na ziemi Chrobry Nazar!

Usłyszawszy o tygrysie Nazar 
wziął nogi za pas – chciał uciec w 
swe strony, a tłum wokół pomyślał, 
że tak śpieszno mu stanąć do walki z 
tygrysem. Narzeczona go powstrzy-
muje: dokąd ty, mówi, bezbronny 
pędzisz, weź broń i ruszaj. Przyno-
szą mu broń, by nowe zwycięstwo 
utrwaliło jego głośną sławę. Wziął 
Nazar broń i poszedł. Gdy znalazł się 
w lesie, wdrapał się na drzewo i ukrył 
wśród jego gęstych gałęzi, żeby ani 
tygrys go nie zobaczył, ani on tygry-
sa. Przylgnął Nazar do konara, drży 
ze strachu, dusza mu się ścisnęła do 
wielkości ziarenka prosa. A przeklęte-
go tygrysa nieczysta siła przyniosła, 
jak na zamówienie, prościutko pod to 
drzewo. Przyszedł więc i położył się 
pod nim.

Zobaczył Nazar tygrysa, w oczach 
mu pociemniało, strach mu krew w 
żyłach zmroził, ręce, nogi osłabły i – 
trach! – spadł prościutko na zwierza. 
Tygrys zerwał się z miejsca a Nazaro-
wi z przerażenia pomieszały się zmy-
sły i z całej siły uczepił się futra. Pędzi 
oszalały tygrys z opętanym Nazarem 
na grzbiecie, niesie go po górach i do-
linach, gdzie łapy poniosą.

Patrzą ludzie – cud niesłychany! 
Chrobry Nazar na tygrysie wierz-
chem jedzie.

– Hej, szybko tu! Patrzcie! Chro-
bry Nazar tygrysa osiodłał jak konia. 
Ruszmy za nim.

I wszyscy z wielkim ożywieniem, 
ośmieleni widokiem – wrzeszcząc 
i jazgocząc otaczają tygrysa – kto 
kindżał ma, kto strzelbę, kto kamień, 
kto kij – młócili go bezlitośnie, aż za-
tłukli.

Ocknął się Nazar i zaczął beł-
kotać:

– Szkoda – mówi – nadaremnie 
tygrysa zabiliście. Takiego konia sobie 
znalazłem. Ledwie co udało mi się go 
poskromić. Nie zdążyłem sobie nawet 
na nim porządnie poharcować. 

Wieść o tym dotarła do twier-
dzy. Mężczyźni i kobiety, lud wszel-
ki – od małego do dużego – wysy-
pał spotykać Nazara. Ułożyli o nim 
pieśń i śpiewają:

Mężny nasz rycerzu,
Nikt tu nie uśmierzy

Twój zapał i żar,
Chrobry nasz Nazar!

Poznał wróg matołek
Górskiego sokoła,
Co jak piorun spadł
Niszcząc wroga ład, 

Tygrysa poskromił,
Poczwarę rozgromił
Chwacki on i prężny,
Rycerz nasz potężny 

Gdy wróg nas katował,
Tyś nas uratował 
I w dzień i w noc chłodną
Tyś naszą pochodnią!

I ożenili Chrobrego Nazara z 
piękną siostrą olbrzymów. Siedem 

dni i siedem nocy wesele trwało, pie-
śniami młodego króla i młodą królo-
wą sławiono:

Księżyc na niebo wstąpił,
Światło księżyca łagodne – 
Księżyc na niebo wstąpił,
Do Chrobrego Nazara podobny.

Gwiazda jasna zabłysła.
Do kogoż podobna tak ona?
Gwiazda jasna zabłysła.
Podobna do pięknej królowej.

Sławny nasz król i piękny, oj piękny!
Szaty jego są piękne, oj piękne!
I koronę ma piękną, oj piękną!
I kaftan ma piękny, oj piękny!
I pas jego piękny, oj piękny!

Sławni są król i królowa,
Niech sława ich rośnie stokrotnie!
Chwała naszej królowej,
Chwała królowi śmiałemu,
Chwała światu całemu!

A trzeba powiedzieć, że do sio-
stry olbrzymów słał swatów król są-
siedniego królestwa. Jak się dowie-
dział, że mu odmówiono i wydano ją 

za mąż za innego – zebrał wojsko i 
poszedł z wojną na siedmiu braci.

Przybiegło siedmiu olbrzymów 
do Chrobrego Nazara, powiedziały 
o wojnie, ukłoniły się nisko, stoją 
przed nim, oczekują rozkazów.

Gdy usłyszał Nazar o wojnie, 
cały zadygotał. Wpadł w popłoch, 
chciał uciec do rodzinnej wsi. A 
ludzie myślą – Nazar chce natych-
miast zaatakować wroga. Stanęli 
mu na drodze, zatrzymują, błaga-
ją, proszą: „Dokąd biegniesz sam 
jeden? Co poczynisz bez miecza 
i zbroi? Czy ci głowy swojej nie 
żal?”.

Przyniesiono mu miecz i zbroję, 
a żona zaklina braci by nie puścili 
Nazara do walki z wrogiem sam na 
sam.

I rozniosła się wieść wśród ludu 
i wojska, a przez donosicieli i do 
wrażego obozu dotarła, że Chrobry 
Nazar sam w pojedynkę, bez broni 
rzucił się na pole bitwy, ledwo udało 
się go zatrzymać. A teraz idzie oto-
czony wojskiem.

Przyprowadzono na pole bitwy 
nieposkromionego dzikiego konia, 
wsadzono Nazara w siodło.

Tu wojsko dostało otuchy, ruszy-
ło za nim wykrzykując:

– Niech żyje Chrobry Nazar! 
Śmierć wrogom!

Dziki koń poczuł, że jeździec na 
nim siedzi słaby, zarżał, zagryzł uzdę 
i z całej mocy pomknął wprost na 
wrogie szeregi. A żołnierze pomyśle-
li, że Chrobry Nazar sam skierował 
tam konia. Ze zwycięskim okrzykiem 
porywczo ruszyli w ślad za nim.

Widzi Nazar, że nie utrzyma się 
na koniu, że ten lada chwila go zrzu-
ci. Chwycił się więc za konar drze-
wa, a konar, na nieszczęście, choć 
gruby jak dobre bierwiono okazał 
się zgniłym – przełamał się i został 
w rękach Nazara. Żołnierze wraże-
go wojska słyszeli o jego bitności i 
już bali się go bezmiernie, a gdy na 

własne oczy zobaczyli go z ogrom-
ną kłodą w ręce – całkiem stracili 
odwagę.

– Ratuj się, kto może! Mknie na 
nas Chrobry Nazar, wyrywa drzewa 
z korzeniami!

Niemało wrogich żołnierzy pole-
gło tego dnia. A ci, co przeżyli, złożyli 
broń u stóp Chrobrego Nazara i przy-
sięgli być mu pokorni.

Wraca z groźnego pobojowiska 
Chrobry Nazar do twierdzy olbrzy-
mów. Ludzie wybudowali na jego 
cześć łuk triumfalny i wyszli mu na 
spotkanie, wołając w uniesieniu „hur-
ra” i „chwała”, z pieśniami i muzyką, 
z dziewczynami i kwiatami – jednym 
słowem, czynili takie honory, że Na-
zar całkiem zbaraniał. 

Z podobnymi zaszczytami ukoro-
nowali go na króla. I został Chrobry 
Nazar królem, a każdemu z siedmiu 
braci dał służbę przy dworze i w oka-
mgnieniu zrozumiał, że ma w garści 
cały świat. 

Powiadają, że nadal żyje i króluje 
Chrobry Nazar i gdy przy nim ktoś 
opowiada o śmiałości, rozumie, zdol-
nościach, śmieje się i mówi: śmia-
łość, rozum, zdolności – to wszystko 
drugorzędne. Ważne jest tylko to, czy 
ci się poszczęści. Gdy los uśmiech-
nie się do ciebie – łap go za brodę!..

Powiadają, że i dziś Chrobry 
Nazar żyje w rozkoszach i drwi z 
całego świata. 

Info:
Howhannes Tumanian – jeden z 

najwybitniejszych klasyków literatu-
ry ormiańskiej, działacz społeczny. 
Urodził się 7 lutego 1869 r. we wsi 
Dsegh (Dysech) w prowincji Lorri w 
Północnej Armenii. Jego ojciec był 
kapłanem Ormiańskiego Kościoła 
Apostolskiego. Przez całe życie 
borykał się z trudnościami material-
nymi, przez nie również nie zdobył 
odpowiedniego wykształcenia. Ale 
pisać i publikować zaczął jeszcze w 
roku 1880, mieszkając już wówczas 
w Tyflisie (Tbilisi), gdzie współpra-
cował z ormiańskimi czasopisma-
mi. Wraz z wydaniem pierwszych 
zbiorów wierszy jego poezja zyskała 
publiczne uznanie. W swojej twór-
czości, inspirując się ormiańskim 
folklorem i legendami, prezentował 
konflikty społeczne i psychologicz-
ne, zwyczaje i tradycje ludu, walkę 
z uciskiem feudalnym. Tłumaczył na 
język ormiański m.in. Byrona, Go-
ethego, Puszkina. Pod jego kierow-
nictwem w Tbilisi zorganizowane 
zostało koło literackie „Wernatun” 
(„Poddasze”), do którego przystąpili 
czołowi pisarze ormiańscy. W latach 
1912–1921 był przewodniczącym 
Kaukaskiego Towarzystwa Pisarzy 
Armeńskich. Po 1900 poświęcił się 
również literaturze dziecięcej – re-
dagował magazyn dla dzieci Hasker 
(założony w 1905). Angażował się 
również społecznie i politycznie. 
Wywarł duży wpływ na literaturę or-
miańską. Jego dzieła doczekały się 
przekładów na wiele języków, licz-
nych adaptacji filmowych i teatral-
nych. Założył rodzinę w wieku 19 
lat. Mieli z żoną dziesięcioro dzie-
ci – czterech synów i sześć córek. 
Wszyscy synowie zginęli – jeden 
w czasie wojny w 1918 z rąk turec-
kich, inni trzej – podczas czystek 
stalinowskich. Umarł z powodu cho-
roby nowotworowej 23 marca 1923 
r. w Moskwie. Pochowany został w 
Tbilisi.
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Okruchy historii

MIROSŁAW SZUMIŁO

Wbrew opiniom wielu historyków 
„wyprawa kijowska” i sojusz polsko-
ukraiński nie były z góry skazane na 
niepowodzenie. Celem niniejszego 
tekstu jest analiza wydarzeń z 1920 
roku pod względem szans na realiza-
cję założeń tego sojuszu i pełne zwy-
cięstwo nad bolszewikami oraz wska-
zanie popełnionych błędów, które 
uniemożliwiły budowę niepodległego 
państwa ukraińskiego sprzymierzo-
nego z Polską.

Gdy w listopadzie 1918 r. Niemcy 
przegrały I wojnę światową, Ukra-
ińska Republika Ludowa musiała 
walczyć na trzy fronty – z odrodzoną 
Polską, bolszewikami i Białymi Rosja-
nami. Sytuację dodatkowo kompliko-
wał fakt, że 1 listopada 1918 r. na te-
renie austriackiej Galicji Wschodniej 
powstało drugie państwo ukraińskie 
– Zachodnio-Ukraińska Republika 
Ludowa (ZURL), toczące walkę na 
śmierć i życie przeciwko Polsce. 

Przywódca Ukraińskiej Republi-
ki Ludowej Główny Ataman Symon 
Petlura dążył do porozumienia z 
Polską jako potencjalnym sprzymie-
rzeńcem w wojnie z bolszewikami, 
zwłaszcza, że nie mógł liczyć na 
wsparcie ze strony państw Ententy. 
Za „historycznego i wiecznego wro-
ga” uważał Moskwę. Jego zdaniem 
interesy Ukrainy wymagały czaso-
wego poświęcenia na rzecz Polski 
zachodnich terytoriów etnograficz-
nych, by następnie w oparciu o nią 
zbudować skonsolidowaną pań-
stwowość ukraińską nad Dnieprem. 
Nie wyrzekł się jednak całkowicie 
utraconych obszarów. Liczył na to, 
że w przyszłości można je będzie 
odzyskać, zwłaszcza, iż Polacy nie 
są w stanie ich spolonizować. 

Z polskiej strony naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski wyraźnie do-
strzegał kluczowe znaczenie Ukrainy 
dla przyszłego układu sił w tej części 
Europy. Od początku wojny w Gali-
cji Wschodniej patrzył na konflikt z 
Ukraińcami z innej perspektywy, niż 
większość polskich polityków tego 
okresu. Był przekonany o koniecz-
ności jego szybkiego zakończenia 
i o potrzebie współpracy z niepod-
ległą Ukrainą przeciwko bolszewi-
kom. 

W końcu lutego 1919 r. pojawiła 
się pierwsza szansa na kompromi-
sowe rozwiązanie konfliktu. Między-
narodowa komisja pod przewodnic-
twem gen. Josepha Barthélemy’ego 
przedstawiła Polakom i Ukraińcom 
projekt konwencji rozejmowej. Tak 
zwana „linia Barthélemy’ego” pozo-
stawiała po stronie polskiej Lwów 
i Zagłębie Naftowe, a Ukraińcom 
obiecywała połowę wydobycia ropy 
naftowej. Była jedynym możliwym 
wówczas kompromisowym rozwią-
zaniem konfliktu polsko-ukraińskie-

go. Rozejm pozwalał na skierowanie 
wszystkich sił ukraińskich na front 
antybolszewicki i dawał szansę na 
uznanie państwa ukraińskiego przez 
Francję i Wielką Brytanię.

Piłsudski i Petlura godzili się na 
warunki rozejmu. Odrzucili je nato-
miast przywódcy Zachodnio-Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej, kierujący 
się zasadą „wszystko albo nic”. Ten 
katastrofalny brak realizmu politycz-
nego trafnie ocenił ukraiński historyk 
Iwan Łysiak-Rudnyćkyj stwierdzając: 
„odrzucenie propozycji Barthélemy-
’ego przez rząd zachodnio-ukraiński 
było ośmieszającym, jeśli nie samo-
bójczym działaniem”. 

Gdy Wojsko Polskie opanowa-
ło już całą Galicję i zachodnią część 
Wołynia, 1 września 1919 r. podpisa-
no rozejm z Petlurą. Gdy armia i rząd 
Ukraińskiej Republiki Ludowej, pod 
naporem Białych Rosjan gen. Deni-
kina, znalazły się w okolicach Lubaru 
na Wołyniu bez możliwości dalszego 
odwrotu, 5 grudnia 1919 r. Symon Pe-
tlura wyjechał do Warszawy na zapro-
szenie Piłsudskiego. Licząca zaledwie 
10 tysięcy żołnierzy armia URL, pod 
dowództwem gen. Mychajły Omelano-
wycza-Pawłenki wyruszyła w „pochód 
zimowy” na tyłach przeciwnika.

W tym czasie Ententa popierała 
zdecydowanie gen. Antona Denikina 
i jego program odbudowy Wielkiej 
Rosji, czego najbardziej obawiał się 
Naczelnik Państwa. Dlatego też do-
prowadził on do zawieszenia broni z 
bolszewikami, czekając na porażkę 
Białych. Według gen. Tadeusza Ku-
trzeby już w grudniu 1919 r. decyzja 
o zamierzonej tzw. wyprawie kijow-
skiej była „ostatecznie dojrzała”, ale 
Piłsudski postanowił przystąpić do jej 
realizacji dopiero po upadku Deniki-
na. Zima została wykorzystana przez 
Polskę i Rosję bolszewicką na inten-
sywne przygotowania do rozstrzyga-
jącej konfrontacji zbrojnej.

Sojusz polsko-ukraiński z 1920 
r. jest powszechnie kojarzony z tzw. 
koncepcją federacyjną Józefa Piłsud-
skiego. W gruncie rzeczy program 
federacyjny dotyczył jedynie Litwy i 
Białorusi (czyli ziem byłego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego), a Ukraina mia-
ła być państwem sprzymierzonym. W 
latach 1918–1920 naczelnik Państwa 
starał się realizować swój plan prze-
budowy stosunków na wschodzie 
Europy, którego zasadniczym celem 
było stworzenie przeciwwagi dla Ro-
sji, w jakiejkolwiek formie by się ona 
wyłoniła z wojny domowej. Miał to być 
sojusz polityczno-wojskowy i gospo-
darczy państw „okrainnych” Rosji, tj. 
Finlandii, państw bałtyckich, Polski, 
Ukrainy, Rumunii i krajów Kaukazu. 
Jak trafnie zauważył Andrzej Nowak: 
„Kluczowe miejsce w tej akcji zarezer-
wowane było naturalnie dla Ukrainy, 
której trwałe usamodzielnienie, od-
separowanie od Rosji, miało być naj-

pewniejszym zabezpieczeniem przed 
możliwością imperialnej recydywy 
Moskwy”. 

Obok dalekosiężnych argumen-
tów natury politycznej, o wyborze 
kierunku uderzenia  zadecydowały 
też doraźne względy strategiczne. 
Dobitnie wyraził to Piłsudski w roz-
mowie z zaufanym Bogusławem 
Miedzińskim: „...bolszewików trzeba 
pobić i to niedługo, póki nie wzrośli 
w siłę. Trzeba ich zmusić do tego, 
aby przyjęli rozstrzygającą rozpra-
wę i sprać ich tak, aby ruski miesiąc 

popamiętali. Ale żeby to osiągnąć, 
trzeba ich nadepnąć na tak bolesne 
miejsce, żeby nie mogli się uchylać 
i uciekać. […] Kijów, Ukraina, to jest 
ich czuły punkt. Z dwóch powodów: 
po pierwsze, Moskwa bez Ukrainy 
będzie zagrożona głodem; po drugie, 
jeśli zawiesimy nad nimi groźbę zor-
ganizowania się niepodległej Ukra-
iny, to tej groźby oni nie będą mogli 
zaryzykować i będą musieli pójść na 
walną rozprawę”.

Trwające od grudnia 1919 r. tajne 
rokowania polsko-ukraińskie zakoń-
czyły się w nocy z 21 na 22 kwietnia 
1920 r. podpisaniem w Warszawie 
„umowy politycznej pomiędzy Polską 
i Ukraińską Republiką Ludową”. W 
punkcie pierwszym umowy stwier-
dzono: „Uznając prawo Ukrainy do 
niezależnego bytu państwowego […] 
Rzeczpospolita Polska uznaje Dyrek-
toriat niepodległej Ukraińskiej Repu-
bliki Ludowej z głównym atamanem, 
panem Symonem Petlurą na czele 
za zwierzchnią władzę Ukraińskiej 
Republiki Ludowej”. Granicę między 
Polską i Ukrainą wyznaczono wzdłuż 
rzeki Zbrucz i dalej na północ do Pry-
peci, pozostawiając po polskiej stronie 
Galicję i większą część Wołynia. Oba 
rządy zobowiązały się nie zawierać 
żadnych umów międzynarodowych 
skierowanych przeciwko sobie. 24 
kwietnia zawarto konwencję wojsko-
wą, stwierdzającą, że „wojska polskie 
i ukraińskie odbywają akcję wspólnie 
jako wojska sprzymierzone”. Opera-
cje wojskowe miały odbywać się pod 
kierownictwem Naczelnego Dowódz-
twa Wojsk Polskich, które zobowiąza-
ło się dostarczyć dla armii ukraińskiej 
broni, amunicji, ekwipunku i odzieży 

w ilości potrzebnej dla trzech dywizji 
wedle etatów polskich.

Rozpoczęta 25 kwietnia 1920 r. 
ofensywa sprzymierzonych wojsk 
polskich i ukraińskich rozwijała się 
bardzo pomyślnie. 27 kwietnia ka-
waleria polska przepołowiła front bol-
szewicki pod Berdyczowem i Kozia-
tynem, biorąc przy tym masę jeńców 
i sprzętu wojskowego. Po pierwszym 
sukcesie, polskie natarcie zostało 
wstrzymane na 10 dni. Kolejne ude-
rzenie trafiło już w próżnię, ponieważ 
przeciwnik wycofał się za Dniepr. 7 

maja oddziały 3 armii gen. Śmigłego-
Rydza zajęły opuszczony Kijów. 

W „wyprawie kijowskiej” mogły 
wziąć udział tylko dwie słabe liczeb-
nie dywizje ukraińskie, liczące łącz-
nie 556 oficerów i 3348 żołnierzy. 
Stanowiły niewielką część sił pol-
skich przeznaczonych do ofensywy. 
Ich obecność na froncie miała przede 
wszystkim znaczenie propagandowe 
i polityczne. Posiadały jednak do-
świadczone i zdeterminowane kadry 
oficerskie, co pozwalało sądzić, że 
po otrzymaniu uzupełnień rozwiną 
się szybko w pełnoetatowe dywizje. 7 
maja 1920 r. dołączyły do nich wraca-
jące z „pochodu zimowego” oddziały 
gen. Pawłenki, liczące  wówczas za-
ledwie 4 tys. ludzi zdolnych do walki. 

Duże wsparcie dla nacierających 
wojsk polskich stanowił ukraiński ruch 
powstańczy na tyłach wroga („petlu-
rowszczyzna”). Lew Trocki stwierdził 
wówczas, że „ukraińscy bandyci przy-
spieszyli pochód polskich oddziałów”. 
Oddziały powstańcze potencjalnie 
mogły stanowić wzmocnienie wojska 
ukraińskiego, jednakże tylko kilka z 
nich wstąpiło w szeregi regularnej 
armii. Z reguły operowały aktywnie 
tylko na terenie swojego powiatu, nie 
wychylając się poza jego granice, a 
ponadto nie chciały podporządkować 
się dyscyplinie partyjnej.

14 maja 1920 r. bolszewicy rozpo-
częli ofensywę na Białorusi. Została 
ona odparta, ale kosztem przerzuce-
nia tam polskich odwodów z Ukrainy. 
Tymczasem 5 czerwca bolszewicka 1 
Armia Konna Budionnego przełamała 
linię frontu w rejonie Samhorodka na 
południe od Kijowa i wyszła na tyły 
wojsk polskich. W tej sytuacji dowód-

ca 3 Armii gen. Śmigły-Rydz nakazał 
opuszczenie Kijowa i wycofał się w 
kierunku Korostenia. „Wyprawa ki-
jowska” zakończyła się porażką, a 
Polacy i Ukraińcy znaleźli się w od-
wrocie. 

W polskiej historiografii najczę-
ściej winą za niepowodzenie obciąża 
się ukraińskiego sojusznika. Ode-
zwa Symona Petlury, wzywająca do 
ochotniczego wstępowania w szere-
gi wojska ukraińskiego, spotkała się 
bowiem z bardzo słabym odzewem. 
Zaciąg ochotniczy dał skromne rezul-
taty, ponieważ społeczeństwo ukraiń-
skie, z niewykrystalizowaną do końca 
świadomością narodową, wyraźnie 
czekało na dalszy rozwój wypadków. 
Chłopi ukraińscy, zmęczeni wynisz-
czającą wojną, tęsknili za władzą, 
która zaprowadzi w terenie spokój 
i porządek, ale jednocześnie nie wie-
rzyli w ustabilizowanie sytuacji przez 
rządy Petlury. Była to dla nich po 
prostu kolejna zmiana władzy, jakich 
wiele przeżyli od 1917 roku. Tymcza-
sem odezwy Petlury i Piłsudskiego 
nie zawierały haseł społecznych, w 
wyniku czego część chłopów ulega-
ła bolszewickiej propagandzie, stra-
szącej powrotem „polskich panów” 
i odebraniem rozparcelowanej zie-
mi. Ze wspomnień polskich oficerów 
wynika, że większość ludności za-
chowywała się biernie, ale nie wrogo. 
Jej stosunek do sojuszu polsko-ukra-
ińskiego mógł się zmienić z biegiem 
czasu, wraz z dalszymi porażkami 
bolszewików na froncie i umocnie-
niem się administracji ukraińskiej na 
wyzwolonych obszarach.

Negatywny wpływ na postawę 
miejscowej ludności wywierało nie-
właściwe zachowanie się Polaków. 
Komendanci wojskowi nie kwapili się 
z przekazywaniem władzy i admini-
stracji terenowej Ukraińcom, pomi-
mo wyraźnych instrukcji Naczelnego 
Dowództwa WP. Większość oficerów, 
pamiętająca walki toczone przeciwko 
Ukraińcom w Galicji oraz będąca pod 
wpływem poglądów endeckich, nie 
rozumiała potrzeby sojuszu z Petlurą. 
Józef Piłsudski pisał 6 maja do pre-
miera Skulskiego: „Wojsko staje się 
ciężarem coraz większym, drażnią-
cym ludność i wzbudzającym coraz 
nieprzyjaźniejsze uczucia”. Złą sławę 
zdobyły sobie zwłaszcza grabiące 
ludność pułki poznańskie. „Doprawdy 
z tymi draniami wojować nie można – 
utyskiwał naczelny wódz – już dono-
szą mi, że ten pas, którym idą, gotów 
jest robić powstanie przeciwko nam”.

Piłsudskiemu zarzuca się, że 
pomimo uzyskanych około połowy 
kwietnia informacji wywiadu o kon-
centracji głównych sił Armii Czer-
wonej na Białorusi, nie zrezygnował 
z planu ofensywy na Ukrainie. Za-
pomina się przy tym, iż celem ope-
racyjnym „wyprawy kijowskiej” było 
możliwie szybkie sformowanie armii 

Sojusz Piłsudski–Petlura – niewykorzystana szansa
22 kwietnia 1920 r. została podpisana w Warszawie umowa między Rzeczpospolitą 
Polską a Ukraińską Republiką Ludową, która przeszła do historii jako „Sojusz Piłsud-
ski – Petlura”. Połączyła ona sojuszem dwa państwa walczące o utrzymanie swojej 
niepodległości w obliczu najazdu wspólnego wroga ze wschodu. Bezpośrednim na-
stępstwem umowy warszawskiej była „wyprawa kijowska”, stanowiąca w istocie pró-
bę realizacji dalekosiężnych planów Józefa Piłsudskiego, polegających na rozbiciu im-
perium rosyjskiego i przebudowie wschodu Europy.
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ukraińskiej, która przejmie na siebie 
obronę Ukrainy i pozwoli tym samym 
przerzucić główne siły polskie na 
północ. Świadczy o tym późniejszy 
rozkaz Naczelnego Dowództwa z 8 
maja 1920 roku: „W interesie polskim 
leży jak najszybsze wycofanie wojsk 
własnych […]. Okupacja polska 
Ukrainy musi być rozrachowana nie 
na lata, ale na miesiące. Im prędzej 
zostaną stworzone regularne wojska 
ukraińskie, im wcześniej wyjdą one 
na front, by dalej ziemię Ukrainy spod 
jarzma bolszewickiego uwalniać, w 
tym dogodniejszym położeniu znaj-
dzie się Państwo Polskie”. 

Kluczem do sukcesu „wyprawy ki-
jowskiej” i całej wojny z bolszewikami 
była zatem obrona zajętych obszarów 
do czasu rozbudowy regularnej armii 
ukraińskiej. Zdaniem generała Ku-
trzeby potrzeba było na to 12 tygodni. 
W praktyce dysponowano czasem o 
połowę krótszym. Przyczyna niepo-
wodzenia leżała nie w samym planie 
strategicznym Piłsudskiego lecz w 
jego wykonaniu. Sojusznicy musieli 

wódca frontu gen. Antoni Listowski 
nie nadążał za rozwojem wydarzeń 
i nie skierował na zagrożony odci-
nek niezbędnego wsparcia. Zamiast 
tego, przekazał dowodzenie gen. 
Śmigłemu-Rydzowi, który nie miał 
łączności z walczącymi pod Sam-
horodkiem jednostkami. O sukcesie 
przeciwnika przesądził w gruncie 
rzeczy chaos organizacyjny i brak 
kontrakcji po polskiej stronie.

Kardynalnym błędem, właściwie 
grzechem zaniechania, było bar-
dzo powolne organizowanie wojska 
ukraińskiego, przez co zmarnowano 
posiadany czas. W czerwcu 1920 r. 
armia URL osiągnęła stan zaledwie 
21 tysięcy żołnierzy i oficerów. Strona 
polska domagała się od Ukraińców 
zorganizowania armii złożonej z sze-
ściu pełnoetatowych dywizji piechoty 
(w sumie około 70 tysięcy żołnierzy). 
Było to realne przy przeprowadzeniu 
powszechnej mobilizacji. Jednakże 
opieszałość władz URL i utrudnienia 
czynione przez polskich dowódców 
sprawiły, iż ukraińska administracja 

tarny” wokół bolszewickiej Rosji. Jej 
postawa była w dużej mierze uzależ-
niona od rozwoju wydarzeń na fron-
cie i od tego kto w danym momen-
cie reprezentował realną siłę zdolną 
walczyć z bolszewikami. Pod koniec 
maja 1920 r. francuski premier Ale-
xandre Millerand postanowił wysłać 
specjalną misję dyplomatyczną do 
Kijowa, poważnie się zastanawiał 
nad uznaniem de facto rzędu URL. 
Od projektu odstąpiono wobec rap-
townego zwrotu sytuacji na froncie. 

Podczas odwrotu na zachód 
armia ukraińska, pod dowództwem 
gen. Mychajły Omelianowycza-Paw-
łenki, broniła południowego odcinka 
frontu w okolicach Kamieńca Podol-
skiego. W sierpniu wycofała się za 
Dniestr, otrzymując rozkaz obrony 
150 km odcinka tej rzeki od granicy 
rumuńskiej aż do rejonu Mikołajowa 
(na południe od Lwowa). Tymczasem 
wydzielona 6 dywizja strzelców si-
czowych płk. Marka Bezruczki wyco-
fywała się w składzie polskiej 3 armii, 
najpierw na Wołyń, a potem na Lu-
belszczyznę. W końcu sierpnia 1920 
r. płk Bezruczko dowodził bohaterską 
obroną Zamościa przed armią konną 
Budionnego.

Jesienią 1920 r., po polskim zwy-
cięstwie w bitwie warszawskiej oraz 
późniejszym rozgromieniu bolszewi-
ków w bitwie nad Niemnem, pojawiła 
się druga szansa na realizację kon-
cepcji Piłsudskiego. Armia Czerwona 
cofała się w rozsypce, a droga na 
wschód praktycznie stała otworem. 
Obrazowo wyraził to Tadeusz Ho-
łówko, stwierdzając: „Zdradziliśmy 
Ukraińców, którzy wiernie dotrzymali 
nam braterstwa w dniach tragicz-
nych. A tylko dwa tygodnie dalszej 
wojny i wojska Petlury byłyby w Ki-
jowie”. Niestety, społeczeństwo pol-
skie miało dość wojny i nie rozumiało 
dalekosiężnych planów Naczelnika 
Państwa. Jak to określił Stanisław 
Cat-Mackiewicz: „za bitwę sierpnio-
wą dziękowało Bogu, za wyprawę 
kijowską złorzeczyło Piłsudskiemu”.

O dalszych losach sojuszu pol-
sko-ukraińskiego przesądziły decy-
zje zapadłe podczas polsko-bolsze-
wickich rokowań pokojowych w Ry-
dze. Już na pierwszym posiedzeniu 
21 września 1920 r. przewodniczący 
polskiej delegacji Jan Dąbski uznał 
pełnomocnictwa przedstawiciela Uk-
raińskiej Socjalistycznej Republiki 
Sowieckiej. Było to równoznaczne ze 
złamaniem polsko-ukraińskiej umo-
wy sojuszniczej z 22 kwietnia. Dzia-
łania wojenne zostały przerwane 18 
października, gdy wszedł w życie 
układ rozejmowy. Licząca 40 tysięcy 
żołnierzy armia ukraińska samotnie 
kontynuowała walkę na Podolu do 
21 listopada. Pod naporem bol-
szewików wycofała się za Zbrucz 
i znalazła się w polskich obozach 
internowania.

Podpisany 18 marca 1921 r. 
polsko-sowiecki traktat pokojowy w 
Rydze oznaczał de facto porażkę 
planów Piłsudskiego. Wielkie zwycię-
stwo militarne zostało w dużej mierze 
zaprzepaszczone politycznie, gdyż 
nie powstało państwo ukraińskie. 
Marszałek doskonale zdawał sobie 
sprawę, że Polska wygrała wojnę, ale 
przegrała pokój i przegrała sprawę 
ukraińską. W tym kontekście należy 
rozumieć jego słowa skierowane 15 
maja 1921 r. do internowanych żoł-
nierzy ukraińskich: „Ja Was panowie 
przepraszam, bardzo przepraszam”. 

Instytut Pamięci Narodowej 
ogłasza szóstą edycję międzynaro-
dowej nagrody „Świadek Historii” 
dla osób i organizacji spoza Pol-
ski. Jest to honorowe wyróżnienie, 
ustanowione w 2009 r. zarządze-
niem prezesa IPN i przyznawane 
przez Instytut Pamięci Narodowej. 
Otrzymują je osoby i instytucje 
szczególnie zasłużone dla upamięt-
niania historii Narodu Polskiego oraz 
wspierające IPN w realizacji ustawo-
wej działalności w obszarach edu-
kacyjnym i naukowym. Zapraszamy 
do zgłaszania osób i instytucji spoza 
Polski, szczególnie zaangażowanych 
w pielęgnowanie polskiej pamięci hi-
storycznej, dbających o zachowanie, 
propagowanie i pogłębianie wiedzy 
o historii najnowszej naszego kraju 
oraz odkrywanie zapomnianych fak-
tów czy osób zasłużonych dla Na-
rodu Polskiego. Laureatem nagrody 
może zostać osoba niemająca pol-
skiego pochodzenia.

Wnioskować można także o uho-
norowanie pośmiertne.

Opis (w objętości do 3 stron) po-
winien uwzględniać działania mające 
na celu pielęgnowanie pamięci hi-
storycznej o Polsce i Polakach poza 
granicami naszego kraju oraz wspie-
rające IPN w realizacji działalności w 
obszarach: edukacyjnym, naukowym 
i wydawniczym (przykładem takiej 
działalności jest gromadzenie pa-
miątek związanych z naszą historią, 
poszukiwanie, zbieranie i archiwizo-
wanie dokumentów jej dotyczących, 
dbanie o cmentarze czy pomniki, 
projekty popularyzujące dzieje naj-
nowsze Polski itp.). Instytut Pamięci 
Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN, 

zajmuje się wydarzeniami z najnow-
szej historii Polski, czyli tymi, które 
miały miejsce pomiędzy 8 listopada 
1917 r. a 31 lipca 1990 r. W związku 
z tym nagradzane są działania doty-
czące tego okresu.

Wniosek o przyznanie nagrody 
powinien zawierać dane kandyda-
ta, opis jego zasług uzasadniają-
cych przyznanie nagrody, dostępne 
wnioskodawcy kopie dokumentów 
poświadczających osiągnięcia kan-
dydata. Do wniosku należy dołączyć 
zgodę kandydata na zgłoszenie (nie 
dotyczy kandydatów zgłaszanych po-
śmiertnie). Wyłącznie pisemne zgło-
szenia należy nadsyłać do 31 
maja 2020 r. (decyduje data stem-
pla pocztowego – 31 maja to ostatni 
dzień nadania przesyłki) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
(Nagroda „Świadek Historii”)
ul. Wołoska 7 
02-675 Warszawa

W sprawie nagrody można rów-
nież kontaktować się z Katarzyną 
Miśkiewicz, pisząc na adres: 
swiadek.historii@ipn.gov.pl

Nagroda Świadek Historii 
the Witness of History 
(dla osób i organizacji 
spoza Polski) – VI edycja 

Generał Antoni Listowski (od lewej), Symon Petlura, płk. 
Wołodymyr Salśkyj, płk. Marko Bezruczko, oficerowie 
ukraińscy i polscy – wyprawa kijowska, kwiecień 1920

NA
C

się wycofać z Kijowa już po miesiącu 
ze względu na szereg błędów popeł-
nionych przez polskie dowództwo. 

Po pierwsze, po trzech dniach 
ofensywa kwietniowa została za-
trzymana na kolejne dziesięć dni, co 
wykorzystał nieprzyjaciel i zręcznym 
manewrem wycofał się za Dniepr 
unikając zupełnego zniszczenia. 
Po drugie, występowały trudności w 
dowodzeniu operacyjnym z powodu 
braku kompetentnych generałów. 
Wojska do obrony Ukrainy było 
dość, ale obrona była źle zorganizo-
wana. Po trzecie, gen. Rydz-Śmigły 
zwlekał z opuszczeniem Kijowa, 
a następnie zamiast zgodnie z in-
tencją Piłsudskiego uderzyć w bok 
i tył oddziałów Budionnego, omi-
jając go wycofał się na Polesie. W 
rezultacie tych błędów nie wykonano 
planu strategicznego, który zakładał 
pobicie przeciwnika na Ukrainie, a 
następnie przerzucenie głównych sił 
na Białoruś. 

Decydujące przełamanie linii 
frontu przez 1 Armię Konną Siemiona 
Budionnego było skutkiem przyjęcia 
przez stronę polską błędnej koncepcji 
rozmieszczenia wojsk (ugrupowanie 
kordonowe bez odwodów), chaosu 
w dowodzeniu, a przede wszystkim 
niedoceniania możliwości przeciwni-
ka. Wynikało ono z przeświadczenia 
polskich dowódców, że formacja Bu-
dionnego nie przedstawia większej 
wartości bojowej. Zdecydowanie nie 
stanęli oni na wysokości zadania już 
podczas decydującego starcia. Do-

cywilna i wojskowa na wyzwolonych 
terenach powstawała bardzo wolno.

Rozporządzenie o mobilizacji 
roczników 1896–1898 ogłoszono do-
piero 25 maja i praktycznie nie wpro-
wadzono go w życie. Częściowa mo-
bilizacja została przeprowadzona tyl-
ko w powiatach naddniestrzańskich: 
Jampol i Mohylów Podolski, w wyniku 
której do szeregów armii URL trafiło 
6 tysięcy rekrutów. Poboru do wojska 
nie zorganizowano w ogóle na tere-
nach między linią frontu z 25 kwietnia 
1920 r. a uzgodnioną w Warszawie 
granicą polsko-ukraińską, tzn. w po-
wiatach: Kamieniec Podolski, Nowa 
Uszyca, Płoskirów, Starokonstanty-
nów, Zasław i Zwiahel. Mobilizację 
można było tutaj ogłosić i przepro-
wadzić natychmiast po rozpoczęciu 
ofensywy. Niestety, Zarząd Cywilny 
Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego 
nie dopuścił do przekazania Ukraiń-
com władzy na tym obszarze. W ten 
sposób nie wykorzystano doskonałej 
okazji do powiększenia armii URL 
o około 20 tysięcy żołnierzy, którzy 
mogli wyruszyć na front już w poło-
wie czerwca 1920 roku. Ten ogromny 
błąd miał poważne konsekwencje dla 
przebiegu całej wojny 1920 roku na 
Ukrainie. 

Ukraińska Republika Ludowa 
miała także realną szansę na uzna-
nie przez największe europejskie 
mocarstwo. Francja po porażce gen. 
Denikina była gotowa w większym 
stopniu poprzeć Polskę i inne pań-
stwa tworzące swoisty „kordon sani-

MINIStERStWO SPRAWIEDLIWOŚCI
RZECZYPOSPOLItEJ POLSKIEJ

tŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

BOGDAN FOtIUK

osobisty numer tłumacza TP/9/19

Poświadczone tłumaczenia pisemne dokumentów, 
przedkładanych do placówek dyplomatycznych na 
Ukrainie, każdych instytucji, w tym – uczelni wyższych, 
w Polsce, wszędzie gdzie wymagane jest tłumaczenie, 
sporządzane przez tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia ustne – naśladujące oraz symultanicz-
ne, oficjalne i prywatne dla różnorodnych instytucji, a 
także obywateli polskich i ukraińskich

Biuro: Lwów, Stryjski Park 14, siedziba 
Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Kontakt: +38 067 4380670 (Viber, Whatsapp)
+38 093 2588899
bf_lwow@wp.pl

Poszukuję przyrodniego brata 
Mariana Woch (w wieku około 75–80 
lat), mieszkającego na Ukrainie w 
okolicy Lwowa, który w sierpniu 2018 
r. był w Polsce w miejscowości Brzeg 
woj. opolskie. Przyjechał z wycieczką 
z Ukrainy i po ustaleniu miejsca po-
chówku swojego ojca, złożył wieniec 
na jego grobie z napisem „Od syna 

Mariana”. Dane ojca: Antoni Woch s. 
Jana i Reginy urodzony 13.08.1917 r., 
Biskowyczi, obwód lwowski, ZSRR. Z 
ustaleń wiemy, że Marian Woch szu-
kał kontaktu z rodziną ojca. Bardzo 
prosimy o pomoc w odszukaniu brata 
Mariana Woch – rodzeństwo.

kontakt:+48666092911

Poszukuję przyrodniego brata
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Wszystkie zabytki skoncentro-
wane są na niewielkiej powierzchni 
koło ruin wspaniałego kościoła, wy-
stawionego na początku XVIII wieku. 
Świątynia stoi na wyniosłym wzgórzu 
z dwóch stron otoczonym głębokimi 
jarami rzek Gniła i Tajna.

Naszą opowieść zaczniemy od 
pomnika „Cieniom zmarłych dusz” – 
wybudowanego przez dziedzica wio-
ski Konstantego Zaborowskiego na 
wspomnienie 200 mieszkańców wio-
ski, zmarłych w czasie epidemii cho-
lery w latach 1830–1831. W czasie 
światowej pandemii jest to temat nie-
zwykle aktualny. Na olbrzymiej kolum-
nie do niedawna stała rzeźba alegorii 
Smutku. Niestety – dziś po niej pozo-
stały jedynie nogi. Resztę odłamków 
figury można znaleźć pod kolumną, 
ale głowy, po rozsypaniu się figury, nie 
udało się znaleźć. Kolumna stoi nad 
samą krawędzią przepastnego jaru – 
może tam stoczyła się głowa…

W moim artykule „Kamienni 
świadkowie dawnych epidemii” moż-
na przeczytać o „Dżumnych słupach”, 
które stawiano w całej Europie. „Cho-
lerny słup” w Liczkowcach jest ich 
„krewnym”. Różnica jedynie w tym, 
że na szczycie „dżumnego” stawiano 
figurę Marki Boskiej, tu zaś mamy 
alegoryczną figurę – młodzieńca, 
odzianego w stój szlachecki z XVIII 
wieku. Z dużym prawdopodobień-
stwem można stwierdzić, że przed-
stawia ona Rzeczpospolitą, rozdartą 
pomiędzy zaborców.

demii cholery rząd wysłał na Podole 
lekarza Wołodymyra Dala. Oprócz 
pełnienia swoich bezpośrednich obo-
wiązków medyk-lingwista w wolnych 
chwilach zbierał różne legendy i opo-
wieści. To właśnie w Goleniszczowem 
zapisał legendę o „Śpiącym Buniaku”. 
W tym opowiadaniu pominiemy dra-
maturgię przekazu o pięknej księżnej 
i chciwym, złym czarodzieju Buniaku, 
a zatrzymamy się na postaci tego 
ostatniego.

Jak głosi legenda, Buniak jed-
nym spojrzeniem mógł zniszczyć 
całe armie i zrujnować miasta. Aby 
uratować ludzi od jego złych cza-
rów Bóg dał mu olbrzymie powieki z 
ciężkimi rzęsami. Dlatego Buniak za-
wsze chodził z zamkniętymi oczyma 

nie. Jest to czterograniasty obelisk z 
trofeami na krawędziach – kompo-
zycjami antycznych zbroi. Wieńczy 
go obelisk udekorowany starożytnym 
greckim hełmem. Pomnik wystawio-
no również na życzenie Konstante-
go Zaborowskiego, jednocześnie z 
obeliskiem „Cieniom zmarłych dusz”, 
na cześć krewnego Zaborowskiego, 
kapitana Wojsk Polskich Michała 
Zaborowskiego, który w wieku 28 lat 
zginął pod Możajskiem podczas kom-
panii moskiewskiej Napoleona w roku 
1812. Z tym obeliskiem powiązana 
jest kolejna miejscowa legenda. Po-
wiadają, że kiedyś syn miejscowego 
wojewody trafił do niewoli tatarskiej. 
Wrogowie katowali młodzieńca, zmu-
szając go, by namówił ojca do podda-
nia się i obiecując puścić wszystkich 
wolno. Ten udał, że się zgadza, ale 
stojąc pod murami zamku zawołał, 
aby nie wierzyć Tatarom i nie podda-
wać się. W tym momencie dowódca 
tatarski ciął jeńca szablą i odciął mu 
dolną szczękę. Widząc to, wojewoda 
trafił dowódcę strzałą prosto w oko. 
Tatarzy przelękli się i odstąpili od 
oblężenia. Odważnego wojewodzica 
pochowano w miejscu jego śmierci, 
a na wzniesionym obelisku przedsta-
wiono zniekształconą tatarską szablą 
głowę bohatera. Z tym wydarzeniem 
powiązana jest nazwa miejscowości: 
odważny młodzieniec do końca spo-
glądał z nienawiścią w oblicza (lica) 
swoich oprawców.

Dziś po wspomnianym zamku 
praktycznie nie ma już nic – został 
mocno zniszczony podczas wojny z 
Turkami, a gdy Imperium Osmańskie 
opuściło Podole, nie miał go już kto 
odbudować i został rozebrany na bu-
dulec. Ale jak wspomina wydany pod 
koniec XIX wieku piętnastotomowy 
„Słownik geograficzny Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich”, 
w niektórych ocalałych pomieszcze-
niach zamkowych mieszkali jeszcze 
lokatorzy. Niestety, w tym co dotrwało 
do naszych dni, nawet najlepsi spe-
cjaliści od fortyfikacji z trudem rozpo-
znają coś „zamkowego”.

Pomiędzy kolumną a obeliskiem 
rzuca się w oczy rzymskokatolicka 
kapliczka, wybudowana w kształcie 
groty. Jest dość nietradycyjna i nie-
typowa. Są to właśnie pozostałości 
po zamku. W czasach Austro-Wę-
gier były tu jeszcze klasyczne ruiny, 
a kapliczkę-grotę wystawiono już w 
okresie międzywojennym. Prawdo-
podobnie wystawiono tu komuś gro-
bowiec (dookoła był spory cmentarz). 
Wówczas, jak widać to na starych 
zdjęciach, pozostawiono romantycz-
ną aurę zamkowych ruin. W naszych 
czasach miejscowi mieszkańcy uzna-
li, że takie ruiny są oznaką złego go-
spodarowania i przerobili grobowiec 

Liczkowcach wspominanej już w 1625 
roku.

Na wszelki wypadek świątynię 
wzniesiono jako obronną – z gru-
bymi murami, niewielkimi okien-
kami-strzelnicami pod samym da-
chem i stanowiskami dla armat. Od 
początku swego istnienia kościołem 
opiekowali się jezuici. Jest to oczy-
wiste, ponieważ fasada kościoła 
ozdobiona jest olbrzymim herbem 
tego zakonu. Widoczny jest tam też 
napis, świadczący o rekonstrukcji 
kościoła w 1728 roku.

W krypcie kościoła w 1818 roku 
złożono kolejnego uczestnika kom-
panii moskiewskiej – kolejnego dzie-
dzica Liczkowiec Jana Szeptyckiego, 
generała adiutanta WP. Dalszy los 
świątyni jest typowy: sowieci zamknę-
li ją i urządzili w niej magazyn nawo-
zów sztucznych. W zakrystii trzyma-
no środki chemiczne. Mury tak nimi 
przesiąkły, że duszący zapach DDT 
odczuwalny jest tam do dziś. A jest 
tak silny, że nawet po kilku minutach 
przebywania tam zaczyna boleć gło-
wa.

Do początku lat 90. świątynia 
jeszcze stała. Po kilku latach zapadł 
się dach, a potem i sklepienie. Po-
mimo swych lat zabytek figuruje na 
liście zabytków lokalnych, a prze-
cież śmiało może pretendować do 
listy zabytków o znaczeniu krajowym. 
Dziś kościół jest w stanie awaryjnym, 
również spękane mury nie wróżą mu 
dobrze.

Z pagórka, gdzie stoi kościół i 
reszta zabytków, dobrze widoczny 
jest kryty czerwoną dachówką stro-

„Cholerny słup”, szczęka i DDt zamiast kadzidła
Wioska Liczkowce, leżąca nad Zbruczem, znana jest przede wszystkim z odnalezio-
nego tu w 1848 roku posągu Światowida o czterech twarzach. Niestety inne lokalne 
zabytki nie są znane szerokim rzeszom. Jakkolwiek wydaje się to dziwne, ale każdy 
z nich zasługuje na określenie „unikalny”. I nie ma w tym żadnej przesady.

Pomnik Michała Zaborowskiego

Ruiny zamku i kościół. Koniec XIX wieku

Konstanty Zaborowski, ten sam, 
który swego czasu wyciągnął ze 
Zbrucza posąg Światowida i na za-
mówienie którego wystawiono „cho-
lerny słup”, był gorącym patriotą Pol-
ski i nie pałał sympatią ani do Wied-
nia, ani do Petersburga. Świadczy o 
tym jeszcze jeden oryginalny zaby-
tek, który zachował się obok. Ale o 
tym poniżej, teraz zaś niewielkie, ale 
ciekawe „cholerne” uzupełnienie.

Naprzeciwko Liczkowiec, po 
drugiej stronie Zbrucza leży wioska 
Goleniszczowe. Dzięki wspomnianej 
wyżej epidemii cholery z lat 1830–
1831 wioska dała literaturze słynnego 
gogolewskiego „Wija”. W czasie epi-

– jak gdyby spał. Stąd wzięło się jego 
przezwisko „Śpiący”. Oczy pomagali 
mu otworzyć słudzy. Na jego rozkaz, 
srebrnymi widłami (aby nie trafić pod 
jego spojrzenie) podnosili mu powieki 
i podpierali je złotymi podpórkami…

Tu wróćmy do Dala. Po powrocie 
z Podola opowiedział tę historię swe-
mu przyjacielowi Mikołajowi Gogolowi, 
który w swej powieści stworzył postać 
strasznego Wija, o tej samej nazwie.

A teraz ciąg dalszy o zabytkach 
Liczkowiec.

W odległości blisko 50 m od 
„cholernego słupa” wznosi się kolejny 
niezwykły zabytek, który różni się od 
innych podolskich, nawet zewnętrz-

Cmentarz koło kościoła, 1908 r.

na kapliczkę, którą rzetelnie pobielo-
no.

O zamku w Liczkowcach wiadomo 
niewiele. Wzniósł go prawdopodobnie 
Jan Kalinowski około 1562 roku na 
miejscu dawniejszych umocnień z 
czasów wczesnoruskich. Większą 
część murów zamkowych użyto przy 
budowie kościoła Niepokalanego Po-
częcia NMP (1708 r.), ufundowanego 
przez małżeństwo Kaweckich (An-
drzeja Franciszka i Alojzy Katarzyny 
z Drużbackich). Prawdopodobnie po-
wstał on na miejscu swego poprzed-
nika – świątyni rzymskokatolickiej w 

my dach. Tam, za wysokim płotem 
pośród starego parku, ukrywa się 
bardzo ładny pałacyk, wystawiony w 
stylu romantycznego gotyku. Kunsz-
towne kształty balkonów, balustrad 
i okien dopełniają całości. Willę na 
początku XX wieku wystawił tu nie-
jaki pan Temelman. Do niedawna 
mieściła się tu przychodnia lekar-
ska. Obecnie pałacyk jest własno-
ścią prywatną i trafić do jego wnę-
trza jest trudno. 

Gdy zakończy się kwarantanna, 
proszę koniecznie zawitać do Liczko-
wic – nie pożałujecie.
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Materiały do swego „Pokucia” 
Oskar Kolberg zbierał w ówczesnych 
powiatach Kołomyjskim, Horoden-
kowskim, Tłumackim i Śniatyńskim. 
Większość czasu jednak spędzał w 
Czortowcu – majątku Przybysław-
skich – gdzie zapisał około 50 pieśni, 

opisał dziesiątki tańców (w tym i uni-
kalny „Serben”), zanotował dziesiątki 
bajek, ludowych sposobów leczenia 
oraz wiele przysłów i zagadek. 

Jego dzieło jest bezcenne, ale nie 
należy zapominać, że do jego powsta-
nia w znacznym stopniu przyczynili się 
przyjaciele uczonego, którzy często 
zbierali i nadsyłali mu drogą pocztową 
materiały do opracowania. Na prośbę 
etnografa dopracowywali u lokalnej 
ludności sprzeczne detale, zapisywali 
brakujące fragmenty i odsyłali mu.

Jednym z tych, kto wspomagał 
i wspierał uczonego w jego pracy 
był Władysław Przybysławski, który 
określał Kolberga jako „rodzonego 
ojca „Pokucia”, które wnet ma po-
wstać, a ja jestem tylko jego ojcem 
chrzestnym…”.

Kolberga i Przybysławskiego łą-
czyła nie tylko serdeczna przyjaźń, 
ale i wspólne zainteresowania i dzia-
łalność. Przecież Przybysławski był 
zbieraczem-amatorem twórczości 
ludowej, etnografem i archeologiem, 
wybitnym kolekcjonerem, wielolet-
nim członkiem powiatowej Rady w 
Horodence i marszałkiem powiatu. 
Jego działalności badawczej po-
święcony jest osobny rozdział w kro-
nice Czortowca „Gród nad Sagą”, 
autorstwa Luby Sołowki.

Mówiąc językiem współczesnym, 
Władysław Przybysławski (1830, 
Dżurków – 1908, Lwów) był mena-
dżerem kultury na Pokuciu w II poło-
wie XIX wieku, organizował wyprawy 
badawcze, zapraszał na nie uczo-
nych, inicjował szereg imprez kultu-
ralnych. Jego ojciec, Andrzej Przyby-
sławski, był aktywnym uczestnikiem 
powstania listopadowego. Władysław 
studiował w Kolegium Jezuitów we 
Lwowie. Idąc w ślady ojca, w latach 

60 aktywnie agitował za kolejnym 
powstaniem i należał do komitetu, do-
starczającego broń do Królestwa Pol-
skiego, w tym komitecie działali rów-
nież Aleksander Fredro, Franciszek 
Smolka i Stanisław Tarnowski. Za tę 
działalność niepodległościową Przy-
bysławskiego uwięziono. Następnie 
wyemigrował on do Drezna. Po po-
wrocie na Pokucie aktywnie zajął się 
działalnością naukową i kulturalną.

Z jego inicjatywy na Pokucie 
zaczęli przyjeżdżać archeolog i wy-
dawca Adam Kirkor, autor encyklo-
pedii krajoznawczej Galicji Antoni 
Julian Sznajder, antropolog i etnograf 
Izydor Kopernicki, a także uczeni 
Franciszek Albinowski, Narcyz Mo-
dzelewski, K. Łukaszewicz, Ludwik 
Biskupski i inni.

Władysław Przybysławski, jako 
członek archeologicznej komisji 
Krakowskiej Akademii Umiejętności 
nadsyłał wiele eksponatów z Pokucia 
do Akademii. Jako członek Komisji 
badań historii sztuki Polski zwrócił 
uwagę polskiej inteligencji na zabyt-
ki kultury polskiej na Pokuciu, które 
już wówczas niszczały. W 1888 roku 
Władysława Przybysławskiego mia-
nowano na stanowisko konserwatora 
zabytków Galicji Wschodniej.

Swój nieoceniony wkład w po-
wstanie „Pokucia” uczyniła i małżon-

w Unieży był eksponowany „Portret 
starej kobiety” Rembrandta. Wśród 
unikatowych pamiątek były oryginal-
ne listy Georg Sand do Franciszka 
Karpińskiego, dokument cara Alek-
sandra i inne. Kolekcja medalionów 
Przybysławskiego była największą 
kolekcją w ówczesnej Polsce. Po 
śmierci ojca przeszła na starszego 
syna Kazimierza. Część rodowych 
zbiorów przekazał on galerii i mu-
zeum Lwowa, a część wyprzedał. 

Oskar Kolberg większą część 
czasu spędził w majątku w Czortow-
cu, przez pryzmę którego opisywał 
Pokucie, bowiem wioska na jakiś 
czas stała się siedzibą uczonego. Tu 
zebrał lwią część swoich materiałów, 
stąd robił wypady na badania w te-
renie Pokucia i tu miał zamiar ułożyć 
etnograficzną mapę Czortowca.

Władysław Przybysławski nie-
cierpliwie oczekiwał na przyjazd 
Kolberga, często osobiście opłacał 
uczonemu podróż, zapewniał mu 
komfortowy przejazd. Za każdym 
razem prosił o podanie godziny przy-
jazdu na najbliższą stację kolejową, 
aby „konie w Korszowie na Kochane-
go Pana już czekały, bo inaczej Pan 
będzie musiał całkowicie prehisto-
rycznym sposobem, per pedes apo-
stolorum, wędrować do Czortowca”.

Z korespondencji Przybysławskie-
go widać, jak zależało mu na tym, aby 
stworzyć Kolbergowi najlepsze wa-
runki na Pokuciu, najbardziej zaciszne 
laboratorium do zbioru materiału etno-

graficznego. I Oskar Kolberg bardzo to 
sobie cenił, pisząc w jednym z listów: 
„W domu państwa Przybysławskich 
odnajduję staropolską gościnność, 
uprzejmość i nadzwyczaj wdzięczne 
dla swoich badań i zajęć pole”.

Ze swej strony państwo Przyby-
sławscy wyszukiwali i zapraszali do 
swego domu miejscowych „informa-
torów” i „informatorki”, którzy całymi 
dniami śpiewali Kolbergowi piosen-
ki, wykrzykiwali, opowiadali legendy 
i bajki, dzielili się przysłowiami i za-
klęciami – a on to wszystko rzetelnie 
notował.

Jak mieszkańcy Czortowca 
reagowali na takie dziwne prośby 
polskich właścicieli, można jedy-
nie domyślać się. Niestety, żadne 
wzmianki o tym nie uchowały się. 
Jednak, najpewniej, wieśniacy nie-
zbyt ochoczo odkrywali się przed 
nieznajomym przyjezdnym, wątpli-
we, czy mu ufali, bo dzieliły ich z 

polskimi panami różnice kulturowe, 
językowe i socjalne.

Głównymi czortowieckimi „infor-
matorkami”, jak wspomina Kolberg, 
były niejakie Ilczycka i Zofia Olej-
niczka. Nawet po swym wyjeździe z 
Czortowca uczony nie przestawał in-
teresować się u Przybysławskiego jak 
się mają sprawy u jego czortowieckich 
„respondentek”. Na przykład pisał: 
„Czy Ilczycka już wstąpiła we władanie 
gruntami, na które pretendowała?”.

Kolberg opracowywał zebrany na 
Pokuciu materiał przeważnie zimą, po 
powrocie do domu, a w listach detalizo-
wał u Przybysławskiego niezrozumia-
łe fragmenty zapisków, wymowę nie-
których słów, czasami prosił „dopytać” 

Ojciec chrzestny „Pokucia” Oskara Kolberga
W poszukiwaniu materiału folklorystycznego Oskar Kolberg wielokrotnie odwiedzał 
Pokucie (1867–1868, 1870, 1876–1877 i 1880). tu zatrzymywał się u swoich przyja-
ciół i osób o podobnych zainteresowaniach. Jednym z nich był właściciel Czortow-
ca i Uniża Władysław Przybysławski. Stał się on prawą ręką Kolberga w jego podró-
żach po Pokuciu, jego przewodnikiem, opiekunem i wiernym przyjacielem.

Oskar Kolberg

Władysław Przybysławski

ka Przybysławskiego hrabina Helena 
Przybysławska (1840–1917), córka 
Rozalii z Biszpinków i Kazimierza 
Wessela. Władysław poznał ją w kole 
polskiej emigracji w Dreznie, gdzie z 
czasem pobrali się. To dla niej w 1867 
roku Przybysławski wykupił część 
majątku od Kornelii Raciborskiej i na 
jej cześć nazwał jedną z odkrytych 
koło Czortowca pieczar. Więcej o 
charakterze tej kobiety, jej inteligencji 
i duchowości można przeczytać w 
książce-wspomnieniu, którą poświęcił 
jej Jan Bołoz-Antoniewicz.

Na Pokuciu Władysław i Helena 
Przybysławscy posiadali majątek w 
Czortowcu i Unieżu, które, jak świad-
czą współcześni, były prawdziwymi 
muzeami i „oazami polskiej kultury” 
i „skarbnicami archeologii”. W Unie-
żu przechowywano wiele rzadkich 
wydań książek, kolekcje broni, sta-
rożytne dokumenty, monety, znalezi-
ska archeologiczne. Przez jakiś czas 

Złoty Order Rycerski

u tej czy innej „inforamatorki” jakieś 
detale. Przybysławski ze swej strony 
zapisywał i wysyłał mu pocztą teksty 
wspomnianych Ilczyckiej i Olejniczki 
zanotowanych pieśni weselnych. Ze 
swej strony Przybysławski starał się 
wszelako przyśpieszyć i ulżyć pracy 
Kolberga nad „Pokuciem” i zachęcał 
go, by zwracał się o pomoc: „Zresztą, 
jak tylko Wam będzie czegoś potrze-
ba – proszę pisać, a ja będę starać 
się w miarę sił przesłać Wam wszyst-
ko, a nawet żywych Ilczycką i Olej-
niczkę”. Ironiczny styl był cechą cha-
rakterystyczną Przybysławskiego.

Najbardziej owocny był pobyt Kol-
berga na Pokuciu w 1880 roku, gdy 
Przybysławski, jako przewodniczący 
komitetu organizacyjnego Wystawy 
Etnograficznej w Kołomyi, zaprosił 
uczonego do współpracy przy tym 
wydarzeniu, które zaszczycił swoją 
obecnością sam cesarz Franciszek 
Józef I. To właśnie Przybysławski 
powitał cesarza i miał zaszczyt opro-
wadzić monarchę po wystawie. Za 
wysoki poziom jej organizacji cesarz 
nagrodził Przybyszewskiego Złotym 
Orderem Rycerskim.

Materiały zebrane na tę wystawę 
przez Władysława Przybysławskiego, 
J. Hrehorowicza, Leopolda Wajgla, B. 
Jurczenkę i J. Nityszyna i innych dzia-
łaczy bardzo przydały się Oskarowi 
Kolbergowi przy pisaniu „Pokucia”. 
Wspólne zainteresowania kulturą lu-
dową Oskara Kolberga i Władysława 
Przybysławskiego, właściciela Czor-
towca, przerosło w serdeczną przy-
jaźń, ciepłą korespondencję, wzajem-
ne wizyty i współpracę przy powstaniu 
„Pokucia”. Swoje dzieło Oskar Kolberg 
poświęcił swemu przyjacielowi – „na 
znak szacunku i przyjaźni”.
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Okruchy historii

Jak Polacy Charków budowali (cz. LXVII)

MARIAN SKOWYRA 

Wiodąc historyczny dyskurs, na-
leży w pierwszej kolejności zauwa-
żyć, że wszelakie znane epidemie 
wybuchały z powodu czynnika ludz-
kiego, jakim było wywołujące mór 
zaniedbanie podstawowych zasad 
higieny.

Charków XIX wieku, gdy chodzi 
o rozpowszechnianie się zarazy i epi-
demii, stanowił wręcz „idealne mia-
sto”, co wynikało z zanieczyszczenia 
miasta, wód w rzekach, oraz położe-
nie Charkowa w okolicach błotnych. 
Dodajmy powszechną niewiedzę 
mieszkańców o należytym zachowa-
niu zasad higieny. 

Jeszcze w 1815 roku profesoro-
wie Charkowskiego Imperatorskiego 
Uniwersytetu zauważyli, że w mie-
ście każdego roku występuje stosun-
kowo duża śmiertelność wśród przy-
jezdnych profesorów i wykładowców, 

wrzucano śmieci, prano w nich bie-
liznę, moczono skóry i wreszcie z 
tych samych rzek nabierano wodę 
dla przygotowania żywności.

Kolejnym centrum powstania 
epidemii były miejscowe błota, które 
rozciągały się wzdłuż rzek, a wiosną 
i jesienią w czasie wylewu przeno-
siły się w stronę centrum, co jak już 
wspominano – paraliżowało życie 
miasta, gdyż nie było możliwości 

– pisał charkowski historyk D. Ba-
halej. Po zakończonych jarmarkach 
ulic nikt nie sprzątał, a pozostawione 
gnijące odchody zanieczyszczały 
powietrze, co negatywnie odbijało 
się na drogach oddechowych miesz-
kańców. W centrum miasta znajdo-
wały się również mięsne jatki, gdzie 
zabijano zwierzynę, a pozostałości z 
tuczników wyrzucano na ulicę lub do 
szamb. 

Brud z każdym rokiem zwiększał 
się również przy domach mieszczan, 
gdyż wszelkie odchody gromadzono 
w szambach, których nie poddawano 
oczyszczaniu. Bahalej dodawał, że 
najwięcej zanieczyszczeń pochodzi-
ło od ogromnej liczby świń i psów, 
wypełniających podwórza i ulice mia-
sta. „Zgnilizna, przemieszawszy się 
latami, wydziela nieznośny smród, 
od którego, szczególnie w okresie 
błotnistym, należy zasłaniać nos, 
usta, a nawet oczy”. Dalej historyk 
zauważył, że nikt nie wywoził zanie-
czyszczeń z miasta i w ten sposób 
„cały gnój od założenia Charkowa w 
nim pozostaje”. 

wiosną rodzina zmarłego przybywała 
na cmentarz, aby zabrać zmarłego 
na właściwe miejsce pochówku. Taki 
zwyczaj był praktykowany i latem, co 
sprawiało, że odór rozkładających się 
ciał, rozprzestrzeniał się po mieście. 
W ten sposób chowano, a raczej 
składano szczątki zmarłych na sku-
tek epidemii. Ciała choleryków grze-
bano również na zwykłych cmenta-
rzach. W pewnym roku zauważono, 
że na tych mogiłach „utworzyły się 
ogromne zapaści, skąd wydobywały 
się szkodliwe opary, zdolne zarażać 
powietrze”.

Jeszcze jeden element wpływa-
jący na pojawianie się infekcji wynikał 
z dużego zagęszczenia miejscowej 
biedoty, mieszkającej w ciasnych, 
wilgotnych i słabo przewietrzanych 
pomieszczeniach. 

Mimo że wielokrotnie próbowano 
naprawić niniejszy stan miasta, sami 

wano na najbardziej zabrudzonych 
ulicach, w tym na Zanietyczyńskim 
kwartale i ulicy Cygańskiej. Przebieg 
epidemii jest znany dzięki opracowa-
niom D. Bahaleja, F. Renhardta oraz 
doktora Michała Tomaszewskiego 
(zm. 23.10.1898), Polaka i absolwen-
ta miejscowego uniwersytetu, który 
po 1853 roku zmienił wyznanie na 
prawosławne. Tomaszewski na pod-
stawie badań cerkiewnych ksiąg me-
trykalnych stwierdzał, że pierwsze 
ofiary w mieście pojawiły się 23 lipca 
1830 roku. 

Mimo narastającej epidemii mia-
sto podjęło z nią walkę dopiero w po-
łowie września, kiedy to urządzono 
w jednym z budynków odpowiedni 
szpital choleryczny. Poddano rów-
nież czternastodniowej kwarantannie 
mieszkańców zarażonych domów, a 
mieszkania dezynfekowano. Na sku-
tek epidemii cholery z 1830 roku, w 

Epidemie i zarazy w Charkowie 
oraz udział Polaków w ich przezwyciężeniu
Pojawienie w 2020 roku na terenie całego świata dotychczas nieznanego wirusa, zwanego Covid-19 
(koronawirus), skłania do spojrzenia na historię dawnych epidemii, które rozpowszechniały się z zabójczą 
skutecznością i dziesiątkowały populację w XIX i na początku XX ww. na terenie Słobodzkiej Ukrainy, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności Polaków w próbach ich przezwyciężenia.

Aleksandrowski szpital w Charkowie

Zabijajcie muchy, one przenoszą bakterie cholery na je-
dzenie, napoje, z człowieka chorego na zdrowego

którzy prowadzili siedzący tryb życia. 
„Wszyscy przyjezdni w szybkim cza-
sie tracą naturalny kolor twarzy, która 
pokrywa się tzw. charkowską bla-
dością” – pisano w „Statystycznym 
Listku” z 1883 roku. Z tej też racji 
postulowano w latach 20. i 30. XIX 
wieku o przeniesieniu uniwersytetu z 
Charkowa do innego bardziej zadba-
nego miasta.

Dawne charkowskie zarazy i epi-
demie rozpowszechniały się przede 
wszystkimi z powodu braku należyte-
go utrzymania rzek – Łopani i Char-
kowa, do których wrzucano odchody 
i zgniliznę. Do pojawienia się wo-
dociągów rzeki były podstawowym 
źródłem zapasu wody, która jednak 
z winy samych mieszkańców była 
sporadycznie zatruwana. Do rzek 

swobodnego poruszania się pieszo 
czy nawet konno. 

Wreszcie trzecie źródło zachoro-
wań wywodziło się z ogólnego stanu 
utrzymania miasta. Charków był zna-
ny z czterech wielkich jarmarków, na 
które przybywali kupcy z guberni oraz 
innych części Imperium Rosyjskiego. 
Docierali tu również Polacy z Biłgo-
raja. Każdy z tych jarmarków ściągał 
ogromną rzeszę ludzi, a „zjazdy wo-
zami i końmi bywają tak liczne, że z 
trudem można pieszo się przedostać. 
Wozy i konie przez cały czas stoją na 
placach i ulicach, a od tego wszyst-
kie ulice i place są tak zagnojone, że 
nawet w upalne dni od pyłu z trudem 
po nich można chodzić. Często brud 
tak się zwiększa, że staje się nie-
możliwym poruszanie w ekwipażach” 

Mikołajowski szpital w Charkowie

jednak mieszkańcy z racji niskiej 
oświaty nie widzieli potrzeby dbania 
o należytą czystość. Urzędnicy pań-
stwowi również nie zawsze rozumieli 
potrzeby naprawy miasta i uwolnie-
nia go ze śmieci i brudu. Nic zatem 

Charkowie zmarło od 360 do 1000 
osób. 

Ludność, zamiast podjąć się 
oczyszczenia grodu, zaczęła snuć 
domysły na temat winowajców epide-
mii. Rozpuszczano plotki o zatruciu 

Przy baraku z chorymi na cholerę

Jeszcze w 1803 roku zarząd 
lekarski zwracał uwagę na dziwny 
zwyczaj istniejący w Charkowie zwią-
zany z pochówkiem zmarłych. Na 
charkowskich cmentarzach jesienią 
kopano duże doły, do których wkła-
dano ciała zmarłych. Doły te nie za-
sypywano przez całą zimę. Dopiero 

dziwnego, że w takich okoliczno-
ściach niemal każdego roku miasto 
cierpiało od różnych epidemii i zara-
zy, które dziesiątkowały miejscową 
ludność. 

Pierwsza na większą skalę epi-
demia cholery wybuchła w Charkowie 
w 1830 roku. Początki jej zaobserwo-

studni przez niewiadomych spraw-
ców oraz pochówków żywych ludzi, 
na podstawie lekarskich aktów zgo-
nu, wydanych przez doktora Bran-
dejsa, którego postanowiono uka-
mienować, a zwłoki wrzucić do rzeki. 
Jedynie stanowcza postawa policji 
powstrzymała gniew ludu. Po ustaniu 
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epidemii mieszkańcy nadal wszelkie 
nieczystości wywozili do rzek, a na 
ulicach leżały resztki zwierząt. 

Cholera pojawiała się w Charko-
wie w 1831 oraz 1833 roku, jednak o 
mniejszym zasięgu niż ta z 1830 roku. 
Odnotowano ją również w 1847 roku 
– została zawieziona przez jednego z 
przyjezdnych. Epidemia trwała od lip-
ca do września tegoż roku. Wówczas 
zmarła „znaczna liczba mieszkańców 
miasta”. Zdarzały się przypadki, gdy 
wymierały całe rodziny. Jednak ni-
niejsza epidemia nie przyniosła tak 
drastycznych skutków, a to za sprawą 
osobistego zaangażowania wybit-
nego lekarza Władysława Frankow-
skiego, gdyż wówczas aż 75 procent 
chorych powróciło do zdrowia. Fran-
kowski również dał się poznać jako 
wybitny lekarz w czasie kolejnej epi-
demii cholery w 1848 roku. Spod jego 
pióra ukazał się szereg artykułów dla 
ludności na temat przeciwdziałania 
epidemii cholery. Profesor M. Sum-
cow, wspominając o Frankowskim, 
zaznaczył, że „samodzielnie opłacał 
leki dla biednych, na przykład od 
1851 do 1856 roku bezpłatnie le-
czył 2284 osoby z ubogich rodzin”. 
Frankowski zwracał również uwagę 
na dużą śmiertelność dzieci do 5 
roku życia, przekraczającą ponad 
50 procent. 

W pomoc dla cierpiącej ludności 
zaangażował się kolejny polski uczo-
ny profesor miejscowego uniwer-
sytetu Napoleon Halicki. Za swoje 
zaangażowanie w to dzieło otrzymał 
osobiste podziękowanie od cara 
oraz nominację na posadę dyrektora 
Charkowskiej Wyższej Szkoły We-
terynarii. To właśnie Halicki w 1887 
roku stanął na czele komitetu do 
spraw zwalczania cholery, poprzez 
naprawienie stanu higieny miasta, 
które zapoczątkowano w latach 60. 
XIX wieku. Wówczas to zaprowadzo-
no system wodociągów oraz częścio-
wo uprzątnięto miasto. 

Kolejny raz epidemia cholery 
grasowała w Charkowie w 1866 roku. 
Chcąc zlikwidować ogniska zakażeń, 
urzędnicy miejscy wraz z lekarzami 
Ganem i Hakienym przeprowadzili 
oględziny zajazdów oraz pomiesz-
czeń rzemieślniczych, stwierdzając 
liczne braki w zachowaniu podsta-
wowych norm sanitarnych. Epidemie 
miały miejsce i w kolejnych latach, 
choć dzięki rozwojowi medycyny 
oraz oczyszczeniu miasta nie niosły 
już tak ogromnych spustoszeń. 

Znaczące żniwo zebrała epide-
mia cholery jeszcze w 1871 roku. 
Według ówczesnych danych zmarło 
od 849 do 906 infekowanych. W na-
stępnych latach wybuchy cholery nie 
miały już tak powszechnego zasięgu. 
Lekarze, tacy jak Antoni Giryn starali 
się wypracować własne metody le-
czenia pacjentów, a ich wyniki były 
publikowane nawet w polskiej prasie. 
Obok wyżej wspomnianych Polaków 
w dzieło zwalczania epidemii zaanga-
żowali się następujący polscy lekarze: 
Jerzy Poluta, Teodor Opęchowski, 
Fryderyk Wilhelm Allbrecht, Aleksan-
der Rączewski oraz wielu innych. O 
takich lekarzach jak Walerian Łasz-
kiewicz (1835–1888) oraz Jan Łaza-
rewicz (1829–1902) mówiono, że byli 
„ogromnymi gwiazdami nauk medycz-
nych”, dzięki którym dostęp do medy-
cyny miały nie tylko warstwy bogatych 
mieszczan, ale i biedota. Doktor Zyg-
munt Robak, dla przykładu, w dziecię-
cym szpitalu organizował pomoc dla 

dorosłych, którzy z racji finansowych 
nigdzie nie mogli liczyć na pomoc. 

Na kolejny wybuch cholery w 
1892 roku miasto poczyniło znaczne 
przygotowania. Z różnych części Ro-
sji do Charkowa docierały wiadomo-
ści o wybuchu epidemii. Rozpoczęto 
więc szczegółowe oczyszczanie mia-
sta „w rozmiarach dotychczas nie-
znanych”. Stare szamba opróżniono, 
zaległe śmieci i nawóz – wywieziono 
poza miasto. Ustanowiono kontrolę 
nad jakością podawanej do domów 
wody. Zatroszczono się o dostarcze-
nie zdrowej żywności dla najbiedniej-
szych. Epidemia trwała w mieście 
od lipca do września i w tym czasie 
zarażeniu uległo zaledwie 66 osób. 
Cholera pojawiała się sporadycznie 
także i w XX wieku. Zapadały też na 
nią dzieci, a nawet niemowlęta. 

Obok cholery, Charków nawie-
dzała epidemia tyfusu. Tak w czasie 
tej epidemii w 1845 roku zaraził się 
doktor Władysław Frankowski, na sku-
tek przenoszenia chorych do szpitala. 
Tyfus wybuchał późną jesienią i trwał 
przez całą zimę. Mieszkańcy Charko-
wa zapadali na tyfus w latach 80. XIX 
wieku, a w 1889 roku ogłoszono stan 
epidemii. W tym czasie od lipca do 
końca października zachorowało 585 
osób. Podobną statystykę zaobserwo-
wano w latach 1891 i 1892. W latach 
1896,1900 oraz w 1901 roku na tyfus 
chorowało około 2000 mieszkańców 
miasta. Choroba dotykała wszystkich 
warstw ludności bez wyjątku na naro-

dowość i wyznanie. Tak dla przykładu 
od zarażenia tyfusem, w wieku 23 lat 
zmarł 28 września 1899 roku student 
uniwersytetu Franciszek Wiranowski.

Brak zachowanych metryk ko-
ścielnych sprzed 1899 roku nie 
pozwala na ustalenie dokładnej licz-
by zmarłych od epidemii Polaków 
w Charkowie. W metrykach z lat 
1899–1916 nie zawsze ukazywano, 
a od 1911 praktycznie zaniechano 
wpisywania przyczyny zgonu. Poniż-
sza tabela ukazuje liczbę zmarłych w 
latach 1899–1910 wskutek różnych 
chorób zakaźnych, która wykazała, 
że najczęściej umierano od świerz-
bu. Jednak bardziej szkodliwymi niż 
wszelkiego rodzaju epidemie, były 
warunki mieszkaniowe charkowskiej 
biedoty, które skutkowały chorobami 
dróg oddechowych oraz zapaleniami 
płuc, prowadzącymi do zgonów. 

Tyfus szerzył się również wśród 
wojskowych. O zmarłych na tyfus 
wśród charkowskich wojskowych w 
latach 1907–1909 informuje poniższa 
tabela, która została sporządzona na 
podstawie zapisów metrykalnych ka-
tolickiego kościoła w Charkowie. 

Wśród innych epidemii, z którymi 
borykało się miasto w minionych wie-
kach, należy wyszczególnić również 
takie choroby jak odra, szkarlatyna, 
ospa i wiele innych. Zdarzały się 
zachorowania na gruźlicę, a nawet 
malarię, którą nazwano „typową dla 
Charkowa chorobą, corocznie przy-
kuwającą do łóżka już nie setki, ale 
tysiące charkowian”. 

Tu również Polacy stanęli do wal-
ki z epidemiami. Doktor Feliks Bijejko 
(?–1855) na podstawie obserwacji 
panującego szkorbutu wśród wojsko-
wych Azowskiego Pułku Piechoty wy-
dał w 1847 roku osobną publikację na 
temat przezwyciężenia tej choroby. 
Sam zaraziwszy się tyfusem, zmarł 
przedwcześnie w 1855 roku. Na te-
mat odry pisał zmarły w Charkowie 
doktor Jan Kamieński (?–1862). 

Prawdziwym utrapieniem char-
kowskiej biedoty był jednak świerzb, 
na który w 1883 roku zachorowało 
387 osób. Podobną statystykę można 
zaobserwować również w następnym 
roku. Pod koniec XIX i początku XX 
wieku była to najczęstsza choroba 
zakaźna, z którą udawano się o po-
moc do lekarzy. Tak dla przykładu na 
świerzb zmarł 7 października 1905 
roku inżynier górnictwa Paweł Kłopo-
towski. W wieku dwóch lat 1 września 
1909 roku zmarł syn szanowanego w 
mieście lekarza – Bolesław Robak. 

Świerzb znajdował podatny grunt 
w takich miejscach, jak charkowska 
aresztancka rota, gdzie 1 grudnia 

1901 roku zmarł pochodzący z okolic 
Warszawy Jan Krzysztosiak. Najwięk-
sze jednak żniwo świerzb zbierał w 
Charkowie w okresie I wojny świato-
wej, wśród osadzonych w aresztach 
jeńców wojskowych oraz przybyłych 
polskich wygnańców. 

Przedstawione powyżej przy-
kłady epidemii, które sporadycznie 
wybuchały w Charkowie, wyraźnie 
wskazują, że swoje źródło miały w 
nienależytym utrzymaniu higieny 
miasta. Wraz z jego oczyszczeniem, 
mimo że zdarzały się epidemie, nie 
niosły tak zgubnych skutków, jak te z 
początku XIX wieku. Korzystnym stał 
się rozwój medycyny oraz przybycie 
do Charkowa wielu wybitnych leka-
rzy i profesorów medycyny. 

To właśnie dzięki heroicznej po-
stawie takich lekarzy jak Władysław 
Frankowski, czy Napoleon Halicki 
miasto zostało uzdrowione z wszel-
kich epidemii i zarazy. Podobnie i w 
czasach obecnych, zachowanie pod-
stawowych norm higieny i nakazów 
służb medycznych pozwoli na prze-
zwyciężenie nowego wyzwania czasu 
oraz uchroni niejedno życie ludzkie. 

W czasie wojny posługiwała się 
pseudonimem Ari. Absolwentka Po-
litechniki Lwowskiej. W roku 1952 
wzięła ślub ze Stanisławem Adam-
skim, byłym żołnierzem Armii Kra-
jowej, konspiratorem, uczestnikiem 
akcji „Burza”. Aresztowany przez 
Rosjan, był więziony w ciężkich wa-
runkach, w obozie w Riazaniu Dia-
gilewie. Wolność odzyskał dopiero 
w kwietniu roku 1948. Naprawdę 
nazywał się Stanisław Kruczkowski. 
Nazwisko Adamski było jednym z 
jego konspiracyjnych pseudonimów. 
Urodził się w 1916 roku we Lwowie, 
wychował we Lwowie w patriotycz-
nym domu, szanującym polską tra-
dycję, historię i kulturę. 

Teresa Mozer-Adamska z mę-
żem Stanisławem stworzyli we 
Lwowie niezwykły dom, gdzie mogli 
spotykać się Polacy i gdzie groma-
dzono książki, meble, obrazy i war-
tościowe przedmioty, skupowane 
w antykwariatach lub przejmowane 
od wyjeżdżających polskich rodzin. 
Ratowali przed zniszczeniem polskie 
pamiątki i dzieła sztuki, najcenniejsze 
z nich przekazywali do Polski. W ten 
sposób ocalono archiwum profesora 

Gębarowicza, które trafiło do Zakła-
du Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu. Jako konserwator Stani-
sław Adamski ratował przed zrujno-
waniem zabytki, odnawiał kościoły 
i kaplice na Podolu, walczył o zwró-
cenie ich katolikom, adaptował bu-
dynki mieszkalne na świątynie, dbał 
o polskie cmentarze i troszczył się o 
rozwój polskich szkół na Ukrainie. 

Z biegiem lat dom państwa 
Adamskich stał się ostoją dla Po-
laków miejscowych i tych, którzy 
przybywali z kraju. Organizowano tu 
obchody świąt kościelnych i narodo-
wych, wysyłano na wakacje do Polski 
grupy młodzieży z Ukrainy. Wysta-
wiano tu także jasełka i odbywano 
próby młodzieżowych zespołów ta-
necznych i wokalnych, zwoływano 
zebrania Klubu Myśli Katolickiej, 
założonego przez Adamskich na 
początku lat dziewięćdziesiątych. 
Ponadto organizowano spotkania 
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej. Po śmierci męża Teresa 
Mozer-Adamska kontynuowała pracę 
w Klubie Myśli Katolickiej, przez wiele 
lat pełniła funkcję prezesa KMK.

na podstawie: tvp.pl 

Nie żyje 
teresa Mozer-Adamska
Teresa Mozer-Adamska, córka Wilhelma Mozera, słyn-
nego profesora Politechniki Lwowskiej, wnuczka przemy-
słowca lwowskiego, żołnierz AK, łączniczka, kolporterka 
gazet, zmarła we Lwowie 2 kwietnia w wieku 95 lat. 

tvp
.pl

 

Iwan Wakarczuk był rektorem 
Uniwersytetu Lwowskiego przez 
ponad 20 lat. W latach 2007–2010 
był ministrem oświaty i nauki Ukra-
iny. Jako minister zainicjował sze-
reg reform w dziedzinie edukacji, w 
szczególności na uczelniach wyż-
szych. Pod jego kierownictwem na 
Ukrainie wprowadzono zewnętrzną 
niezależną ocenę podczas rekruta-
cji studentów.

Iwan Wakarczuk napisał ponad 
400 prac naukowych. Otrzymał tytuł 
doktora nauk fizyczno-matematycz-
nych. Był inicjatorem powołania cza-
sopism naukowych „Журнал фізич-
них досліджень” (Magazyn badań 
fizycznych) oraz „Світ фізики” (Świat 
fizyki), ukazujących się od 1996 r. 
Ukraiński naukowiec otrzymał tytuł 
doktora honoris causa Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie.

Na prośbę rodziny i ze względu 
na kwarantannę pogrzeb Iwana Wa-
karczuka odbył się w kręgu rodzin-
nym na Cmentarzu Łyczakowskim.

ES/ zaxid.net

Zmarł były rektor Uniwersytetu Lwowskiego 
Iwan Wakarczuk
We Lwowie zmarł wieloletni rektor Lwowskiego Uniwersytetu Na-
rodowego Iwan Wakarczuk. Wybitny ukraiński naukowiec 
i profesor Iwan Wakarczuk zmarł w wieku 73 lat w domu we Lwo-
wie. Przez ostatnie kilka lat poważnie chorował. O śmierci ojca 
poinformował deputowany i piosenkarz Swiatosław Wakarczuk.
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Okruchy historii

Hotele okresu sowieckiego

IWAN BONDAREW

Dom Kołchoźnika
Po II wojnie światowej w Stanisła-

wie (tak przemianowały miasto nowe 
władze) budowano hotele robotnicze 
i akademiki dla pracowników miej-
skich przedsiębiorstw i urzędów. Ale 
istniała kategoria gości, dla których 
hotele były zbyt drogie, zaś w akade-
mikach też miejsc nie było. Mowa tu 
o ludności wiejskiej, dostarczającej 
na rynek swoją produkcję. Musieli w 
końcu gdzieś przenocować.

Własne auto w tych czasach 
było rzadkością i większość wieśnia-
ków do miasta przyjeżdżała furman-
kami. W lecie, gdy było ciepło, spali 
na nich. A co robić zimą? W 1954 
roku gazeta „Przykarpacka Prawda” 
pisała, że zarząd centralnego targo-
wiska otworzył dla tych osób dom 
gościnny i hotel na 50 łóżek. Całość 
dopełniała stajnia na 50 koni i duża 
przechowalnia. 

Opublikowano też zdjęcie jed-
nego z pokoi. Wyposażenie, prawdę 
mówiąc, spartańskie – coś pośred-
niego pomiędzy koszarami i szpita-
lem. W dalszych wiadomościach ten 
hotel ze stajnią dumnie nazwano 
„Domem Kołchoźnika”. Znany jest 

planowano wybudować nowy hotel 
koło targu, ale coś tam nie dopisało. 
W końcu przy ul. Urożajnej (Uro-
dzajnej) za dworcem wystawiono 
hotel „Niwa”, należący do rynku. 
Pracownicy zakładu wspominają, 
że w latach osiemdziesiątych było 
to ulubione miejsce przebywania 
mieszkańców Kaukazu, którzy przy-
wozili mandarynki. Zatrzymywali 
się tu również sportowcy, przyjeż-
dżający do Iwano-Frankiwska na 
zawody. 

Dziś ten hotel jest w prywatnych 
rękach. Został gruntownie wyremon-

ne. W 1956 roku na brzegu jeziora 
wystawiono niewielki drewniany 
hotelik „Karpaty”. Jego historia jest 
dość interesującą i zasługuje na 
oddzielną opowieść. Powiem tylko, 
że w kolejnym dziesięcioleciu hotel 
stał się kawiarnią „Sadko”, a w 2017 
roku zabudowę rozebrano.

Zaczynając od lat 60. Iwano-
Frankiwsk staje się znaczącym cen-
trum wewnętrznej turystyki i słusznie 
jest określane jako „Brama do Kar-
pat”. W mieście powstaje Baza tury-
styczna „Przykarpacie”. Przewodnik 
z tego okresu reklamuje zakład i jego 
„komfortowe pokoje na 2–3 osoby. 
Klienci mogą zapoznać się z trasami 
Karpat w gabinecie turystycznym. 
Tutaj można też uzyskać potrzebne 
wskazówki. Wypoczywający mają do 
dyspozycji halle z telewizorami, sto-
łówkę, kawiarnie. Do ich dyspozycji 
są też boiska, kort tenisowy i pole 
namiotowe. Baza turystyczna może 
jednocześnie przyjąć 180 osób”.

To już nie „Dom Kołchoźnika”, 
chociaż z reklamy wynika, że w poko-
jach telewizorów nie było. Ale turyści 
nie mieli na co narzekać – do dyspo-
zycji mieli bibliotekę, wypożyczalnie 
sprzętu turystycznego. Obok były 
dwa stadiony, wypożyczalnia łódek 
i plaża. „Przykarpacie” jest czynne 
do dziś. Wprawdzie turyści, zamiast 
podziwiać plażę i taflę wody, ogląda-
ją teraz betonowy blok, górujący nad 
hotelem. 

Monstrum przemysłu 
hotelarskiego

Hotel „Ukraina” śmiało można na-
zwać budową długotrwałą. Rozpoczę-
to ją w 1967 roku, a ukończono pod 
koniec 1975. Było to typowe radziec-

kie „pudełko”, ale jak pisze „Przykar-
packa Prawda”: „Decyzją państwowej 
służby budowlanej UkrSRR, wydział 
iwanofrankiwskiej filii „Projektmiasto” 
z głównym architektem Ł. Ł. Łukom-
ską na czele wprowadził odpowiednie 
zmiany w rozplanowaniu pokoi na pię-
trach, zaprojektowano nowe fasady, 
halle parteru. Pozwoliło to zwiększyć 
ilość miejsc w hotelu i nadać całości 
estetycznego wyglądu”.

Nowy zakład miał 154 pokoi jed-
noosobowych 117 „dwójek”, które 
razem mogły pomieścić 388 osób. 
Uważany był za największy hotel w 
mieście, bo poprzednie – „Kijów” i 

Oprócz funkcji turystycznej hotel 
pełnił też funkcję lokalu administracyj-
nego. Umieszczono tu biura obwodo-
wego zjednoczenia hotelowego, do 
którego, oprócz „Ukrainy” wchodziły 
inne hotele: „Kijów”, „Dniestr” i „Przy-
karpacie”.

Ten ostatni wybudowano pod ko-
niec lat 60. koło lotniska i przeważnie 
odpoczywały tu ekipy lotników lub 
goście, którzy podróżowali samolota-
mi. Dziś ten hotel nosi nazwę „Ban-
derstadt” i jest jedynym komunalnym 
hotelem w mieście.

Hotel „Ukraina” szczęśliwie prze-
trwał wszystkie zawirowania eko-

Bolszewikom w spadku dostały się najlepsze hotele Stanisławowa – „Union”, „Warsza-
wa”, „Centralny”. Nie było potrzeby budowania nowych, zresztą statut miasta zamkniętego 
temu nie sprzyjał. A jednak sfera hotelarstwa w okresie sowieckim powoli się rozwijała.

Dom Kołchoźnika

jego adres: ul. Dniestrowska 13. 
Jednak nie trudźcie się, by go dziś 
odszukać. Gdy w 1968 roku budo-
wano Dom Towarowy „Przykarpa-
cie” i przygotowywano teren pod 
nowy rynek, to wszystkie okoliczne 
małe domki znikły. Nie ocalał i „Dom 
Kołchoźnika”. O kołchoźnikach jed-
nak nie zapomniano. Początkowo 

towany i cieszy się popularnością 
wśród turystów, dzięki umiarkowa-
nym cenom.

Z widokiem na jezioro
Gdy w latach 50. wykopano cen-

tralny miejski staw, otaczające go 
zabłocone pustkowia natychmiast 
przemieniły się w tereny rekreacyj-

Hotel „Niwa”
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Baza turystyczna „Przykarpacie”

„Dniestr” razem wzięte – miały po-
koje tylko na 330 miejsc. Na parte-
rze „Ukrainy” działała restauracja z 
salą bankietową na 330 osób, bar-
kawiarnia, poczta i fryzjer.

Nie ma jasności z datą otwarcia. 
Gazeta pisze, że budowlańcy oddali 

Hotel „Ukraina”

nomiki i do dziś uważany jest za 
najlepszy hotel w mieście. Obecnie 
nosi wprawdzie nazwę „Nadija” (Na-
dzieja). Mówią, że na początku lat 
90. jego właściciel Myrosław Bojko 
zmienił nazwę hotelu na cześć swo-
jej żony.

Hotel „Przykarpacie

obiekt 24 grudnia 1975 roku. W tej sa-
mej informacji jednocześnie podano, 
że pierwszych gości hotel przyjął już 
22 grudnia. Byli to delegaci XVII Ob-
wodowej konferencji partyjnej, z oka-
zji inauguracji której otwarto hotel.

Dla klientów branżowych
W starej książce telefonicznej 

Iwano-Frankiwska przytoczono sze-
reg miejskich hoteli. Oprócz hoteli, 
które należały do różnych przedsię-
biorstw, wskazano również hotele, 
należące do różnych branż.

Była to wspomniana już „Niwa”, 
podporządkowana miejskiemu targo-
wisku. Był też wojskowy hotel „Czer-
wona Gwiazda” (dawny „Centralny”). 
Był też hotel remontowo-mechanicz-
nego zakładu przy ul. Wysoczana. 
Zarząd eksploatacji nafty i gazu miał 
swego „Naftowika”. W 1980 roku nie-
mieccy budowlani przy ul. Pasiecz-
nej wystawili hotel „Drużba”, gdzie 
przebywali przeważnie pracownicy 
„Transgazu”. W 2012 roku przebudo-
wano go na 42-mieszkaniowy blok. 

W 1980 roku przy ul. Topolnej 6 w 
podmiejskiej wiosce Ugorniki otwarto 
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Hotel dla funkcjonariuszy partyjnych

hotel „Bystrzyca”, wystawiony na za-
mówienie Rady ogólnozwiązkowego 
klubu sportowego związków zawo-
dowych. 

Wszystkie te hotele należały 
do różnych spółek i związków i przy 
odrobinie szczęścia zwykły turysta 

pozostawiono kilka pokoi dla przy-
jezdnych bonzów partyjnych. Na 
początku lat 70. lokatorów prze-
niesiono do nowych mieszkań, w 
willi zaś urządzono luksusowy hotel 
dla wyższych kierowników ogólno-
związkowego i republikańskiego 

Hotel „Drużba”

mógł znaleźć tu nocleg. W mieście 
istniał jednak hotel, do którego zwy-
kłego śmiertelnika by nie wpuszczo-
no. Przed samą II wojną światową 
fabrykant Margoszes wybudował dla 
siebie elegancką willę przy obecnej 
ul. Szewczenki 79. 

Sowieci willę znacjonalizowali, 
a po wojnie zajęli ją na mieszkania 
dla partyjnych notabli. Na piętrze 

poziomu, dla ministrów, pierwszych 
sekretarzy partii i podobnych dzia-
łaczy. Wyposażenie jest odpowied-
nie: marmurowy hall, sala kominko-
wa z boazerią, unikalne żyrandole, 
solarium.

W 1992 roku w tym centrum par-
tyjnym otwarto Centrum Twórczości 
Dzieci i Młodzieży. Dziś mieści się tu 
Dom Uczonych.
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Znowu powracamy na bezKresy 
pamięci
niepamiętnej prawie
na Wołynie niegdysiejsze
nad Horynie przedwieczne
Ikwy niezapomnienia
gdzie w Zośki Bobrówny sztambuchy
Juliusz się wpisywał

niby Julek jeszcze
wspomnień okruchem

jest miejsce było w każdym razie
dawno i niedawno jak w bajce 
niebajce
za dziesiątym Poczajowem
za siedmioma Czerczami
Irwa dołem płynie
jej wysokość Bona strzeże
dzwonów dźwięku którego już nie ma
których już nie ma

słuchała ich Madonna Panna 
Święta Licealna póki słuchać mogła

las krzyży lasem porósł
w rdzy szeleście czekają
śród zdrowasiek zielskiem 
wyrosłych na nikogo
a macewy znów tłumne

kadisze skamieniale
bluszcz z powojem oplata 
pejsem chasydzkim ostatnim

gdzie kościół franciszkanów
w cerkwi banie przebrany
gdzie kasztany
i jabłonie przeddzisiaj zakwitłe
w jarze nadzieją zielonym
Krzemieniec się skrył
oby na nie zawsze.

JAN SKŁODOWSKI

Krzemienieckie impresje

Witamy w dniu urodzin 
naszą szanowną Panią dyrygent 

Marię Sołomko. 
Życzymy zdrowia szczęścia, radości, pomyślności, 

opieki i błogosławieństwa Bożego na co dzień. 
chór „Lutnia”

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

wa, przy ul. Czajkowskiego 
37. Wyśmienita polska kuchnia, cie-
pła rodzinna atmosfera, nastrojowe 
wnętrze 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 go-
ście zawsze mogą liczyć na przyjazną 
atmosferę i wyjątkowe przyjęcie. We 
wnętrzach, w których zatrzymał się 
czas belle epoque i przy dźwiękach 
nastrojowej 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. 

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”. 

Kontakt: +380322614454
mail: kupollviv@ukr.net

z a
rch

iw
um

 au
tor

a



38
28 kwietnia–14 maja 2020 nr 7–8 (347–348) * Kurier Galicyjski * www.kuriergalicyjski.com

Okruchy historii

Z wołyńskiej kolekcji Tadeusza Marcinkowskiego

O wołyńskich strzelcach w rocznicę zbrodni katyńskiej (cz. 2)
MAŁGORZAtA ZIEMSKA
tekst
archiwum 
tadeusza Marcinkowskiego
zdjęcia

Związek Strzelecki 
na Wołyniu

W okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego Związek Strzelecki 
był jedną z najbardziej aktywnych 
organizacji społecznych na Wołyniu. 
Swoją popularność na terenach, 
które jak Kostiuchnówka spłynęły 
krwią polskiego żołnierza, na tere-
nach, gdzie po zakończeniu działań 
wojennych w Osadzie Krechowiec-
kiej, Osadzie Jazłowieckiej, Piłsud-
czyźnie, Bajonówce, Hallerowie, 
Poniatówce, Ułańskiej Doli i innych 
osadach wojskowych osiedli dawni 
legioniści, zawdzięczał między innymi 
nawiązaniu do pięknych tradycji. Był 
wszak duchowym spadkobiercą idei 
legionowych i stanowił naturalną 
kontynuację ruchu strzeleckiego, le-
gionowego i peowiackiego z lat 1908, 
1914, 1918, ruchu, który doprowadził 
do wskrzeszenia niepodległego 
Państwa Polskiego. Na ziemiach 
wschodnich II Rzeczypospolitej, 
udręczonych latami bezwzględnego 
wynarodowiania, latami celowego 
eksploatowania, latami bezplanowej 
gospodarki i wpędzania tych tere-
nów w cywilizacyjne zacofanie, wo-
bec powojennego chaosu i ogromu 
zniszczeń, wobec zamieszkującej tu 
mozaiki narodów, Związek Strzelecki 
pełnił ważną rolę państwowotwórczą, 
umacniając polskość tych ziem i ich 
związek z Macierzą.

Organizacyjne początki Związ-
ku Strzeleckiego na Wołyniu nie 
były łatwe. Pod względem zajmo-
wanego obszaru województwo wo-
łyńskie było drugim co do wielkości 
województwem II Rzeczypospolitej. 
Obejmowało rozległy teren, pełen 
żyznych pól, ale także lasów i bagien 
Polesia Wołyńskiego. Odległości 
między poszczególnymi miejscowo-
ściami były ogromne, a komunikacja 
między ośrodkami mocno utrudnio-
na. Korespondent „Życia Wołynia” 
tak opisywał tę ciężką sytuację: 
„Koleje są zrujnowane i powoli od-
budowują się, dróg bitych prawie 
nie ma lub te, co są znajdują się w 
opłakanym stanie.” Jednostki admi-
nistracyjne w nowo utworzonym wo-
jewództwie były bardzo rozległe, na 
przykład obszar zajmowany przez 
powiat kowelski (5,7 tys. km2) odpo-
wiadał jednej trzeciej województwa 
krakowskiego i był większy niż całe 
województwo śląskie (4,2 tys. km2), 
a wiele gmin w wołyńskich powia-
tach zajmowało powierzchnię więk-
szą od powiatów w województwach 
centralnych. Zdarzało się więc, że w 
ramach jednego powiatu nie sposób 
było w jeden dzień dotrzeć z miej-
scowości do miejscowości. Jak w 
takich warunkach prowadzić działal-
ność organizacyjną i jednocześnie 
pracować dla zapewnienia bytu so-
bie i rodzinie?!

Przy tym województwo wołyń-
skie charakteryzowało się dużym 
zróżnicowaniem narodowościowym 
i religijnym. Tuż po pierwszej wojnie 
światowej, po trwającej ponad wiek 

akcji wynaradawiania, akcji niszcze-
nia i prześladowania wszystkiego, co 
polskie, w tym polskiej oświaty i wia-
ry katolickiej, po zrywach powstań-
czych, po konfiskatach majątków, po 
zsyłkach na Sybir, po przymusowej 
emigracji najbardziej wartościowych 
jednostek, wobec zakazu nabywania 
ziemi na Wołyniu przez katolików, 
Polacy stanowili niewielki procent 
ludności Wołynia. Byli to przede 
wszystkim ziemianie, którym jakimś 
cudem udało się utrzymać mająt-
ki, mieszczanie, oficjaliści dworscy, 
pracownicy miejscowych cukrowni 
i częściowo drobni rolnicy. Później 
pojawili się osadnicy wojskowi i cy-
wilni z centralnej Polski, liczna kadra 
urzędnicza, nauczyciele, pracownicy 
kolei, kupcy i przemysłowcy, wykwa-
lifikowani rzemieślnicy i robotnicy. 
Ze wschodu napłynęła ludność z 
terenów, zajętych przez Związek Ra-
dziecki po traktacie ryskim. „Nie ma 
tu większych i żywszych, a zwartych 
i jednolitych skupień ludzkich – ubo-
lewano na łamach „Strzelca” – co 
znacznie utrudnia wysiłki organiza-
cyjne. Każdy niemal powiat posiada 
odrębne oblicze stosownie do cha-
rakteru zamieszkującej go ludności”. 

Wołyń należał też do najbardziej 
zacofanych i zniszczonych przez 
wojnę dzielnic kraju. W okresie 
działań wojennych stanowił teren 
długotrwałych walk pozycyjnych. 
Wielokrotnie przemierzały go wrogie 
armie. Wszystko, co przedstawiało 
jakąkolwiek wartość, zostało zagra-
bione. Budynki, drogi i mosty uległy 
zniszczeniu. Przemysł znajdował się 
w ruinie. Handel został rozbity. Pola, 
łąki, pastwiska były zorane wybucha-
mi. Ci, których domy i gospodarstwa 
zostały zniszczone, żyli w prowizo-
rycznych ziemiankach. Aprowizacja 

bie chleb powszedni” – relacjonował 
Antoni Gajl-Kot z Równego.

Mimo tak skomplikowanych 
warunków z inicjatywy byłych legio-
nistów i peowiaków, przy wydatnym 
poparciu Straży Kresowej, na tere-
nie Wołynia samorzutnie zaczęły 
powstawać pierwsze oddziały To-
warzystwa Związku Strzeleckiego. 
By nadać im ramy organizacyjne, 
jesienią 1921 roku powołano do 
życia Okręg Strzelecki Wołyń. Za-
rząd Główny w Warszawie, z osób 
mieszkających i działających przede 
wszystkim w Łucku, utworzył Tym-
czasowym Wołyński Zarząd Okrę-
gowy Związku Strzeleckiego. Za-

ziemianin, adwokat, wybitny dzia-
łacz społeczny i polityczny, w latach 
trzydziestych senator III i IV kadencji. 
Na początku lat dwudziestych (1922–
1923) komendantem okręgu był Jan 
Płachta, pod którego dowództwem, 
mimo różnorodnych trudności, okręg 
funkcjonował bardzo sprawnie – nie 
było niemal numeru związkowego 
pisma „Strzelec”, które by nie przyno-
siło informacji o nowo powstałych na 
Wołyniu oddziałach czy o działalności 
wołyńskich strzelców.

W październiku 1923 roku, by 
zerwać z sytuacją tymczasowości, 
zwołano powszechny zjazd delega-
tów okręgu wołyńskiego, który miał 

godnie reprezentował Wołyń na od-
prawie komendantów w Warszawie. 
To właśnie Bolesław Sarankiewicz, 
po krótkim okresie chaosu organiza-
cyjnego, gdy właściwie powstały trzy 
ośrodki pracy strzeleckiej: Łuck ze 
strzelcami skupionymi wokół sena-
tora Staniewicza, Kowel, gdzie ideę 
strzelecką propagował Karol Wali-
górski, i Zdołbunów – tu silny ośro-
dek stanowiło środowisko kolejarzy, 
scalił rozproszone obwody w jeden 
silny okręg. Za jego komendantury 
Związek Strzelecki objął działalno-
ścią prawie wszystkie wsie wołyń-
skie. Co godne podkreślenia - był 
pierwszą organizacją, która „dociera-
ła do zapadłych kątów Wołynia i tam 
niosła kulturę polską”. W 1927 roku 
znów nastąpiła zmiana na stanowi-
sku komendanta okręgu. Funkcję tę 
objął porucznik rezerwy Józef Pałac, 
dawny komendant okręgu Przemyśl, 
który uzyskał mocne wsparcie płk. 
Kalabińskiego, dowódcy 24 p.p. W 
czerwcu 1929 roku tymczasowo za-
stąpił go Jan Urbaniec. Później Ko-
mendantem Podokręgu Łuck został 
por. Zarębski, a od 1934 roku aż do 
wybuchu II wojny światowej funkcję 
tę pełnił kpt. Józef Filar.

Krótkie notatki o działalności 
pierwszych strzeleckich oddziałów, 
które powstały między innymi w: 
Łucku, Kowlu, Lubomlu, Ostrogu, 
Horochowie czy Włodzimierzu Wo-
łyńskim, ale także w mniejszych 
miejscowościach, np. w Hobocie, 
Zasmykach, Rożyszczach czy Łoka-
czach, można znaleźć na łamach lo-
kalnej prasy lub związkowego pisma 
„Strzelec”. Już w marcu 1922 roku 
piąty numer „Strzelca” informował o 
założeniu w ostrogskim gimnazjum 
z inicjatywy strzelca Stanisława Łu-
komskiego pierwszego na terenie 
Wołynia szkolnego oddziału Związ-
ku Strzeleckiego. W jego zarządzie 
zasiadał dyrektor gimnazjum T. Her-
bich, ale znaleźli się tu również starsi 
gimnazjaliści, którzy – co znamienne 
dla Kresów – byli już dobrze zazna-
jomieni z wojaczką jako uczestnicy 
wojny polsko-bolszewickiej. Z kolei 
numer szesnasty informuje o ważnej 
uroczystości wręczenia sztandaru 
strzeleckiego w Łucku. W październi-
ku 1922 roku do stolicy województwa 
wołyńskiego przybył naczelnik pań-
stwa Józef Piłsudski, który na dwor-
cu został powitany przez miejscowe 
władze i dowódcę garnizonu oraz 
przez komendanta Okręgu Związku 
Strzeleckiego. Po dokonaniu prze-
glądu kompanii honorowej naczelnik 
państwa udał się do koszar 24 pułku 
piechoty, gdzie odbyło się poświęce-
nie i wręczenie sztandaru pułkowi. W 
międzyczasie formowały się już bata-
liony strzeleckie, w skład których we-
szli członkowie oddziałów z niemal 
całego Wołynia i tak: z obwodu łuc-
kiego – z Łucka, Rożyszcz, Sarn, Ra-
domyśla i Jezierzan; z obwodu horo-
chowskiego – z Horochowa, Łokacz, 
Świszczowa i Bubnowa; z obwodu 
rówieńskiego – z Ostroga, z obwodu 
kowelskiego – z Kowla, Hobotu i Za-
smyk oraz ze wszystkich oddziałów 
obwodu krzemienieckiego. Utwo-
rzone bataliony, liczące około 600 
strzelców, z własną orkiestrą prze-
maszerowały przez miasto. Pierw-

Oddział Strzelca w 1936 roku na dziedzińcu zamku w Ołyce

Ołyka. Przemawia komendant Związku Strzeleckiego ta-
deusz Kotowicz- Eysmont. Obok stoi burmistrz Ołyki hr. 
Czerwiński

walczących ze sobą armii pochłonęła 
żywy inwentarz, zapasy i ziarno pod 
zasiew. Ludzie głodowali. Dziesiątko-
wały ich epidemie. Świadomość tej 
trudnej sytuacji mieli pierwsi dzia-
łacze strzeleccy. „Trudno mówić o 
pracy organizacyjnej, o wychowa-
niu fizycznem i moralnem ludziom, 
niemającym częstokroć dachu nad 
głową, ludziom, którzy dzień i noc 
bez przerwy często muszą praco-
wać, aby zrównoważyć zniszcze-
nia dwóch wojen, aby wybudować 
schronisko na zimę i zapewnić so-

siadali w nim: mecenas Stanisław 
Huskowski, Janina Oknińska, Arka-
diusz Oczesalski, notariusz Ignacy 
Rzążewski, Irena Staniewicz, Józef 
Sidorowicz, Witold Skarzyński, Karol 
Waligórski i mecenas Piotr Wyrzy-
kowski. Siedzibą Komendy Okręgu 
Wołyńskiego Związku Strzeleckiego 
był Dom Ludowy w Łucku przy ulicy 
Jagiellońskiej 6. Funkcję prezesa Za-
rządu Okręgu Związku Strzeleckie-
go na Wołyniu w latach 1922–1939 
pełnił Antoni Staniewicz, urodzony 
w Zabłociu w powiecie dubieńskim 

na celu skonsolidowanie środowiska 
strzeleckiego. Zgodnie ze związko-
wym statutem w drodze wyborów 
wyłoniono nowy Zarząd Okręgowy, 
Komisję Rewizyjną i Sąd Honoro-
wy. Na październikowym zjeździe 
teren Wołynia podzielono na obwo-
dy, co znacznie usprawniło pracę 
organizacyjną. Nieocenionego Jana 
Płachtę, któremu powierzono urząd 
starosty zdołbunowskiego, wkrótce 
zastąpił osadnik wojskowy Bolesław 
Sarankiewicz. Jego zastępcą został 
Edward Herbe, który w 1926 roku 
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szy batalion prowadził W. Kowalski, 
komendant obwodu Krzemieniec, II 
batalion – Franciszek Nawrot, nato-
miast całość komendant obwodu łuc-
kiego p. Skępiec. Po nabożeństwie w 
katedrze naczelnik państwa wyszedł 
z kościoła na plac Katedralny. Wów-
czas w sformowanym przez strzel-
ców czworoboku odbyła się cere-
monia poświęcenia sztandaru przez 
biskupa Dubowskiego. Z rąk naczel-
nika państwa sztandar strzelecki dla 
obwodu łuckiego odebrał komendant 
Skępiec. Uroczystość zakończyła 
defilada strzelców, wojska, sokołów 
i harcerzy. W okresie dwudziestole-
cia międzywojennego na ten właśnie 
historyczny sztandar, wręczony w 
1922 roku przez marszałka Piłsud-
skiego, składały strzeleckie przyrze-
czenie kolejne pokolenia strzelców z 
powiatu Łuck. W 1923 roku, a więc 
dwa lata od momentu rozpoczęcia 
działalności, Związek Strzelecki na 
Wołyniu liczył 30 oddziałów. Cztery 
lata później okręg wołyński dzielił się 
na pięć obwodów z 32 oddziałami (w 
tym w Łucku jeden oddział żeński), w 
których działało ponad tysiąc dwustu 
strzelców i strzelczyń. W 1933 roku 
teren Wołynia był podzielony na 
dziewięć obwodów z 182 oddziałami 
i 5587 członkami organizacji. 

Od początku istnienia w pra-
cę związku mocno angażowali się 
przede wszystkim urzędnicy, osad-
nicy wojskowi oraz nauczyciele. W 
przypadku łuckiego zarządu powiatu 
Związku Strzeleckiego byli to zwłasz-
cza pracownicy sądownictwa i woj-
skowi, na przykład na przełomie lat 
dwudziestych i trzydziestych funkcję 
prezesa Zarządu pełnił mecenas 
Józef Kurmanowicz, jego zastępcą 
był kpt. Władysław Leja, w zarządzie 
powiatu łuckiego zasiadał także mój 
dziadek, sekretarz Sądu Okręgowe-
go w Łucku, Jan Marcinkowski, a o 
sukcesach łuckich strzelców na ła-
mach tygodnika „Wołyń” informował 
inny pracownik łuckiego sądu – Jó-
zef Pawlikowski, ojciec późniejszego 
pilota RAF-u i znanego aktora Mie-
czysława Pawlikowskiego. W innych 
wołyńskich zarządach powiatowych 

Góry, którego wiersze ozdabiały łamy 
tygodnika „Wołyń” i który po latach 
(wówczas już mieszkaniec Wielkopol-
ski) w swojej twórczości tak pięknie 
upamiętnił rodzinne strony. Z kolei 
w zarządzie powiatu zdołbunow-
skiego zasiadali: dr Kisiel, dyrektor 
Państwowego Gimnazjum w Zdoł-
bunowie, i profesor tegoż gimna-
zjum Obst. komendantem obwodu 
Rówieńskiego w latach 1927–1931 
był nauczyciel, pracownik Kurato-
rium Okręgu Wołyńskiego – Jakub 
Hoffman, późniejszy poseł na sejm 
i redaktor słynnego „Rocznika Wo-
łyńskiego”.

Członkowie pierwszych wo-
łyńskich zarządów Związku Strze-
leckiego musieli zmierzyć się ze 

był sporym wydatkiem, kosztował 
bowiem 50 złotych, a drugie 50 zł 
płaszcz sukienny na chłodne dni. W 
okresie powojennym, gdy brakowa-
ło wszystkiego i panowała drożyzna, 
były to niemałe koszty dla przecięt-
nego mieszkańca. W siedem lat od 
utworzenia Związku Strzeleckiego 
na Wołyniu zaledwie 40% strzelców 
miało przepisowe mundury, za to aż 
90% posiadało słynne maciejówki. 

Prócz tego na Wołyniu panował 
analfabetyzm. Niejednokrotnie re-
ferenci kulturalno-oświatowi na 
elementarzu Mariana Falskiego za-
czynali pracę ze strzelcami od nauki 
czytania i pisania.

Wiele też zależało od osobistych 
pasji i zainteresowań pierwszych 
działaczy strzeleckich. Pomysły były 
niekiedy nader oryginalne, na przy-
kład w Łucku przystąpiono do orga-
nizowania pierwszych oddziałów ma-
rynarskich (męskiego i żeńskiego). 
Ćwiczenia rekrutów odbywały się na 
Styrze pod komendą zdemobilizowa-
nego oficera marynarki, a specjalne 
łodzie do ćwiczeń sprowadzono aż 
z Warszawy. Strzelców i strzelczynie 
do tych ćwiczeń obowiązywał uniform 
marynarski. Musiało to wszystko wy-
glądać nader malowniczo i aż żal, 
że nie zachowały się z tego okresu 
żadne zdjęcia. Z kolei utworzony w 
sierpniu 1922 roku maleńki oddział 
w Tuczynie w powiecie rówieńskim 
zaczynał swoją działalność od wysta-
wiania sztuk w języku polskim.

Początkowo strzelcy – entuzja-
ści słowa polskiego grali do pustych 
krzeseł, stopniowo jednak „społe-
czeństwo, poruszone bezinteresow-
ną pracą członków oddziału, których 
nie zrażały niepowodzenia, zaczęło 
patrzeć na pracę związku przychyl-
niej”. W ciągu roku szybko wzrosła 
liczba członków. Wydzierżawiono 
nawet lokal dla teatru dramatycz-
nego. Założono strzelecką świetlicę 
i czytelnię. Prowadzono ćwiczenia 
wojskowe. Zebrała się drużyna do 
gry w piłkę nożną. Zaczęto upra-
wiać lekką atletykę. Z kolei dzięki 
organizacyjnym talentom Tadeusza 
Eysmont-Kotowicza, udało się za-
kupić dla ołyckiego oddziału osiem 
kompletnych mundurów strzeleckich 
i osiemnaście maciejówek. Ołyccy 
strzelcy z inspiracji prezesa przygo-
towali i odegrali z werwą sztukę „Jak 
kapral Szczapa wykiwał śmierć”. 
Cały dochód z występu przeznaczo-
no właśnie na umundurowanie od-
działu, który od tej pory pod dowódz-
twem komendanta Jana Puchalskie-
go pięknie prezentował się w ołyckiej 
katedrze na cotygodniowej niedziel-
nej mszy św. o godz. 11.00.

W drugiej połowie lat dwudzie-
stych w pracę Związku Strzeleckie-
go na Wołyniu aktywnie włączyły 
się kobiety. W Łucku w 1927 roku, 
co w skali kraju było ewenementem, 
działał oddział żeński, „dając chlub-
ne świadectwo odwadze i dzielności 
kresowych niewiast”. Dowodziła nim 
Helena Małecka, która pełniła rów-
nież funkcję komendantki Okręgu 
Wołyńskiego Związku Strzeleckie-
go. To postać na tyle ciekawa, że 
warto jej poświęcić choć kilka słów. 
Zaradna, wysportowana, obdarzona 
charyzmą i urokiem osobistym dzia-
łaczka z Wołynia została wyzna-
czona przez Komendę Główną w 
Warszawie na komendantkę pierw-
szego obozu sportowego dla kobiet 
w Grzędzicach na Grodzieńszczyź-

nie. Brały w nim udział strzelczynie 
z całej Polski; z Warszawy, Krako-
wa, Katowic, Kielc, Lwowa, Lublina, 
Torunia, Przemyśla czy Łodzi, a 
przewodziła im właśnie wołynianka. 
Funkcja komendantki na tak ważnej 
ogólnopolskiej imprezie była dowo-
dem ogromnego uznania i zaufania 
ze strony dowództwa organizacji. 
Prowadziła też ogólnopolskie kursy 
dla komendantek. Zakładała nowe 
oddziały strzelczyń w okręgu wo-
łyńskim. To dzięki jej inicjatywie w 
1928 roku na Wołyniu działało już 
17 oddziałów żeńskich, dla których 
instruktorki i pomocniczki instrukto-
rek szkolono na dwóch kursach: w 
Łucku i Kostopolu. Sama organiza-

na kurs, trzeba było przenocować i 
nakarmić. Tu naprawdę wiele zależa-
ło od talentów organizacyjnych Hele-
ny Małeckiej. W końcu, gdy przybyły 
wszystkie uczestniczki, praca na kur-
sie mogła się rozpocząć. Pod okiem 
warszawskiego instruktora dziew-
czyny ćwiczyły gry sportowe i lekką 
atletykę, „aż kosteczki trzeszczały 
przy zaprawach treningowych”, a i 
tak gość z Warszawy wyjechał nieza-
dowolony, że „w całym Łucku nie ma 
koszy” do gry w koszykówkę, czemu 
niestety dał wyraz na łamach „Strzel-
ca”. W trakcie prowadzonych kursów 
Helena Małecka potrafiła odkrywać 
wśród podopiecznych prawdziwe ta-
lenty, potrafiła zachęcać do dalszego 

Jan Marcinkowski, pracow-
nik Sądu Okręgowego w 
Łucku i komendant Oddziału 
Związku Strzeleckiego Łuck 
-Zamek, aresztowany przez 
NKWD w grudniu 1939 r. i 
zamordowany wiosną 1940 
roku w Kijowie. Łuck, lata 
trzydzieste

szczególnie trudnymi zadaniami. 
Brakowało finansów na działalność 
związkową, brakowało instruktorów 
do pracy organizacyjnej. Brakowa-
ło mundurów, karabinów i sprzętu. 
Trudno mówić o porządnym wy-
szkoleniu strzeleckim i odnoszeniu 
zwycięstw na ogólnopolskich czy 
narodowych zawodach Strzelec-

Jan Marcinkowski prowadzi swój Oddział Związku Strze-
leckiego Łuck- Zamek ulicą Jagiellońską

kich, jeśli w 1928 roku, a zatem kilka 
lat od rozpoczęcia działalności w 
rękach wołyńskich strzelców znaj-
dowały się zaledwie 42 karabinki 
małokalibrowych, a do ich zdobycia 
przyczynili się głównie doskonali 
sportowcy, uczestnicy ogólnopol-
skich marszów czy zawodów lekko-
atletycznych, gdzie fundowano broń 
jako nagrody. Nawet przy urzędni-
czej pensji nie każdego było stać na 
kupno munduru. Kompletny mundur 
ze spodniami i odznaką strzelecką 

często dominowali nauczyciele, np. 
prezesem zarządu powiatu kowel-
skiego Związku Strzeleckiego był 
Inspektor Szkolny Stanisław Panek, 
a w Zarządzie znaleźli się też – pra-
cownik kuratorium Stanisław Wąsik 
oraz kierownicy miejscowych szkół: 
Stanisław Bara, Józef Woś i Feliks 
Nowosielski, z kolei w Zarządzie 
Organizacyjnym Tygodnia Związku 
Strzeleckiego widnieje nazwisko 
dyrektora kowelskiego gimnazjum, 
znakomitego polonisty Edwarda 

Komendant Oddziału Z. S. Łuck -Zamek Jan Marcinkowski 
wraz z rodziną na przystani w Łucku

cja kursu nie była łatwym zadaniem. 
Ileż trzeba było starań, ileż zabiegów, 
by nie doszło do kompromitacji okrę-
gu wołyńskiego przed warszawską 
Komendą Główną, gdy w 1929 roku 
na kursy z Warszawy wysłano su-
rowego i wymagającego instruktora 
Urbaniaka. Oto zamiast przewidzia-
nych trzydziestu słuchaczek z Łucka 
zgłosiło się zaledwie siedem, z kolei 
strzelczynie z ogromnego terenu 
województwa wołyńskiego zjeżdżały 
bez mała przez tydzień i, zważywszy 
na trudności komunikacyjne spo-
wodowane pogodą i miejscowymi 
warunkami, nie można było mieć 
do nich pretensji. Helena Małecka 
wspomina: „Martwię się, czekam, 
wychodzimy na dworzec kolejowy 
na każdy prawie pociąg...”. Kolejne 
zmęczone podróżniczki przybywały 
po jednej. Strzelczynie, oczekujące 

działania – to właśnie z jej inspiracji 
komendantka oddziału w Kostopolu 
w dwa dni po zakończonych zaję-
ciach stanęła do strzeleckich zawo-
dów w Równem i zdobyła strzeleckie 
mistrzostwo 13 Dywizji Piechoty. 
Zresztą Komendantka okręgu wołyń-
skiego sama z powodzeniem stawa-
ła w strzeleckie szranki. Na zjeździe 
komendantów w Warszawie w 1928 
roku w strzelaniu okazała się naj-
lepsza wśród Komendantek z całej 
Polski. Helena Małecka była także 
korespondentką „Strzelca”. Jej pełne 
ciepłych słów artykuły często gościły 
na łamach związkowego pisma. Żal, 
że 1 października 1929 roku Helena 
Małecka przestała pełnić funkcję ko-
mendantki podokręgu Łuck. W ciągu 
kilku lat wytrwałej pracy potrafiła do-
konać naprawdę wiele.

(cdn.)

Na przystani w Łucku siedzą od prawej: Jan Marcinkowski, 
jego syn tadeusz, żona Olimpia i córka Leokadia, siostra 
Jadwiga Malesza, siostra Helena Zaremba oraz siostra Ja-
nina Porębska z synem Zbyszkiem. Stoi Adam Porębski. 
W kajaku szwagier Jan z synem Zdzisławem oraz szwa-
gier Józef z synem Jerzym
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Okruchy historii

Legendy starego Stanisławowa (cz. 34)

IWAN BONDAREW

Śmierć na kołach
Codziennie nasz dworzec kole-

jowy przyjmuje dziesiątki, jeśli nie 
setki pociągów towarowych. Prze-
wożą różnorodne towary o różnej 
wartości. Pewnego dnia przyjechał 
do miasta pociąg, którego ładunek 
kosztował życie tysięcy mieszkań-
ców Stanisławowa.

Jesienią 1918 roku do miasta 
wjechał pociąg z żołnierzami powra-
cającymi z frontu – akurat zakończyła 
się I wojna światowa. Gdy kolejarze 
otworzyli wagony, zobaczyli setki mar-
twych ciał, przemieszanych z ludźmi 
jeszcze żyjącymi. Tych natychmiast 
przewieziono do szpitala, ale wielu 
z nich już nic nie mogło pomóc. Za-
chorowali na „hiszpankę”, którą wów-
czas nazywano „płucną dżumą”. W 
krótkim czasie choroba wyrwała się 
poza lecznicę i zaczęła zbierać swoje 
krwawe żniwo pośród mieszkańców 
miasta. Według skromnych szacun-
ków na „hiszpankę” zmarło wówczas 
w Stanisławowie około trzech tysięcy 
mieszkańców.

Płaszcz dla księcia
Pośród licznych przedstawicie-

li rodziny Habsburgów był niejaki 
książę (lub jak go wówczas nazy-
wano – arcyksiążę) Wilhelm Habs-
burg, bardziej znany jako Wasyl 
Wyszywany. W marcu 1918 roku 
dowództwo austriackie deleguje 
Wilhelma na dowódcę Strzelców 
Siczowych. Obcując z Ukraińcami 

Arcyksiążę był bardzo zadowo-
lony i nawet pisemnie podziękował 
krawcom. Ci umieścili podziękowanie 
w ramce i powiesili w szwalni, która 
znajdowała się koło więzienia „Dą-
browa”.

Casting na służbę 
państwową

Jesli Rosja ma dwa odwieczne 
problemy – głupcy i drogi, to w dzi-
siejszej Ukrainie najbardziej aktualną 
jest korupcja. Usiłuje się ją zwalczać, 
są nawet pewne sukcesy, ale do 
ostatecznego zwycięstwa jeszcze 
daleko. 

Interesujące są analogie histo-
ryczne, obrazujące sposoby oczysz-
czania władzy przed 100 laty. W okre-
sie walk wyzwoleńczych działacze 
Naddnieprowskiej Ukrainy podzi-
wiali względny porządek panujący w 
Galicji. Jeżeli w URL panował chaos 

I to przy tym, że kraj uważany był 
za wielonarodowy, mieszkali tu bo-
wiem Polacy, Żydzi, Niemcy i inne 
narodowości. Ale nikogo to nie ob-
chodziło: nie znasz ukraińskiego – 
nie pchaj się do władzy!

Oprócz tego kandydat na posadę 
powinien był być „karnego zachowa-
nia i nie przekroczyć 40. roku życia”. 
Wprawdzie wiekowych ograniczeń 
nie stosowano do urzędników, którzy 
już byli na posadach.

W żadnym razie na służbę nie 
przyjmowano osądzonych „za prze-
stępstwa kryminalne, występki prze-
ciwko porządkowi publicznemu, mo-
ralności czy przyjmowaniu korzyści 
pieniężnych, osoby niezdolne do po-
dejmowania decyzji, niewypłacalnych 
dłużników przeciwko którym otwarto 
sprawę sądową czy osoby, które swo-
im zachowaniem wywołują publiczne 
zgorszenie”.

bie dzisiejszego Pałacu Sprawiedli-
wości przy ul. Grunwaldzkiej.

Alarm
W czasie wydarzeń rewolucyj-

nych ludzie są zbyt łatwowierni i szyb-
ko ulegają różnym plotkom i słuchom. 

Ich regularne wojska znajdowały się 
jeszcze daleko, natomiast obok mia-
sta przechodziły liczne oddziały UAG. 
Gdyby któryś wstąpił do Stanisławo-
wa, po POW niewiele by zostało.

27 maja do sztabu powstańców 
wpadł oficer na spienionym koniu. 
Ledwo złapawszy oddech, wykrzy-
czał, że od strony Pawłówki na mia-
sto pod osłoną kawalerii idą oddziały 
piechoty. Ten kierunek osłaniał słaby 
oddział POW, skąd właśnie przybył 
goniec. Deblessem zareagował na-
tychmiast. Wszyscy, którzy znajdo-
wali się w sztabie, załadowali się na 
dwa auta i z kulomiotami ruszyli w 
stronę Pawłówki.

Ich pośpieszny odjazd z koszar 
na ul. 3 maja (ob. Hruszewskiego) 
nie został niezauważony. Miasto 
obiegły plotki, że kierownictwo ucie-
kło z miasta i Stanisławów za chwilę 
zajmą Ukraińcy. Najbardziej nerwowi 
zaczęli pakować tobołki.

Gdy Deblessem wpadł na redu-
tę, tamtejsi żołnierze zachowywali 
się jakoś niepewnie. Okazuje się, 
że za ukraińską kawalerię przyjęli 
stado krów, które pędzili pasterze na 
koniach, a „strzelecką piechotą” byli 
zwykli chłopi, którzy wracali z pola.

Od Maczka do Maczka 
25 maja 1919 roku POW wznie-

ciła powstanie w Stanisławowie. 
Sytuacja nie sprzyjała Ukraińcom: 
front został przerwany i rząd ZURL 
opuścił miasto. Po dwóch dniach od 
strony Kałusza patrol POW napotkał 
wywiadowców dywizji gen. Aleksan-
drowicza. Dowodził nimi młody kapi-
tan Stanisław Maczek, który autem 
wjechał do miasta. Byli to pierwsi 
żołnierze młodego regularnego Woj-
ska Polskiego, którzy znaleźli się w 
mieście.

Okres II Rzeczypospolitej trwał 
w Stanisławowie ponad dwadzieścia 
lat. Potem wybuchła II wojna świa-
towa i Rzeczypospolita znikła w jej 
ogniu. Przez prawie trzy tygodnie 
Polacy walczyli z Niemcami, aż do 
17 września, gdy w ich plecy ude-
rzyła Armia Czerwona. Jasne było, 
że to koniec i wódz Rydz-Śmigły dał 
rozkaz opuszczenia kraju. Ostatnią 
polską regularną jednostką, prze-
chodzącą przez Stanisławów była 10 
zmotoryzowana brygada kawalerii. 
Z kawalerii pozostała jedynie nazwa 
– brygada uzbrojona była w tankietki 
i motocykle. O ironio losu – dowodził 
nią ten sam Stanisław Maczek, ale 
już w stopniu pułkownika. Wraz z 
nim rozpoczął się i zakończył okres 
II Rzeczypospolitej w Stanisławo-
wie.

Dworzec kolejowy w Stanisławowie
tak upodobał sobie ukraińską kultu-
rę i historię, że chodził w haftowa-
nej koszuli i przyjął pseudonim Wy-
szywany. W czasie wojny polsko-
ukraińskiej stanął po stronie ZURL 
i w listopadzie 1918 roku na dwa dni 
zawitał do Stanisławowa.

Świadkowie wspominają, że był 
bardzo skromną osobą i chodził w 
starym wytartym płaszczu. Urzędni-
kom Sekretariatu wojskowego było 
nawet jakoś nieswojo pojawiać się 
przy nim w miejscach publicznych. 
Najprościej byłoby zdjąć miarkę z 
arcyksięcia i uszyć mu nowy płaszcz, 
ale dumny potomek cesarzy austriac-
kich nie zgodziłby się, by mierzono go 
wzdłuż i wszerz. Wówczas oficerowie 
UAG udali się do podstępu. Podczas 
zwiedzania wojskowej szwalni, popro-
szono arcyksięcia o zdjęcie płaszcza, 
aby nie pobrudził go podczas przeglą-
du hal. Wówczas ze starego płaszcza 
zdjęto dokładną miarkę. Następnego 
dnia w siedzibie Sekretariatu uroczy-
ście wręczono Wilhelmowi Wyszywa-
nemu nowy płaszcz wojskowy, który 
pasował jak ulał. 

i anarchia, i politycy na prawo i lewo 
tracili państwowe miliony, to aparat 
administracyjny ZURL działał pre-
cyzyjnie i zgodnie. Sprzyjały temu 
ostre warunki rekrutacji na służbę 
państwową.

Urzędnik był przede wszyst-
kim zobowiązany władać językiem 
ukraińskim „w mowie i na piśmie”. 

Arcyksiążę Wilhelm Habs-
burg

Budynek, gdzie rezydował rząd ZURL
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Żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej
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Polskie regularne wojska wchodzą do Stanisławowa w 
maju 1919 roku
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Starano się wykluczyć też ne-
potyzm. „Pomiędzy kierownikiem i 
podległym na służbie państwowej 
nie może występować stosunek ro-
dzinny, w linii prostej lub pobocznej 
do drugiego pokolenia”.

Nawet po przyjęciu na służbę 
nie miało się żadnych gwarancji, że 
z niej się nie „wyleci”. Po rocznym 
stażu urzędnik składał egzamin 
kwalifikacyjny. Dwa nieudane podej-
ścia – i „auf Wiedersehen”!

Należy podkreślić, że wszystkie 
te warunki określił Państwowy se-
kretariat (czyli ministerstwo) spraw 
wewnętrznych w marcu 1919 roku. 
Rząd ZURL prezydował wówczas w 
Stanisławowie i mieścił się w siedzi-

Pamiętacie Państwo, jak wiadomość 
o zbliżaniu się autokarów z zakarpac-
kimi „tituszkami” i odeskim Berkutem 
wzburzyła całe miasto. Wówczas od-
działy samoobrony zamknęły most na 
Pasieczną i z napięciem oczekiwały 
nieproszonych gości. Nikt jednak nie 
przyjechał – wiadomość okazała się 
fejkiem.

Podobny popłoch wybuchł w Sta-
nisławowie na początku XX wieku. 25 
maja 1919 roku członkowie Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW) wznie-
cili w mieście powstanie przeciwko 
ZURL i zajęli miasto. Komendantem 
został porucznik Antoni Deblessem, 
który spisał interesujące wspomnie-
nia. Polacy denerwowali się bardzo. 
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DMYtRO POLUCHOWYCZ
tekst i zdjęcia

Do XVIII wieku na pochówkach 
ofiar z prostego ludu ustawiano 
zazwyczaj proste krzyże dębowe. 
Kamienne były przeznaczone dla 
szlachty i magnatów. Z tego powodu 
chrześcijańskich nagrobków na daw-
nych wiejskich cmentarzach prak-
tycznie nie spotkamy, najstarsze po-
chodzą przeważnie z początku XIX 
wieku. Szacownych nieboszczyków, 
na pochówkach których wystawia-
no kamienne nagrobki, tradycyjnie 
grzebano koło świątyń. Swoją rolę 
odegrała tu również antyreligijna 
polityka komunistów – gdy rujnowali 
świątynię, niszczono również położo-
ne obok pochówki.

„Dżumne krzyże” stoją przeważ-
nie osobno, bo pochówki ofiar po-
morów lokalizowano poza granicami 

figurami i płaskorzeźbami – dlate-
go tak długo trwały przy niej prace. 
Podobne kolumny można spotkać 
również w Polsce, m. in. w miejsco-
wości Kłodzko. Słup ten wzniesiono 
w 1680 roku z inicjatywy miejskiego 
magistratu i miejscowego klasztoru 
jezuitów.

Rzecz jasna, że na wsiach ludzie 
nie mogli sobie pozwolić na wystawia-
nie takich kolumn. Ograniczano się 
więc prostymi kamiennymi krzyżami. 
Pomimo wiary, że zniszczenie takich 
zabytków może sprowadzić nieszczę-
ście na całą wioskę, niewiele z nich 
dotrwało do naszych dni. Postarali się 
już o to komsomolcy w latach 30–70. 
ubiegłego wieku. Wobec tego każdy 
taki krzyż jest zabytkiem.

W tych warunkach „dżumne krzy-
że” we wioskach Kamionka i Spa-
siwka na przedmieściach Satanowa 
są unikalne podwójnie – tu w dolinie 

ła nazwę Wójtowina, gdyż dano ją na 
własność wójtom Satanowa (dochód 
z niej był płacą za pełnienie urzędu).

Jeden z takich krzyży w Kamion-
ce stoi tuż przy opuszczonej chacie, 
której gospodyni zmarła przed kilku 
laty. Na tym krzyżu, wykonanym 
według kanonów katolickich widnie-
je napis po polsku, że pochowano 
tu niejakiego Kołodziejskiego, który 
zmarł w 1770 roku. Nieboszczyk był 
prawdopodobnie członkiem satanow-
skiego cechu kołodziejów – mistrzów 
wyrabiających koła do wozów. Ów 
Kołodziejski zmarł podczas epidemii 
dżumy z lat 1770–1771 – jednej z naj-
większych epidemii we Wschodniej 
Europie XVIII wieku. Wówczas mór 
doszedł nawet do Moskwy, gdzie wy-
wołał słynny „dżumny bunt”. Dżumę 
na Podole i Ziemię Kijowską zawlekli 
podczas kolejnej wojny rosyjsko-tu-
reckiej (1768–1774) z Mołdawii i Wo-
łochii rosyjscy żołnierze. Tam zaraza 
dotarła z Konstantynopola i wywołali 
ją janczarzy.

Inny krzyż stoi prawie w geogra-
ficznym centrum Kamionki na działce 
jednego z mieszkańców. Mogiła jest 
uporządkowana, krzyż pobielony i wo-
kół zasadzono kwiaty. Data na krzyżu 
oznaczona jest według kalendarza 
cerkiewno-słowiańskiego: „az-psi-on-
as”, czyli rok 1771. W napisie odczy-

tać można również: „septembria dnia 
L”, czyli 30 września. Całość napisu 
jest zatarta, ale można jeszcze od-
cyfrować: „tu spoczywają ciała Sług 
Bożych… Wasyla i Agafii…”.

Kolejny krzyż znajduje się na 
przeciwległym brzegu Szmajówki, o 
jakieś 200 m w linii prostej. Jest to już 
teren wioski Spasiwka. Na nieszczę-

znów rok 1770. Reszta szczegółów 
pokryta została grubą warstwą wap-
na.

Według historyka Pawła Nieczy-
tajła: „Kamienne krzyże z okolic Sa-
tanowa, są niewątpliwie zabytkami 
unikalnymi. Między innymi autor fun-
damentalnego dzieła „Zabytki histo-
ryczne Podola” Wiktor Guldman na 
początku XX wieku naliczył w całej 
guberni Podolskiej (teren obecnych 
obw. chmielnickiego i winnickiego) je-
dynie 35 kamiennych krzyży, pocho-
dzących z XV–XVIII wieków. Proszę 
zauważyć, że było to przed ateistycz-
nym pogromem. Reszta kamiennych 
krzyży, które nie są nagrobkami 
cmentarnymi i doszła do naszych 
czasów, pochodzi z XIX wieku. Otóż 
krzyże z Kamionki i Spasiwki są cie-
kawe jako obiekty rzeźby ludowej, 
jako krajobrazowe, religijne i epigra-
ficzne zabytki. W obw. chmielnickim 
pozostało takich jednostki.

O skali epidemii na tych tere-
nach świadczy zapis w kronice sa-
tanowskiego klasztoru, dokonany 

Kamienni świadkowie dawnych epidemii
„Dżumne krzyże”, które do dziś można zobaczyć gdzieniegdzie  na Ukra-
inie, są dość interesującymi i rzadkimi świadectwami dawnych epidemii. 
Ustawiano je przeważnie w miejscach pochówku ofiar pomoru.

Kolumna w Kłodzku 
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cmentarzy i dziedzińców świątyń. W 
tamtych czasach ofiary grzebano za-
zwyczaj obok chaty, aby zaraza nie 
rozchodziła się po wsi. Zdarzały się 
wypadki palenia chat razem ze zmar-
łymi wewnątrz członkami rodziny. 
Dopiero później na tym miejscu usta-
wiano krzyż. Niezależnie od pozycji 
zmarłego, „dżumne krzyże” ciosano z 
kamienia. Bo oprócz symbolicznego 
chrześcijańskiego nagrobka pełniły 
one rolę ochronną – „zamykały” epi-
demię i miały ochronić przed ponow-
nym przyjściem zarazy morowej. Taką 
była ogólnoeuropejska praktyka. 

W tym też celu, w XVII–XVIII wie-
kach w wielu miastach europejskich 
wystawiano również tzw. „dżumne 
słupy”. Takie kolumny o charaktery-
stycznej ornamentyce, spotkać moż-
na i dziś w wielu miastach. Pośród 
pierwszych takich słupów jest kolum-
na, wystawiona z okazji wyzwolenia 
Monachium od Szwedów i zakoń-
czenia tam epidemii dżumy w 1638 
roku. Największy natomiast słup 
– kolumna św. Trójcy – stoi do dziś 
w czeskim mieście Ołomuniec. Wy-
stawiono ją w latach 1716–1754 jako 
znak dziękczynienia za przerwanie 
największej na Morawach epidemii 
dżumy w latach 1714–1716. 35 me-
trowa kolumna jest tak potężna, że 
w jej dolnej kondygnacji umieszczo-
no nawet niewielką kaplicę. Zabytek 
jest bogato dekorowany rozmaitymi 

rzeki Szmajówki (lub inaczej Szon-
drowa) w obejściach miejscowych 
mieszkańców zachowały się aż trzy 
takie krzyże. Pokazał mi je miejscowy 
nauczyciel historii i wspaniały krajo-
znawca Anatolij Sereda.

Trudno dziś określić, gdzie która 
wioska zaczyna się i gdzie się koń-
czy. Orientują się w tym tylko sami 
mieszkańcy. Dawniej Kamionka nosi-

Krzyż na grobie rodziny, zmarłej na dżumę w 1771 roku. W oddali widać Satanów, jarem 
płynie rzeczka Szmajówka, dopływ Zbrucza. Strzałka wskazuje kolejny krzyż we wsi Spa-
siwka

Anatolij Sereda koło „dżumnego krzyża” z 1770 r. na gro-
bie Kołodziejskiego

Krzyż w Spasiwce. Dobrze jest widoczne, że to pochówek 
katolicki. Niestety epitafium nieczytelne

ście właściciele tereny „przedobrzyli” 
z opieką nad zabytkiem i dziś można 
jedynie stwierdzić, że napis wykona-
no po polsku, a data pochówku – to 

przez przeora Modesta Silnickiego. 
Mowa tam między innymi, że na 
dżumę w 1770 roku zmarło 6 braci 
i 150 mieszkańców ziem należą-
cych do klasztoru. Klasztor leży o 
blisko 3 km od opisanych powyżej 
krzyży.

Opowiadając o epidemii dżu-
my w latach 1770–1771 warto 
wspomnieć przykrą historię, którą 
przytrafiła się w sąsiednim z Sa-
tanowem miasteczku Jarmolińce. 
Ofiarą oszalałego tłumu został tam 
Józef Maronita, który kilka lat wcze-
śniej przyjechał na Podole z Turcji 
(w tych latach była ona zupełnie 
blisko – za Dniestrem). Sądząc z 
nazwiska był to Arab-chrześcijanin. 
Ciemny lud wymyślił sobie, że to on 
„naczarował” mór na wioskę. Po-
nadto był on wziętym lekarzem, któ-
ry stale warzył jakieś napary z ziół. 
Nieszczęsnego eskulapa spalono, 
zanurzywszy go najpierw w beczce 
z gorącą smołą.

Niestety, wspomniane krzyże 
nie mogą być obiektami turystyczny-
mi, bo stoją na terenach prywatnych 
i nawet trafić do nich bez miejsco-
wego przewodnika jest trudno.
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Nasz zalatany świat 

opracował
KRZYSZtOF SZYMAŃSKI
ilustracje „Przekrój”

W numerze z 19 kwietnia z okazji 
zbliżającej się 100 rocznicy urodzin 
wodza światowego proletariatu Wło-
dzimierza Ilicza Lenina, wiele miej-
sca poświęcono tej tematyce. Przed-
stawiono zakłady produkcyjne w Pol-
sce noszące imię wielkiego Lenina 
– stoczni w Gdańsku, huty w Nowej 
Hucie i kopalni na Śląsku. Przed-
stawiono projekty pomnika Lenina 
przygotowane na konkurs mające 
stanąć w Nowej Hucie. Z okazji tego 
jubileuszu podczas wielkiej fety w 
Moskwie pierwszy sekretarz Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej Wła-
dysław Gomułka został nagrodzony 
Orderem Lenina (właśnie obchodził 
swoje 65-lecie).

Jednak najważniejszą wiadomo-
ścią, przykuwająca uwagę milionów 
mieszkańców Ziemi, była tragedia 
załogu lotu na księżyc Apollo13.

Już po zamknięciu numeru, 
w ostatniej chwili przychodzi nam 
zmieniać nieoczekiwanie tekst in-
formacji o trzeciej amerykańskiej 
wyprawie księżycowej. Poważna 
awaria na pokładzie statku Apollo 
13 zmusiła do zawrócenia go z po-
wrotem ku Ziemi.

Kiedy piszemy te słowa cały 
świat głęboko przeżywa dramatycz-
ne wydarzenia, które rozgrywają się 
w odległości 300 tysięcy kilometrów 
od naszej planety. Trwają wysiłki by 
przy użyciu silnika i urządzeń kabiny 
księżycowej LM zapewnić powrót ko-
smonautów na Ziemię. Szanse takie-
go powrotu w momencie oddawania 
numeru do druku zdaniem specjali-
stów istnieją, ale sytuacja jest bardzo 
poważna.

Myśli milionów ludzi zwróciły się 
ku trzem odważnym kosmonautom, 
którzy, jak wielu przed nimi (i jak to 
uczyni wielu po nich) podjęli ryzyko 
nieodłącznie związane z postępami 
człowieka w opanowywaniu otacza-
jącej go przestrzeni. Pomyślny prze-
bieg poprzednich lotów sprawił, że o 
tym ryzyku zaczęliśmy zapominać. 
Ale ono istnieje...

W następnym numerze – już 
26 kwietnia – zamieszczono wię-
cej informacji:
Odyseja 1970

Odkrywcy i podróżnicy daw-
nych lat byli samotni. O ich trudach 
i cierpieniach, zwątpieniach i lękach 
dowiadywali się ludzie dopiero po 
miesiącach i latach. A czasem nie 
dowiadywał się nikt – przepadali na 
zawsze bez śladu na morzach, bez-
ludnych pustyniach. pochłaniała ich 
dżungla.

Odyseję Lovella, Haisego I Swi-
gerta śledziły z zapartym tchem milio-
ny ludzi, setki milionów. Można było 
słyszeć ich głosy, przekazywać im 
rozkazy i wskazówki.

Tak to przeżywaliśmy na Ziemi 
my, kiedy trzej kosmonauci. pozba-
wieni nawet ciężaru własnego ciała 
pędzili poprzez kosmiczną pustkę. A 
oni? Kiedy oglądaliśmy ich na ekra-
nach telewizorów jak wydobywają się 
z otwartego luku kabiny, jak wędrują 
w górę na helikopter, uwieszeni w 
koszu na linie, a potem jak schodzą 
po kolei z helikoptera na pokład lotni-
skowca – wyglądali zwyczajnie.

Dla pamięci odnotujmy:
Statek Apollo 13, który wystar-

tował do trzeciej z kolei amerykań-
skiej wyprawy kosmicznej odbywał 
lot planowo, aż do momentu kiedy 
w odległości 324 tysiące kilometrów 
od Ziemi coś się na jego pokładzie 
wydarzyło. Co – tego ciągle dokład-
nie nie wiemy, może uderzył weń 
meteoryt? W każdym razie nastąpiło 
rozerwanie zbiornika z tlenem i w re-
zultacie zaczęły zawodzić rozmaite 
urządzenia o życiowym znaczeniu, 
zasilane ze źródeł prądu, które prze-
stały teraz działać. Ale na szczęście 
działały urządzenia członu LM, który 
miał lądować na Księżycu. Dzięki 
temu możliwe stało się skierowanie 
Apolla 13 na nowy tor w stronę Zie-
mi i przeżycie trzech kosmonautów 
– choć w zimnie, ciemności i cia-
snocie – do momentu osiągnięcia 
Ziemi.

17 kwietnia o godz. 19:09 nasze-
go czasu kabina z trójką kosmonau-
tów wodowała pomyślnie na Oceanie 
Spokojnym.

Oprócz wielu interesujących ma-
teriałów udzielano też miejsce naj-
nowszym osiągnięciom nauki.
Spadkobiercy Geista 

W laboratoriach radzieckich i 
amerykańskich trwają prace, które 
mogą doprowadzić do wytworzenia 
metalicznego wodoru! Badania te 
opierają się na myśli podobnej do tej, 
jaką wykładał Wokulskiemu w Pary-
żu tajemniczy uczony, dr Geist. Jak 
każdy czytelnik „Lalki” pamięta, zmie-
niał on strukturę ciał, m.in. przez pod-
dawanie ich niezwykłym ciśnieniom. 

kach normalnego ciśnienia atmosfe-
rycznego.

Uzyskiwanie superwysokich ci-
śnień w laboratoriach nastręcza wiel-
kie trudności. Materiały, z których 
wykonuje się „pompy” czy „prasy” 
wytwarzające takie ciśnienia muszą 
posiadać niezwykłą odporność. Dziś 
jednak istnieją już urządzenia, z po-
mocą których produkuje się np. z gra-
fitu – diamenty na skalę techniczną.

Marzeniem fizyków zajmujących 
się problematyką zagęszczania ciał 
„metodą Geista” jest uzyskanie me-
talicznego wodoru. Sądzą oni, że 
do uzyskania go potrzebne byłoby 
ciśnienie rzędu 800 000 do 2,5 milio-
na atmosfer. Metaliczny wodór byłby 
materiałem o niezwykle cennych wła-
snościach. Uczeni sądzą, że miałby 
on twardość stali, ale byłby od niej 8 
razy lżejszy. Metaliczny wodór wyka-
zywałby także właściwość nadprze-
wodnictwa elektrycznego (tzn. nie 
stawiałby żadnego oporu elektrycz-
nego) w temperaturze pokojowej, a 
nie tylko w temperaturze bliskiej zera 
bezwzględnego (minus 273°C), w ja-
kiej właściwość ta jest obserwowana 
w laboratoriach niskich temperatur.

Myśli się także o zastosowaniu 
metalicznego wodoru jako paliwa dla 
rakiet kosmicznych, zamiast wodoru 
ciekłego. którego utrzymywanie w 
niskiej temperaturze stwarza trudne 
problemy techniczne.

Fizycy nie są jednak w stanie 
odpowiedzieć z całą pewnością na 
zasadnicze pytanie: jak zachował-
by się uzyskany drogą ciśnieniową 
metaliczny wodór po przeniesieniu 
go w normalne warunki? Czy pozo-
stałby metalem, czy też po prostu by 
– wyparował...

W rubryce „Demokratyczny Sa-
voir – Vivre” jej autor Jan Kamyczek 
dawał porady jak zachować się w 
różnych sytuacjach życiowych:

G. S. „Czy w samochodzie wła-
snym, na miejscu przy kierowcy-mę-
żu powinna siedzieć żona, czy gość. 
Założyliśmy się. Bo mąż, jeśli zabiera 
kogoś z gości, każe mi siadać z tyłu. 
Czy to jest właściwe?” 

– Nie da się jednym zdaniem tej 
kwestii rozstrzygnąć. Generalnie są 
dwie szkoły. Jedna hołduje pani po-
glądom, druga poglądom męża. Ja 
zaliczam się w zasadzie do tej dru-
giej szkoły. Ale ba, są goście i goście. 
Np. gość młodzieżowy z reguły siada 
z tyłu. Gość kobieta z przodu. Gość 
mężczyzna równolatek raczej z tyłu. 
Starsza persona też raczej z tyłu, z 
tym że okaże jej uszanowanie żona 
siadając z tyłu obok niej. Są więc róż-
ne możliwe kombinacje, nie sposób 
wszystkich zanalizować.

Męża należy zrozumieć – najnie-
bezpieczniejsze miejsce w aucie jest 
koło kierowcy. 

W każdym numerze była rubry-
ka „Listy o filmie”, gdzie zamiesz-

czano recenzje na najnowsze filmy. 
Ta jest o wspaniałej trzyczęściowej 
komedii „Jak rozpętałem II wojnę 
światową”:

Moi Drodzy!
Dobrą komedię nakręcić jest trud-

no. Dobrą komedię wojenną chyba 
jeszcze trudniej, a pomyślnie zrealizo-
wać komedię wojenną u nas – gdzie 
stale jeszcze żywe są tragiczne prze-

„Przekrój” przed 50 laty
W czasie kwarantanny dostęp do zasobów bibliotecznych niestety jest niemożliwy. 
Wobec tego proponuję naszym Czytelnikom przejrzeć karty tak popularnego w ZSRR 
pisma, jakim był krakowski „Przekrój”. Jak by nie było Kraków to też dawna Galicja. 
Na szczęście znalazłem rocznik 1970 u siebie w piwnicy i z niego czerpałem artykuły. 

Astronauci Lovell, Swigert i Haise przed startem na wy-
prawę Apollo 13

Rubryka „Demokrat. Savoir-
Vivre”

Marzeniem Geista – i Wokulskiego 
– było stworzenie metalu lżejszego 
od powietrza.

Fizyka wysokich ciśnień po-
czyniła ostatnio wielkie postępy. W 
laboratoriach uzyskuje się olbrzy-
mie ciśnienia zbliżające się już do 
tych, jakie panują we wnętrzu ciał 
niebieskich. W jądrze naszej Ziemi 
np. panuje ciśnienie ok. 3 milionów 
atmosfer. W takich warunkach ulega 
mało jeszcze zbadanym zmianom 
wewnętrzna struktura pierwiastków 
chemicznych i przybierają one po-
stać i własności inne niż w warun-

życia niemal każdej z rodzin – wydaje 
się prawie niepodobieństwem. Tu 
trzeba przecież nie tylko poczucia hu-
moru, lecz przede wszystkim ogrom-
nego taktu, kultury dowcipu...

Tadeusz Chmielewski raz już 
dokazał takiej sztuki, filmem „Gdzie 
jest generał”. Obecnie powtarza swój 
zamysł, tyle, że z większym rozma-
chem (szeroki ekran, trzy serie!), 
lecz za to – chyba z nieco mniejszym 
ładunkiem dowcipu. Wprawdzie ga-
gów wcale nie jest mniej, zabawnych 
spięć nawet na pewno więcej, ale – 
rozrzucone na blisko 6,5 tysiącach 
metrów taśmy, gubią się trochę w 
mniej zabawnym, lub mniej wybred-
nym filmowym cieście.

Trzy serie („Ucieczka”, „Za bro-
nią”, „Wśród swoich”) wyświetlane 
są zasadniczo na dwu seansach. 
Ich temat, to wojenne dzieje war-
szawskiego spryciarza (lecz i pe-
chowca zarazem), Franka Dolasa, 
który – wskutek przypadkowego 
zbiegu okoliczności przekonany, iż 
on właśnie rozpętał II wojnę świato-

Niezapomniany prof. Filu-
tek w rysunkach Zbigniewa 
Lengrena
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Humor
żydowski 
Rosół z makaronem

– Panie kelner – woła klient – 
ten kapuśniak jest za mało kwaśny.

– Ależ proszę pana, to nie jest ka-
puśniak, to jest rosół z makaronem.

– Chyba że tak. Jak na rosół z 
makaronem to jest to dostatecznie 
kwaśne.

Dlaczego?
W przedziale kolejowym jedzie 

dwóch sławnych rabinów. Mijają go-
dziny, a obaj wielcy mędrcy nie za-
mienili ze sobą ani słowa. Jeden ze 
współpasażerów, zdziwiony milcze-
niem, zapytuje wreszcie:

– Panowie rabini, obaj jesteście 
słynnymi cadykami, myślałem, że 
będę świadkiem jakiejś ciekawej 
dyskusji między wami, a wy nie 
zamieniliście przez całą drogę ani 
słowa. Jak to jest?

– Widzi pan – odpowiada jeden 
z rabinów – on jest wielki rabin i ja 
jestem wielki rabin. On wie wszystko 
i ja wszystko wiem. To co my mamy 
jeszcze ze sobą dyskutować?

Przed sądem
Przed sądem zeznaje świadek 

Żyd. Sędzia wypytuje o personalia:
– Czym się świadek zajmuje?
– Ja się kręcę proszę pana sę-

dziego – odpowiada Żyd.
– I z tego świadek żyje? – pyta 

sędzia.
– Tak proszę pana sędziego.
– Bardzo świadka przepraszam 

– mówi zdenerwowany sędzia.
– Może mi świadek powie: a jeśli 

ja się będę kręcił, to czy ja też z tego 
będę żył?

– Nie panie sędzio, ale jak ja się 
będę kręcił koło pana sędziego, to 
i pan sędzia będzie żył i ja też.

Milioner w Berdyczowie
Znany bogacz, Rosen, zatrzymał 

się na noc w Berdyczowie. Zasiada-
jąc do kolacji w miejscowym zajeź-
dzie zamówił jajecznicę. Kiedy doszło 
do płacenia rachunku, ze zdziwieniem 
stwierdził, że za jajecznicę policzono 
mu 100 rubli. Zawołał więc właściciela 
zajazdu i pyta go:

– Powiedz mi gospodarzu, czy 
jajka są u was aż taką rzadkością, 
że jajecznica kosztuje 100 rubli?

– Nie, jajka nie są u nas rzadko-
ścią – odpowiedział karczmarz – ale 
milionerzy.

Główna wygrana
Kapłan wygrał na loterii liczbo-

wej główną wygraną. Postawił na 
49 i ten numer wygrał. Odwiedza go 
Grynbaum i pyta:

– Kapłan, powiedz, jak wpadłeś 
na to, żeby postawić na 49?

– Bardzo prosto – odpowiada 
szczęśliwiec – śniły mi się siódemki, 
policzyłem je, było ich sześć, a sześć 
siódemek to jest 49 postawiłem więc 
na tę liczbę.

– Kapłan – woła Grynbaum – co ty 
mówisz, przecież sześć razy siedem 
jest czterdzieści dwa, a nie czterdzie-
ści dziewięć!

– Phi – mówi Kapłan – to bądź ty 
ten matematyk...

Mistrzowie humoru. 
Anegdoty Żydowskie,

wybór Krzysztof Żmuda

wą – wędruje przez pół świata po to. 
aby zmierzyć się wreszcie z bronią 
w ręku ze swymi niemieckimi prze-
śladowcami... Na wojnie, zdawałoby 
się, okazji do boju nie brak. dziwnym 
jednak zrządzeniem losu brakuje 
ich dla Franka. Uderzyć z bronią na 
Niemców udaje mu się dopiero pod 
koniec III serii i – wtedy film się koń-
czy. Chmielewskiego nie interesuje 
Dolas jako żołnierz, lecz tylko jako 
pechowiec – z każdej sytuacji spry-
tem się wyłuskujący.

Wojenna odyseja Franka prowa-
dzi go najpierw do... niewoli, a potem 
– po wielu ucieczkach – do Jugosła-
wii, na Cypr, do Syrii (gdzie zostaje 
wcielony do Legii Cudzoziemskiej), 
do Włoch, wreszcie… ale proszę to 
obejrzeć.

Do redakcji Przekroju nadszedł 
interesujący list z dalekich (wówczas) 
Czerkas…
Czy herb Szymanowskich?

W archiwum obwodowym prze-
glądnąłem dużą ilość dokumentów, 
pochodzących z majątku braci Dawy-
dowych w Kamionce na ziemi czer-
kaskiej. Bywał tutaj poeta Aleksander 
Puszkin. W odległości 7–8 kilometrów 
od Kamionki leży wieś Tymoszówka, 
w której urodził się i mieszkał Karol 
Szymanowski.

Wiele uśmiechu wywoływały 
dowcipne treści ze szkolnych wypra-
cowań w rubryce „Humor zeszytów”.

– Od tego miejsca koryto Nie-
mena stawało się coraz szersze.

– Mickiewicz swoje wiersze pi-
sał również prozą.

– Anatomia obejmuje ciała ludz-
kie, a astronomia ciała niebieskie.

– Stolnik Horeszko staropolskim 
zwyczajem odmówił Jackowi ręki 
Ewy.

– Gerwazy rozciął niedźwiedzio-
wi tylną część ciała i wyjął z mózgu 
kulę.

– W ferie zimowe byliśmy z ma-
musią w domu, a tatuś hulał po Ta-
trach.

Zamieszczano też ciekawe wia-
domości z dawnych lat w rubryce 
„Wiadomości z myszką”.

Mieszkańcy Warszawy, pragną-
cy udać się na letnie mieszkanie w 
okolice miasta, znajdujące się za 
rogatkami, muszą zgodnie z nowym 
rozporządzeniem Warszawskiego 
Oberpolicmajstra zaopatrywać się 
w bilety, wydawane w kancelarii obe-
rpolicmajstra i poświadczone przez 
komisarza policji właściwego cyrkułu.

Chociaż nie było kwarantanny, 
to na przemieszczanie się też po-
trzebne było pozwolenie policji.

Cóż to byłby za numer bez wia-
domości o modzie na nadchodzący 
sezon…
Szmizjerki 

Sukienki letnie zaczynamy od 
szmizjerek. Nasze ukochane szmi-
zjerki są nadal modne. Długość do-
wolna, z tych modnych długości, ale 
raczej jest to fason najpopularniejszy 
wśród sukienek krótkich.

Są zwykle nie przecięte w pasie, 
leciutko rozszerzone dołem. Zapięcie 
polo albo listwa przedłużona poniżej 
talii. Rękawy długie, oczywiście ko-
szulowe, ale też bardzo często są 
krótkie z mankietem. Właściwie to 
wszystko już wiemy. I to, że może 
być mała kieszonka i to, że z przodu 
może być fałd zaprasowany, pusz-
czony od bioder. 

Maj jak to maj – zapowiada się 
zmienny, jednak z przewagą okre-
sów ciepłych.

Wspaniale! Po nieskończenie 
długiej zimie i chłodnym przedwio-
śniu, może przyjdzie wreszcie czas 
ciepła.

Znane jest powiedzenie, że 
po ostrej zimie przychodzi upalne 
lato. Sprawdziło się to rok temu. 
Przedwiośnie (kwiecień) w takich 
wypadkach bywa chłodne, z właści-
wą wiosną (maj) różnie bywa. Jeśli 
mimo to przewidujemy ciepły maj, 
to opieramy się na kształtowaniu się 
układów atmosferycznych w kwiet-
niu, zwłaszcza w drugiej połowie 
miesiąca. Po długim trwaniu wyżów 
skandynawskich ciężar wyżowy 
przeniósł się na południe Europy, a 
wyże południowe sprowadzają nad 
Polskę fale ciepłego powietrza. Od-
czuwamy to już w trzeciej dekadzie 
kwietnia, odczujemy chyba także w 
maju.

A co nowego w motoryzacji? Oto 
najnowsze trendy…
Następca Pininfariny 
lansuje nową linię

Za następcę Pininfariny, 
zmarłego przed czterema laty słyn-
nego włoskiego projektanta karose-
rii samochodowych uchodzi Nuccio 
Bertone. Pininfarina, konstruktor i 
artysta nazywany „Michałem Anio-
łem samochodu: ze względu na 
wręcz rzeźbiarskie walory swych 
karoserii, wylansował w połowie lat 
50-tych „linię trapezu”. Można Ją 
odnaleźć dziś u przeważającej licz-
by modeli standardowych samocho-
dów różnych marek (oczywiście nie 
u wszystkich). Tak bowiem jak Paryż 
jest stolicą mody kobiecej, tak Turyn 
i jego karoseryjne kreacje wywiera-
ją wpływ na modę samochodową w 
Europie i poza Europą. Modę – po-
nieważ przy projektowaniu karoserii 
samochodowych poza względami 
natury funkcjonalnej projektanci w 
sposób mniej lub więcej świadomy 
kierują się zawsze także dominują-
cymi tendencjami, podpatrzonymi w 
tych konstrukcjach, które w danym 
okresie uchodzą za szczególnie wy-
bitne i które po prostu się podobają 
współczesnym.

Bertone jest zdania, że w nad-
chodzących latach linię trapezu za-

stąpi lansowana przez niego „linia 
klina”. Samochody utrzymane w tym 
stylu odznaczają się dobrymi wa-
lorami aerodynamicznymi. Klinowa 
linia naśladuje bowiem samochody 
sportowe o centralnie umieszczonym 
silniku, w których została ona zasto-
sowana właśnie ze względu na ko-
nieczność uzyskania jak najlepszego 
spływu powietrza przy wielkich szyb-
kościach.

W pakownych samochodach 
standardowych „familijnego” typu 
nowa linia będzie występować w 
formie bardziej umiarkowanej. Już 
obecnie szereg nowych modeli zna-
nych europejskich firm samochodo-
wych wykazuje mniej lub więcej wy-
raźną „linię klina”, z podwyższonym 
tyłem samochodu.

„Jedno Danie” Jana Kalkowskiego 
podaje przepisy na wiosenne „TWA-
ROŻKI na cześć wiosny”:

Bo twarożek na stole, do śnia-
dania lub kolacji, jest typowo wio-

z siedziesiątych lat

Hit wiosna – lato 1970 – 
szmizjerka 

Prawdopodobny herb Szy-
manowskich

Rubryka „Pogoda pod 
psem”

Wiele dokumentów dawydow-
skich napisano w języku polskim. 
Oto fragment jednego z nich z datą 
5 października 1828 roku: 

– Ja, Ferdynand Grzybowski, 
zdrowy będąc na ciele, umyśle, a 
pod niniejszy zapis ustępczy wraz z 
sukcesją jawnie czynię ustnie i do-
browolnie zeznanie, iż ja za świadec-
twem skryptu przez JW Katarzynę 
General-Majorowę i syna jej byłego 
pułkownika Wasyla Dawydowych.

 I byłbym na tym poprzestał gdy-
by nie dostrzeżony nagle wiersz: 
„Za świadka podpisuję się Zygmunt 
Szymanowski” (obok jego pieczęć 
lakowa).

Czyżby to jakiś przodek Karola 
Szymanowskiego? W charakterze 
świadka wystąpić bowiem musiał ktoś 
z sąsiadującej z Kamionką wsi. A jeśli 
tak, to czy herbem tym pieczętowali 
się przodkowie Szymanowskiego?

Przemalowałem go szkolnym 
sposobem: nakryłem papierkiem i 
szybko potarłem ołówkiem. Dokład-
na kopia!

Lew Chmielkowski, dziennikarz 
z Czerkas

P.S. We wspomnianym archi-
wum widziałem dokumenty war-
szawskiego gimnazjum żeńskiego 
(1866–1914). Listy hrabiego Filipa 
Platera i Czackiego (1809–1811) 
i inne pamiątki polskie. Przypomi-
nam, że są to także strony rodzinne 
Ludwika Waryńskiego.

Czy jest więc coś nowego w tym 
sezonie? Naprawdę to chyba tylko 
dwie rzeczy. Po pierwsze: długość. 
Jak widzicie na naszych zdjęciach 
niektóre szmizjerki krótkie są rze-
czywiście krótkie. Po drugie: pasek. 
Otóż jest to zwykle pasek przewią-
zany albo cienki rzemyczek, a nawet 
kilka (na rzemyku mogą być węzełki), 
albo sznurek, albo pasek płaski prze-
wiązany. Może być z zamszu, nawet 
bardzo długi, albo z tego samego 
materiału co sukienka zakończony 
nawet bardzo długimi frędzlami. Jeśli 
pasek jest z klamrą, to obecnie cienki 
i dość luźno zapięty.

Rubryka „Pogoda pod psem” po-
dawała prognozy pogody na najbliż-
szy okres. Nie zawsze wprawdzie się 
sprawdzały…

sennym akcentem w naszym menu. 
Komu nie chce się rozcierać sera na 
twarożek – może kupić gotowe białe 
serki homogenizowane.

Oprócz wartości odżywczych – 
twarożki mają tę zaletę, że dzięki róż-
nym przyprawom i dodatkom mogą 
być bardzo urozmaicone smakowo. 
Z przypraw mogą być np. mielona 
papryka, kminek, suszona mięta. Z 
dodatków – pokrojona rzodkiewka, 
szczypiorek lub zielona cebula, sie-
kana cebula, itd.

W numerze 6 Kuriera Galicyjskie-
go z 2019 r. ukazał się sympatyczny 
wywiad, który przeprowadził ze mną 
p. Jarosław Krasnodębski. Dostałem 
od niego ten egzemplarz pisma. Ku-
rier przeczytałem z dużym zaintere-
sowaniem, zwłaszcza wspomnienie, 
które napisała p. Helena Tarnawiec-
ka o swojej siostrze Marii. Zaintere-
sował mnie bardzo ponieważ moją 
prababką była Emilia Tarnawiecka 
(1848–1909), córka Jakuba Tarna-
wieckiego i Marii Schlamm. Wyszła 
ona za mąż za Władysława von Hal-
britter (1867–1921). Małżeństwo to 
miało jedną córkę Klementynę Marię 
Wszemiłę von Halbritter (1867–1921). 
Klementyna z kolei została żoną Ro-
mana Emila Tomaszek (1841–1913). 

Małżeństwo to miało troje dzieci: Jana 
Władysława (1889–1982), Stanisława 
(1890–1941) i Jadwigę (1893–1899). 
Stanisław Tomaszek dr med. zmarły w 
sowieckim więzieniu był moim ojcem.

Być może żyje jeszcze ktoś z ro-
dziny Tarnawieckich, z kim mogę być 
spokrewniony. Byłbym wdzięczny, 
gdyby Redakcja zamieściła w Kurie-
rze tę informację w formie ogłoszenia. 
Nie wiem czy p. Helena Tarnawiecka 
czytuje każdy numer Kuriera, więc 
może dałoby się przekazać Jej od-
powiednią informację. Gdybym mógł 
otrzymać Jej adres lub nr telefonu 
skontaktował bym się bezpośrednio. 
Z góry uprzejmie dziękuję. 

Jerzy tomaszek
kjtomaszek@poczta.onet.pl

Poszukuję krewnych 
z rodziny tarnawieckich



44
28 kwietnia–14 maja 2020 nr 7–8 (347–348) * Kurier Galicyjski  * www.kuriergalicyjski.com

Z pamiętnika podróżnika

Polskie rezydencje Żytomierszczyzny (cz. 5) 

DMYtRO ANtONIUK
tekst i zdjęcia

W poprzednim odcinku zatrzy-
maliśmy się w dawnym miasteczku, 
obecnie wiosce Chodorków, gdzie 
pozostały resztki wielkiego majątku 
Lewandowskich, pozostałości murów 
klasztoru dominikanów i kaplica rodu 
Podhorskich na starym cmentarzu. 
Teraz wyremontowaną niedawno dro-
gą przemieścimy się 7 km na wschód 
do wioski Lipki. Od dawna był to 
zachodni przysiółek miasteczka Kry-
we, gdzie w stanie skrajnej ruiny stoi 
jeszcze dwór Jurkiewiczów. Pisałem 
o tej rezydencji w pierwszym wyda-
niu „Polskich zamków i rezydencji na 
Ukrainie”. Wówczas nie wiedziałem, 
że w sąsiednich Lipkach też jest co 
podziwiać.

Wioska po raz pierwszy wspo-
mniana jest w 1618 roku. Pod koniec 
wieku XVIII należała do Morszkow-
skich, z których Cecylia wyszła za 
mąż za księcia Jabłonowskiego. Wy-
budowała swój dworek i lipowy gaj 
prawie w centrum miasta, obok starej 
drewnianej cerkwi. Wszystko to prze-
padło w 1918 roku.

W 1824 roku wioska przeszła 
do jej siostry Angeliki Radziwiłło-
wej, małżonki księcia Aleksandra. 
W 1850 roku właściciel wioski 
Antoniów spod Skwiry (zachowa-
ła się tam przedziwna kaplica-zi-
kurrat rodu Podhorskich), Ignacy 

ale głównym skarbem rodu była 
znaczna biblioteka. Rzekę przegro-
dzono groblą i urządzono staw ze 
sztucznymi wyspami. Rozgniewało 
to miejscową ludność, bowiem pę-
dzono tamtędy trzody na pastwi-
sko, i stało się początkiem napięć 
w jej stosunkach z Leonem Pod-
horskim. Właściciel majątku starał 
się dobrze traktować mieszkańców 
wioski. Jako lekarz raz w tygodniu 
bezpłatnie przyjmował wiejskie 
dzieci. Prócz tego, będąc człon-
kiem komisji poborowej w Skwirze, 
wypisywał fałszywe zaświadcze-
nia, chroniąc tym młodzież z Lipek 
przed poborem do wojska. Jednak 

jedna osoba i kilka zraniono, wielu 
aresztowano.

W następnym roku Podhorski 
starał się załagodzić stosunki, dając 
drewno na budowę szkoły we wsi. 
Miał nadzieję, że nazwą ją jego imie-
niem, ale nadano jej imię carewicza 
Aleksieja. Szkoła zachowała się do 
dziś i nadal pełni swą funkcję. 

Nadszedł rok 1917. Leon Urban 
Podhorski już od dwóch lat nie żył. 
Prawdopodobnie został pochowany 
w rodowym grobowcu w Chodorko-
wie. Majątek przeszedł do jego dzieci 
Augustyny, Jadwigi i Eleonory. Nie 
wiadomo, które z nich było właści-
cielem, gdyż Podhorskim udało się 
zbiec, bowiem chłopi, pamiętając 
jedynie całe zło, a nie dobre czyny 
Leona Urbana, całkowicie zniszczy-
li wspaniałą rezydencję. Pięknymi 
meblami i cennymi książkami palili 
w piecu, a kandelabry weneckie po 
prostu rozbili. Historyk Kusznir w 
swej książce o wiosce wspomina, że 
po terenie zniszczonego dworu jesz-
cze długo snuły się dwa nieszczęsne 
pawie, które wcześniej mieszkały w 
ogrodach. Z samego dworu nie po-
zostało ani śladu, i na tym miejscu 
kołchoz wystawił swoje zabudowa-
nia. Zachowana jedna z bram jest 
starym wjazdem do rezydencji Pod-
horskich. Na przeciwległym brzegu 
stawu zachowała się potężna bu-
dowla starego młyna, przypomina-
jąca swą wieżą średniowieczny za-
mek. Podhorski wybudował młyn w 
1882 roku według projektu niemiec-
kich architektów. Nosił on oficjal-
nie nazwę „Parowy walcowy młyn 
mączny i olejarnia” i produkował 17 
gatunków mąki i olej. Umieszczono 
w nim potężny silnik parowy o mocy 
8 koni mechanicznych, napędzają-
cy generator elektryczny, który jako 
pierwszy w Lipkach wyrabiał energię 
elektryczną. W czasie niszczenia 
majątku Podhorskich zniszczono 
również młyn, którego już nie odno-
wiono. Nie sposób zrozumieć wiej-
skich barbarzyńców – przecież ten 
cud techniki mógł im służyć jeszcze 
przez długie lata.

Mocno zniszczony i rozgrabiony 
młyn wykupili przed kilku laty biznes-
meni z Kijowa i mają zamiar otworzyć 

tu ośrodek rekreacyjny. Wyremonto-
wano już wieżę i mury, wstawiono 
okna. Po czym prace wstrzymano 
i stary młyn Podhorskich czeka na 
lepsze czasy…

Chciałbym dodać, że rodzina 
Podhorskich znana jest również w 
Kijowie. Na ul. Jarosławiw Wał, pra-
wie naprzeciwko ambasady Polski 
stoi znany „budynek barona”, przez 
pomyłkę przypisywany baronowi 
Sztajngelowi. W rzeczywistości wy-
budował go w 1898 roku architekt Mi-
kołaj Dobaczewski (jeden z autorów 
Kanału Panamskiego) dla Michała 
Podhorskiego – młodszego brata 
Leona. Po przedwczesnej śmierci 
Michała w 1899 roku, właścicielem 
tej wspaniałej willi był Leon. Mieszkał 
tu do 1910 roku, następnie sprzedał 
go Karolowi Jaroszyńskiemu. Pomi-

ści Lubar, leżącej na południowym 
zachodzie obwodu żytomierskiego. 
Właściwie – to do miejscowości 
Hlezna. Zachowały się tu zabu-
dowania gospodarskie rezydencji 
Jangełowiczów. W 1882 roku, jak 
podaje „Słownik geograficzny Kró-
lestwa Polskiego”, wioska należała 
do Miłoszewskich. Dopiero później 
miejscowość wykupili Jangeło-
wiczowie i wznieśli tu wspaniałą 
rezydencję. Główny dwór powstał 
w stylu modernistycznym, dekoro-
wany delikatną wieżyczką. Niestety 
został całkowicie zniszczony. Jak 
podaje krajoznawca Ihor Dowbusz, 
wystawiła go w roku 1897 Marceli-
na Jangełowicz, a później oddała 
go w dzierżawę Marii Pieńkowskiej. 
Przypuszczalnie, nieco archaiczna 
budowla w centrum wsi, mieszczą-

Wnętrze dworu Rozciszewskich w Wolicy

tym razem powędrujemy po rezydencjach, położo-
nych na południowych krańcach obw. żytomierskiego.

Młyn Podhorskich w Lipkach

Podhorski wykupił od Radziwiłłów 
Lipki i przekazał je swemu synowi 
Leonowi Urbanowi. Ten obrał ka-
rierę medyka i po studiach powrócił 
na zawsze do Lipek. Na południo-
wo-wschodnim krańcu wsi, na pa-
górkach nad rzeką Krywianką wy-
budował on wspaniały dwór. Jego 
centralne komnaty dekorowały 
liczne obrazy i weneckie lichtarze, 

w lipcu 1906 roku chłopi się zbun-
towali. Odmówili zbioru plonów z 
pól Podhorskiego za opłatę, którą 
proponował. Wówczas Podhorski 
przywiózł z guberni kurskiej chło-
pów, gotowych pracować za ofero-
wane pieniądze. Jednak miejscowi 
przeszkodzili ich pracy. W końcu ze 
Skwiry przybyło wojsko i rozpędziło 
protestujących. Zginęła przy tym 

Brama do nieistniejącego majątku Podhorskich

Rezydencja Jangiełowiczów w Hleznej

mo lat władzy komunistycznej wnę-
trze budynku zachowało wspaniałe 
dekoracje i piece kaflowe.

Nieco zboczyłem z tematu… 
Wracamy.

Jadąc z Lipek trasą T-0601, 
wzdłuż której w prawie każdej miej-
scowości zachowały się ślady po 
polskich właścicielach tych ziem, 
wjeżdżamy do Żytomierza. Nie mo-
głem powstrzymać się, by nie zajrzeć 

ca dziś klub, była pierwotnym dwo-
rem Miłoszewskich. Do ostatniej 
wojny była to budowla piętrowa. Do 
głównego budynku przybudowano 
garaż. Sądząc z nowoczesnego 
stylu prowadzenia gospodarki, Jan-
gełowiczowie mieli i powozy, i auta. 
Nadzwyczaj interesującą budowlą 
jest zachowany do dziś spichlerz 
Jangełowiczów. Wystawiono go w 
neogotyckim stylu z czerwonej ce-

do Wolicy. Bywałem tu już wcze-
śniej, ale nie udało mi się zobaczyć 
od wewnątrz skromnego dworku 
Rozciszewskich, w którym obecnie 
mieści się szkoła. Trafiłem tu w dzień 
powszedni i nareszcie się udało. Za-
znaczę jedynie, że na klatce schodo-
wej zachowały się dwie półkolumny 
w narożnikach – i tyle ze starego 
wystroju.

Dalej droga prowadziła w oko-
lice centrum rejonu, do miejscowo-

gły, która bezchmurnym wieczorem 
świeci przy zachodzącym słońcu. 
Przed spichlerzem umieszczono 
stajnię i kuźnię z dekoracyjną bra-
mą. Zachowały się również: bu-
dynek dla czeladzi (obecnie jako 
mieszkalny), drewniano-kamienny 
młyn, loch i lodownia. Wszystkie 
te budowle należały do rezydencji 
i warto tu skręcić z głównej trasy, 
pomimo niedogodności częściowo 
brukowanej drogi bocznej.
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Autor tak objaśnia swoje inten-
cje: „W tym tomie złamałem zasadę, 
że nie wracam do miast, które opi-
sałem już w poprzednich tomach. 
Rozpoczynając przed ośmiu laty 
pracę nad serią tych książek, wy-
brałem na początek pięć dużych kre-
sowych miast: Lwów, Stanisławów, 
Tarnopol, Brzeżany i Borysław. Nie 
przewidziałem tak żywej reakcji czy-
telników. Natychmiast po ukazaniu 
się pierwszego tomu spadła na mnie 
lawina listów, e-maili i rozdzwoniły 
się telefony z informacjami, że war-
to by, a nawet należałoby jeszcze 
poszerzyć warstwę biograficzną w 
opisaniu miast, gdyż w zachowanych 
zbiorach rodzinnych są informacje 
i zupełnie unikatowe fotografie uka-
zujące o wiele szerzej historię tam-
tych społeczności”. W tym zdaniu 
zawarta została też autorska metoda 
profesora Niciei – on pisze nie tyle o 
zabytkach (choć nie pomija żadnego 
wartego uwagi), ile o ludziach, o spo-
łecznościach, o losach wysiedlonych 
i ich dzieci. Jest symboliczne, że XIV 
tom autor poświęcił Tomaszowi Kubie 
Kozłowskiemu, „wybitnemu znaw-
cy i znakomitemu popularyzatorowi 
dziejów Kresów Wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej, właścicielowi impo-
nującej kolekcji unikatowych ekspo-
natów i pamiątek z Kresów”.

Miastu Stanisławów autor poświę-
cił 120 stron swojej książki i prawie na 
każdej stronie umieścił unikatowe 
zdjęcie, wiele z których zostało opu-
blikowanych po raz pierwszy. W I to-
mie „stanisławowskich” stron było ich 
tylko 45. Skupimy uwagę na ludziach, 
o których pisze profesor Nicieja. Jak 
i powinno być, najpierw o założycie-
lach miasta – rodzinie Potockich, da-
lej o jego burmistrzach z czasów au-
tonomii galicyjskiej Ignacym Kamiń-
skim i Arturze Nimhinie. Dalej o Janie 
Tomaszu Kudelskim (1861–1937), 
architekcie, który położył szczegól-
ne zasługi dla piękna Stanisławowa, 
absolwencie Politechniki Lwowskiej. 
Według własnej metody opracowania 
materiałów autor opisuje postać wnu-
ka architekta Stefana Kudelskiego 
(1929-2013), genialnego wynalazcy, 
m.in. magnetofonu, zdobywcy dwóch 
Oskarów. Niestety, po drugiej wojnie 
światowej obywatela Szwajcarii i jed-
nego „z najbogatszych Polaków na 
świecie”, właściciela własnej fabryki 
w Szwajcarii, zaliczonego do pocztu 
„100 geniuszy szwajcarskich”. 

Wielu autorów wspominało i 
wspominają barbarzyńską dewasta-
cję, a później zniszczenie zabytko-
wego Cmentarza Sapieżyńskiego. 
Teraz w jego miejscu stoją hotel 
„Nadija” i Teatr Dramatyczny, resz-
tę terenu zajmuje park. Zniszczono 
tysiące grobów, dużą kwaterę po-
wstańców listopadowych i stycznio-
wych oraz legionistów, kaplicę cmen-
tarną, pobliski niemiecki kościółek 

ewangelicki. Działo się to wszystko 
nie w „dzikim średniowieczu”, ale w 
1980 roku. Stanisław Nicieja dotarł 
do archiwów, do rodzin osób pocho-
wanych na Cmentarzu Sapieżyń-
skim. Dotarł do rodziny Mariana An-
toniaka, rzeźbiarza, właściciela firmy 
kamieniarskiej w Stanisławowie, któ-
ra wykonała dla cmentarza setki na-
grobków i grobowców. Dzięki zacho-
wanym w rodzinie zdjęciom udało się 
ustalić nie tylko kształty pomników, 
ale też setki zapomnianych nazwisk 
pochowanych tam ludzi. Marian An-
toniak był też autorem niezachowa-
nego stanisławowskiego pomnika 
Legionisty, który został zniszczony w 
1942 roku.

Zupełnie unikatową jest historia 
ratowania prochów Agatona Gillera, 
najbardziej znanej postaci wśród po-
chowanych na Cmentarzu Sapieżyń-
skim, członka Rządu Narodowego 
w czasie powstania styczniowego. 
Otóż, gdy wieść o ostatecznej likwi-
dacji cmentarza dotarła do Stanów 
Zjednoczonych, ówczesny prezes 
Kongresu Polonii Amerykańskiej 
Alojzy Mazewski (1910–1988) posta-
nowił uratować prochy A. Gillera. Ma-
zewski upoważnił mecenasa Leona 
Mireckiego z Warszawy, aby podjął 
w jego imieniu działania w ambasa-
dzie radzieckiej w Warszawie w celu 
uzyskania zgody na ekshumację pro-
chów. Sprawa była wyjątkowo skom-
plikowana, bo dla Rosjan absolutnie 
precedensowa. Warto przypomnieć, 
że we Lwowie podczas zniszczenia 
Cmentarza Orląt mowy nawet nie 
było o podobnych działaniach. Lecz 

upór, takt i zdolności perswazyjne 
Mireckiego uczyniły rzecz niemoż-
liwą. W maju 1980 roku uzyskano 
decyzję władz radzieckich i prochy 
Gillera przewieziono do Warszawy 
i pochowano przy głównej alei na 
Powązkach, w pobliżu grobów Sta-
nisława Moniuszki i Józefa Elsnera. 
Wprawdzie pomnik dłuta lwowianina 
Tomasza Dykasa został zniszczony. 
Na Powązkach zbudowano nowy. 
Oto jedna z setek historii niezwy-
kłych, do których dotarł profesor Sta-
nisław Nicieja. 

Piękne karty książki poświęco-
ne szkolnictwu stanisławowskie-
mu, między innymi Gimnazjum im. 
Cesarza Franciszka Józefa, naj-

bardziej znanej i cenionej uczelni 
miasta, zwanej „Atenami Pokucia”. 
Wśród jego wychowanków – Ignacy 
Daszyński, Franciszek Karpiński, 
czy też Jan Rogala, niezmiernie 
zasłużony dla Kościoła katolickiego 
i polskości we Lwowie, „polski dzia-
łacz oświatowy w czasach brutalnej 
depolonizacji miasta „za czasów 
radzieckich”. Dla dziewczynek sta-
nisławowskich taką uczelnią było 
Gimnazjum Urszulanek przy ulicy 
Kamińskiego 14. 

Na stronach tomu XIV „Kre-
sowej Atlantydy” znajdujemy opo-
wieści o biskupie greckokatolickim 
Grzegorzu Chomyszynie, o okupacji 
sowieckiej i niemieckiej, o tragedii 
Czarnego Lasu, zagładzie stanisła-
wowskiego getta i wkładzie stanisła-
wowskich Żydów w kulturę, dzięki 
czemu przedwojenny Stanisławów 
zyskał nazwę „Żydowskiego We-

imaru”. Ponad 50 stron swojej opo-
wieści stanisławowskiej prof. Nicieja 
poświęcił wybitnym stanisławowia-
nom, opisując losy znanych i mniej 
znanych mieszkańców Grodu Re-
wery, do których dotarł osobiście lub 
zebrał o nich materiał archiwalny.

Następny rozdział książki au-
tor poświęcił powiatowemu miastu 
Buczacz – podolskiej perle rokoka. 
Pisze on nie tylko o zabytkach klasy 
europejskiej, ale też o ludziach, któ-
rzy zbudowali to miasto, mieszkali 
w nim i pracowali. Dla tych, którzy 
nigdy w Buczaczu nie byli, opowieść 
o kresowym miasteczku – to praw-
dziwa rewelacja. Otóż największą 
i najwybitniejszą indywidualnością 
związaną z Buczaczem był Mikołaj 
Bazyli Potocki (1706–1782), słynny 
starosta kaniowski, „jeden z naj-
bogatszych ówczesnych polskich 
magnatów, prawdziwe królewiątko”. 
Mikołaj Potocki zasłynął nie tylko 
jako najgłośniejszy skandalista Rze-
czypospolitej, ale też jako hojny fun-
dator licznych kościołów, klasztorów, 
cerkwi, oraz zespołu słynnej Ławry 
Poczajowskiej. W Buczaczu z jego 
fundacji zachował się gmach ratusza 
– perła polskiego rokoka, kościół pa-
rafialny, cerkiew i klasztor ojców ba-
zylianów, cerkiew św. Pokrowy, figura 
św. Jana Nepomucena. Ten magnat 
otoczył się prawdziwym wojskiem, 
które liczyło około trzech tysięcy żoł-
nierzy, ale też wojskiem architektów, 
budowniczych, rzeźbiarzy i malarzy. 
Wśród nich były wybitne postacie, na 
skalę europejską, które zamieszka-
ły w Buczaczu i założyły tu swoje 
warsztaty. Architekta Bernarda 
Meretyna i rzeźbiarza Jana Pinsla 
zapraszano nawet do Lwowa i Sta-
nisławowa. 

Od czasów M. Potockiego dzia-
łało Collegium Buczackie przy klasz-
torze bazylianów, przekształcone w 
1804 roku przez władze austriackie 
w gimnazjum. W 1899 roku zbu-
dowano dla niego monumentalny 
gmach, który zdobi Buczacz po 
dzień dzisiejszy. Wśród absolwen-
tów gimnazjum był poeta Kornel 
Ujejski (1823–1897), pochodzący z 
pobliskich Brzeżan, i malarz Juliusz 
Kossak (1824–1899). 

Buczacz wpisał się wyraziście w 
biografię wybitnego historyka sztuki 
prof. Mieczysława Gębarowicza. Od 
1904 rodzina Gębarowiczów osiadła 
w Buczaczu, gdzie Mieczysław i jego 
bracia Tadeusz i Stanisław ukończy-
li gimnazjum. Imię profesora Gęba-
rowicza było i jest do dziś szeroko 
znane i cenione we Lwowie. 

Inaczej jest z innymi pochodzą-
cymi z Buczacza ludźmi, a wśród 
nich prof. Nicieja zwraca uwagę na 
buczackiego noblistę, wybitnego pi-
sarza żydowskiego Szmuela Josefa 
Agnona (1888–1970). Pochodził z 
zamożnej rodziny chasydzkiej o na-
zwisku Czaczkes. Mając 19 lat Szmul 
Czaczkes opuścił Buczacz i osiadł w 

Jaffie, w Palestynie, przyjmując na-
zwisko Agnon. Tam rozkwitł jego talent 
literacki. Kilka lat mieszkał w Niem-
czech, aby znów wrócić do Jerozoli-
my. Przeżycia doznane w Buczaczu 
ciągle były obecne w jego twórczości. 
Jego najważniejszym utworem o te-
matyce galicyjskiej jest „Nocny gość”. 
Napisał go w 1932 roku po wizycie w 
Buczaczu. Również z Buczaczem i 
Galicją są związane tematycznie inne 
jego utwory, takie jak „Zaledwie wczo-
raj”, „Zaślubiny panny młodej”, „Od 
Buczacza do Jerozolimy”. Nagrodę 
Nobla otrzymał w 1966 roku. 

Z Buczacza pochodził też Szy-
mon Wiesenthal (1908–2005), ab-
solwent Politechniki Praskiej, po 
wojnie słynny tropiciel hitlerowskich 
zbrodniarzy wojennych, nazwany 
„łowcą nazistów”.

I jak zawsze, w monografiach 
profesora Stanisława Niciei dużo 
miejsca poświęcono „ludziom Bu-
czacza”, ich potomnym i „strażnikom 
pamięci” dawnego przedwojennego 
Buczacza. A wśród nich przypomnij-
my nazwisko tylko jednego księdza 
katolickiego prałata Ludwika Rutyny 
(1917–2010). Przez wiele lat każdy 
polski turysta, który przejeżdżał przez 
Buczacz, każdy lwowski przewodnik, 
który pilotował grupy turystyczne, 
mógł go poznać i podziwiać jego pra-
cę duszpasterską i pracę przy odbu-
dowie zdewastowanego kościoła bu-
czackiego. Absolwent gimnazjum w 
Buczaczu i seminarium duchownego 
we Lwowie, rozpoczął swoją pracę 
w Buczaczu, zaś w 1945 roku wyje-
chał razem z parafianami i osiadł na 
Opolszczyźnie w Kędzierzynie Koźlu, 
gdzie był proboszczem przez 33 lata. 
W 1990 roku już jako ksiądz emeryt 
postanowił wrócić do Buczacza. Od-
rodził tam parafię rzymskokatolicką, 
odbudował zabytkowy kościół, nie-
mal zupełnie zrujnowany, zamienio-
ny przez władze radzieckie w składo-
wisko koksu i kotłownię. Liczył wtedy 
72 lata. Odbudował nie tylko kościół, 
ale życie duchowne miejscowych 
katolików. Zmarł w 2010 otoczony 
legendą, w wieku 93 lat. 

Monografie profesora Stanisła-
wa Niciei napisane są wspaniałą 
literacką polszczyzną, z wielką mi-
łością i nostalgią do opisywanych 
przez niego miejsc i losów ludzi. 
Powiedział kiedyś o sobie, że sam 
jest wymagającym redaktorem swo-
ich książek. Każdą stronę wiele razy 
przerabia, poprawia, uzupełnia. 

Czekamy na następne tomy 
„Kresowej Atlantydy”. Mają to być 
opowieści o Wilnie i Polakach na 
Litwie. Ale profesor nie zapomina o 
Galicji i Podolu, o Lwowie i Huculsz-
czyźnie. 

– Na tamte tereny, do tych miast 
jeszcze wrócę. Stale zbieram nowe 
materiały i sercem jestem bardzo z 
Kresami Południowo-Wschodnimi 
związany – powiedział niedawno w 
rozmowie telefonicznej.

„Kresowa Atlantyda” Stanisława Niciei – 
Stanisławów i Buczacz
W XIV tomie „Kresowej Atlantydy” profesor Stanisław Nicieja skupił swoją uwagę na historii i mitologii Stanisła-
wowa, również kilku jeszcze mniejszych miasteczek Zachodniego Podola, a są to Buczacz, Zabłotów, Święta 
Trójca, Ilińce i Chlebiczyn. A więc powrócił do terenów, które opisywał już w pierwszych tomach. 
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Zamieszczamy niniejszy wykaz z chęcią przekazania naszym 
czytelnikom rzetelnej informacji na temat możliwości uczest-
nictwa w niedzielnych mszach św. w języku polskim. Jesteśmy 
świadomi, że jest to wykaz niepełny, dlatego prosimy o powia-
domienie 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. 8:00; 10:00 (z 
udziałem dzieci); 12:00
Lwów, kościół pw. św. Marii Mag-
daleny – godz. 9:00; 10:30
Lwów, parafia pw. Matki Boskiej 
Gromnicznej (kaplica Rosena) – 
godz. 16:00
Lwów – Rzęsna, kościół pw. Mi-
łosierdzia Bożego – 9:00
Lwów – Sichów, kościół pw. św. 
Michała Archanioła – godz. 8:30; 13:30
Lwów – Zboiska, kościół pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 
godz. 12:00; 19:00
Lwów – Sokolniki, parafia pw. św. 
Jana Pawła II, Stryjska 6, godz. 9:00
Lwów – Brzuchowice, kościół 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
– godz. 11:00
Winniki, kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP, godz. 9:00
Gródek Jagielloński, kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego – 
godz. 10:00
Szczerzec, kościół pw. św. Sta-
nisława bpa – godz. 11:00
Siemianówka, kościół pw. św. 
Marcina – godz. 12:00
Glinna Nawaria, kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny – godz. 10:00
Dybianka, kaplica pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego – godz.  9:30
Mościska, kościół pw. Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela – godz. 9:00; 11:00
Mościska, sanktuarium MBNP 
godz. 17:00
Mościska-Zakościele, kościół 
pw. św. Michała – godz. 13:00 (oprócz 
I niedzieli miesiąca)
Strzelczyska, kościół pw. NSPJ 
i NSNMP – godz. 9:00 
Kołomyja, kościół pw. św. Ignace-
go Loyoli – godz. 10:00
Szeginie, kościół pw. św. Józefa 
Rzemieślnika –  godz. 10:00
Balice, kościół pw. bł. Bronisławy 
–  godz. 11:30
Brody, kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, godz. 8:45

Pnikut, kościół pw. św. Mikołaja, 
godz. 9:00 i 15:00 (zima) oraz godz. 
9:00 (lato)
Kamionka Strumiłowa, kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP – godz. 
10:00
Bóbrka, kościół pw. św. Mikołaja  – 
godz. 9:00
Kurowice, kościół pw. św. Anto-
niego  – godz. 11:30
Przemyślany, kościół pw. sw. 
Piotra i Pawła – godz. 10:00
Dąbrówka, kościół pw. św. Bar-
bary – 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
Błozew, kościół pw. św. Wawrzyń-
ca – godz. 11:00
Czyżki (k. Sambora), kościół pw. 
św. Michała Archanioła – godz. 9:00
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. 9:00
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 parafii 
św. Barbary) – godz. 12:00

Krzemieniec, kościół pw.  św. Sta-
nisława Biskupa i Męczenika – godz. 
9:00

Diecezja łucka
Łuck, katedra Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła – godz. 8:30
Ostróg, kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP – godz. 8:00

Diecezja kamieniecko-podol.
Kamieniec Podolski, katedra 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – 
godz. 8:30
Winnica, kościół pw. Matki Bożej 
Anielskiej – godz. 9:30
Gniewań, kościół pw. św. Józefa 
– godz. 8:30

Diecezja kijowsko-żytom.
Kijów, kościół pw. św. Aleksandra 
– godz. 13:00
Kijów, kościół pw. św. Mikołaja – 
godz. 11:45
Żytomierz, katedra pw. św. Zofii 
– godz. 8:00; 12:00
Czernihów, kościół pw. Zesłania 
Ducha Św. – godz. 9:30

Diecezja odessko-symf.
Odessa, katedra pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 11:00
Odessa, kościoł pw. św. Piotra – 
godz. 9:00
Jałta, kościół Niepokalanego Po-
częcia NMP – godz. 9:00
Kercz, kościół Wniebowzięcia NMP 
– godz. 9:00
Mikołajów – kościół pw. św. Jó-
zefa – godz. 18:00

Diecezja charkowsko-zapor.
Charków, katedra pw. Wniebo-
wzięcia NMP – godz. 9:00
Charków (Aleksiejewka), kościół 
pw. św. Rodziny – godz. 9:00
Donieck – kościół pw. św. Józefa 
Rzemieślnika – godz. 9:00 
Dnipro, kościół pw. św. Józefa –  
godz. 8:30
Kamienśke, kościół pw. św. Miko-
łaja – godz.8:00
Krzywy Róg, kościół pw. Wnie-
bowzięcia NMP – godz. 9:00
Berdiansk, kościół pw. Narodze-
nia NMP –  godz. 15:00

Polski Zespół 
Pieśni i tańca 
„Weseli  Lwowiacy” 

Zaprasza młodzież od 12 lat 
i wzwyż do nauki polskich tańców 
narodowych, regionalnych i lwow-
skich. Próby zespołu odbywają się 
w szkole nr 10 w środy i piątki od 
godz. 19:30 do 21:00.  

Zgłoszenia przyjmujemy 
podczas prób oraz pod 

nr tel.: 261 54 87 
lub 0505087433. 

Serdecznie zapraszamy! 

kierownik zespołu 
Edward Sosulski

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 poświęcić czas dwa 
razy w tygodniu na próby (2 godz.), 

Chór „ECHO” zaprasza
to nauczysz się pięknego repertuaru 
z chóralistyki polskiej (i nie tylko). Jeśli 
jesteś młody i dysponujesz zapałem 
do nauki, to skuteczne nowoczesne 
pliki dźwiękowe pomogą szybko 
przyswoić ci partie głosowe. 
Edward Kuc, tel.: 0665306908

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

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci

tERESY MOZER-ADAMSKIEJ

Żołnierza Armii Krajowej,estorki polskiej społeczności Lwowa,
Strażnika i depozytariusza pamięci o przeszłości Wiernego Miasta.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

składa

Eliza Dzwonkiewicz
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

ze współpracownikami

14 kwietnia 2020 roku zmarł

Janusz Wasylkowski

Po prostu „Lwowiak”. Uśmiechnięty, filuterny, oddany. 
Niepoprawny poeta, dziennikarz i publicysta. 

Całym życiem, każdego dnia i każdym czynem świadczył i przypominał 
o wyjątkowości Lwowa i Ziemi lwowskiej. 

Szczególnie ukochał teatr, grafikę, malarstwo i literaturę lwowską. 
Depozytariusz kresowej tradycji i kultury.

Każdego kogo poznał, porywał do swojego świata – 
przedwojennego Lwowa. 

Dzisiaj, gdy Janusza zabrakło, 
miłość do tego świata pozostaje naszym zobowiązaniem.

Eliza Dzwonkiewicz
Konsul Generalny RP we Lwowie

Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci

Jana Farbotnika

założyciela i pierwszego prezesa oddziału 
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Samborze 

odznaczonego honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
niezłomnego patrioty i człowieka wielkiej szlachetności.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie 
Eliza Dzwonkiewicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Jana Farbotnika

założyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej oddział w Samborze

Wyrazy głębokiego współczucia dla całej Rodziny

składa zarząd TKPZL w Samborze



Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Janusza Wasylkowskiego

Zasłużonego Lwowianina,
Byłego Prezesa Oddziału Stołecznego TML

i Członka Honorowego TMLiKPW

Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Stołeczny

Ambasada Rzeczypospoli-
tej Polskiej na Ukrainie
01034  Kijów, ul. Jarosławiw Wał 12
tel.:+380 44 230 07 00
fax: 00380 44 230 07 43
      +380 44 270 63 36
kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.kijow.msz.gov.pl

Wydział Konsularny 
Ambasady RP w Kijowie
01034 Kijów, 
ul. B. Chmielnickiego 60
tel.: +38 044 284 00 40
faks: 00380 44 234 99 89 
e-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl 
www.kijow.msz.gov.pl 

Zagraniczne Biuro Handlowe 
(ZBH) na Ukrainie
Polska Agencja Inwestycji i Handlu 
S.A.
Kożumiacka14 B, 04071, Kijów
Karol Kubica – kierownik biura
kom.: +380 988 115 791
e-mail: karol.kubica@paih.gov.pl

Konsulat Generalny RP 
w Charkowie
61002 Charków, ul. Alczewskich 16
tel.: +38 057 757 88 01 
       +38 0757 88 03
faks: 00380 57 757 88 04
charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl  
www.charkow.msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP 
we Lwowie 
79011 Lwów, ul. Iwana Franki 108
tel.: +38 032  295 79 90
faks: 00380 32  295 79 80
e-mail: 
lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
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 
www.luck. msz.gov.pl 

Konsulat Generalny RP 
w Odessie
65014 Odessa, ul. Uspienska 2/1
tel.: +380 48 722 56 96, 722 60 03
faks: 00380 48) 722 77 01

odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.odessa.msz.gov.pl 

Konsulat Generalny RP 
w Winnicy 
ul. Kozyćkoho 51
21050 Winnica
tel.: +380 432 507 413
faks: 00380 432 507 414       
tel. informacja wizowa:
+380 432 507 411
tel. informacja ws. Karty Polaka: 
+380 432 507 412
winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
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: 00380 44 288 02 86
www.polinst.kiev.ua

Polska Organizacja 
Turystyczna 
Zagraniczny Ośrodek Polskiej 
Organizacji Turystycznej 
w Kijowie 
01001 Kijów 
Chreszczatyk 25 , lok. 98 
tel.: +38 044 278 67 28 
fax: 00380 44 278 66 70 
e-mail kyiv@pot.gov.pl
www.polscha.travel
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Adresy placówek dyplomatycznych 
Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Otrzymaliśmy smutną wiadomość, że 15 kwietnia br. 
w wieku 87 lat zmarł 

Janusz Wasylkowski

warszawianin, który zawsze podkreślał swe lwowskie pochodzenie.
Publicysta, poeta, dramatopisarz, autor książek m.in. o Lwowie 

i emigracji niepodległościowej.
W 1991 r. założył Instytut Lwowski, którego był dyrektorem 

i redaktorem naczelnym „Rocznika Lwowskiego”.
Odszedł Człowiek o tak licznych talentach, Przyjaciel.

Niech spoczywa w pokoju.
Pozostanie w naszej pamięci.

Zarząd Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Z głębokim żalem żegnamy 

Janusza Wasylkowskiego

urodzonego w 1933 r. we Lwowie – 
poetę, pisarza, publicystę, eksperta dziejów i kultury Lwowa, 

twórcę i dyrektora Instytutu Lwowskiego, 
redaktora naczelnego Rocznika Lwowskiego.

Swoją ogromną wiedzą, życzliwością i pomocą służył wszystkim, 
którzy utrwalali pamięć o Lwowie.

Jego śmierć jest niepowetowaną stratą dla badaczy dziejów Lwowa 
w kraju i za granicą oraz miłośników Miasta Zawsze Wiernego.

Cześć Jego pamięci

Profesor Wacław Szybalski (Wisconsin, USA)
Stanisław Kosiedowski (Gdańsk)

Jestem emerytowaną dzienni-
karką Polskiego Radia i tygodnika 
„Antena”. Urodziłam się we Lwowie 
w 1942 r. Wtedy zabito mojego Ojca 
Pawła Komarnickiego, który przeby-
wał w gminie Hluboczek. 

Moja Babcia, nauczycielka, dr 
Irena Porębska, z Mamą, Roma-
ną i ze mną wyjechały. Nie miałam 
nigdy żadnego kontaktu z rodziną 

Ojca i teraz bardzo chcę dowiedzieć 
się czegoś o Nim i jego przodkach. 
Ojciec urodził się w Winnicy w 
1916 r., jako syn Kazimierza i Marii z 
Madeyskich. Ukończył, tak jak i moja 
Matka, Akademię Rolniczą w Dubla-
nach, koło Lwowa. 

Ewa Komarnicka-
Kapuścinska

tel.: +48 791 530 047

Poszukuję kontaktu z rodziną ojca 
i jego przodkami
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O tym i owym

Partnerzy medialni

PRENUMERAtA NA UKRAINIE:
Kurier Galicyjski można zaprenumerować 

na poczcie
KOD PRENUMERAtY 

УКРПОШТА 98780

За доставку газети в передплаті відповідає 
Львівська дирекція УДППЗ „Укрпошта”, тел.: 032 238 82 73

kurier 
galicyjski

Cena prenumeraty pocztowej
1 miesiąc   – 18,00 UAH
3 miesiące – 48,00 UAH
6 miesięcy  –  96,00 UAH
12 miesięcy – 192,00 UAH

Kurier Galicyjski można kupić na terenie 
całej Ukrainy w kioskach „Ukrpoczty”

Ponadto: 
– w kioskach „Wysoki Zamek” w Drohobyczu, Truskawcu, Borysławiu, 
Samborze, Starym Samborze, Turce i Stebnyku; 
– w kioskach „Interpres” we Lwowie; 
– 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 kościele św. Antoniego we Lwowie, przy kościele Marii Magdaleny we 
Lwowie (w niedzielę po nabożeństwie)
– pismo jest też dostępne w Instytucie Polskim w Kijowie

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  
albo listownie lub telefonicznie, na numery i adresy podane w stopce re-
dakcyjnej.
Ponadto „Kurier Galicyjski” można kupić: 
w Przemyślu – w Południowo-Wschodnim Instytucie Na-
ukowym, przy ul. Grodzkiej 3 (kod pocztowy 37-700), tel.: +48 (016) 
678 73 33; w Przemyślu w kawiarence Pod Semaforem, ul. 
Mickiewicza, (d. rampa PKP), w Warszawie, w Sterling Group, ul. 
Marszałkowska 115 (wejście od ul. Przechodniej), 00-102 Warszawa. Biuro 
jest czynne pn–pt w godz. 10:00–17:00.

REKLAMUJ SIę 
W KURIERZE 
GALICYJSKIM!
Zamówienia na REKLAMĘ I OGŁOSZENIA 
PROSIMY KIEROWAĆ: 
Natalia Kostyk 
e-mail: nataliakostyk@wp.pl; 
kuriergalicyjski@wp.pl
tel. stacjonarny: 0-0380 (342) 543461
tel. kom. : +38 099 5281836
Na zlecenie naszych klientów umieszczamy ogłoszenia w prasie ukraińskiej. 
Zapewniamy pełną obsługę z tłumaczeniem ogłoszeń włącznie.
Ogłoszenia niekomercyjne, po uzgodnieniu z redakcją, mogą być drukowa-
ne nieodpłatnie.

W okresie Świąt Wielkanocnych otrzymaliśmy e-maila od naszego 
czytelnika Kuby terakowskiego, który przesłał nam stare pocztówki 
ze swojego archiwum rodzinnego. Pocztówki były wysyłane ze Lwo-
wa oraz do Lwowa przed drugą wojną światową i podczas wojny.

Stare pocztówki wielkanocne


