
29 czerwca–15 lipca 2021 | nr 12 (376) | www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

Kurier 
n

ow
y

Galicyjski

Rezydencja 
Habsburgów 
w Stanisławowie

Rozmowa 
z Mariuszem 
Olbromskim

A
LE

K
SA

N
D

E
R

 K
U

ŚN
IE

R
Z 

Zaleszczyki  
(cz. 12)

› strona 24

› strona 16

› strona 20

› strona 21

Hołd pamięci Sprawiedliwych z Sambora
18 czerwca przy domu 
Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Samborze (obwód 
lwowski) została uroczyście 
otwarta Sala Spotkań 
i Pamięci o Mieszkańcach tego 
miasteczka ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej 
oraz odsłonięta tam wystawa 
pt. „Pamiętaj, bądź dobrym 
człowiekiem”, która powstała 
z inicjatywy s. Elżbiety 
Ślemp, przy współpracy 
Oddziałowego Biura Badań 
Historycznych i Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej IPN 
w Rzeszowie.

TEKST I ZDJĘCIA  
KONSTANTY CZAWAGA

Uroczystość zgromadzi-
ła duchowieństwo, przedsta-
wicieli władz ukraińskich 
i polskich, społeczność miasta. 
Poświęcenia sali dokonał arcy-
biskup Mieczysław Mokrzycki, 
który w swoim przemówieniu 

zaznaczył, że dokonana ini-
cjatywa posłuży dla współcze-
snego świata dobrym wzorem 
walki ze złem i nienawiścią. 
– Ufam, że dzisiejsza jakże 

potrzebna uroczystość, kiedy 
otwieramy i błogosławimy Salę 
Spotkań i Pamięci o Miesz-
kańcach Sambora, dla których 
przykazanie miłości bliźniego 

było nie tylko jednym z wielu 
zapisanych na kartach Pisma 
Świętego, ale stało się wykład-
nikiem ich chrześcijańskiej 
postawy, będzie jedną z dróg 
ewangelizacji współczesnego 
świata – mówił lwowski me-
tropolita. – To tutaj znajdą swoje 
godne uczczenie ich heroiczne 
postawy, bo jakże inaczej moż-
na nazwać to, co zrobili, ratując 
swych żydowskich znajomych 
i sąsiadów. Czynili to z naraże-
niem własnego życia, ponieważ 
za pomoc Żydom groziła śmierć 
z ręki nazistów, co zresztą czę-
sto miało miejsce.

Zdaniem hierarchy otwarta 
Sala Pamięci staje się hołdem wo-
bec sprawiedliwych mieszkańców 
Sambora i nie jest przypadkiem, że 
znalazła ona swoje miejsce w daw-
nym klasztorze Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi, ponieważ te 
mury są niemym świadkiem tam-
tych, jakże pełnych wiary i miłości 
wydarzeń.

                                                           › strona 8

S. ELŻBIETA ŚLEMP

20-lecie wizyty św. Jana Pawła II 
na Ukrainę

6 czerwca obok nowego kościoła pw. św. Jana Pawła II we Lwowie-Sokolnikach arcybiskup Mieczysław Mokrzycki 
poświęcił pomnik wielkiego papieża. Ofiarowali go dobroczyńcy: Jerzy Filip z Polski i Aleksander Połtaweć z Ukrainy. 
Pomnik stanął po drugiej stronie ulicy Stryjskiej, naprzeciwko hipodromu, gdzie 20 lat temu św. Jan Paweł II odprawił 
dwie Msze św.                      › strona 4

Nie tak się stało, 
jak planowano 
(cz. 2)

› strona 19

Pisz do mnie  
na Berdyczów
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Wiaczesław w zimie br. uległ wypad-
kowi, w którym doznał poważnego uszko-
dzenia kręgosłupa. Przeszedł dwie opera-
cje – implantowanie kręgów. By powrócić 
do choć częściowej samodzielności po-
trzebna jest długa i kosztowna rehabilita-
cja, a taką Wiaczesław rozpoczął w maju, 
pod Lwowem. 

Nasz podopieczny poniósł bardzo wiel-
kie koszty związane z leczeniem i opera-
cjami, stąd też i jego serdeczna prośba 
o pomoc na dalszą rehabilitację. 

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć tegoż Po-
laka, prosimy o wpłaty na konto fundacji: 
BNP Paribas Bank Polska SA 
23 2030 0045 1110 0000 0222 0700  
z dopiskiem „Wiaczesław Haczka”.

ANDRZEJ MICHALAK 
FUNDACJA KS. DRA MOSINGA

Wspomóżmy Polaka z Ukrainy

Repertuar Opery Lwowskiej
INFORMACJE: TEL.: 0-0380 (32) 235-65-86, 0-0380 (32) 260-13-60,  
E-MAIL: LVIVOPERA@GMAIL.COM, WWW.OPERA.LVIV.UA 

W PROGRAMIE MOŻLIWE SĄ ZMIANY

1 lipca, czwartek

godz. 18:00

opera „TURANDOT”, 

G. Puccini

2 lipca, piątek

godz. 18:00

balet „JEZIORO ŁABĘDZIE”, 

P. Czajkowski

3 lipca, sobota

godz. 18:00

program koncertowy „VERDI GALA”

4 lipca, niedziela

godz. 12:00

godz. 18:00

opera „LIS MYKYTA”, I. Nebesnyj

opera „LIS MYKYTA”, 

I. Nebesnyj

PKP Polskie Linie Kolejowe 
zamierzają rozbudować linię 
kolejową Hurko – Krówniki, 
znajdującą się w pobliżu 
granicy polsko-ukraińskiej 
i przejścia granicznego 
Medyka – Mościska II.

Prace mają obejmować m.in. przebu-
dowę torów, rozjazdów i innych obiektów 
infrastruktury kolejowej, w tym przejaz-
du kolejowo-drogowego. Łączna wartość 
ogłoszonego przetargu to 26 mln złotych. 
Prace są planowane na lata 2022–23.

– Dzięki pracom PLK zwiększy się 
poziom bezpieczeństwa w obsłudze to-
warów. Będzie większa przepustowość 
tras i sprawniejsza obsługa pociągów 

towarowych. Wzrost dostępności przej-
ścia granicznego Medyka – Mościska II 
istotnie wpłynie na rozwój współpra-
cy gospodarczej w regionie – czytamy 
w oświadczeniu PKP PLK.

Linie kolejowe, które mają zostać pod-
dane modernizacji – 120 i 123 (szerokoto-
rowa) służą do obsługi spedycji krajowej 
i międzynarodowej oraz przeładunku 
towarów sypkich, węgla, rud żelaza, kru-
szywa, itp.

W latach 2016–2020 były już reali-
zowane prace modernizacyjne przejścia 
kolejowego w Medyce o wartości 64 mln 
złotych. W ich ramach przebudowano 
17 km torów, 62 rozjazdy, sieć trakcyjną 
i urządzenia sterujące ruchem.

ŹRÓDŁO: POLUKR.NET

PKP rozbuduje infrastrukturę kolejową  
przy granicy z Ukrainą

Naukowcy zidentyfikowali 29 
planet, których ewentualni 
mieszkańcy mogliby 
zaobserwować Ziemię 
i wychwycić nasze transmisje 
radiowe i telewizyjne – podaje 
brytyjski „Guardian”.

Astronomowie donoszą często o od-
kryciach planet, na których według ich 
szacunków, mogłoby pojawić się życie. 
Tym razem zadali sobie inne pytanie – czy 
jeśli gdzieś w kosmosie pojawiły się obce 
cywilizacje, to mogą one zdawać sobie 
sprawę z istnienia Ziemian?

Na początku naukowcy sporządzili 
listę 1 tys. 715 układów gwiezdnych, po-
łożonych w ten sposób, że znajdujący się 
w nich obserwatorzy mogliby dostrzec 

Ziemię w ciągu ostatnich 5 tys. lat, widząc, 
jak przechodzi przed powierzchnią Słońca.

Następnie skrócili to zestawienie do 
46 układów, znajdujących się na tyle bli-
sko, że ich mieszkańcy mogliby zarejestro-
wać fale radiowe i telewizyjne dochodzą-
ce z naszej planety. W nich wyodrębnili 
wreszcie 29 planet, które mają warunki 
mogące sprzyjać powstaniu na nich życia.

– Jednym ze sposobów, w które od-
krywamy planety, jest dostrzeżenie, że 
blokują część światła gwiazdy z ich ukła-
du – mówi „Guardianowi” astronomka Lisa 
Kaltenegger z amerykańskiego Uniwersy-
tetu Cornella, która uczestniczyła w bada-
niach. – Zapytaliśmy sami siebie: dla kogo 
my sami bylibyśmy kosmitami, gdyby ktoś 
mógł na nas patrzeć – dodaje.

ŹRÓDŁO: ONET.PL

Czy ktoś na nas patrzy z kosmosu?

Fundacja Charytatywna Pomoc Polakom na 
Kresach im. ks. dra Mosinga zwraca się z ser-
deczną prośbą o pomoc dla 45-letniego Wiacze-
sława Haczki z Połonnego. 

Pierwsza dama Agata 
Kornhauser-Duda wzięła 
udział na Litwie w konferencji 
poświęconej dostępności 
do informacji dla osób 
niepełnosprawnych. 28 
czerwca małżonka prezydenta 
Polski Andrzeja Dudy wraz 
z pierwszą damą Republiki 
Litewskiej Dianą Nausediene, 
spotkały się z dziećmi 
w ramach akcji „Książka 
– start”.

Akcja odbyła się w Litewskiej Bibliote-
ce Narodowej im. Martynasa Mażvydasa 
w Wilnie. „Książka – start” to pilotażowy 
projekt promowania wczesnego czytania, 
który wdrażany jest przez litewskie wła-
dze. Jego celem jest wychowanie pierw-
szego pokolenia dzieci, które przygodę 
z czytelnictwem zaczynają już od pierw-
szych dni życia. Inicjatywa promuje rów-
nież wspólne, rodzinne czytanie.

Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. 
Para prezydencka: jesteśmy gotowi nieść 
wam pomoc i okazywać wsparcie

Agata Kornhauser-Duda i Diana Nause-
diene przeczytały dzieciom po polsku i po 

litewsku fragmenty popularnego utworu 
dla najmłodszych. Pierwsze damy rozma-
wiały również z dziećmi o korzyściach, 
jakie płyną z czytania.

Wcześniej zapoznały się z warsztatem 
prowadzonym przez Litewską Bibliotekę 
Narodową, podczas którego dzieci tworzą 
różnego rodzaju instalacje z wykorzysta-
niem materiałów pochodzących z recy-
klingu. Obejrzały też polskie książki dla 
dzieci, które zostały przetłumaczone na 
język litewski.

Badania naukowe potwierdzają, że 
regularne czytanie stymuluje rozwój mó-
zgu małych dzieci oraz wzmacnia relacje 
na linii rodzic-dziecko. Wpływa też na 
umiejętności komunikacyjne, społeczne 
i emocjonalne.

W ramach akcji „Książka – start” po-
wstała specjalna wyprawka dla rodziców 
noworodków. Projekt oficjalnie na Litwie 
ma wystartować w sierpniu.

 
ŹRÓDŁO: POLSKIERADIO24.PL

Agata Kornhauser-Duda w Wilnie

„Gazeta Krakowska” zamieściła artykuł, 
w którym autor przewiduje, że za niespełna 
10 lat co czwarty mieszkaniec Krakowa bę-
dzie Ukraińcem. Uważa, że powinni oni uzy-
skać prawa wyborcze. Zastanawia się też, 
czy w przyszłości Ukraińcy będą wybierać 
prezydenta miasta. Gazeta obecnie należy 
do państwowego koncernu Orlen.

Na stronach internetowych „Ga-
zety Krakowskiej”, ukazał się artykuł 

Zbigniewa Bartusia, poruszający temat 
praw wyborczych imigrantów z Ukrainy.

– Czy Ukraińcy pomogą nam wybrać 
prezydenta Krakowa? – pyta Bartuś, do-
dając, że „inaczej niż w wielu krajach”, 
w Polsce cudzoziemcy spoza UE nie mogą 
głosować w wyborach. – Nawet, jeśli pła-
cą u nas podatki i składki na ZUS. Nawet, 
jeśli są od lat, jak my, mieszkańcami Kra-
kowa, Warszawy czy Limanowej. I nawet 

jeśli art. 16 polskiej Konstytucji mówi, że 
„wspólnotę samorządową tworzy ogół 
mieszkańców” – pisze publicysta.

Według niego, jeśli dynamika napływu 
cudzoziemców utrzyma się, to pod koniec 
dekady Ukraińcy będą stanowić 25 pro-
cent mieszkańców Krakowa, czyli „tyle, co 
przed wojną Żydzi”.

 
ŹRÓDŁO: PLUS.GAZETAKRAKOWSKA.PL

„Gazeta Krakowska” chce przyznania praw wyborczych Ukraińcom

Prezydent Ukrainy Wołodymyr 
Zełenski napisał na Twitterze, że 
przywódcy NATO „potwierdzili”, 
że Ukraina zostanie członkiem 
NATO. Sekretarz generalny NATO 
Jens Stoltenberg jasno dał jednak 
do zrozumienia, że wstąpienie 
Ukrainy do Sojuszu jest „dalekie”.

– Liderzy NATO potwierdzili, że Ukra-
ina będzie członkiem Sojuszu i że Plan 
Działań na rzecz Członkostwa jest inte-
gralną częścią procesu uzyskania członko-
stwa – napisał Zełenski na Twitterze. 

– Ukraina jest krajem aspirującym – 
oświadczył Stoltenberg cytowany przez 

„Defense News” we wtorek. – Udzielamy 
im wsparcia, zwłaszcza w celu dalszej 
modernizacji i doskonalenia ich instytucji 
obrony i bezpieczeństwa, cywilno-poli-
tycznej kontroli nad ich służbami bezpie-
czeństwa, a także walki z korupcją – dodał. 
– Mamy różne programy budowania inte-
gralności, które w dużej mierze dotyczą 
walki z korupcją w ramach reform, które 
Ukraina już rozpoczęła, ale potrzebujemy 
więcej. Potrzebujemy więcej działań, aby 
mieć pewność, że zostaną w pełni wdro-
żone – zaznaczył. – Aby uzgodnić plan 
działań członkowskich, potrzebny jest 
konsensus 30 sojuszników. To zaś nie był 
główny cel tego szczytu – podkreślił.

Jednodniowy szczyt NATO odbył się 
w poniedziałek (14 czerwca) w Brukseli. 
W deklaracji, która składa się z 79 punk-
tów, przywódcy państw członkowskich 
potwierdzili poparcie dla integralności 
terytorialnej oraz suwerenności Ukrainy 
„w uznanych przez społeczność między-
narodową granicach”. Zapewnili także, że 
nie uznają aneksji Krymu przez Rosję.

– Ponawiamy decyzję podjętą na szczy-
cie w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina 
zostanie członkiem Sojuszu z Planem Dzia-
łań na rzecz Członkostwa (Membership 
Action Plan, MAP) jako integralną częścią 
tego procesu – napisano w deklaracji.

ŹRÓDŁO: DEFENSE.COM

Stoltenberg: jeszcze „daleko” do ewentualnego 
wstąpienia Ukrainy do NATO

– Techniczne zakończenie 
budowy Nord Stream 2 jeszcze 
nie oznacza, że gazociąg 
będzie działać – podkreślił 
szef ukraińskiego koncernu 
Naftohaz Jurij Witrenko 
w rozmowie z agencją Interfax-
Ukraina. Dodał, że USA mogą 
zablokować certyfikację 
rurociągu.

– Nawet jeśli budowa będzie zakoń-
czona, potem ten gazociąg trzeba certy-
fikować, bez tego nie może działać – są 
odpowiednie certyfikacyjne sankcje. USA 
mogą zrobić tak, żeby ta certyfikacja się 
nie odbyła – powiedział Witrenko w opu-
blikowanej w czwartek rozmowie z agen-
cją Interfax-Ukraina.

Nawet otrzymanie certyfikacji przez 
operatora projektu Nord Stream 2 AG 
w charakterze niezależnego operatora nie 
oznacza, że gazociąg rozpocznie działanie 
– uważa szef państwowego koncernu pali-
wowego Ukrainy.

– Żeby ten gazociąg działał, potrzeb-
nych jest jeszcze wiele rzeczy: żeby były 
firmy, które zamawiają moce, żeby ktoś 
kupował gaz, który idzie przez ten gazo-
ciąg. I wszystko to też może być przed-
miotem odpowiednich sankcji ze strony 
USA – ocenił.

Witrenko przedstawił też rezultaty 
swojej niedawnej wizyty w USA, gdzie 
rozmawiał z kongresmenami o możliwości 
powstrzymania projektu. Administracja 
prezydenta jeszcze nie zastosowała naj-
bardziej efektywnych sankcji – podkreślił.

– Dlatego to, o czym rozmawiamy 
z kongresmenami, to dodatkowe przepisy, 
które sprawią, że administracja nałoży te 
sankcje. Z drugiej strony rozmawiamy też 
z samą administracją, żeby zmieniła swoją 
decyzję i nałożyła te efektywne sankcje 
– powiedział.

Nord Stream 2 to dwunitkowa magi-
strala wiodąca z Rosji do Niemiec, która 
ma transportować 55 miliardów metrów 
sześciennych gazu ziemnego rocznie. Bu-
dowie rosyjsko-niemieckiego rurociągu 
sprzeciwiają się Polska, Ukraina i pań-
stwa bałtyckie. Krytycy Nord Stream 2 
powtarzają m.in., że projekt ten zwiększy 
zależność Europy od rosyjskiego gazu 
oraz rozszerzy wpływ Kremla na politykę 
europejską. 

Źródło: energetyka24. com

Jurij Witrenko: USA mogą zablokować certyfikację NS2
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Wykłady, wystawy, pokazy 
filmów, konferencje, 
koncerty. Tak uczczono 
20. rocznicę wizyty 
św. Jana Pawła II na 
Ukrainę. Szczególne 
uroczyste były koncerty 
w Bazylice Metropolitalnej 
i w Lwowskiej Narodowej 
Filharmonii im. 
Myrosława Skoryka 
zorganizowane przez 
Polsko-Ukraińską 
Fundację im. Ignacego 
Jana Paderewskiego.

ANNA GORDIJEWSKA

Muzyczny hołd papieżowi 
Polakowi złożyli: Ka-
meralny Chór „Gloria” 

oraz kwartet smyczkowy „Pho-
enix” z lwowskiej filharmonii. 
Na fortepianie grała Marianna 
Humetska. Gościnnie wystą-
pił Maciej Komandera – tenor, 
solista Opery Śląskiej w By-
tomiu. Podczas obu koncertów 
zabrzmiały utwory „Pater No-
ster” P. Vasksa, „Ave Verum” 
W. A Mozarta, „Ecce Lignum 
Crucis” Stanisława Moniusz-
ki, „Pieśń Cherubinów” M. Dy-
letskiego, „Totus Tuus” M. Gó-
reckiego. Szczególny wymiar 
miało wykonanie utworów 
Ignacego Jana Paderewskiego – 
„Pieśni” na słowa Adama Mic-
kiewicza oraz „Tańce z Albumu 
Tatrzańskiego”.

29 czerwca przypadała 80. 
rocznica śmierci Ignacego 

Jana Paderewskiego – patrona 
fundacji – organizatora tego 
przedsięwzięcia. Już współ-
cześni Paderewskiemu mówili 
o nim – Bohater Sztuki i Ojczy-
zny. Artystyczna wrażliwość 
i miłość do kraju przodków to 
także cechy papieża Jana Paw-
ła II. 

„
Niezmiernie 
się cieszę, że 

dzisiejszy koncert 
się odbył. Dla mnie 
osobiście jest to długo 
oczekiwane i planowane 
przedsięwzięcie

ADAM BALA

– Bardzo obawialiśmy się. czy 
uda się go zrealizować. Wiadomo 

czas pandemii i wszystkie wy-
darzenia kulturalne są pod zna-
kiem zapytania – powiedział 
Adam Bala, prezes Fundacji im. 
Ignacego Jana Paderewskiego.

Koncert w Bazylice Me-
tropolitalnej miał szczególny 
wymiar. – Tutaj powróciliśmy 
myślami do tego historyczne-
go wydarzenia, kiedy Jan Pa-
weł II przybył do naszej ka-
tedry, by pokłonić się Matce 
Bożej Królowej Korony Pol-
skiej, by złożyć Jej złotą różę 
jako wotum wdzięczności za 
to, że w trudnych latach ko-
munistycznych Matka Boża 
opiekowała się wiernymi, któ-
rzy pozostali na tych terenach, 
którzy trwali w wierze ojców 
i praojców – mówił metropo-
lita lwowski abp Mieczysław 
Mokrzycki. 

Przybyłych na koncert 
w filharmonii 27 czerwca go-
ści przywitali abp Mieczysław 
Mokrzycki oraz Eliza Dzwon-
kiewicz, konsul generalny RP 
we Lwowie. 

„
Dzisiejsze 
wydarzenie 

muzyczne to piękny 
akcent kultury. Jan 
Paweł II w swojej książce 
„Pamięć i tożsamość” 
stwierdził, że nie ma 
silniejszej broni dla 
narodu jak kultura. 
Bo wielu wrogich 
sąsiadów, przeciwników, 
okupantów, tych, którzy 
dokonywali rozbiorów 
nie poradziło sobie 

z bronią, którą jest 
kultura narodu. I niech 
kultura właśnie będzie 
tym fundamentem, który 
nas dalej łączy i jednoczy, 
jak apelował Jan Paweł II 
podczas pielgrzymki na 
Ukrainę 

KONSUL GENERALNY RP 
ELIZA DZWONKIEWICZ 

Na zakończenie koncertu 
zabrzmiała ulubiona przez pa-
pieża pieśń „Barka” w opraco-
waniu znakomitego kompozy-
tora Jerzego Maksymiuka.

Pielgrzymka papieża Jana 
Pawła II na Ukrainę odbyła się 
w dniach 23–27 czerwca 2001 
roku. Była to 94. zagraniczna 
podróż Jana Pawła II. Celem wi-
zyty było wsparcie wiary ka-
tolików i pomoc w nawiązaniu 
przyjaznych stosunków między 
różnymi wyznaniami chrześci-
jańskimi na Ukrainie.

Koncert został zorganizowa-
ny wspólnie z Kurią Metropoli-
talną Archidiecezji Lwowskiej 
oraz Konsulatem Generalnym 
RP we Lwowie. Patronat Hono-
rowy nad wydarzeniami objęli: 
metropolita lwowski abp Mie-
czysław Mokrzycki oraz wice-
przewodnicząca Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Pola-
kami Maria Koc. Patronat me-
dialny – Kurier Galicyjski, Ku-
rier Galicyjski TV, TVP Polonia. 
Projekt sfinansowano ze środ-
ków Fundacji PZU.

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II  
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Państwowe Archiwum Szwecji 
przekazało Ukrainie trzy 
egzemplarze Konstytucji 
Filipa Orlika. Oryginał 
tego dokumentu zostanie 
wypożyczony Ukrainie i będzie 
eksponowany w jej Święto 
Niepodległości. Poinformował 
o tym prezydent Wołodymyr 
Zełenski podczas uroczystego 
posiedzenia Rady Najwyższej 
z okazji 25. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 
Ukrainy.

– Ćwierć wieku temu, wła-
śnie tego dnia, w tej samej sali 
narodził się bardzo ważny 
symbol naszej historii, naszej 
niepodległości i naszego pań-
stwa – powiedział. – Wiecie, 
w tak znaczącym, wyjątko-
wym dniu bardzo chciałbym 
nie tylko coś powiedzieć, ale 
także zrobić coś ważnego. Przed 
przyjazdem tutaj, tradycyjnie, 
jak co roku, złożyłem kwia-
ty pod pomnikiem Filipa Orli-
ka, hetmana armii zaporoskiej 
i autora słynnej Konstytucji 
z 1710 r., zwanej pierwszą pisa-
ną Konstytucją Europy. Zdecy-
dowana większość z nas o tym 
wie, słyszała, czytała lub stu-
diowała – powiedział.

Jednak według Zełenskie-
go zdecydowana większość 

Ukraińców nigdy tego doku-
mentu nie widziała.

– Ponadto przez 311 lat Kon-
stytucja Filipa Orlika nigdy nie 
znajdowała się w domu, w jego 
ojczyźnie. To nie jest właściwe. 
To niesprawiedliwe. I to trzeba 
naprawić – podkreślił.

W związku z tym Zełenski po-
informował, że Państwowe Ar-
chiwum Szwecji (Riksarkived) 
przekazało Ukrainie trzy egzem-
plarze Konstytucji Filipa Orlika. 
Jeden z nich został wystawiony 
w holu Rady Najwyższej. Drugi 

będzie przechowywany w Kan-
celarii prezydenta Ukrainy, trze-
ci w Sądzie Konstytucyjnym.

Prezydent dodał, że na 30. 
rocznicę odzyskania przez 
Ukrainę niepodległości, po raz 
pierwszy od 311 lat, Szwecja 
wypożyczy Ukrainie oryginał 
Konstytucji Filipa Orlika.

– Wraz z buławą hetmana 
Filipa Orlika i hetmana Iwana 
Mazepy każdy będzie mógł go 
zobaczyć w Soborze św. Zofii 
– powiedział.

Przypomnijmy, że dokument 
został wydany 5 kwietnia 1710 
r. w mieście Bendery przez het-
mana Filipa Orlika dla starszy-
zny kozackiej i wojska zaporo-
skiego. W konstytucji znalazły 
się zapisy m.in. o podporząd-
kowaniu metropolii kijow-
skiej patriarsze Konstantyno-
pola. Określono w nim również 
granice państwowe kozackiej 
Ukrainy. Władza hetmana za-
poroskiego została ograniczona 
i poddana kontroli – konflikty 
między hetmanem a kozakami 
miały być rozstrzygane w są-
dzie. Ponadto, zgodnie z doku-
mentem, obowiązkiem hetmana 
była ochrona poddanych przed 
szykanami i nadużyciami. Za 
stolicę został obrany Kijów.

 
ŹRÓDŁO: KRESY24.PL

Szwecja podarowała Ukrainie trzy kopie konstytucji 
hetmana Filipa Orlika z 1710 roku

PIERWSZA STRONA RĘKOPISU 
PACTA ET CONSTITUTIONES 
LEGUM LIBERTATUMQE 
EXERCITUS ZAPOROVIENSIS 
(KONSTYTUCJI ORLIKA) 1710
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Na Ukrainie potwierdzono, 
że dwie osoby są zakażone 
wariantem Delta 
koronawirusa. Jak zaznacza 
szef Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego i Obrony (RBNiO), 
na Ukrainie brakuje testów 
wykrywających ten wariant.

Ołeksij Daniłow powiedział w jednej 
z telewizji, że zakażenie Deltą potwierdzo-
no u 66-letniej kobiety i 16-latka, którzy nie-
dawno wrócili z Rosji. Oboje są w szpitalu, 
a ich stan lekarze oceniają jako stabilny.

– Mamy cztery laboratoria, które mogą 
wykrywać nowy wariant, dwa prywatne 
i dwa państwowe. To czego nie ma, to testów, 
które wykrywają indyjski wariant, zwrócili-
śmy się do WHO – przekazał Daniłow.

Sekretarz RBNiO nie wykluczył całko-
witego zamknięcia ruchu z niektórymi kra-
jami w związku z szerzeniem się wariantu 
Delta.

Szef parlamentarnej komisji ds. zdro-
wia Mychajło Raduckyj napisał, że istnieje 
ryzyko, iż fala zakażeń Deltą dotrze wkrót-
ce na Ukrainę. Przekazał też, że obecnie 
na Ukrainie nie ma technicznej możliwości, 
by samodzielnie wykrywać wariant Delta. 
Niedawno ministerstwo ochrony zdrowia 
wysłało do londyńskiego laboratorium 
500 próbek z różnych regionów – poinfor-
mował. Oczekiwane są też od WHO nowe 
testy, które od razu mogą wykrywać ten 
wariant koronawirusa.

 
ŹRÓDŁO: INTERIA.PL

Wariant delta na Ukrainie

26 czerwca podczas biegu 
na lwowskim półmaratonie 
„Mołokija – Lwowski półmaraton 
2021” 23-letni uczestnik nie 
dobiegł 200 m do mety. Lekarze 
skonstatowali śmierć sportowca.

– Po raz pierwszy od sześciu lat zdarzył 
się taki tragiczny wypadek – zawiadomił 
generalny dyrektor RunUkraine Dmytro 
Czernicki. – Niestety natychmiastowa re-
animacja nie przyniosła rezultatów. Zmarły 
sportowiec nie startował po raz pierwszy. 

Wielokrotnie brał udział w podobnych im-
prezach we Lwowie i innych miastach.

Dmytro Czernicki podkreślił, że od-
powiedzialność za stan zdrowia leży na 
samych uczestnikach zawodów. Jednak 
zapewnił, że najbliższym sportowca orga-
nizatorzy nadadzą pomoc finansową.

Organizatorzy twierdzą, że opieka me-
dyczna nad uczestnikami pomyślana jest 
w taki sposób, aby odległość z każdego 
punktu trasy do dyżurujących karetek nie 
przewyższała 1 km.

ŹRÓDŁO: TVOEMISTO.TV

Na lwowskim półmaratonie  
zmarł sportowiec
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Lwowscy katolicy obu 
obrządków wspólnie 
z władzami miasta 
przygotowali obchody 
20. rocznicy wizyty 
św. Jana Pawła II do 
Ukrainy, w ramach której 
papież odwiedził Lwów. 
24 czerwca w ratuszu 
odbyła się akademia oraz 
okrągły stół z udziałem 
duchowieństwa 
i naukowców.

KONSTANTY CZAWAGA

– Dla mnie, wówczas osobi-
stego sekretarza św. Jana Pawła 
II, ta pielgrzymka była powro-
tem do archidiecezji lwowskiej, 
do której zawsze przynależałem 
przez fakt urodzenia i przyjęcia 
święceń kapłańskich, bowiem 
moja rodzinna miejscowość od 
wieków należała do archidie-
cezji lwowskiej, a po wojnie do 
Administratury Apostolskiej 
w Lubaczowie, spadkobierczyni 
lwowskiego dziedzictwa – po-
wiedział arcybiskup Mieczy-
sław Mokrzycki, metropolita 
lwowski. – Wspominając tamte 
wydarzenia pragnę podkreślić, 
że nadal w wielu sprawach Jan 
Paweł II jest obecny w sercach 
mieszkańców Ukrainy, którzy 
są mu bardzo wdzięczni.

Były sekretarz papieski wspo-
mniał też o osobistym pragnieniu, 
z jakim przybywał do Lwowa Jan 
Paweł II. – Chciał złożyć hołd ar-
cybiskupowi Eugeniuszowi Ba-
ziakowi za udzielone mu świę-
cenia biskupie. Wiele razy mówił 
o tym przygotowując się do piel-
grzymki, podkreślając, że najlep-
szym miejscem byłby pałac arcy-
biskupów lwowskich obrządku 
łacińskiego. To symboliczne prze-
kroczenie progów pałacu byłoby 
jakby wkroczeniem w historię, 
niełatwą historię jego życia. Uda-
ło się to pragnienie zrealizować, 
a my wierzymy i jesteśmy pewni, 
że okazało się ono wielkim darem 
dla naszego Kościoła – zaznaczył 
abp Mokrzycki.

Konsul generalny RP we Lwo-
wie Eliza Dzwonkiewicz zauwa-
żyła, że był to czas, kiedy duchowe 
odrodzenie było bardzo potrzebne 
na tych ziemiach, które przez dłu-
gi czas znajdowały się pod reżi-
mem komunistycznym. – Wizyta 
papieża zmieniła Ukrainę, zmie-
niła nas wszystkich. Jan Paweł II 
był i jest dla mnie patronem i prze-
wodnikiem, który pokazuje, w ja-
kim kierunku powinna iść Polska 
i Ukraina – powiedziała polski 
dyplomata.

W tym dniu na placu przy 
dawnym kościele dominikań-
skim z udziałem abpa Mieczy-
sława Mokrzyckiego została 
otwarta wystawa panelowa pt. 
„Witam ciebie, Ukraino”, przy-
gotowana przez Lwowskie Mu-
zeum Historii Religii. – Teraz, 
po kwarantannie, we Lwowie 
znów dużo turystów, zwłasz-
cza młodzieży. I chcemy zwró-
cić uwagę tych ludzi na postać 
św. Jana Pawła II, jego wpływ 
na zmiany w naszym kraju 

– wyjaśniła Rusłana Bubriak, 
organizator wystawy. Rów-
nież przypomniano, że podczas 
wizyty do Lwowa papież oddał 
też hołd Ormianom, katolikom 
represjonowanym przez reżim 
komunistyczny. Wstąpił do 
prastarej katedry ormiańskiej, 
którą władze miasta przeka-
zali Ormiańskiemu Kościołowi 
Apostolskiemu.

W drugiej połowie dnia na 
terenie Ukraińskiego Kato-
lickiego Uniwersytetu (UKU) 
z udziałem mera miasta Lwo-
wa Andrija Sadowego i ducho-
wieństwa katolickiego obrząd-
ku łacińskiego i bizantyjskiego 
odbyło się uroczyste nadanie 
imienia św. Jana Pawła II daw-
nej ulicy Chutoriwka.

Greckokatolicki arcybiskup 
metropolita Filadelfii Borys Gu-
dziak, prezydent UKU, wspomi-
nał, że 20 lat temu tą ulicą jechał 
papamobile wiozący przyszłego 
świętego. – Być może najwięk-
szego człowieka XX wieku, który 
kochając Boga i ludzi redukował 
zło, wyzwalał i dawał nadzieję – 
mówił hierarcha. Podkreślił, że 
św. Jan Paweł II był wielkim mi-
łośnikiem Ukrainy. – Niech jego 
postać umacnia jedność Kościoła 
katolickiego w różnych obrząd-
kach. Niech jego ekumeniczne 
świadectwo zbliży do siebie wy-
znania naszej ziemi. Niech ro-
śnie przyjaźń między sąsiednimi 
narodami. I niech postać ta coraz 
bardziej będzie częścią świado-
mości nowych pokoleń, które być 
może nie widziały tego na żywo, 
ale które mogą czerpać inspira-
cję i nadzieję ze św. papieża Jana 
Pawła II – życzył metropolita Bo-
rys Gudziak.

6 czerwca obok nowego ko-
ścioła pw. św. Jana Pawła II we 
Lwowie-Sokolnikach arcybi-
skup Mieczysław Mokrzycki 
poświęcił pomnik wielkiego pa-
pieża. Ofiarowali go dobroczyń-
cy: Jerzy Filip z Polski i Alek-
sander Połtaweć z Ukrainy.

Pomnik stanął po drugiej stro-
nie ulicy Stryjskiej, naprzeciwko 
hipodromu, gdzie 20 lat temu św. 
Jan Paweł II odprawił dwie Msze 
św.

– Z pewnością papież będzie 
błogosławił wszystkim, któ-
rzy tylko skierują wzrok, myśl 
ku niemu. Będzie to miejsce 
pielgrzymowania wielu wier-
nych, którzy będą czerpali siły 

i nadzieję na lepsze jutro po-
przez wstawiennictwo św. Jana 
Pawła II – powiedział metropo-
lita lwowski.

„
Figura św. Jana 
Pawła II jeszcze 

bardziej będzie nam 
przypominać tę jego 
historyczną wizytę, 
pielgrzymkę do Ukrainy, 
do archidiecezji lwowskiej 

ARCYBISKUP  
MIECZYSŁAW MOKRZYCKI 

Mszy św. dziękczynnej prze-
wodniczył biskup senior ode-
sko-symferopolski Bronisław 
Bernacki. W homilii arcybi-
skup Mieczysław Mokrzycki 
z wdzięcznością przypomniał, 
że we Lwowie papież beatyfiko-
wał arcybiskupa Józefa Bilczew-
skiego i ks. Zygmunta Goraz-
dowskiego, dzisiaj już świętych.

– Św. Jan Paweł II mówił o nich 
jako o świadkach miłości – za-
znaczył arcybiskup Mokrzyc-
ki. – Zatem warto po dwudziestu 
latach pytać, czy my jesteśmy 
świadkami miłości? Czy my 
idziemy wskazaną przez papieża 
drogą? Czy jego słowa zrobiły na 
nas wrażenie i przyczyniły się 
do naszego świadectwa miłości? 
– pytał metropolita lwowski.

Po zakończeniu liturgii bi-
skup Bronisław Bernacki 
i biskup kamieniecko-podol-
ski Leon Dubrawski, który ra-
zem z biskupem pomocniczym 
Edwardem Kawą uczestni-
czyli w koncelebrze, podzieli-
li się świadectwem zachowa-
nia wiary na terenach Ukrainy 
Wschodniej. Mówili również 
o kulcie św. Jana Pawła II.

Uroczystość zgromadzi-
ła wiernych z całego Lwowa. 
Przed rozpoczęciem Mszy św. 
Lwowski Teatr Chrześcijański 
„Emmanuel” przedstawił wy-
stęp „Papież we Lwowie”.

– Jako 18-letni młodzieniec 
byłem wtedy na spotkaniu Jana 
Pawła II z młodzieżą na Sicho-
wie we Lwowie, gdy lało się 
z nieba i papież żartował, że 
„deszcz pada, dzieci rosną” – 
wspominał parafianin Andrzej 
Czornyj. – Papież przyjeżdżał 
jako prorok naszych czasów. 
Przynosił Słowo Boże, które się 
zawsze wypełni. I to Słowo się 
wypełniło też w naszej rodzi-
nie. Bóg obdarzył nas – mamy 
siedmioro dzieci. Deszcz padał 
i dzieci urosły. Najstarsza ma 14 
lat, najmłodszy jeden miesiąc. 
Cieszymy się, że papież był tu-
taj. Dziękujemy Bogu za ten dar, 
że ze słowem przychodził, że 
dodawał odwagi, że życie wciąż 
trwa. Tym życiem jest Chry-
stus, który zawsze jest obecny 
w Kościele.

– Karol Wojtyła, Jan Paweł 
II to dla mnie osobiście zawsze 
była osoba święta – powiedział  
Mikołaj Najda z parafii kate-
dralnej. – 20 lat temu, gdy on 
był we Lwowie miałem 20 lat. 
Nigdy tego nie zapomnę. Moim 
marzeniem było dotknąć się 
papomobila, jednak to było 
niemożliwe. Było dużo ludzi. 
Padał deszcz. Gdy papież żar-
tował, że deszcz pada - dzieci 
rosną, wpadłem w komplek-
sy, bo jestem niskiego wzro-
stu, a zatem wybiegłem pod 
deszcz. Chciałem urosnąć cho-
ciaż na dwa centymetry. Teraz 
problemy ze wzrostem moich 
dzieci wynikają z genetyki. 
Idź w deszcz synu – żartuję. 

Myślę, że dzisiaj św. Jan Paweł 
II był obecny tutaj, wśród nas. 
Razem z nami. 

Obecny Eliasz Sassine, prze-
wodniczący wspólnoty maro-
nickiej na Ukrainie wspomniał 
o obchodach 20-lecia piel-
grzymki Jana Pawła II do Liba-
nu. – Z wizytą papieża łączy-
liśmy wielką nadzieję na pokój 
w tym kraju. Również na Ukra-
inie wezwał otworzyć drzwi dla 
Pana. On wzywał nas wszyst-
kich aby iść za Panem Jezusem 
– zaznaczył.

Z okazji 20. rocznicy piel-
grzymki papieża na Ukrainę 
parafia św. Jana Pawła II zorga-
nizowała w przyczepie tira mo-
bilne muzeum osobistych rze-
czy św. Jana Pawła II.

– Ponad 50 przedmiotów 
należy do arcybiskupa Mie-
czysława Mokrzyckiego, któ-
ry był sekretarzem osobistym 
papieża – powiedział ks. Grze-
gorz Draus, proboszcz parafii 
i kurator muzeum mobilnego. – 
Wśród eksponatów są: sutanna, 
ornaty, naczynia, krzyże, kieli-
chy liturgiczne. Jest też rękopis 
nieukończonego listu ze sło-
wami „Szanowna i droga Pani! 
Dopiero w ostatnich…”. Nie jest 
znany adresat listu, dlatego or-
ganizatorzy postawili przy nim 
zestaw kartek z cytatami pa-
pieża, które odwiedzający za-
bierają jako nauczanie od św. 
Jana Pawła II skierowane oso-
biście do nich. Muzeum „Dom 
św. Jana Pawła II” podróżuje 
po miejscach odwiedzanych 
przez papieża we Lwowie. Było 
już przy katedrze łacińskiej, 
przy naszym kościele św. Jana 
Pawła II. Muzeum uda się też 
pod grekokatolicką cerkiew 
w dzielnicy Sichów, gdzie bę-
dzie świętowana rocznica spo-
tkania z młodzieżą. Będzie też 
przy kościele św. Antoniego. 
Papieża tam nie było, ale przez 
przyjazd tam chcemy ukazać, 
że papież chciał przybyć do 
każdego domu. Muzeum dotrze 
też do podlwowskich Brzucho-
wic, gdzie trwa Kongres Rodzin 
– powiedział ks. Draus.

Wspomnieniami o piel-
grzymkach św. Jana Pawła do 
archidiecezji lwowskiej, w 1991 
roku do Lubaczowa i w 2001 
do Lwowa została wypełnio-
na konferencja, która odbyła 
się 28 czerwca we Lwowskiej 
Kurii Metropolitalnej z udzia-
łem arcybiskupa Mieczysława 
Mokrzyckiego. Współorgani-
zatorem była Polsko-Ukraiń-
ska Fundacja im. Ignacego Jana 
Paderewskiego.

20-lecie wizyty św. Jana 
Pawła II do Ukrainy obcho-
dzili również grekokatolicy. 
Uroczystościom w Stradczu 
koło dawnego Janowa oraz na 
Sichowie we Lwowie prze-
wodniczył zwierzchnik Ukra-
ińskiego Kościoła greckokato-
lickiego arcybiskup większy 
Światosław Szewczuk. W mu-
kaczowskiej diecezji grecko-
katolickiej podporządkowanej 
bezpośrednio Stolicy Apostol-
skiej uroczystości odbyły się 
w Użgorodzie.

20-lecie wizyty św. Jana Pawła II na Ukrainę
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Wieczorem 27 czerwca 
odbył się koncert 
młodych muzyków 
z Polski - Stanisława 
Łopuszyńskiego 
(klawesyn) i Julii 
Łopuszyńskiej (harfa). 
Są rodzeństwem. Dwa 
dni wcześniej Stanisław 
wystartował na rowerze 
z Zamościa, aby w ciągu 
trzech tygodni pokonać 
ponad 1400 kilometrów 
na terenach Ukrainy 
i Mołdowy dając po drodze 
koncerty charytatywne. 

KONSTANTY CZAWAGA

„Lubię grać i jeździć na ro-
werze” – wyjaśnił Stanisław 
Łopuszyński

Projekt, który jest autorskim 
połączeniem wielu aspektów 
życia społeczno-kulturalnego, 
muzyki, historii, sportu, inte-
gracji otrzymał wsparcie m.in. 
Konsulatów Generalnych RP 
we Lwowie, Łucku, Winni-
cy. Patronat medialny nad tym 
przedsięwzięciem objął „Nowy 
Kurier Galicyjski”.

Koncert w lwowskiej Ba-
zylice Metropolitalnej zebrał 
gromkie brawa. Była obecna też 
rodzina, która specjalnie przy-
jechała z Polski.

– Jestem pod wrażeniem 
z koncertu – powiedziała dla 
Kuriera Danuta Tupyś, para-
fianka katedry. – To tak jak bym 
przeniosła się do XVI wieku. 
Harfa i klawesyn to coś wspa-
niałego. Nigdy takiego nie było 
w naszej katedrze. Bardo fajnie 
było, naprawdę. Romantycznie.

Wraz z proboszczem ks. Ja-
nem Niklem był też obecny ks. 
dr Krzysztof Szebla, specjalista 
muzyki sakralnej. 

– Po dłuższej przerwie spo-
wodowanej kwarantanną nasza 
katedra mogła po raz pierwszy 
delektować się takim recitalem. – 
powiedział. – Koncert faktycznie 
niezwykły, na dwa instrumenty, 
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które są instrumentami raczej 
schowanymi w orkiestrze ba-
rokowej czy orkiestrze symfo-
nicznej. Dzisiaj i pani Julia, i pan 
Stanisław Łopuszyńscy zapre-
zentowali nam bardzo zróżni-
cowany repertuar tych wieków, 
kiedy te instrumenty rozbrzmie-
wały. To rzeczywiście wielka 
przyjemność słuchać tego kon-
certu i delektować się muzyką 
reprezentującą różne style. 

Nie ukrywali swoich emocji 
sami muzykanci.

– Jesteśmy wniebowzięci, 
będąc tutaj w jakże wspania-
łym miejscu tak ważnym dla 
historii i kultury Polski – mó-
wił Stanisław Łopuszyński. 
– 20 lat temu, podczas wizyty 
do Lwowa w tym samym miej-
scu był obecny św. Jan Paweł II, 
więc nie ominął nas zaszczyt 
najwyższej klasy. Zagraliśmy 
przede wszystkim naszą wła-
sną kompozycję. Zagraliśmy 
muzykę francuską, baroko-
wą, ale też z XIX–XX wieku. 
Wykonam również koncerty 
w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Złoczowie, Tarnopolu, 
Jazłowcu. Potem będzie Cho-
cim. Następnie przejazd przez 
Mołdawię – Słoboda Raszków, 

Kiszyniów, Tyraspol. Potem 
przywitam się z Morzem Czar-
nym w Białogrodzie nad Dnie-
strem i zakończę wszystko 
w Odessie 16 lipca w Centrum 
Kultury Bułgarskiej.

– To jest niesamowite – grać 
w tak pięknym miejscu – doda-
ła Julia Lopuszyńska. – Katedra 
bardzo sprzyja harfie, ponieważ 
jej dźwięk który rozbrzmiewa 
w tym świecie, staje się tutaj 
częścią czegoś więcej. To dla 
artysty ogromna radość – grać 
w ten sposób. Tym razem harfa 
była wypożyczona od świet-
nej harfistki lwowskiej Oksa-
ny Kułyk, dzięki temu mogłam 

wykonać dla państwa koncert 
w katedrze lwowskiej.

Stanisław Łopuszyński (ur. 
w 1993 r. w Lille) – klawesyni-
sta i pianista, konferansjer, ma-
gister sztuki, absolwent klasy 
klawesynu prof. Lilianny Sta-
warz (UMFC), laureat licznych 
konkursów, działacz społeczny. 

Od 2012 roku ze swoją sio-
strą Julią Łopuszyńską współ-
tworzy duet harfowo-klawesy-
nowy „Harp&Chords”, a dzięki 
swoim szerokim zainteresowa-
niom swobodnie porusza się we 
wszystkich stylach. Artysta spe-
cjalizuje się także w improwizacji 

(fortepian, klawesyn), aranżacji 
utworów i piosence aktorskiej, 
jest członkiem jednego z naj-
lepszych teatrów improwizacji 
w Polsce – BCA Flash. 

W latach 2014–2016 był ko-
ordynatorem Juwenaliów Ar-
tystycznych. Pracował przy 
tworzeniu ogólnopolskiego 
Festiwalu Mikstury Kultury 
(2016–2018), a od 2019 roku 
współorganizuje polską edycję 
międzynarodowego festiwa-
lu „Bach in the Subways”. Jego 
ostatnim przedsięwzięciem 
jest inauguracja festiwalu „Tak 
brzmi październik”, finanso-
wany przez stypendium m. St. 
Warszawy, a obecnie realizuje 
Zamość–Odessa Tour 2021. 

Julia Łopuszyńska urodziła 
się w Warszawie, gdzie w wie-
ku 6 lat rozpoczęła edukację 
muzyczną na harfie. Nauki gry 
przez następne 12 lat pobierała 
u dr Anny Sikorzak-Olek. Do 15 
roku życia uczyła się również 
gry na skrzypcach. W 2014 
roku rozpoczęła studia na Aka-
demii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowi-
cach w klasie prof. Helgi Storck, 
natomiast studia magisterskie 
ukończyła w Zürcher Hoch-
schule der Kunst w klasie prof. 
Sarah O’brien.

Julia była stypendystką 
Młodej Polski MKiDN, a także 
stypendium L. Pagi. Jest lau-
reatką wielu krajowych i mię-
dzynarodowych konkursów 
muzyki solowej i kameralnej 
(m.in.: Włochy, Polska, Ukra-
ina, Niemcy, Słowenia, Czechy). 
Została również zaproszona 
do występów na Światowym 
Kongresie Harfowym w Am-
sterdamie (2008) oraz w Hong 
Kongu (2017). W 2021 ukoń-
czyła Zürcher Hochschule der 
Kunst (prof. Sarah O’brien). Od 
tego czasu współpracuje z or-
kiestrami i koncertuje. Tworzy 
wspólnie ze swoim bratem – 
Stanisławem Łopuszyńskim 
(klawesyn) duet Harp&Chords. 
Lubi też jeździć na rolkach. 

Zamość-Odessa: na rowerze i z koncertami

Wspomnienia o produkcji 
we lwowskim zakładzie 
jubilerskim medalu 
z wizerunkiem Ojca 
Świętego Jana Pawła II 
i takiegoż znaczka na 
klapę marynarki czy do 
innego ubioru na wizytę 
papieża w Polsce.

W 1991 roku do naszego za-
kładu jubilerskiego przyszło 
zamówienie na wykonanie bi-
tego medalu z wizerunkiem 
Jana Pawła II i takiegoż znacz-
ka do ubioru pielgrzymów. 
Technolodzy i medalierzy za-
częli się zastanawiać jak me-
dal ma wyglądać i skąd wziąć 
prawidłowy wzór. Wówczas 
zwrócili się do mnie, ponie-
waż od 1968 roku pracowałem 
jako złotnik w tym zakładzie, 

i do laboratorium metrologicz-
nego. Oprócz tego wiedzieli, 
że jestem ministrantem kate-
dralnym, znam się na szatach 
kapłańskich i mogę im dużo 
podpowiedzieć, jak ma wyglą-
dać postać papieża na projek-
cie medalu o średnicy 35 mm 
i znaczka o średnicy 24 mm. 

Zadanie było ambitne, gdyż 
medal i znaczki miały się ro-
zejść po świecie. Musiałem się 

dobrze zastanowić. W końcu 
znalazłem odpowiedni obra-
zek: postać Jana Pawła II z wy-
soko wzniesioną prawą dło-
nią w geście błogosławiństwa, 
w lewej zaś trzymająca pastorał 
z ukrzyżowanym Chrystusem. 
Przekazałem ten obrazek głów-
nemu technologowi zakładu 
i projekt został przyjęty. Pierw-
szą funkcją było wygrawero-
wanie medalu w odpowiedniej 

skali i wykonał je też Polak Lu-
bomierz Lubowski. 

Medal na wizytę Jana Paw-
ła II do Polski, gdzie w Luba-
czowie pielgrzymi z Ukrainy 
spotkali się z papieżem, był 
tłoczony ze srebra o grubości 4 
mm i średnicy 35 mm, zaś zna-
czek dla pielgrzymów był tło-
czony z aluminium o średni-
cy 24 mm, z napisem „Wizyta 
w Polsce 1991”, u dołu pod wi-
zerunkiem postaci jest napis 
„Jan Paweł II”. 

Papież na tym 
wizerunku jak gdyby 
błogosławi wszystkie 
narody za wschodnią 
granicą Polski, 
ponieważ nie było  
wtedy wiadomo czy 
Jan Paweł II nawiedzi 

kiedyś te kraje. Dopiero 
po dziesięciu latach 
został zaproszony 
na Ukrainę w 2001 
roku i przybył do 
Lwowa, spełniając swe 
marzenie. 

Nie wiem ile wyprodukowa-
no medali z wizerunkiem Jana 
Pawła II i ile wybito znaczków. 
Wiem jedynie, że każda gru-
pa pielgrzymów była zaopa-
trzona w odpowiednią ilość 
egzemplarzy. 

Co jeszcze mógłbym dodać 
– tłoczenie medalu ze srebra 
odbywało się na prasie o hy-
draulicznej sile 500 ton, żeby 
odbicie Jana Pawła II było do-
kładne i precyzyjne.

 
STANISŁAW DURYS

Lwowskie medale i znaczki na wizytę Jana Pawła II do Lubaczowa
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Prasa polska  
o Ukrainie

OPRACOWAŁ  
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

 – Liderzy NATO potwier-
dzili, że Ukraina będzie 

członkiem Sojuszu i że Plan Działań na 
rzecz Członkostwa jest integralną częścią 
procesu uzyskania członkostwa – oświad-
czył po szczycie NATO prezydent Ukrainy 
Wołodymyr Zełenski. Odnosząc się do tej 
kwestii prezydent USA Joe Biden ocenił, 
że Ukraina wciąż musi walczyć z korupcją 
i spełnić inne kryteria. W Brukseli odbył 
się jednodniowy szczyt NATO. W składa-
jącej się z 79 punktów deklaracji końcowej 
przywódcy państw członkowskich po-
twierdzili poparcie dla „integralności tery-
torialnej i suwerenności Ukrainy w uzna-
nych przez społeczność międzynarodową 
granicach” oraz zapewnili, że nie uznają 
aneksji Krymu przez Rosję.

– Ponawiamy decyzję podjętą na szczy-
cie w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zo-
stanie członkiem Sojuszu z Planem Działań 
na rzecz Członkostwa (Membership Action 
Plan, MAP) jako integralną częścią tego 
procesu – czytamy w deklaracji, w której 
zaznaczono, że Ukraina powinna wyko-
rzystać wszystkie mechanizmy dostępne 
w ramach Komisji NATO-Ukraina (NUC), by 
zrealizować reformy związane z jej aspira-
cjami do członkostwa w NATO i wdrożyć 
standardy Sojuszu. Dokument stwierdza 
też, że kluczowe znaczenie dla Ukrainy 
będą miały szeroko zakrojone reformy, 
w tym walka z korupcją i decentralizacja.

Do kwestii Ukrainy odniósł się na 
konferencji prasowej w poniedziałek wie-
czorem prezydent USA Joe Biden. – Jako 
sojusznicy wspieramy suwerenność i in-
tegralność terytorialną Ukrainy – powie-
dział. Amerykański przywódca został 
zapytany o stanowisko Ukrainy, która 
domaga się czytelnego sygnału w sprawie 
Planu Działań na rzecz Członkostwa. Od-
nosząc się do ewentualnego przystąpienia 
Ukrainy do MAP Biden stwierdził: - To za-
leży, czy spełnią kryteria. Faktem jest, że 
wciąż muszą walczyć z korupcją, że wciąż 
muszą spełnić inne wymagania, by dostać 
się do MAP. Biden zastrzegł, że decyzja 
o tym, czy Ukraina będzie mogła stać się 
częścią NATO nie zależy od niego, lecz od 
Sojuszu.

LIDERZY NATO POTWIERDZILI, ŻE 
UKRAINA BĘDZIE CZŁONKIEM SOJUSZU. 

ZEW, 14.06.2021

Przewodniczący Rady 
Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkow 
powiedział, że teoretycznie możliwe jest 
wznowienie dostaw wody na Krym, ale 
trzeba wiedzieć, na jakie ustępstwa go-
towa jest Rosja. Poinformował o tym pod-
czas konferencji prasowej, komentując 
wypowiedzi doradcy ds. polityki informa-
cyjnej ukraińskiej delegacji w Trójstronnej 
Grupie Kontaktowej Ołeksija Arestowicza 
o ustępstwach w sprawie zaopatrzenia 
Krymu w wodę.

Razumkow stwierdził, że chciałby sły-
szeć takie komentarze „nie od przedstawi-
ciela Trójstronnej Grupy Kontaktowej, ale 
od tych, którzy są znacznie głębiej zanu-
rzeni w tym procesie”.

– Teoretycznie wszystko jest możliwe, 
ale trzeba poznać całą paletę pytań. Bo to 
nie tylko kwestia dostarczania wody na 
Krym, pojawiają się ze strony Arestowi-
cza jakieś uwagi, że ktoś pójdzie na jakieś 
ustępstwa. Na jakie? To nieprofesjonalne 
i staram się nie komentować nieprofesjo-
nalnych rzeczy – wyjaśnił.

8 czerwca rzecznik MSZ Ołeh Niko-
łenko powiedział, że „stanowisko Ukrainy 
pozostaje niezmienione. Woda z Dniepru 
popłynie tylko na nie okupowany przez 
Rosję Krym”.

WZNOWIENIE DOSTAW WODY NA 
KRYM JEST TEORETYCZNIE MOŻLIWE. 

14.06.2021 

Minister spraw zagranicz-
nych Ukrainy Dmytro Kuleba skomento-
wał spotkanie prezydenta USA Joe Bidena 
z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. 
Powiedział, że z zadowoleniem przyjął 
„twarde słowa” prezydenta USA Joe Bide-
na. Twierdzi też, że negocjacje te nie wzbu-
dziły na Ukrainie żadnych obaw.

– Ten szczyt pokazał, że Ameryka wró-
ciła i nadszedł czas, aby zmusić Rosję do 
wycofania się z Ukrainy – powiedział. Za-
znaczył, że „Putin nie zobaczył ze strony 
USA żadnych zaproszeń do targowania się 
w sprawach Ukrainy”.

– A to ma fundamentalne znaczenie, bo 
ustaliliśmy z USA, że bez Ukrainy nie bę-
dzie rozmów o Ukrainie, i Ameryka słowa 
dotrzymała – podkreślił. Zwrócił też uwa-
gę na fakt, że Rosja nie ma prawa weta 
wobec przystąpienia Ukrainy do NATO. 
Dodał, że Ukraina wzmaga „presję słow-
ną” na przystąpienie do NATO.
„AMERYKA POWRÓCIŁA” – KOMENTARZ 

MSZ UKRAINY O ROZMOWACH BIDENA 
Z PUTINEM. 17.06.2021 

Tuż przed szczytem prezy-
dent Wołodymyr Zełenski 

w wywiadzie dla zachodnich agencji mó-
wił: – Bardzo bym chciał od prezydenta 
Stanów Zjednoczonych konkretów dla 
Ukrainy. Ukraina wyciąga wnioski po 
szczycie NATO i spotkaniu w Genewie. Ki-
jów oczekuje od Zachodu konkretów.

– Wniosek dla nas jest prosty. Za pleca-
mi Ukrainy o jej losie nie zadecydowali, ale 
niespecjalnie nam też pomogli – podsumo-
wał genewski szczyt prezydentów Rosji 
i USA ukraiński portal LB.ua. Biden dekla-
rował poparcie dla integralności teryto-
rialnej Ukrainy, Putin odesłał do „porozu-
mień mińskich” i stwierdził, że Moskwa nie 
ma „żadnych zobowiązań” wobec Kijowa.

Jednak w komunikacie po szczycie 
sojuszu konkretów zabrakło. Utrzymano 
deklarację z 2008 roku, że Ukraina „sta-
nie się członkiem NATO” i kiedyś otrzyma 
MAP. Ale żadnych terminów nie podano. 
Biden tłumaczył, że Ukraina przystąpi 
do NATO, ale najpierw „musi zwalczyć 
korupcję”.

– Gdy przyjmowano Albanię i Bułgarię 
do NATO, czy nie było tam korupcji? – ko-
mentuje dla „Rz” Ołeksij Arestowycz, do-
radca w biurze prezydenta Zełenskiego. 
– 100-tysięczne rosyjskie wojsko tłoczy 
się przy naszej granicy i za chwilę zaczyna 
wielkie manewry. Niejasna jest sytuacja 

z Nord Stream 2, bo de facto ucinają nam 2 
mld dolarów rocznie i narażają nasze bez-
pieczeństwo. Możliwe, że za chwilę Rosja 
połknie Białoruś i nasza linia frontu z Ro-
sją zwiększy się o tysiąc kilometrów. Nasi 
żołnierze giną od siedmiu lat, a nas wciąż 
klepie się po ramieniu i mówi, że musimy 
poczekać – twierdzi.

SIÓDMY ROK ZACHÓD JEDYNIE KLEPIE 
UKRAINĘ PO RAMIENIU.  

RUSŁAN SZOSZYN, 17.06.2021 

– Moim zdaniem to było 
typowe spotkanie rozpo-

znawcze, trochę partia szachów zakoń-
czona remisem, żadnego przełomu – mó-
wił w RMF FM były prezydent, Aleksander 
Kwaśniewski o szczycie z udziałem Joe 
Bidena i Władimira Putina w Genewie.

– Zerwanie mostów nikomu by nie 
służyło – dodał były prezydent. – Biden 
pokazał, gdzie są amerykańskie czerwone 
linie, dotyczące Ukrainy, nietraktowanie 
Aleksieja Nawalnego tak, że skończy się to 
tragedią. Ja myślę, że to wszystko usłyszał 
Putin - mówił Kwaśniewski.

– Nie tak dawno 100 tysięcy żołnierzy 
rosyjskich było przy granicy ukraińskiej, 
natomiast wycofali ich, jak się okazało, 
że jest możliwość spotkania z Bidenem – 
zauważył. – Z punktu widzenia strategii 
politycznej Bidena było to spotkanie uda-
ne – podsumował Kwaśniewski.

– Lider supermocarstwa powinien 
utrzymywać dialog i robić swoje – podsumo-
wał. – Polityka albo składa się z dialogu, albo 
składa się z wojny. Alternatywą dla braku 
dialogu jest zamrożenie relacji i konflikt. Ja 
wybieram dialog – mówił Kwaśniewski.

KWAŚNIEWSKI O SPOTKANIU  
BIDEN-PUTIN: ALBO DIALOG,  

ALBO WOJNA. ARB, 18.06.2021

Szefowie MSZ Ukrainy 
i Polski, Dmytro Kułeba 
i Zbigniew Rau, podczas spo-

tkania w Turcji skoordynowali swoje stano-
wiska w sprawie przeciwdziałania budowie 
gazociągu Nord Stream 2 i potwierdzili, że 
projekt niesie zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa - podało w sobotę MSZ w Kijowie.

– Dmytro Kułeba i Zbigniew Rau po-
twierdzili, że rosyjski projekt Nord Stream 
2 niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa 
obu krajów i Europy w ogóle, skoordyno-
wali stanowiska co do przeciwdziałania 
jego wcieleniu” – czytamy w komunikacie 
biura prasowego resortu. – Strony tak-
że omówiły przygotowania do spotkania 
w ramach Trójkąta Lubelskiego, które od-
będzie się wkrótce w Wilnie - dodano.

Kułeba wyraził wdzięczność polskie-
mu ministrowi za niezmienne wsparcie 
ze strony Polski dla ukraińskiego kursu 
w stronę członkostwa w UE i NATO.

Szefowie polskiej i ukraińskiej dyplo-
macji biorą udział w Antalya Diplomacy 
Forum, konferencji międzynarodowej 
i miejscu dialogu politycznego i eksperc-
kiego o globalnych wyzwaniach dla poko-
ju, bezpieczeństwa i rozwoju.

Szefowie MSZ Ukrainy i Polski sko-
ordynowali swoje stanowiska w sprawie 
Nord Stream 2.

NATALIA DZIURDZIŃSKA, 19.06.2021

Portal politico.com 
ujawnił, że administracja 

Joe Bidena w ramach „ocieplania atmosfe-
ry” przed szczytem w Genewie tymczaso-
wo zamroziła wart 100 mln dolarów pakiet 
pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jane Psa-
ki, rzeczniczka Białego Domu, w specjalnej 
wypowiedzi wyśmiała te doniesienia do-
dając przy tym, że intencje administracji 
są odwrotne o czym ma świadczyć fakt, 
iż w tygodniu poprzedzającym szczyt Sta-
ny Zjednoczone zdecydowały o kolejnym 
pakiecie pomocy wojskowej, tym razem 
o wartości 150 mln dolarów. Dodała przy 
tym, iż Biały Dom jest gotów udzielić Kijo-
wowi jeszcze większej pomocy wojskowej, 
jeśli Moskwa zdecyduje się na „przekro-
czenie czerwonej linii” jaką według Psaki 
jest przekroczenie przez jej oddziały rosyj-
sko – ukraińskiej granicy. 

Brytyjski tygodnik The Economist na-
pisał, że w trakcie rozmów Biden i Putin 
podzielili poruszane przez siebie tematy 
na trzy koszyki. W pierwszym znalazły 
się kwestie, w których Rosja i Stany Zjed-
noczone mogą osiągnąć porozumienie 
i zacząć ze sobą współpracować. Sprawy 
Ukrainy miały znaleźć się w drugim koszy-
ku, zawierającym trudne kwestie, w któ-
rych nie ma szans na porozumienie.

Wydaje się, że w Waszyngtonie trwa 
jeszcze dyskusja na temat najlepszego 
kształtu polityki wobec Kijowa, a wysy-
łane przez Bidena i przedstawicieli jego 
administracji sygnały na ten temat są 
dwuznaczne. Michael O’Hanlon z The 
Washington Post uważa, że „zaprosze-
nie Ukrainy do NATO będzie poważnym 
błędem strategicznym”. Podobnie zresz-
tą jest, w jego opinii, w przypadku Gru-
zji. Przede wszystkim z tego powodu, że 
obydwa kraje mają wiele historycznych 
związków z Rosją, mało tego, postrzegane 
są w Moskwie w kategoriach przestrzeni 
rosyjskiej. 

Zaś w wywiadzie w The Financial Ti-
mes z Vladislawem Surkowem polityk 
mówi, że „tak długo póki nie osiągniemy 
naszych celów” konflikt na Ukrainie będzie 
trwał. Oczywiście deklaracje Surkowa opi-
sują raczej stan nastrojów rosyjskich elit 
strategicznych i długofalowe cele Mo-
skwy, niźli zapowiadają ewentualne nego-
cjacje za plecami Kijowa. 

ROSJA CHCE SKŁONIĆ WASZYNGTON  
DO ROZMÓW O STATUSIE UKRAINY.  

MAREK BUDZISZ, 19.06.2021

Londyn pomoże Ukrainie 
m.in. zbudować dwie nowe 

bazy marynarki wojennej. Ukraiński 
resort obrony poinformował, że memo-
randum dotyczące realizacji wspólnych 
projektów w dziedzinie marynarki wojen-
nej, zostało podpisane w poniedziałek na 
pokładzie brytyjskiego niszczyciela rakie-
towego HMS Defender. Brytyjską stronę 
reprezentował Jeremy Quin, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Obrony Wielkiej 
Brytanii, odpowiedzialny za zamówienia 
obronne. Z ukraińskiej strony dokument 
podpisał szef Rady Bezpieczeństwa i Obro-
ny Ołeksij Daniłow.

Wielka Brytania i Ukraina będą 
wspólnie budowały i projektowały okrę-
ty wojskowe, a Londyn pomoże Ukraiń-
com zmodernizować stocznie. Co więcej, 
z podpisanego memorandum wynika, że 
brytyjska strona pomoże Ukrainie wy-
budować dwie nowe bazy marynarki 
wojennej. 

To pokłosie jesiennej wizyty ukra-
ińskiego prezydenta Wołodymyra Ze-
łenskiego w Wielkiej Brytanii. Wtedy, 
w Londynie, zapadła decyzja o udzie-
leniu Ukrainie kredytu w wysokości 
1,25 mld funtów na budowę kutrów 
wojennych.

WIELKA BRYTANIA ODBUDUJE 
UKRAIŃSKĄ MARYNARKĘ WOJENNĄ. 

RUSŁAN SZOSZYN, 22.06.2021

Prezydent Ukrainy Woło-
dymyr Zełenski poinformował, że Ukraina 
i Gruzja zamierzają zacieśnić współpracę 
dwustronną w sferze bezpieczeństwa 
w regionie Morza Czarnego.

– Jednym z głównych zadań Ukrainy 
i Gruzji jest wzmocnienie współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie 
Morza Czarnego. Morze Czarne powinno 
być bezpiecznym obszarem, wolnym dla 
żeglugi – powiedział Zełenski po spotkaniu 
z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili.

Zełenski zauważył, że Ukraina już ak-
tywnie pracuje, aby wzmocnić współpra-
cę w tym regionie z krajami partnerskimi, 
w tym Gruzją. – Mam nadzieję, że wkrótce 
zobaczymy postępy – powiedział Zełen-
ski. Podczas spotkania prezydent Ukrainy 
wyraził wdzięczność prezydent Gruzji za 
wspieranie suwerenności i integralności 
terytorialnej państwa.

Strony chcą również zintensyfiko-
wać współpracę gospodarczą. Zdaniem 
Zełenskiego wymiana handlowa między 
oboma krajami wzrośnie w 2021 roku o 25 
procent.

UKRAINA I GRUZJA ZAMIERZAJĄ 
ZACIEŚNIĆ WSPÓŁPRACĘ W REGIONIE 

MORZA CZARNEGO. 23.06.2021 

Przywódcy państw UE 
rozważą na czwartkowym 

szczycie czy doprowadzić do szczytu 
z udziałem prezydenta Rosji, Władimira 
Putina, w ramach nowej strategii odno-
śnie relacji z Moskwą, które obecnie miały 
wpaść w „negatywną spiralę”.

Ambasadorowie Francji i Niemiec przy 
UE zaproponowali w środę, by zorganizo-
wać szczyt UE z Putinem, który miałby 
pomóc w poprawie relacji między Moskwą 
a Brukselą. Propozycja pojawiła się po 
szczycie z udziałem Joe Bidena i Władimi-
ra Putina w Genewie.

– My, jako Unia Europejska, musimy 
szukać bezpośredniego kontaktu z Rosją 
i rosyjskim prezydentem - powiedziała 
ustępująca kanclerz Niemiec, Angela Mer-
kel, w swoim ostatnim wystąpieniu w Bun-
destagu. – Nie wystarczy, by prezydent 
USA rozmawiał z prezydentem Rosji. Unia 
Europejska także musi stworzyć forum 
dialogu – dodała Merkel.

O konieczności dialogu z Rosją mówił 
w rozmowie z Reutersem szef MSZ Ukra-
iny, Dmytro Kuleba. – Nie możemy izolo-
wać Rosji, ponieważ Rosja jest rzeczywi-
stością, od której nie uciekniemy. Musimy 
motywować Moskwę, aby wstrzymała się 
od agresywnych działań – mówił Kuleba.
NIEMCY I FRANCJA PROPONUJĄ SZCZYT 

UE-PUTIN. ARB, 24.06.2021

– Ciąg dalszy polityki ugła-
skiwania Rosji, wbrew fak-

tom – pisze Jacek Saryusz-Wolski, komen-
tując pomysł zaproszenia Rosji na wspólny 
szczyt z państwami Unii Europejskiej.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości po-
wołuje się na tekst „Financial Times”, który 
mówi o pomyśle zbliżenia Unii z Kremlem. 
Stać mają za tym Merkel i Macron.

– Berlin i Paryż proponują reset w rela-
cjach Unii Europejskiej z Moskwą – czytamy. 
– Niemcy i Francja wzywają Unię Europej-
ską do stworzenia nowej strategii zbliżenia 
z Rosją – dodaje „FT”. Jak wynika z tekstu, 
Merkel przeprowadziła konsultacje nie tylko 
z prezydentem Francji. Miała też rozmawiać 
z premierem Włoch, Mario Draghim.

Działania europejskich gigantów 
skomentował też europoseł PiS, Jacek 
Saryusz-Wolski:

– Niemcy i Francja proponują pełno-
wymiarowy, od dawna zaniechany, szczyt 
UE27+Rosja, w przeddzień Rady Europy. 
Jest to ciąg dalszy polityki ugłaskiwania 
Rosji, wbrew faktom – czytamy.

JACEK SARYUSZ-WOLSKI ALARMUJE 
WS. POLITYKI UGŁASKIWANIA ROSJI, 

24.06.2021
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Wiele już razy dzieliłem 
się z czytelnikami 
przezacnego „Nowego 
Kuriera Galicyjskiego” 
spostrzeżeniem, że 
przynajmniej od lat kilkunastu 
poziom prowadzonych 
w „przestrzeni publicznej” 
dyskusji, sporów, i kłótni 
wszelakich jest katastrofalnie 
niski. Nie ma znaczenia 
to gdzie takie dyskusje się 
„wiedzie” i nieważne na jaki 
temat. Polska, Ukraina. 
USA, Niemcy, Kanada, 
„wyspy”... Polityka, COVID-19, 
historia, gospodarka, 
geografia, astronomia 
nawet! Brak zdrowego 
rozsądku, ignorancja, 
wrzaski i chamstwo stały 
się nieodłączną częścią 
większości dzisiejszych 
„debat” i niestety zmiany tego, 
przynajmniej w najbliższej 
przyszłości, się nie 
spodziewam.

ARTUR DESKA

Uporczywie i nieuleczalnie 
trwając przy idealistycz-
nym pojmowaniu świa-

ta, we wszystkim doszukuję 
się sensu – także w prowadze-
niu sporów, dyskusji i debat. 
W moim rozumieniu, powin-
ny być one „drogą” prowadzącą 
do szlachetnego celu, instru-
mentem pozwalającym prze-
kazywać wiedzę, przedstawiać 
ocenę, wyjaśniać niezrozumia-
łe, demonstrować punkty wi-
dzenia, konfrontować opinie, 
znajdować prawdę, korygować 
błędy, rozwiązywać problemy. 
Powinny być kulturalne, lo-
giczne, rzeczowe. Wykazując 
pomyłki i błędy, udowadniając, 
iż one są błędami właśnie, po-
winny jednocześnie pamiętać 
o tolerancji i szacunku. Oczy-
wiste to wszystko, banalne? 
Ależ tak! Tyle, że jest to oczy-
wiste i banalne tylko teore-
tycznie. Realnie – tak uważam 
– większość z toczących się 
dzisiaj „rozmów” absolutnie po-
wyższemu nie służy! Nie służy 
temu „wiedza” dyskutantów, 
nie służy temu cel tych dyskusji 
(ten prawdziwy, a nie deklara-
tywny), nie służy temu kultura 
i forma wyrażania sądów. Po-
strzegam to od lat i to nie tyl-
ko na polskim czy ukraińskim 
„podwórku” – jak toczone są te 
spory, jak wyglądają medial-
ne starcia i jak rozumiane jest 
to, co ogólnie nazywamy „ko-
munikacją międzyludzką”. Cóż, 
jako rzecze klasyk (Max Para-
dys – „Seksmisja”): „ciemność 
widzę, widzę ciemność...”

Większość sporów i dysku-
sji została przeniesiona „do In-
ternetu”. To on stał się „areną 
bojów wszelakich” i dla takich 
jest (przez niemal wszystkich) 
używany – prezydenci, polity-
cy, eksperci, dziennikarze, „in-
ternauci” (w tym – „pieniacze”). 
Internetowe strony rządów, 
instytucji, partii i osób. Inter-
netowe wydania gazet i arty-
kuły. „Tweety”, wpisy, komen-
tarze na portalach przeróżnych 

„społeczności” – oto jest to, co 
dzisiaj stało się ważne, co jest 
opiniotwórcze, dookoła czego 
toczą się spory. W naszych cza-
sach „żywy” dialog zaczyna być 
rzadkością, zaś dla wielu, „wir-
tualna rzeczywistość” stała sie 
ważniejsza od „realu”.

Niestety, przeniesienie 
„płaszczyzny komunikacji” do 
Internetu nie same pozytywy 
niesie. Co paradoksalnie, zale-
ty i wady wynikają z tych sa-
mych przesłanek – szybkość 
przekazu, nieograniczona wol-
ność przekazu, zasięg przekazu, 
powszechność dostępu. Teore-
tycznie – same plusy! Jednak 
praktyka dowodzi, że „nie do 
końca” tak jest. Wszystko bo-
wiem zależy od tego, kto i jak 
z tych „zalet” korzysta. Mimo-
wolnie przychodzi mi na myśl 
powiedzonko (przepraszam 
bardzo – moim zamiarem nie 
jest obrażanie kogokolwiek) 
„o małpie i brzytwie”... Najdo-
skonalszy instrument dany 
w ręce komuś, kto nie potrafi 
(nie chce) z niego ROZUMNIE 
i ODPOWIEDZIALNIE korzy-
stać to zagrożenie. Uzasadniać 
tego nie będę – zbyt oczywiste. 

Nie inaczej jest z Internetem. 
Dożyliśmy czasów, w których 
dostęp do niego mają prak-
tycznie wszyscy (przynajmniej 
w „krajach rozwiniętych”). Nie-
mal w każdym domu jest kom-
puter, tablet, smartfon i możli-
wość „wejścia do sieci”. Super! 
Tyle tylko, że ta powszechność 
bywa także zagrożeniem. Nie, 
nie zamierzam o jakichś „wiel-
kich” niebezpieczeństwach pi-
sać (chociaż są i takie) – chcę 
zwrócić uwagę jak owa szyb-
kość przepływu informacji 
i sądów, powszechność dostę-
pu do ich tworzenia, nieogra-
niczona swoboda i praktycznie 
brak jakiejkolwiek odpowie-
dzialności za internetowe dzia-
łania (są wyjątki) wpływa na 
jakość dyskusji.

W ostatnich latach XX wieku, 
kiedy to świat cieszył się jeszcze 
ostatnimi chwilami „nieinter-
netowego życia”, wszelkie teo-
rie, idee, oceny i myśli, przed ich 
rozpowszechnieniem, musiały 
przejść przez redakcyjne „sita”. 
Nie, nie o cenzurę chodzi! Spra-
wa w tym, że jeśli, powiedzmy, 
w 1998 roku do jakiejś redakcji 

(gazety, radio, TV) przyszedłby 
ktoś z prośbą o wydrukowa-
nie (wyemitowanie) materiału 
o tym, że np. „Ziemia jest pła-
ska”, to z pewnością 99,999% 
śmiem twierdzić, redakcji wy-
starczyłoby zdrowego rozsądku 
by taki materiał odrzucić, lub 
umieścić między facecjami. Do 
tego, nawet zamieszczony jako 
dykteryjka, materiał ten nie 
byłby anonimowy – do redak-
cji przyniosłaby go realna, kon-
kretna osoba. Na koniec – jeśli 
w tym materiale znajdowałby 
się passus drwiący, obrażający 
lub grożący tym, którzy w „pła-
skość Ziemi” nie wierzą – moż-
liwe, że przyszło by jej/jemu za to 
odpowiedzieć.

„W Internetach” nie ma re-
dakcji! To znaczy teoretycznie 
jest – przeróżni administra-
torzy, moderatorzy i inni. Jed-
nak z uwagi na powszechność 
dostępu do Internetu i ogrom 
umieszczanych w nim (w każdej 
sekundzie) materiałów nie są 
oni w stanie „wyłapać” WSYST-
KICH bzdur, chamstwa i gróźb. 
Do tego, owi administratorzy 
i moderatorzy często sami sta-
ją się stroną sporów, porzucając 
obiektywizm i dając się porwać 
ich biegowi. Na koniec, wielu 
z tych „internetowych redak-
torów” wiedzą i kulturą dysku-
sji (delikatnie ujmując) niewiele 
odbiega od tych, których „kon-
trolują”. Powtórzę – „w Inter-
netach” nie ma redakcji, a jeśli 
nawet formalnie są, to formal-
ne i iluzoryczne tylko.  Nie ma 
więc tam „sita” odsiewającego 
przynajmniej najdziksze bzdu-
ry. Nie ma skutecznej bariery 
dla pseudologicznych argu-
mentacji. Nie ma obiektywne-
go cenzora (wiem, to nielubiane 
słowo) który pilnowałby prze-
strzegania zasad kultury, logi-
ki, szacunku i innych. 

Mając powyższe na uwadze 
i abstrahując zupełnie od oso-
bistych praktyk i doświadczeń 
wynikających z „żeglowania 
w sieci”, proponuję tylko teo-
retycznie zastanowić się nad 
tym, jaki wpływ na poziom 
i styl prowadzenia „interneto-
wych dyskusji” ma połączenie 
powszechnej i nieograniczonej 
możliwości upowszechniania 
wszelakich idei i opinii, prak-
tyczny brak odpowiedzialności 

za upowszechnione treści, in-
ternetowa anonimowość „dys-
kutantów”, ich nie zawsze „wy-
sokiej próby” poziom wiedzy 
i kultury, (a bywają niekiedy) 
najróżniejsze problemy (fobie, 
kompleksy, choroby), z brakiem 
tegoż „sita”. Można „wszystko”!

Dla poziomu prowadzonych 
w Internecie sporów ogrom-
ne znaczenie ma to, że bezwa-
runkowe udostępnienie przez 
Internet, nowych, nieograni-
czonych i praktycznie niekon-
trolowanych możliwości „dys-
kutowania” (w tym – plecenia 
oczywistych bzdur, bezsen-
sownych argumentacji, cham-
stwa, emocjonalnego szantażu, 
erystycznych „chwytów, pie-
niactwa i „trollingu”) nałoży-
ło się na „starą” przypadłość 
– efekt Dunninga-Krugera. 
Najlapidarniej rzecz ujmując 
polega on na tym, że ci ludzie 
którzy wiedzą niewiele, prze-
jawiają tendencję by sądzić, iż 
wiedzą wszystko, a ci których 
wiedza jest obszerna, przeja-
wiają tendencję by jej niedo-
ceniać. Ci drudzy nie stanowią 
problemu – w dyskusjach (także 
tych internetowych) są zazwy-
czaj ostrożni i rozważni. Pro-
blemem są ci pierwsi. 

W jednym z niezwykle waż-
nych dla mnie poematów – „De-
zyderacie” (1948) autorstwa 
Maxa Ehrmana – znajduje się 
taki fragment: „Wypowiadaj 
swoją prawdę jasno i spokoj-
nie, wysłuchaj innych, nawet 
tępych i nieświadomych, oni 
też mają swoja opowieść. Uni-
kaj głośnych i napastliwych 
– są udręką ducha”. Nie ina-
czej! Tak się bowiem dzieje, że 
ci, którzy posiadają wiedzę i są 
„pewni swego”, potrafią jej bro-
nić spokojnie i rzeczowo, ci zaś 
którzy stają się ofiarą „efektu 
Dunninga-Krugera”, szczątko-
wość posiadanej wiedzy usi-
łują kompensować (niekiedy 
nieświadomie) gwałtowno-
ścią, tonem i głośnością, napa-
stliwością, pozamerytoryczną 
argumentacją, formą jej de-
monstracji. W prowadzonym 
sporze generuje to dwa proble-
my jednocześnie – jego tragicz-
ny lub żaden poziom meryto-
ryczny i agresywność formy. 
Czasami też jego kompletną 
irracjonalność.

Jakiś czas temu śledziłem 
(Internet oczywiście) jak za-
jadle grupa amerykańskich 
studentów „przekonywała”, że 
zniszczenie, w ramach anty-
rasistowskich protestów BLM, 
pomnika-popiersia Mahatmy 
Ghandiego było słuszną zemstą 
i protestem za wielowiekowy 
ucisk i rasizm BIAŁEGO CZŁO-
WIEKA. Ok? Ok! Czemu nie?! 
Tyle, że w dalszym ciągu „dys-
kusji” okazało się, iż obrońcy 
działań BLM najmniejszego po-
jęcia nie mają któż to taki był, 
„ten Ghandi”. Tym niemniej, owa 
niewiedza nie przeszkadzała im 
nazwać tych, którzy mieli inne 
od nich zdanie, którzy starali 
się im wyjaśnić kim był Ghan-
di i jaki jest jego wkład w wal-
kę z rasizmem, dyskryminacją 

i kolonializmem, rasistami, fa-
szystami(!) i mizoginami(?!). 

Inny, zapewne „bliższy” 
przykład – COVID-19... Od 
przeszło półtora roku moż-
na (przede wszystkim wła-
śnie w Internecie) obserwować 
„wysyp” domorosłych wiru-
sologów, „specjalistów od co-
ronavirusa” maści wszelakiej. 
Piszą sążniste teksty, chwalą, 
krytykują, proponują „genial-
ne” terapie. Wszystko to nie-
zależnie od tego, iż wielu z nich 
nie potrafi nawet rozszyfro-
wać akronimów DNA i RNA, 
a jeśli już nawet tak, to nie wie 
na czym polega różnica. Tym 
niemniej, mimo oczywistego 
braku podstawowej w wiru-
sologii wiedzy, bardzo często 
„wypowiadają swoją prawdę 
głośno i emocjonalnie – „pod-
ręcznikowy” przykład „efektu 
Dunninga-Krugera”. Z tematem 
Covid-19 i „efektem Dunninga-
-Krugera” jest też związane zja-
wisko „antyszczepionkowców”, 
ale analizował go już nie będę 
– ich agresywność (i nie tylko 
ona) jest powszechnie znana.

Efekt Dunninga-Krugera 
„działał” zawsze. Jednak 
dopiero w erze Internetu 
stał się on elementem 
w tak istotny sposób 
determinującym wszelaki 
dyskurs – tak ten „wielki” 
(w polityce chociażby), 
jak i ten „maleńki” (TT, 
FB...). Sprawa w tym, 
że ilość i różnorodność 
prowadzonych dyskusji 
wyrosła do niebotycznych 
rozmiarów (możliwości 
Internetu), każdy, 
nawet ten, który 
posiada bardziej 
niż „umiarkowaną” 
wiedzę i kulturę, może 
uczestniczyć w dyskusji 
i nawet ją moderować 
(możliwości Internetu), 
„w Internecie” nie istnieje 
skuteczny i sprawiedliwy 
mechanizm „zaporowy” 
dla oczywistej głupoty, 
agresji i chamstwa (bo 
przecież: wolność słowa, 
demokracja, „tolerancja”).

Ci, który dotychczas nie 
mieli możliwości upublicz-
niania swoich mniemań (bo 
to zazwyczaj mniemania są, 
a nie sądy) otrzymali bezwa-
runkowy i nieograniczony do-
stęp do instrumentu dającego 
im taką możliwość. Co nieby-
wale ważne – ci, którzy „wie-
dzą mniej”, a sądzą, że „wiedzą 
wszystko”, jest dziesiątki razy 
więcej ot tych, którzy „wiedzą 
wiele”, lecz zakładają, iż jeszcze 
„zbyt mało wiedzą”. „Interneto-
we” spory, dyskusje, przeróżne 
„fora” zdominowali ci pierwsi, 
ze wszystkimi skutkami, jakie 
z tego dla poziomu i stylu pro-
wadzonych debat wynikają. 
Warto to zauważyć i przed każ-
dorazowym „wejściem w sieć” 
zastanowić się nad tym czy do 
tych pierwszych, czy do dru-
gich należeć chcemy.

Kto dominuje w internetowych sporach 
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 dokończenie ze strony 1

„Pochodzę z województwa 
podkarpackiego, wioska Chyż-
ne koło Rzeszowa – powiedzia-
ła dla Kuriera s. Elżbieta Ślemp. 
– Na Ukrainie jestem 14 lat. 
Kilka lat temu, sześć dokład-
nie, w naszym przedwojen-
nym budynku poświęciliśmy 
tablicę s. Celinie Kędzierskiej 
i innym siostrom, które z na-
rażeniem życia ratowały dzie-
ci żydowskie. Ta tablica jest. 
W tym budynku mieści się te-
raz szkoła-internat, to nie jest 
nasz budynek. Zaczęłam się za-
stanawiać od tego momentu czy 
tylko siostry pomagały Żydom? 
Czy też inni ludzie? I pewnego 
razu, pięć lat temu, zapytałam 
jednej starszej pani, która była 
na Mszy św. o godz. 9 i przyszła 
podać intencje, czy coś pamię-
ta z czasów II wojny światowej. 
Powiedziała: „Tak, dużo”. A czy 
coś pani wie o pomocy Żydom? 
– „Wiem”. A tu już Msza św. 
się zaczyna. Poprosiłam, aże-
by zapisała to na karteczce. Na 
następną niedzielę ona przy-
niosła osiem kartek spisanych 
różnych wspomnień. I to mnie 
właśnie zainspirowało, żeby 
pytać i szukać dalej. Przyjeż-
dżali do nas różni gośce, ludzie, 
którzy szukali swego miejsca 
pochodzenia, na groby rodzi-
ne i zadawałam im to pytanie. 
Zaczęłam też szukać informa-
cji w Internecie. Okazało się, że 
tego jest sporo, więc zaczęłam 
zbierać. Miałam to w segrega-
torze. Pomyślałam, że muszę się 
tym z kimś podzielić, nie mogę 
tego trzymać tylko dla sie-
bie. Taką instytucją naturalną 
jest dla mnie IPN. Nawiązałam 
kontakt z IPN w Warszawie, 
a oni mnie skierowali do Rze-
szowa. Tam pouczono mnie, jak 
dalej poszukiwać”. 

Czy siostra wzorowała się na 
Muzeum im. Rodziny Ulmów? 
– zapytałem.

„Widziałam to muzeum i na 
nim się wzorowałam, żeby ze 
swej idei uczynić coś poży-
tecznego – zaznaczyła zakon-
nica. – Nie tylko muzeum, które 
się jedynie zwiedza, ale które 
przekazuje konkretną wiedzę 
młodzieży, dzieciom, ludziom 
starszym, ktorzy tu będą przy-
chodzić. Mogą tu przyjść na 
posiłek czy przespać się tam, bo 
jest też w tej sali na poddaszu 
dwa mieszkalne pokoje. Trze-
ba było załatwić różne sprawy 
formalne, jeżeli chodzi o plany, 
pozwolenia, bo chciałam aby 
wszystko było w porządku. 
Rok temu postanowiłam, że nie 
trzeba czekać, tylko trzeba to już 
robić. Chociaż funduszy rze-
czywiście nie było zbyt wiele. 
Miałam zgodę matki generalnej, 
miałam już jakieś zgromadzone 
fundusze i zaczęłam ich szukać 
po prostu. Pisać różne wnioski, 
informować o budowie tej sali 
w mediach. IPN w Rzeszowie 
wypuścił tak zwane „cegiełki” 
czyli folderki, które mieliśmy 
rozdawać. Mieliśmy zorgani-
zować konferencję w Rzeszowie 
i w Przemyślu, tam miałam coś 

opowiedzieć o sali i te folderki 
rozdawać z numerem konta, na 
które można wpłacać pienią-
dze. Niestety przyszła epidemia 
i wszelkie spotkania, wyjazdy, 
konferencje zostały odwołane. 
Byłam jednak zdecydowana 
i myślę, że to przede wszystkim 
jest dzieło Pana Boga. Pomimo 
tych trudności udało się. I te 
pieniążki powoli się zbierało, 
i też udało się ekipę budowlaną 
znaleźć, która to zadanie podję-
ła, i różnych ludzi zgromadzić, 
którzy nas wspierali modli-
twą, dobrym słowem i wszelką 
pomocą”.

O sytuacji w Samborze pod 
okupacja niemiecką, również 
o bohaterskiej postawie ludzi, 
którzy z narażeniem życia po-
magali skazanym na zagładę 
Żydom, opowiedziała w swoim 
referacie dr hab. Elżbieta Rą-
czy, Uniwersytet Rzeszowski 
i IPN oddział Rzeszów. 

„Siostrę Elżbietę Ślemp po-
znałam w 2018 roku, kiedy 
przyjechała do nas z prośbą 
o pomoc – wspomniała w naszej 
rozmowie Elżbieta Rączy. – Nie 
przeczę, że nas zainteresował 
ten temat, ponieważ na wschód 
od Bugu te tereny są bardzo sła-
bo opracowane, a przynajmniej 
ze strony Polski. W związku 
z tym nawiązaliśmy współ-
pracę i siostra Elżbieta przy-
słała nam dokumenty, które 
zebrała wcześniej. Ale niestety 
nie możemy jako Instytut Pa-
mięci Narodowej przyjmować 
wszystkiego za dobrą mone-
tę. W związku z powyższym 
przyjechaliśmy tutaj do Sam-
bora we wrześniu 2018 roku 

i staraliśmy się zweryfikować 
informacje siostry, rozmawia-
jąc po prostu z ludźmi, zbiera-
jąc dokumentacje fotograficzną 
do tej wystawy. Bo co innego są 
relacje, a co innego jest jednak 
fotografia. Wystawa planszowa 
rządzi się swoim prawem i tu 
jest właśnie konieczna fotogra-
fia. I powiem szczerze, że ten 
materiał był dość obfity Trzeba 
było po prostu dokonać jakiegoś 
wyboru. Zdecydowaliśmy, że te 
zdjęcia ukażą się, a nie inne. 
Natomiast jedna rzecz, myślę, 
tutaj jest bardzo ważna – cho-
dzi o represje na Polakach za 
pomoc niesioną Żydom, zresz-
tą także i na Ukraińcach, bo tu 
jest mieszany skład etniczny. 
I tu jest bardzo duży kłopot, po-
nieważ o osobach, które zostały 

zamordowane albo w inny spo-
sób represjonowane za tę po-
moc, niestety, dokumentacji 
fotograficznej brak. Jest to pod-
stawowy problem, jak to udo-
kumentować. Pokazać tych lu-
dzi. Przywrócić im pamięć, bo 
to jest ważne. Wystawa o hi-
storii opowiada, ale jest po to, 
by pokazać ludzi. Według mnie 
było to po prostu bohaterstwo. 
Ja nie wiem czy stać mnie by-
łoby na to, żeby podjąć taką de-
cyzję, mając rodzinę. Nie wiem. 
Nie jestem w stanie odpowie-
dzieć, bo nigdy nie znalazłam 
się w takiej sytuacji. Natomiast 
widać wyraźnie nawet w tej 
wystawie, która tutaj została 
otwarta, że ludzi represjono-
wanych było sporo, a takie in-
formacje wśród mieszkańców 

rozchodzą się bardzo szybko. 
I to jeszcze wzbudza dodatko-
wy strach. Dlatego co innego jest 
słyszeć o tym, co innego widzieć 
te afisze i te rozkazy niemieckie, 
że grozi kara śmierci, a co inne-
go widzieć sąsiada czy słyszeć 
o sąsiedzie, który został zamor-
dowany. To są różne sprawy”.

Podczas uroczystości do ze-
branych zwrócili się: mer mia-
sta Sambora Jurij Hamar, woje-
woda podkarpacki Ewa Leniart, 
konsul generalny RP we Lwowie 
Eliza Dzwonkiewicz. Zostały 
odczytane listy od zastępcy pre-
zesa IPN dra Mateusza Szpytmy, 
od uratowanego Jerzego Bande-
ra ze Sztutowa i ocalałej Hen-
ryietty Anny, a także od pre-
zesa Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich Klub „Samborzan” 
w Oświęcimiu Włodzimierza 
Palucha.

Była możliwość obejrzeć 
uliczną wystawę rysunków 
przysłanych na konkurs dla 
dzieci na temat zagłady Ży-
dów i pomocy udzielanej przez 
Polaków żydowskim sąsia-
dom w czasie II wojny świato-
wej. Zaprezentowano foldery 
w językach polskim i angiel-
skim oraz po ukraińsku. Za-
wierają one niepublikowa-
ne dotychczas zdjęcia, które 
nie znalazły się na wystawie. 
Z wielkim wzruszeniem wy-
słuchano deklamacji poezji 
o Polakach ratujących Żydów 
w getcie samborskim autor-
stwa s. Katarzyny Skoczylas 
ze Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi. In-
spiracją do powstania wierszy 
pt. „Ochronka” i „Pociąg” były 
prawdziwe historie, które od-
nalazła s. Elżbieta. Było też po-
łączenie telefoniczne z Adamem 
Sandauerem, synem ocalonego 
w Samborze Artura.

Czternastu samborzanom 
przyznano odznaczenia Spra-
wiedliwy wśród Narodów 
Świata, przyznawane przez In-
stytut Pamięci Męczenników 
i Bohaterów Holocaustu Yad 
Vashem, o czym przypomnia-
ła s. Elżbieta Ślemp. Wśród od-
znaczonych – s. Celina Aniela 
Kędzierska ze Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi, która w 2015 roku dzięki 
świadectwom ocalałych otrzy-
mała ten tytuł pośmiertnie. 
Siostra Celina Kędzierska wraz 
z innymi siostrami przechowała 
w sierocińcu dziesięcioro dzieci 
żydowskich w wieku szkolnym 
i kilkoro niemowląt oraz troje 
dzieci cygańskich.

Tragiczny los spotkał pol-
sko-ukraińskie małżeństwo 
Emilię i Mikołaja Patralskich 
oraz Eugenię, matkę Mikoła-
ja. Patralscy na strychu swego 
domu ukrywali trzyosobową 
żydowską rodzinę Kretzów. 
W 1944 roku zostali za to roz-
strzelani przez Niemców razem 
z ukrywającymi się u nich Ży-
dami. Uratował się syn Patral-
skich i córka Kretzów o imie-
niu Anna. Zdołała ona uciec 
z miejsca egzekucji. Schro-
nienie znalazła w sierocińcu 

Hołd pamięci Sprawiedliwych z Sambora
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Tak samborzanie ratowali Żydów 
„Estera Szajn z Sambora znalazła schronienie w domu wielodzietnej polskiej rodziny Kumernic-

kich. Mimo zagrożenia rewizjami, bo informacja o ukrywaniu przez Kumernickich żydowskiego 
dziecka dotarła do niemieckiej policji, Estera przeżyła wojnę. Okupację niemiecką przetrwały także 
dwie żydowskie dziewczynki Janina Zorn i trzyletnia Adela Friedman, które przez ponad półtora 
roku ukrywało małżeństwo Zofia i Stanisław Woroniczakowie. W pomoc ludności żydowskiej za-
angażowali się również ukraińscy mieszkańcy Sambora. Można tu wymienić m.in. Marię i Iwa-
na Małankiewiczów, którzy od czerwca 1943 r. w kryjówce zbudowanej na strychu swojego domu 
ukrywali Bertę Sandauer i jej dwoje dzieci (Artura i Irenę). Zgodę na ukrywanie się tej żydowskiej 
rodziny u Małankiewiczów uzyskał Józef Wójcik – ich polski wychowanek i uczeń Artura Sandau-
era. Wszystkim udało się doczekać wyzwolenia spod niemieckiej okupacji. Także Helena Zejher (Pi-
sok-Fufak) przeżyła wojnę dzięki Ukraińcom Annie i Wasylowi Pisokom, którzy dziewczynkę ad-
optowali. Niestety Niemcy dowiedzieli się o żydowskim pochodzeniu dziecka i Pisokowie zmuszeni 
byli uciekać z Sambora. Przeżyli wojnę w rodzinnym domu Anny w wiosce Czerchawa. 

Wszystkie działania na rzecz ratowania Żydów od śmierci wymagały od ukrywających wiele od-
wagi, sprytu i poświęcenia. Polka Maria Hradowicz uratowała życie Markusowi Mannerowi, jego 
żonie i trójce dzieci. Po raz pierwszy Maria pomogła Markusowi, kiedy ten dostał się do niewoli po 
przegranej wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Wówczas udało się jej wyprosić zwolnienie mężczy-
zny z prowadzonej kolumny więźniów. Razem wrócili do Sambora. Po raz kolejny Hradowicz ocaliła 
życie Mannerowi w 1942 r., kiedy ten trafił do obozu pracy. To właśnie ona szmuglowała mu żywność 
i ostatecznie wydostała go z obozu. Przez następne lata okupacji niemieckiej Maria ukrywała cała 
rodzinę Mannerów najpierw u siebie na strychu, a następnie w specjalnie wynajętym mieszkaniu. 
Tylko czteroletnia córka Mannerów pozostała z Marią. Z tej przyczyny kobieta była szantażowa-
na i aresztowana przez Niemców. Udało się jej jednak wrócić do domu i nadal opiekować żydowską 
rodziną. Przez cały czas dostarczała jej wszystkie środki potrzebne do życia. Kupowała je za wła-
sne pieniądze, a kiedy ich zabrakło utrzymywała żydowską rodzinę z żebrania. Inny mieszkaniec 
Sambora o nazwisku Łuczyński żył samotnie i wśród mieszkańców miasta uchodził powszechnie za 
„dziwaka”, ponieważ z niezwykłą konsekwencją unikał kontaktów z ludźmi. Dopiero po zakończeniu 
niemieckiej okupacji okazało się, że na terenie jego posesji przeżyła grupa Żydów.

Polacy Sambora wykorzystywali do niesienia pomocy nawet własne kilkuletnie dzieci. Jan Żuk 
kładł na sanki worek z węglem i pod pozorem zabawy ze swoją kilkuletnią córką Marią szedł w kie-
runku dzielnicy żydowskiej. Zadaniem dziewczynki było zjechanie z górki w stronę getta, gdzie 
umówiona wcześniej osoba zabierała opał. Z kolei Zofia Paluszkiewicz wykorzystywała spacer 
z córką Anną, aby przemycać do getta żywność. W umówionym miejscu udając, że zawiązuje dziecku 
but zostawiała w naczyniu trochę żywności (zazwyczaj gotowane ziemniaki lub kaszę) i odchodziła. 
Wracając zabierała je już puste. 

Nie jest znana dokładnie liczba polskich mieszkańców Sambora, którzy z narażeniem życia za-
angażowali się w ratowanie ludności żydowskiej od śmierci, podobnie jak nie wiadomo ilu Ży-
dom udzielono pomocy. Do chwili obecnej Instytut Yad Vashem uhonorował tytułem „Sprawiedli-
wy wśród Narodów Świata” 20 Polaków z Sambora. Tylko z ich pomocy skorzystało 68 żydowskich 
mężczyzn, kobiet i dzieci”.

IPN Oddział w Rzeszowie

Archiwalne numery Kuriera Galicyjskiego z lat 2009 – 2020 można 
nabyć w Południowo-Wschodnim Instytucie Naukowym w Przemy-
ślu, ul. Grodzka 3, 37-700
Koszt jednego egzemplarza 1 zł plus koszty wysyłki
Tel. +48 16 678-73-33, mail instytut@pwin.pl

prowadzonym przez zakon-
nice ze Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Ma-
ryi w Samborze. Tam przeży-
ła wojnę. Na pożegnanie usły-
szała od przełożonej zakonnic 
s. Celiny Kędzierskiej słowa, 
które mocno zapadły jej w pa-
mięć: „Pamiętaj. Bądź dobrym 
człowiekiem”.

Anna Kretz nie była jedy-
nym dzieckiem żydowskim, 
które przetrwało dzięki odwa-
dze i zaangażowaniu zakonnic, 
a zwłaszcza s. Celiny Kędzier-
skiej. Kolejnym był kilkumie-
sięczny chłopczyk Jerzy Bander. 
Urodził się w 1942 r. w nie-
mieckim więzieniu w Sambo-
rze. Dziecko zostało potajemnie 
z niego wyniesione przez ludzi 
sprzątających więzienie. Jur-
ka zabrała do siebie Maria Wa-
chułka. Następnie został przy-
jęty przez s. Celinę Kędzierską 
do sierocińca. Tam przeżył woj-
nę. Można było nabyć książkę 
Jerzego Bandery „Urodzony na 
gestapo”.

„
Jesteśmy bardzo 
wdzięczni siostrom 

franciszkankom 
Rodziny Maryi za ich 
posługę w Samborze, za 
kontynuację tego pięknego 
dzieła, które prowadzą 
w swojej posłudze 
siostrzanej i które 
wpisuje się w historię 
tego miasta, a w sposób 
szczególny podczas 
II wojny światowej, 
kiedy ratowały dzieci 
żydowskie od zagłady, od 
śmierci przygarniając je 
do ochronki 

ARCYBISKUP  
MIECZYSŁAW MOKRZYCKI

– Jeszcze chwila czasu 
i o tym by zapomniano. Je-
steśmy wdzięczni obecnym 
siostrom, że podjęły się tego 
zadania, że zebrały materia-
ły, świadectwa i urządziły tu 

tak piękną salę, która będzie 
upamiętniała te wydarzenia. 
Z jednej strony bardzo tra-
giczne, a z drugiej strony jest 
to ewangelizacja, aby właśnie 
być człowiekiem. Być dobrym 
człowiekiem. By każdemu 
człowiekowi okazać miłość, 
dobroć niezależnie od tego, ja-
kiej jest narodowości jakiej 
kultury czy jakiego wyzna-
nia. Bo w czasie II wojny świa-
towej takie świadectwo dali 
wszyscy, czy to Ukraińcy czy 
Polacy ratując Żydów, którzy 

w tym czasie byli prześlado-
wani przez hitleryzm. Wiem, że 
ta sala będzie szkołą ewange-
lizacji, a także szkołą formacji 
duchowej i ludzkiej”. 

Wśród gości z Polski była też 
Janina Półtorak, prezes Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów południowo-wschod-
nich w Tychach, pochodzącą 
z Czukwi.

„Gdy otrzymałam zaprosze-
nie na tę uroczystość, to jak na 
skrzydłach przyjechałam. Po-
nieważ jestem nauczycielem, 

uważam, że jest to coś wspa-
niałego. Dlaczego? Dlatego że 
młodzież, która nie ma zielone-
go pojęcia o tym co wtedy tutaj 
się działo, gdy tutaj przybędzie 
i poczyta sobie trochę, to za-
wsze w tych główkach coś jej 
pozostanie. A to jest niezmier-
nie ważne”.

Swoimi refleksjami podzie-
liła się konsul generalny RP we 
Lwowie Eliza Dzwonkiewicz:

– To musi być żywe i bardzo 
bym chciała, żeby przyjeżdżało 
tu jak najwięcej osób. Sądzę, że 

sprawa ta jest najważniejsza dla 
mieszkańców tego miasta. Dla-
tego że Sambor, tak mi się wy-
daje, bardzo pozytywnie się tu-
taj wyróżnił i że przykład tych 
rodzin, tych też indywidual-
nych osób oraz przykład sióstr 
pokazuje, że rzeczywiście to 
współżycie mieszkańców ży-
dowskich, Polaków i Ukraiń-
ców tutaj spowodowało, że czuli 
się za siebie wzajemnie odpo-
wiedzialni i tych przypadków 
uratowania ludzkiego życia, 
dziecięcego, dorosłego tutaj 
było naprawdę bardzo dużo. 
Zresztą znam osobiście osobę, 
której mama została uratowana 
i też stąd pochodzi. Samborska 
rodzina ją uratowała. Te przy-
kłady trzeba pokazywać, jest 
to historia, którą trzeba prze-
pracować, gdyż przez lata o tym 
prawie nikt nie mówił. To były 
tajemnice rodzinne. Owarcie 
tej izby pamięci i zajęcie się tą 
sprawą odblokuje tych ludzi 
i nie będą się już wstydzić opo-
wiadać tych historii i poszuki-
wać swoich korzeni. To bardzo 
piękne dzieło. 

„
Jestem bardzo 
wdzięczna siostrze 

Elżbiecie za to co zrobiła. 
Myślę, że powinniśmy 
wszyscy z ogromnym 
szacunkiem odnosić się 
do tej inicjatywy, do tego 
dzieła

KONSUL RP WE LWOWIE 
ELIZA DZWONKIEWICZ

– Techniczne zakończenie 
budowy Nord Stream 2 jeszcze 
nie oznacza, że gazociąg 
będzie działać – podkreślił 
szef ukraińskiego koncernu 
Naftohaz Jurij Witrenko 
w rozmowie z agencją Interfax-
Ukraina. Dodał, że USA mogą 
zablokować certyfikację 
rurociągu.

– Nawet jeśli budowa będzie zakończona, 
potem ten gazociąg trzeba certyfikować, bez 
tego nie może działać – są odpowiednie cer-
tyfikacyjne sankcje. USA mogą zrobić tak, 
żeby ta certyfikacja się nie odbyła – powie-
dział Witrenko w opublikowanej w czwartek 
rozmowie z agencją Interfax-Ukraina.

Nawet otrzymanie certyfikacji przez ope-
ratora projektu Nord Stream 2 AG w charak-
terze niezależnego operatora nie oznacza, że 
gazociąg rozpocznie działanie – uważa szef 
państwowego koncernu paliwowego Ukrainy.

– Żeby ten gazociąg działał, potrzebnych 
jest jeszcze wiele rzeczy: żeby były firmy, 
które zamawiają moce, żeby ktoś kupował 

gaz, który idzie przez ten gazociąg. I wszyst-
ko to też może być przedmiotem odpowied-
nich sankcji ze strony USA – ocenił.

Witrenko przedstawił też rezultaty 
swojej niedawnej wizyty w USA, gdzie 
rozmawiał z kongresmenami o możliwości 
powstrzymania projektu. Administracja 
prezydenta jeszcze nie zastosowała naj-
bardziej efektywnych sankcji – podkreślił.

– Dlatego to, o czym rozmawiamy z kon-
gresmenami, to dodatkowe przepisy, które 
sprawią, że administracja nałoży te sankcje. 
Z drugiej strony rozmawiamy też z samą 
administracją, żeby zmieniła swoją decyzję 
i nałożyła te efektywne sankcje – powiedział.

Nord Stream 2 to dwunitkowa magi-
strala wiodąca z Rosji do Niemiec, która ma 
transportować 55 miliardów metrów sze-
ściennych gazu ziemnego rocznie. Budowie 
rosyjsko-niemieckiego rurociągu sprzeci-
wiają się Polska, Ukraina i państwa bał-
tyckie. Krytycy Nord Stream 2 powtarzają 
m.in., że projekt ten zwiększy zależność 
Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzy 
wpływ Kremla na politykę europejską. 

ŹRÓDŁO: ENERGETYKA24. COM

Jurij Witrenko: USA mogą zablokować 
certyfikację NS2 Nie będzie na razie spotkania 

liderów Unii Europejskiej 
i Rosji - tak zdecydowali 
przywódcy 27 krajów na 
szczycie w Brukseli. Odrzucili 
tym samym propozycję 
Francji i Niemiec, by wznowić 
współpracę z Moskwą 
i zorganizować unijno-rosyjski 
szczyt z udziałem Władimira 
Putina. Dyskusja o propozycji 
Berlina i Paryża oraz 
o relacjach Unii z Rosją trwała 
na szczycie ponad 5 godzin.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda 
powiedział, że jest zadowolony z rezulta-
tów spotkania. Podkreślił, że nie ma obec-
nie możliwości organizowania szczytu 

Unia-Rosja na najwyższym szczeblu. – 
Myślę, że jest na to za wcześnie, bo jak na 
razie nie dostrzegamy radykalnych zmian 
w zachowaniu Władimira Putina. Można 
próbować się angażować, ale bez wyzna-
czenia czerwonych linii, bez żadnych wa-
runków wstępnych, byłoby to złym sygna-
łem – powiedział prezydent Litwy.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel 
przyznała, że nie było zgody na spotka-
nie przywódców Rosji i Unii Europejskiej. 
Przekonywała jednak, że nadal opowiada 
się za dialogiem. – Chciałabym, żeby decy-
zje były odważniejsze, ale dobrze, że bę-
dziemy jeszcze nad tym pracować – odała.

– Nie będzie żadnych rozbiegów do 
resetu z powodu determinacji Polski i Bał-
tów – taki komentarz przesłał jeden z pol-
skich dyplomatów. Wyraził zadowolenie 

z przyjętych wniosków na szczycie doty-
czących Rosji. Podkreślił, że są określone 
warunki zmiany w podejściu Unii do Rosji 
i że jest to przede wszystkim realizacja po-
rozumień mińskich o zawieszeniu broni na 
wschodzie Ukrainy. 

Ta wybiórcza współpraca Brukseli 
z Moskwą mogłaby dotyczyć takich dzie-
dzin jak walka z koronawirusem, terro-
ryzmem, klimat, energia, czy umowa nu-
klearna z Iranem. Inny unijny dyplomata 
w rozmowie z brukselską korespondentką 
Polskiego Radia zwrócił uwagę na dobre 
zapisy we wnioskach ze szczytu dotyczą-
ce Partnerstwa Wschodniego. W doku-
mencie jest mowa o uznaniu europejskich 
aspiracji i europejskich wyborów zaintere-
sowanych krajów.

ŹRÓDŁO: POLSKIERADIO24.PL

Nie będzie spotkania przywódców UE i Rosji
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Przegląd prasy 
polskiej 
na Ukrainie

OPRACOWAŁ  
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Rok się skończył,  
nauka trwa!

Rok akademicki na polskich uczelniach 
tradycyjnie kończy się w maju. Nie są tu 
wyjątkiem kursy języka polskiego dla 
Polonii, które prowadzi ORPEG – Ośrodek 
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 
W Kijowie – stolicy sąsiadującej z Polską 
Ukrainy – takie kursy już trzeci rok z kolei 
prowadzi zawodowa nauczycielka języka 
polskiego jako obcego Ewa Gocłowska. 

20 maja członkowie Towarzystwa Bia-
łego Orła – jednej z organizacji polskich 
Kijowa – spotkali się w bibliotece im. Ada-
ma Mickiewicza na ostatnią w 2020/2021 
roku akademickim lekcję języka polskie-
go. Lekcja odbyła się w nietradycyjnym 
formacie - do słuchaczy kursów zawitali: 
radca Wydziału Konsularnego i Polonii 
Ambasady RP Jacek Gocłowski oraz pre-
zes Związku Polaków Ukrainy Antoni 
Stefanowicz. Ważni goście przywitali pra-
cowników ośrodka gratulując im zakoń-
czenia roku akademickiego i wręczyli na-
grody najbardziej sumiennym studentom. 
Oksana Bulwińska otrzymała prezent za 
aktywność w załączeniu do nauki języka 
polskiego całej swojej rodziny, Andrzej Za-
kidyszew - za niezwykłą gorliwość w opa-
nowaniu języka. We wrześniu 2020 roku 
Andrzej miał zerową znajomość polskiego 
i w ciągu roku akademickiego nauczył się 
rozmawiać po polsku.

Następnie prezes Towarzystwa Bia-
łego Orła Gleb Bakaliński wraz z Ewą 
Gocłowską wręczyli studentom dyplomy 
zakończenia roku akademickiego kursów 
języka polskiego. Ale nauka języka na tym 
się nie kończy: większość „białych orląt” 
zdecydowała się kontynuować naukę już 
od września!

Po zakończeniu tych uroczystych, 
wzruszających chwil członkowie towa-
rzystwa przy tradycyjnym poczęstunku 
czytali różne utwory, poświęcone języ-
kowi polskiemu oraz polskiej historii m.in. 
„O języku polski, trudna twa wymowa...” 
czy „Abecadło z pieca spadło...”.

Nauczycielka języka polskiego Ewa Go-
cłowska była mile zaskoczona. Dziękując 
wszystkim zaznaczyła, że nie wszędzie 
można się spotkać z takim zainteresowa-
niem i chęcią poznawania Polski i polsko-
ści poprzez język ojczysty, jakie wykazali 
jej studenci – członkowie Towarzystwa 
Białego Orła. Przeto – jak podkreśliła – na-
stępnego roku będzie nauczać polskiego 
z podwójną chęcią. 

JURIJ SAMOIŁOW 
DK.COM.UA

Piżama party w Równem
W tym roku uczniowie języka pol-

skiego przy Ukraińsko-Polskim Sojuszu 
im. Tomasza Padury odebrali swoje cer-
tyfikaty w piżamach. Najkrótsza noc, 
która właśnie wypadła na zakończe-
nie roku w UPS-ie, wcale nie była taka 
krótka.

Oficjalna część „Piżama party” roz-
poczęła się już o godz. 21:00. Rozdanie 
dyplomów, gratulacje, przemówienia, 

konsumpcja tortu i pizzy trwały ponad 
półtorej godziny. Do godz. 24:00 w ogród-
ku odbywały się zajęcia integracyjne. 
Chętni oglądali mecz Polska – Hiszpania. 
Od północy do wschodu słońca Andrij 
Szumański – trener i reżyser Pałacu Dzie-
ci i Młodzieży w Równem – przeprowadził 
warsztaty z autoprezentacji i występów 
publicznych.

Choć wszyscy byli w piżamach i przy-
nieśli ze sobą śpiwory, nikt nie zmrużył 
oka. Nie było czasu. Noc świętojańska 
w UPS, mimo że bez puszczania wian-
ków, była z pewnością jedną z najbardziej 
produktywnych.

Ponad 100 osób otrzymało w tym roku 
certyfikat zakończenia kursu języka pol-
skiego na poziomach A2, B1 i B2 z elemen-
tami historii i kultury Polski.

Gramatyczne testy końcowe nie były 
łatwe, a ponadto odbyły się poprzez plat-
formę internetową i ich rezultaty oceniał 
komputer. Kompetencje komunikacyjne 
ocenili nauczyciele jeszcze podczas zajęć 
praktycznych. Natomiast swoją wiedzę 
o Polsce uczniowie mogli sami sprawdzać 
podczas wielu gier i konkursów odbywają-
cych się często w organizacji.

– Największym sukcesem jest to, że 
zakończyliśmy dzieło, które zaplanowa-
liśmy, rozpoczęliśmy i kontynuowaliśmy 
aż do osiągninenęcia zamierzonych rezul-
tatów. To, iż jesteśmy tu wszyscy razem, 
oznacza, że stworzyliśmy silną grupę, 
którą łączy zamiłowanie do języka pol-
skiego i odwaga robienia rzeczy nowych. 
Za to należy się nam wszystkim wielkie 
uznanie – powiedziała Ewa Mańkowska, 
pomysłodawca „Piżama party” i lider 
UPS.

Niekonwencjonalne zakończenie roku 
szkolnego było częścią kreatywnego po-
dejścia do nauczania języka polskiego, ja-
kie stosuje organizacja, ale przede wszyst-
kim nagrodą dla uczniów.

MARIANA JAKOBCZUK 
MONITOR-PRESS.COM

„Polska Półka” w kolejnych 
bibliotekach na Ukrainie

W czwartek 17 czerwca w ramach 
ukraińskiej edycji projektu „Polska Pół-
ka” – wicekonsul Michał Banaś przeka-
zał Centralnej Miejskiej Bibliotece im. 
W. Bielińskiego w Charkowie książki, re-
prezentujące polską literaturę klasyczną 
i współczesną. Placówka otrzymała także 
publikacje, wydane w ramach projektów 
realizowanych przez Konsulat Generalny 
RP w Charkowie.

Ukraińska edycja projektu „Polska Pół-
ka” – przedsięwzięcie Instytutu Książki, 
sfinansowanego ze środków Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu – jest realizowana przez Ambasadę RP 
w Kijowie przy wsparciu Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
Polskich na Ukrainie oraz Fundacji Pomoc 
Polakom na Wschodzie.

W ramach projektu do ukraińskich bi-
bliotek trafią wyselekcjonowane książki 
polskich autorów, które będą ogólnodo-
stępne na specjalnie utworzonej i oznaczo-
nej półce.

SŁOWO POLSKIE

W rocznicę błyskotliwego 
zwycięstwa

26 maja 1863 roku, w rocznicę zwycię-
skiej bitwy polskich powstańców z woj-
skiem rosyjskim pod Wielką Salichą odbyły 
się uroczystości upamiętnienia tych walk. 
Działacze Związku Polaków udali się do wio-
ski zawczasu, aby posprzątać teren bitwy.

Bitwa pod Salichą stoczona 26 maja 
1863 roku rozegrała się pomiędzy polskimi 
oddziałami powstańczymi dowodzonymi 
przez gen. Edmunda Różyckiego a rosyj-
skim oddziałem karnym z kpt. Łomonoso-
wem na czele. Jest to jedno z najbardziej 
błyskotliwych zwycięstw oręża polskiego 
w czasie tzw. „Kampanii Różyckiego” i ca-
łego powstania styczniowego. W bitwie 
po stronie polskiej walczyło ok. 260 osób 
(5 szwadronów, z czego trzy niekomplet-
ne). Rosjanie dysponowali trzema rotami 
piechoty i 120 kozakami, w sumie 720 
ludźmi, czyli siłami trzykrotnie większymi 
od polskich.

Ustawiwszy swoje wojsko w dwusze-
regu, zanim moskiewska piechota zdąży-
ła zsiąść z wozów, Różycki wydał swoim 
szwadronom rozkaz ataku. Te, mimo iż mu-
siały przebiec około kilometra pod ogniem 
tyralierów, dosłownie wyrąbały sobie dro-
gę lancami, rozbijając doszczętnie czworo-
bok, w którym ustawił się nieprzyjaciel.  

Bitwa ta wpisuje się w szeroki kon-
tekst walki z rosyjską okupacją, stano-
wiąc dla przyszłych pokoleń wzór męstwa 
i odwagi.

OLGA SAWCZUK 
DK.COM.UA

Kilkaset zdjęć ze wspólnej 
historii polsko-ukraińskiej

11 czerwca w pomieszczeniu Centrum 
Historii w Winnicy (była Kancelaria Symo-
na Petlury) odbyła się prezentacja prywat-
nej kolekcji zdjęć rodziny Grocholskich. 
Pierwsze z nich datowane są końcem XIX 
wieku.

W roli głównego prelegenta wystą-
pił Henryk Grocholski, potomek Adama 
Remigiusza Grocholskiego, urodzonego 
w Strzyżawce w 1888 roku. Na spotka-
nie przybyli historycy, krajoznawcy, pra-
cownicy muzeów, miejscowi Polacy oraz 
młodzież. Pan Henryk zabrał zebranych 
na ciekawą podróż w przeszłość Winnicy, 
Piętniczan i Strzyżawki, dzieje jego rodzi-
ny na różnych krańcach świata.

Ciekawostką stały się opowieści o życiu 
Zdzisława Grocholskiego i Zofii Grocholskiej 
z Zamoyskich w czasach PRL, zdjęcia ze 
spotkań członków rodziny z matką Teresą 
z Kalkuty, Janem Pawłem II i Henrym Kis-
singerem. Z kolei gość z Polski dowiedział 
się od zebranych, że jego rodzina miała do-
brą opinię wśród mieszkańców Strzyżawki, 
a dziadek w jednej sali miał przed przewro-
tem bolszewickim własną kuźnię.

Moderatorami spotkania wystąpili: 
Ołeksandr Fedoryszyn, dyrektor Centrum 
Historii Winnicy i Olesia Kowal. Po zakoń-
czeniu prezentacji zdjęć pan Ołeksandr 
wręczył gościowi z Polski unikatową 
książkę o ruskich (unickich i prawosław-
nych) parafiach w Winnicy, istniejących 
tutaj w czasach I Rzeczypospolitej.

SLOWOPOLSKIE.ORG

Na starym mieście w Łucku 
trwa wystawa  
o Konstytucji 3 Maja

Konsul generalny RP w Łucku Sławo-
mir Misiak otworzył plenerową wystawę 
„Konstytucja 3 Maja. Historia i tradycje” 
poświęconą 230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji Rzeczypospolitej – pierwszej 
w Europie i drugiej na świecie.

Plansze wystawowe zainstalowane 
na dziedzińcu dyrekcji Państwowego Re-
zerwatu Historycznego „Stary Łuck” przy 
ul. Drahomanowa 23 w pobliżu katedry 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła opo-
wiadają o głównych założeniach Konsty-
tucji Majowej, osobach zaangażowanych 
w jej powstanie, jej konsekwencjach oraz 
zainicjowanych przez nią procesach histo-
rycznych i politycznych. Podkreślając, że 
dziedzictwo I RP jest wspólne dla Polski 
i Ukrainy, konsul generalny RP w Łucku 
odczytał list od wicemarszałek Sejmu RP 
Małgorzaty Gosiewskiej.

– Oprócz różnych praktycznych wy-
miarów współpracy regionalnej między na-
szymi państwami, należy zadbać również 
o wymiar wspólnej pamięci historycznej. 
Pamiętajmy, że ta przestrzeń może silnie 
dzielić, ale może też integrować narody. 
Tym, co szczególnie ważne dla mnie jako dla 
parlamentarzysty, jest fakt, że Konstytucja 
stanowi widomy znak długich i rodzimych 
tradycji wolnościowych w naszych krajach 
– napisała Małgorzata Gosiewska.

Historię Konstytucji 3 Maja oraz jej 
powiązania z Wołyniem przedstawił Ołeh 
Razyhrajew, docent Katedry Historii Po-
wszechnej i Filozofii na Wołyńskim Uni-
wersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki. 
Jednym z jej inspiratorów i głównym auto-
rem 11 artykułów był Hugo Kołłątaj, po-
chodzący z Dederkał Wielkich na Wołyniu 
(obecnie wieś w rejonie krzemienieckim 
na Tarnopolszczyźnie). Kołłątaj był także 
jednym z założycieli Liceum Krzemieniec-
kiego, na bazie którego powstał później 
Uniwersytet św. Włodzimierza w Kijowie.

Biskup Witalij Skomarowski, opowia-
dając o powiązaniu Łucka z wydarzeniami 
sprzed 230 lat, wspomniał o swoim po-
przedniku, biskupie Adamie Naruszewiczu. 
Ten łucki pasterz był zwolennikiem Kon-
stytucji i jednym ze współzałożycieli Towa-
rzystwa Przyjaciół Konstytucji 3 Maja. 17 
czerwca 1791 r. odprawił w łuckiej katedrze 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła dzięk-
czynne nabożeństwo za uchwalenie tego 
ważnego dokumentu.

Wiktor Bajuk, zastępca dyrektora Pań-
stwowego Rezerwatu Historycznego „Sta-
ry Łuck”, przekazał konsulowi generalne-
mu RP w Łucku Sławomirowi Misiakowi 
kopię tekstu z jednej z warszawskich gazet 
z 28 czerwca 1791 r., opisującego, co działo 
się w Łucku po dotarciu wieści o uchwa-
leniu Konstytucji. Z tej okazji miasto zor-
ganizowało nabożeństwo, uroczystości, 
wystawną ucztę w magistracie oraz przez 
całą noc oddawano salwy z armat.

W otwarciu wystawy uczestniczyli pra-
cownicy Konsulatu Generalnego RP w Łucku, 

konsul honorowy Republiki Litewskiej w Łucku 
Serhij Martyniak, przedstawiciele Łuckiej Rady 
Miejskiej, pracownicy Państwowego Rezerwatu 
Historycznego „Stary Łuck” wołyńscy historycy, 
duchowieństwo katolickie i prawosławne oraz 
członkowie miejscowych polskich stowarzyszeń.

Plansze wystawowe można obejrzeć 
przy ul. Drahomanowa 23 na dziedzińcu 
administracji Rezerwatu „Stary Łuck”. 
Wystawa będzie czynna do końca tygo-
dnia. Jak poinformował konsul generalny 
RP w Łucku Sławomir Misiak, ekspozycja 
ma być następnie umieszczona na łuckim 
deptaku, czyli na ul. Łesi Ukrainki.

Wystawa została przygotowana wspól-
nie przez Muzeum Historii Polski oraz Insty-
tut Historii Litwy pod patronatem wicemar-
szałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej, 
która zainicjowała też tłumaczenie materia-
łów wystawienniczych na język ukraiński. 

ANATOL OLICH 
MONITOR-PRESS.COM

Sławuta gościła Henryka hr. 
Grocholskiego

2 czerwca Polskie Stowarzyszenie Kul-
turalno-Oświatowe im. Romana Damiana 
Sanguszki w Sławucie oraz administracja 
sławuckiej parafii pw. św. Doroty miały 
zaszczyt powitać po raz pierwszy na zie-
mi sławuckiej hr. Henryka Grocholskiego, 
potomka jednej z najwybitniejszych rodzin 
szlacheckich Rzeczypospolitej Polskiej – 
hrabiowskiej rodziny Grocholskich herbu 
Syrokomla. Rodziny, która kiedyś była 
bardzo ściśle związana z rodziną książąt 
Sanguszków, byłych właścicieli ziem na 
Wołyniu.

Kościół św. Doroty otworzył swe go-
ścinne drzwi, darząc obecnych duchem 
historii. Msza święta odbyła się w kaplicy 
kościoła, celebrował ją ksiądz proboszcz 
Wadym Pidkowa. Po czym dla wszystkich 
uczestniczących zorganizowano krótką 
wycieczkę do podziemia świątyni, a także 
na piętro kościoła, gdzie jedno z pomiesz-
czeń z kominkiem na drewno kiedyś słu-
żyło jako gabinet ostatniemu ordynatowi 
Sławuty – księciu Romanowi Damianowi.

Udało się odwiedzić jeszcze probostwo 
oraz kaplicę pw. Matki Bożej Szkaplerznej, 
w której obecnie pod kierownictwem księ-
dza proboszcza odbywa się długo oczeki-
wany remont, za co należy się szczegól-
na wdzięczność księdzu proboszczowi 
Wadymowi Pidkowie, siostrom ze Zgro-
madzenia Opatrzności Bożej – siostrze 
Urszuli (Podkarpacie) i siostrze Witalii 
(obwód żytomierski) – za ich nieustanną 
pracę na chwałę Boga i dla ludzi, a także 
wszystkim najaktywniejszym parafianom 
kościoła katolickiego w Sławucie, którzy 
poświęcają swój czas i różne możliwości, 
w tym finansowe, biorąc udział w remon-
cie i przez to pracują dla odbudowy Domu 
Bożego i rozwoju wiary katolickiej.

Na zakończenie zorganizowano także 
krótką miejską wycieczkę do pamiętnych 
miejsc sanguszkowskich. 

WIKTORIA WISZNIEWSKA 
SLOWOPOLSKIE.ORG

Od kilku lat rtm. Jerzy Bilwin jest pa-
tronem naszej grupy sportowej. W tym 
roku z inicjatywy szefa tej grupy ppor. 
Pawła Foremnego planowane jest odsło-
nięcie tablic pamiątkowych z okazji 110. 
rocznicy urodzin rotmistrza Bilwina. 

W związku z tym poszukujemy rodziny 
rotmistrza. Pragniemy nawiązać kontakt 
oraz dotrzeć do dokumentów, dzięki którym 
poznane zostaną okoliczności Jego śmierci.

Pani Maria Bilwin, o której pisaliśmy 
w nr 23–24 (171–172) 14 grudnia–14 stycz-
nia Kuriera Galicyjskiego, była prawdo-
podobnie siostrą rtm. Jerzego Bilwina 

– oficera 3 Pułku Szwoleżerów Mazowiec-
kich, wybitnego jeźdźca i członka grupy 
sportu konnego Centrum Wyszkolenia Ka-
walerii w Grudziądzu. 

110. rocznica urodzin może być ciekawym 
materiałem na artykuł i przypomnienie Jego 
sylwetki na łamach Państwa portalu. 

Z poważaniem dowódca Szwadronu 
Piotr Szakacz

rotmistrz kaw. och., p.szakacz@3szwol.pl, 
tel.: 502-578-383 Szwadron Honorowy 

3 Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich 
im. Płk. Jana Kozietulskiego

Poszukujemy informacji  
o rtm. Jerzym Bilwinie
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Z żalem informujemy, że 
w wieku 97 lat, 2 czerwca 
br. zmarł członek naszego 
Towarzystwa prof. Jerzy 
Albrycht.
HANNA DOBIAS-TELESIŃSKA

Profesor Jerzy Ludwik An-
drzej Albrycht urodził się 
we Lwowie 12 lutego 1924 

r. Jest synem znanego lwow-
skiego rzeźbiarza Andrzeja 
Albrychta, wykładowcy rzeź-
by w Szkole Przemysłowej we 
Lwowie, autora rzeźby lotni-
ków amerykańskich na Cmen-
tarzu Orląt Lwowskich. Jerzy 
Albrycht przed wojną ukończył 
dwie klasy w VIII gimnazjum 
i liceum przy ulicy Dwernic-
kiego, a w czasie wojny – 9 kla-
sę sowieckiej dziesięciolatki. 
Podczas okupacji niemieckiej 
pracował w słynnym instytucie 
prof. Rudolfa Weigla, wynalaz-
cy szczepionki przeciwko tyfu-
sowi plamistemu. Instytut był 
„przechowalnią” polskiej inte-
ligencji, która w pierwszej ko-
lejności była zagrożona aresz-
towaniami i wywózką. Tam 
Jerzy Albrycht został przyjęty 
do grupy dra medycyny Hen-
ryka Mosinga, który umoż-
liwił mu dalsze kształcenie 
i pomógł przetrwać bezpiecz-
nie okupację niemiecką. Jerzy 
Albrycht zetknął się tu w tym 
okresie z takimi wybitnymi 
profesorami ze słynnej Lwow-
skiej Szkoły Matematycznej jak 

Władysław Orlicz, Władysław 
Nikliborc, Stefan Banach, Bro-
nisław Knaste oraz z Andrzejem 
Alexewiczem. 

W 1945 r. po opuszczeniu 
Lwowa zamieszkał w Poznaniu, 
do którego sprowadził ze Lwo-
wa swoją matkę. Tu pracował 
prof. Orlicz. Rozpoczął studia 
na Wydziale Matematyczno-
-Przyrodniczym Uniwersytetu 
Poznańskiego, które ukończył 
w 1949 r., a w 1959 r. obronił 
pracę doktorską z „Teorii prze-
strzeni Marcinkiewicza-Orli-
cza i pewne jej zastosowanie”, 
której promotorem był prof. 
Orlicz, w Instytucie Matema-
tycznym Polskiej Akademii 
Nauk. Od 1946 do 1972 r. prof. 
Albrycht pracował i awansował 
w Katedrze Matematyki, którą 
kierował nieprzerwanie prof. 
Władysław Orlicz. W 1984 r. 
otrzymał nominację na profe-
sora Politechniki Poznańskiej 

– obowiązki profesorskie peł-
nił aż do przejścia na emeryturę 
w 1990 r.

Dorobek naukowy prof. Al-
brychta jest imponujący. Opu-
blikował 40 prac z różnych 
działów analizy matematycznej 
– ponad tysiąc recenzji dla za-
granicznych pism. Pod jego kie-
runkiem napisano ponad trzysta 
prac magisterskich – wypro-
mował 21 doktorów, patronował 
6 habilitacjom. Był kierowni-
kiem i organizatorem licznych 
pracowni, laboratoriów i sekcji 
matematycznych. Przez wiele 
lat był przewodniczącym i se-
kretarzem licznych towarzystw, 
seminariów i kółek matema-
tycznych. W wielu odczytach 
i sesjach naukowych przedsta-
wiał sylwetki lwowskich na-
ukowców takich jak Banach, 
Weigel, Orlicz, Nikliborc. Nie-
słychanie barwnie opowiadał 
nie tylko o ich osiągnięciach 

naukowych, ale również o ży-
ciu rodzinnym i towarzyskim 
przybliżając słuchaczom uni-
kalny klimat dawnego Lwowa, 
który choć już nie istnieje, wciąż 
fascynuje i uwodzi.

Profesor Jerzy Albrycht do To-
warzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschod-
nich wstąpił 16 marca 1989 r. 
Przez wiele lat, gdy mu zdrowie 
pozwalało, czynnie brał udział 
w organizowaniu Dni Lwowa 
i Kresów w Poznaniu, dzieląc 
się swą ogromną wiedzą nt. na-
ukowców pochodzących z Kre-
sów, działających na terenie Po-
znania i Wielkopolski. Prowadził 
sesje naukowe na temat „Udział 
lwowian w życiu naukowym 
i kulturalnym Wielkopolski”.

Był jednym z animatorów 
życia żydowskiego w Pozna-
niu. Głęboko wierzący katolik 
nigdy nie krył fascynacji kul-
turą żydowską. Zbierał juda-
ika, stworzył kolekcję menor. 
Czytał Stary Testament po he-
brajsku, uczył się też języka 
aramejskiego.

W 2017 roku prof. Albrycht 
został odznaczony Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski nadanym przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę za wybitne 
osiągnięcia badawcze w dziedzi-
nie matematyki oraz działalność 
na rzecz popularyzacji i rozwoju 
nauki w Polsce i na świecie.

Wraz ze śmiercią profe-
sora Jerzego Albrychta traci-
my ostatnią osobę w naszym 

Towarzystwie, która opuściła 
Lwów i Kresy w wieku doro-
słym, osobę znakomicie przed-
wojenny i wojenny Lwów pa-
miętającą z własnych losów 
i przeżyć. Żegnamy ostatniego 
z „lwowskich matematyków”, 
wychowanka Lwowskiej Szko-
ły Matematycznej. Żegnamy 
osobę, która miasto Lwów miała 
do końca w swym sercu i w my-
ślach, osobę, która tego faktu nie 
ukrywała i była z tego duma. 

Msza św. w intencji pro-
fesora odprawiona zosta-
ła 14.06.2021 r. o godz. 10:00 
w kościele parafialnym pw. 
św. Jana Kantego w Poznaniu 
przy ul. Grunwaldzkiej, a na-
stępnie o godz. 11:30 odbyły się 
uroczystości pogrzebowe na 
cmentarzu Junikowskim. Pro-
fesora żegnali przedstawiciele 
reprezentujący różne środo-
wiska. W pogrzebie brał także 
udział reprezentant wojewody 
wielkopolskiego, który w jego 
imieniu złożył wieniec. Mowy 
pogrzebowe wygłosili: przed-
stawiciel Politechniki Poznań-
skiej, przewodnicząca Gminy 
Żydowskiej w Poznaniu Alicja 
Kobus oraz Igor Megger – wice-
prezes poznańskiego Oddzia-
łu TML i KPW. Przemawiający 
podkreślali dorobek naukowy 
profesora, jego głęboką wiarę, 
a także zaangażowanie w dzia-
łania Gminy Żydowskiej i na-
szego Towarzystwa. 

Profesor został pochowany 
w grobie swojej matki Malwiny.

Nie żyje prof. Jerzy Albrycht
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Takie hasła z pewnością 
w lipcu 1920 roku widniały na 
ulicach Tarnopola, Złoczowa 
czy Buczacza. Obecnie mało 
kto o tym wie i prawie się 
nie mówi i nie pisze, że na 
szablach Budionnego w 1920 
roku przyniesiono do Galicji 
Republikę Rad – Galrewkom.

KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Na początku lipca 1920 
roku lwowska prasa za-
mieściła krótką notatkę 

o następującej treści:
Wschodnio-galicyjski so-

wiecki(!) rząd w Kijowie(??)
„Prikarpatskaja Ruś” do-

wiaduje się z Kijowa, że zjeż-
dżają tam członkowie „wschod-
nio-galicyjskiego sowieckiego 
rządu” (!!). Przybyli mianowicie 
do Kijowa galicyjscy komuni-
ści: Rybak, Baran i Lewicki. 
Naznaczono im kwaterę w domu 
pod l. 41 na Kreszczatyku.

Galicyjski Komitet Rewolu-
cyjny – „Galrewkom” – prokla-
mowany został przez niewielką 
grupę komunistów w lipcu 1920 
r. i okazał się jedynie epizodem 
w dziejach tych terenów. Jej po-
wstanie ogłosił 15 lipca 1920 
w Kijowie Galicyjski Komitet 
Rewolucyjny, który stanowił 
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rząd Galicyjskiej Socjalistycznej 
Republiki Rad (GSRR). Jego prze-
wodniczącym był ukraiński ko-
munista Wołodymyr Zatonskyj, 
były minister Ukraińskiej SRR, 
a w tym czasie szef polityczny 
14 armii. W skład Galrewkomu 
wchodzili ponadto Mychajło Ba-
ran (zastępca przewodniczącego), 
M. Łewyckyj, K. Łytwynowycz 
i I. Nemołowskyj. Po wkrocze-
niu 22 lipca 1920 r. oddziałów 
Armii Czerwonej na teren Galicji 
Wschodniej Galrewkom prze-
niósł swą siedzibę do Tarnopola. 
1 sierpnia 1920 r. wydał dekret 
„O ustanowieniu władzy so-
wieckiej w Galicji”.

Galrewkom cieszył się jak na 
te czasy znaczną niezależnością. 
Jego członkowie nie uważali go za 
filię ukraińskiego, polskiego czy 
rosyjskiego ruchu komunistycz-
nego, lecz za prekursora zupeł-
nie odrębnej republiki sowiec-
kiej – Galicyjskiej SRR. Ponieważ 
przetrwał od 8 lipca do 21 wrze-
śnia 1920 roku, miał czas zorga-
nizować swoje sprawy. Udało mu 
się ustanowić nową strukturę 
administracyjną, nowy system 
sprawiedliwości i edukacji oraz 
nową milicję. Zapoczątkowa-
no galicyjską Armię Czerwoną. 
Wprowadzono sowiecką walutę. 
Ustalono, że równorzędnymi 

językami urzędowymi będą pol-
ski, ukraiński oraz jidysz. Nie 
trudno byłoby się domyślić z am-
bitnych oświadczeń Galrewko-
mu, że dwa najważniejsze obsza-
ry wschodniej Galicji – miasto 
Lwów i zagłębie naftowe Bory-
sławia i Drohobycza – nie pozo-
staną poza jego kontrolą. 

Galicyjska Republika Radziec-
ka okazała się jedynie interesują-
cym eksperymentem na wiejskiej 
prowincji. Po kilku tygodniach 
GSRR rozpadła się w wyniku 
ofensywnych działań polskiej 6 
Armii i jej ukraińskich sojuszni-
ków, dowodzonych przez Symo-
na Petlurę i Mychajła Omeliano-
wicza-Pawlenkę. Po bitwie pod 

Komarowem Galrewkom opuścił 
Tarnopol, zaś 21 września GSRR 
przestała istnieć. Działalność Ko-
mitetu była kontynuowana przez 
utworzone jesienią 1920 Biuro 
Galicyjskie przy KP(b)U, które za-
kończyło działalność po zawarciu 
traktatu pokojowego pomiędzy 
Polską a Rosją i Ukrainą Sowiecką 
w Rydze w marcu 1921 roku.

Istnienie GSRR nie wywar-
ło większego wpływu na po-
lityczne poglądy ukraińskich, 

polskich i żydowskich miesz-
kańców wschodniej Galicji. Nie 
nawiązały do niej również ra-
dzieckie instytucje, powołane 
jesienią 1939 r., po ponownym 
zajęciu tego obszaru przez Czer-
woną Armię. Nie pozostawi-
ła także wyraźnego śladu we 
wspomnieniach komunistycz-
nych działaczy, a jedynie nie-
wielkie wzmianki w literaturze 
historycznej powstającej w cza-
sach ZSRR.

Niech żyje Galicyjska Republika Rad!

TEREN, OBJĘTY ADMINISTRACJĄ GSRR

WOŁODYMYR ZATONSKYJ
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Zwieńczeniem 
jubileuszowej 10. Polskiej  
Wiosny Teatralnej 
w katedrze lwowskiej 
był słowno-muzyczny 
wieczór poezji Cypriana 
Kamila Norwida pt. „Do 
Kraju tego....” z okazji 200. 
rocznicy urodzin poety. 

ANNA GORDIJEWSKA 

Dyrektor artystyczny Pol-
skiego Teatru Ludowego we 
Lwowie Zbigniew Chrza-

nowski opowiedział o twórczości 
wybitnego poety, prozaika i dra-
matopisarza epoki romantyzmu 
Cypriana Kamila Norwida. Wier-
sze wykonali aktorzy: Jadwiga 
Pechaty, Wiktoria Słobodiana, 
Wiktor Lafarowicz. Na organach 
grała solistka lwowskiej filhar-
monii Ołena Maceluch.

Polską Wiosnę Teatralną pod-
sumowali – konsul generalny RP 
we Lwowie Eliza Dzwonkie-
wicz oraz dyrektor artystyczny 
Polskiego Teatru Ludowego we 
Lwowie Zbigniew Chrzanowski.

„Stało się i jesteśmy szczęśli-
wi, ponieważ zbyt długa była ta 
przerwa. Bardzo się cieszymy, 
że chociaż na koniec wiosny, 
ale udało nam się zgromadzić 
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polską publiczność, właśnie 
w polskim teatrze oraz w tej hi-
storycznej katedrze. Możemy 
doświadczać tutaj i cieszyć się 
pięknem tych utworów, któ-
re są nam przedstawiane. Jest 
to poeta bardzo zobowiązujący 
i do dziś jego poezja jest aktual-
na. Niektórzy mówią, że trud-
ny, ja tak nie uważam. Bardzo 
się cieszę, że mogliśmy tej pięk-
nej poezji posłuchać. Zachęcam 
wszystkich, którzy nie mogli 
wziąć udziału w tym wieczorze, 

żeby sięgnęli do tomików Nor-
wida i poczytali jego wiersze - 
na pewno znajdą coś dla siebie. 
Jest to też piękna polska mowa, 
która wzbudza pewne tęskno-
ty i przekazuje mądrość do-
świadczonego Polaka, który żył 
w dobie rozbiorów i powstań. 
Nie dane mu było doświadczyć 
wolności, ale o tej wolności 
i wolnej Polsce marzył całe ży-
cie” – Eliza Dzwonkiewicz.

„Pragnęliśmy uczcić 200. 
rocznicę urodzin Norwida 

i w jakimś stopniu powrócić do 
tej poezji, która przed laty była 
obecna w repertuarze nasze-
go teatru. Cieszę się niezmier-
nie, że spotkaliśmy się z pu-
blicznością nie przez internet, 
a na żywo, że poczuliśmy cie-
pły oddech tej publiczności, bo 
to się zawsze odczuwa, te prądy 
życzliwe , które płyną na scenę 
do aktorów. To zbieg okoliczno-
ści, bo dziś mamy 20. rocznicę 
wizyty Ojca Świętego we Lwo-
wie. Cyprian Kamil Norwid był 

jednym z najbardziej ulubio-
nych poetów św. Jana Pawła II. 
Skończyła się Wiosna Teatral-
na i mamy nadzieję, że będzie-
my mogli wrócić do normalnego 
teatralnego życia” – Zbigniew 
Chrzanowski.

Ze względu na pandemię te-
goroczna 10. edycja festiwalu 
odbywa się w dwóch forma-
tach: stacjonarnie i on-line. 
W wykonaniu aktorów Pol-
skiego Teatru Ludowego moż-
na było obejrzeć „Dawny spór” 
Mariana Hemara oraz mo-
nodram „Beniowski” Juliu-
sza Słowackiego. Spektakle 
Polskiego Studia Teatralnego 
w Wilnie „Powtórka z Czer-
wonego Kapturka”, „NO COM-
MENT lub Idioci w polityce” 
Józefa Banáša zespołu teatral-
nego im. Jerzego Cienciały były 
dostępne w internecie. „Trzy 
rozmowy z Panem Herbertem” 
spektakl na podstawie wier-
szy, listów i esejów Zbigniewa 
Herberta w wykonaniu Witol-
da Kopcia z teatru im. Juliusza 
Osterwy w Lublinie był rów-
nież dostępny on-line. Polska 
Wiosna Teatralna trwała sześć 
dni – od 12 do 17 czerwca. Or-
ganizatorem wydarzenia był 
Konsulat Generalny RP we 
Lwowie.

Polska Wiosna Teatralna we Lwowie dobiegła końca

Z okazji 194. rocznicy 
założenia Truskawca 
w centrum uzdrowiska 
został otwarty skwer 
im. Rajmunda Jarosza – 
założyciela i właściciela 
słynnego kurortu 
pierwszej połowy XX 
wieku. Specjalnie na to 
wydarzenie z Krakowa 
przyjechał wnuk 
właściciela dawnej 
miejscowości leczniczej 
Rajmund Jarosz, noszący 
to samo imię co dziadek. 

TEKST I ZDJĘCIA  
ANNA GORDIJEWSKA

W ceremonii otwarcia 
placu przy muzycznej 
altance uczestniczyli 

burmistrz Truskawca Andrzej 
Kulczyński, konsul Irena Na-
górska, kierownik Wydziału 
Karty Polaka z Konsulatu RP 
we Lwowie, prawnukowie Bar-
tłomiej Jarosz i Justyna Pola-
czek z mężem, mieszkańcy oraz 
kuracjusze uzdrowiska. Gospo-
darz miasta wraz z Rajmundem 
Jaroszem zasadzili symboliczne 
drzewo. Po uroczystości odbyła 

się prezentacja nowo otwar-
tego hotelu „Raymond”, w któ-
rym zatrzymali się państwo 
Jaroszowie podczas swojego 
pobytu. 

Na spotkaniu w muzeum 
miasta Truskawca Rajmund Ja-
rosz podzielił się swoimi wspo-
mnieniami z dzieciństwa, 
opowiadał o swoim słynnym 
dziadku, jego związku z Bru-
nonem Schulzem. O sobie mówił 
z wielkim poczuciem humoru. 
Moderatorem dyskusji był lo-
kalny historyk Mykoła Iwanyk. 

Rajmund Jarosz urodził się 
w 1935 roku w rodzinnym 

majątku Modrycz, położonym 
niedaleko uzdrowiska. Po wy-
buchu drugiej wojny świa-
towej rodzina zmuszona była 
wyjechać z Truskawca, mały 
Rajmund miał wtedy zaledwie 
pięć lat. Zamieszkał w Krako-
wie, gdzie ukończył studia na 
PWST, debiutował w teatrze 
w 1961 roku. Grał w wielu te-
atrach m.in. w Starym Teatrze 
oraz Piwnicy pod Baranami, 
grał również w filmach. 

Ze wzruszeniem opowiadał 
o domu rodzinnym, gdzie przeżył 
najpiękniejsze chwile w swo-
im życiu. Pamiętał smak moreli 
i morwy, które rosły w Modry-
czu. Wspominał o swoim bracie 
Stanisławie, który zginął w wie-
ku ośmiu lat spadając z konia. 

Zawsze chciał odwiedzić 
Truskawiec. I to marzenie speł-
niło się po 80. latach. Namówił 
go do tego wyjazdu krakowianin 

Józef Grecki, pasjonat historii 
Kresów, który również uczest-
niczył w tym spotkaniu. Dzień 
wcześniej Rajmund Jarosz od-
był sentymentalną podróż do 
Modrycza. W miejscu pięknej 
dawnej willi mieści się obecnie 
Dom Ludowy. Budynek został 
przebudowany. Znakomitego 
gościa przywitali chlebem i solą 
mieszkańcy wsi. W Drohoby-
czu pan Rajmund wraz ze swo-
imi dziećmi odwiedził pałacyk, 
który należał do jego dziadka, po 
czym udał się na cmentarz, gdzie 
jest pochowany Rajmund senior, 
jego żona Emma, syn Stanisław. 

Na zakończenie spotkania 
Rajmund Jarosz powiedział, że 
cieszy się bardzo, iż założone 
przez jego dziadka uzdrowisko 
nadal się rozwija. Wyznał rów-
nież, że nie spodziewał się tak 
ciepłego przyjęcia i obiecał po-
nownie przyjechać.

W Truskawcu otwarto skwer im. Rajmunda Jarosza
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Kontynuujemy 
druk materiałów, 
przygotowanych we 
współpracy z Konsulatem 
Generalnym RP 
w Winnicy z okazji 190 
rocznicy powstania 
listopadowego na terenach 
obecnej Ukrainy. Dziś 
przedstawiamy sylwetki 
bohaterów tych zrywów 
patriotycznych Karola 
i Edmunda Różyckich.

DMYTRO ANTONIUK

Ostatnim, który walczył 
z Moskalami po schronie-
niu się na Galicji oddzia-

łów gen. Dwernickiego i Koły-
szki, był major Karol Różycki. 
Przyszły bohater powstania li-
stopadowego urodził się w Czer-
niowcach pod Jampolem w 1789 
roku w rodzinie pułkownika 
Wojsk Polskich Regimentu Kró-
lowej Jadwigi Jakuba Różyckie-
go i Elżbiety z Jaksmanickich. Od 
1809 roku Karol służył w wojsku 
Księstwa Warszawskiego i Kró-
lestwa Kongresowego, a potem 
przeszedł całą kampanię 1812 
roku w armii Napoleona w stop-
niu majora. Potem przez dziesięć 
lat służył w 2 Pułku ułanów. Po 
opuszczeniu wojska ożenił się 
z Marianną z Czajkowskich – 
siostrą przyszłego Sadyka Pa-
szy – Michała Czajkowskiego. 
Osiadł w Agatówce koło Halczy-
na, gdzie mieszkał jego szwagier 
(brat siostry). Tu intensyw-
nie zajął się gospodarką, zało-
żył produkcję szkła oraz fabry-
ki potasu i smoły. Wszystko to, 
a i żonę, dwie córki, synów: Sta-
nisława i trzyletniego Edmun-
da, opuścił na wiadomość, że na 
Wołyniu walczy oddział Dwer-
nickiego. Karol postanawia zor-
ganizować własny oddział ka-
walerii wołyńskiej. 

Na początku maja 1831 roku 
ogłasza zbiórkę w lesie koło 
Małych Korowińców (niedale-
ko Czudnowa). Do jego oddzia-
łu dołączył Michał Czajkowski 
wraz z innymi mieszkańcami 

Wołynia. Z rozkazu niejakie-
go Chruścikowskiego dzia-
łania zaplanowano na 7 maja, 
lecz w przededniu Chruści-
kowski nakazał powstrzymać 
akcję. Ale było już za późno, bo 
w wielu miejscowościach za-
częły się otwarte wystąpienia 
przeciwko Rosjanom. Wielu 
ludzi aresztowano. Osłabiło to 
znacznie siły powstańców.

Pierwszym sukcesem Ró-
życkiego było rozbrojenie 20 
maja na drodze do Czudnowa 
560 rekrutów armii carskiej. 
Wówczas wołyńskie oddzia-
ły zdobyły 50 karabinów z ba-
gnetami i amunicją. Natchnio-
ny pierwszym zwycięstwem 
Różycki podążył na połączenie 
z siłami Kołyszki w okolicach 
Lityna, Baru i Latyczowa. Tu, 
stojąc w Ksawerówce otrzymał 
wiadomość o porażce powstań-
ców w Majdanku i o tym, że 
pobity Kołyszko czym prędzej 
pragnie przekroczyć Zbrucz. 
Wiedząc o internowaniach 
przez Austriaków żołnierzy 
Dwernickiego, Różycki posta-
nowił samodzielnie przedostać 
się do Zamościa i wyruszył 
w kilkutygodniowy rajd przez 
Wołyń.

Początkowo wykonał ma-
newr w kierunku Winnicy, 
żeby zmylić możliwych prze-
śladowców, a potem ostro zmie-
nił kierunek i pod Janowem 
przeszedł Boh, ruszając na pół-
nocny zachód. Już 27 maja mię-
dzy wioskami Krasnopol i Mo-
łoczki rozegrała się pierwsza 

prawdziwa walka z kawalerią 
Welingtona. Na otwartym polu 
zadano przeciwnikowi druzgo-
cącej porażki, mając przy tym 
jedynie dziewięciu rannych. 
Rosjanie stracili kilkudziesię-
ciu zabitych, zdobyto 230 kara-
binów, a niektórzy z żołnierzy 
rosyjskich dołączyli do oddzia-
łu wołyńskich powstańców.

Posuwając się dalej na za-
chód, Karol Różycki zetknął 
się z wrogim przyjęciem przez 
niejakiego Rostworowskiego 
w Miropolu nad Słuczem. Ten 
szlachcic już przy spotkaniu 
powstańców zaznaczył, że do-
niesie na nich Moskalom. Odpo-
czynek w tych warunkach był 
niemożliwy, więc oddział prze-
prawił się przez rzekę, nie dając 
wytchnienia koniom i rannym.

W miejscowości Kiliki-
jów koło Korca kolejny suk-
ces: udało się przejąć 49 wozów 
transportu wojskowego Rosjan 
z prochem i amunicją. Aby nie 
spowalniać tempa i nie obcią-
żać się taborem, wszystką amu-
nicję nakazał Różycki zatopić 
w stawie, pozostawiając sobie 
jedynie dwie beczki prochu.

W miejscowości Między-
rzecz był gościnnie przyjęty 
przez rodzinę Steckich. Posu-
wał się dalej na północ. Pomię-
dzy Bereznem i Tyszycą obok 
Słuczy oddział Różyckiego do-
pędziły dwa szwadrony uła-
nów płk. Petersa. Zwabiwszy 
ich na dogodny teren pomiędzy 
wioską i rzeką, oddział wołyń-
ski zadał im całkowitą klęskę, 
zabijając kilkudziesięciu ka-
walerzystów i biorąc do nie-
woli 48 żołnierzy. Sam Peters 
ledwo uratował się ucieczką 
i od razu powiadomił dowódz-
two, że napotkał „dziesięć ty-
sięcy buntowników”. Wiado-
mość ta przestraszyła rosyjską 
załogę Kowla i zmusiła ją do bu-
dowy barykad i przygotowań 
do obrony. Różycki tymczasem 
obszedł miasto od północy przez 
Luboml i bez przeszkód prze-
prawił się przez Bug pomiędzy 
Perewozami i Dorohuskiem.

Odznaczony Krzyżem Virtuti 
Militari pułk Karola Różyckiego, 

którego awansowano na puł-
kownika, brał udział w obronie 
Zamościa i w kolejnych bitwach 
pod Iłżą, Chotczą, Lipskiem i Ja-
nowem w składzie korpusu swe-
go krewnego, Samuela Różyc-
kiego. Po upadku powstania 
oddział wołyńskich powstań-
ców przeszedł granicę austriac-
ką i po internowaniu żołnierze 
wyemigrowali do Francji. Tu Ka-
rol Różycki działał w Komitecie 
Narodowym Polskim, współpra-
cował z Mickiewiczem i Czarto-
ryskim w towarzystwie Hote-
lu Lambert. W 1822 roku wydał 
wspomnienia z przebiegu po-
wstania na Wołyniu.

W 1853 roku, z pewnością 
z podania szwagra Michała 
Czajkowskiego, już wówczas 
Sadyka Paszy, Różycki otrzy-
mał propozycję służby w armii 
osmańskiej w stopniu generała. 
Odmówił przyjęcia tej propo-
zycji. Po dziesięciu latach, już 
w czasie powstania stycznio-
wego Rząd Narodowy awan-
sował weterana 1831 roku do 
stopnia generała i powołał do 
udziału w walkach przeciwko 
Rosjanom. Karol Różycki przy-
był do Krakowa, ale, oceniw-
szy sytuację, odmówił aktyw-
nej działalności i powrócił do 
Francji. Zmarł tu w 1870 roku. 
Podczas pobytu w Krakowie po 
raz drugi spotkał się ze swym 
młodszym synem Edmundem, 
który w odróżnieniu od ojca 
dołączył się do powstania.

Edmund Różycki urodził 
się w Agatówce w 1827 roku. 
Cała rodzina po powstaniu 
1831 roku była poddana repre-
sjom. Zapisano go wówczas do 

Korpusu Kadetów w Petersbur-
gu z adnotacją „syn powstań-
ca”. Starano się go zrusyfiko-
wać, ale nigdy to się nie udało. 
Ukończywszy Akademię Szta-
bu Generalnego jako artylerzy-
sta Edmund znalazł się w służ-
bie na Kaukazie.

Około 1850 roku, pod-
czas wypoczynku za grani-
cą Edmund nareszcie spotkał 
się z ojcem. Dosłużywszy się 
do stopnia podpułkownika 
Edmund Różycki podał się do 
dymisji. Odczuwał nadciągają-
ce kolejne powstanie.

Edmund właściwie łaściwie 
powtórzył los swego ojca. Rząd 
Narodowy powołał go 8 maja 
na dowódcę oddziału kawalerii 
żytomiersko-lubomlskiej. Do-
wodził tą jednostką w bitwach 
pod Miropolem, Worobiówką 
i Laszkami. Jego zwycięstwo 
pod Małą Salichą porównywa-
ne jest do bitwy pod Somosier-
rą. Przedostawszy się do Galicji 
w celu uzupełnienia oddziału, 
Edmund Różycki otrzymał sto-
pień generała brygady i został 
Głównym Naczelnikiem Ziem 
Ruskich. Wówczas to spotkał 
się z ojcem w Krakowie po raz 
drugi.

Wykonując rozkaz Romual-
da Traugutta, Edmund Różyc-
ki w grudniu 1863 roku udaje 
się do Turcji w poszukiwaniu 
wsparcia i funduszy, jednak 
powstanie wkrótce upada. Po 
powrocie do Galicji Edmund 
osiada w Krakowie i zakłada 
rodzinę. Umiera w 1879 roku 
i zostaje pochowany na Cmen-
tarzu Rakowickim, gdzie jego 
wspaniały grobowiec zachował 
się do dziś.

Zarówno Karol, jak i Edmund 
Różyccy byli prawie legen-
darnymi postaciami powstań 
1831 i 1863 roku. Uważam, że 
stosowna tablica pamiątkowa 
dla uczczenia tych bohaterów 
w Żytomierzu byłaby jak naj-
bardziej celowa – tym bardziej, 
że zbliża się 190 rocznica zry-
wu narodowego.

Bohaterowie powstań 1831 i 1863 roku

EDMUND RÓŻYCKI

KAROL RÓŻYCKI
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Muzyka symfoniczna, 
teatr, przedstawienia, 
taniec, stroje ludowe, 
jazda konna, kuchnia 
galicyjska i wino 
gruzińskie oraz stroje 
„kapeluszowe” – to daleko 
nie pełna lista wydarzeń, 
którymi przesycona była 
w ten weekend Sądowa 
Wisznia, miejscowość 
nieopodal granicy 
polsko-ukraińskiej.

WITO NADASZKIEWICZ

Organizatorem imprezy była 
Krystyna Berezowska, która 
powiedziała, że impreza odby-
wa się z okazji „Dni Gruzji na 
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Ukrainie” i 150 rocznicy uro-
dzin Łesi Ukrainki, łączącej 
oba nasze państwa. Kochała ten 
kaukaski kraj, wiele tam wę-
drowała, mieszkała w Tbilisi 
i Kutaisi. Jej ostatnie 10 lat życia 

powiązane były nierozerwalnie 
z Gruzją. Tam też zmarła.

Łesia pochodziła ze szlachec-
kiego rodu Kosaczów i dzieciń-
stwo spędziła na Wołyniu. Z po-
wodu słabego zdrowia nie mogła 

pobierać nauki w szkołach więc 
rodzice angażowali dla niej na-
uczycieli i zachęcali do czytania 
lektur. Dzięki temu Łarysa – to 
jej prawdziwe imię – opanowa-
ła 10 języków, w tym klasyczną 
grekę i łacinę. Wspaniale znała 
język polski i literaturę polską. 
Tłumaczyła na ukraiński utwo-
ry Mickiewicza, Konopnickiej 
i Tetmajera. Pasjonowała się 
muzyką Chopina. 

Polacy byli również boha-
terami jej powieści. W utworze 
„Przyjaźń” (1905 r.) dokład-
nie przedstawiła życie pol-
skiej rodziny szlacheckiej na 
Wołyniu. Niestety, rodzinna 
biblioteka Kosaczów spłonę-
ła podczas I wojny światowej 
w 1915 roku. Z dymem poszło 
wiele interesujących rzadkich 
wydań. Utwory Łesi Ukrain-
ki drukowane były w Galicji, 
gdzie cenzura była bardziej 
tolerancyjna.

Celem imprezy w Sądowej 
Wiszni było nowe spojrzenie na 
twórczość Łesi Ukrainki. Obok 
przedstawicieli Gruzji obecni 
byli naczelnicy Administracji 
obwodowej i polskiego Stowa-
rzyszenia „Wspólna Sprawa”. 

Tego rodzaju 
prezentacje 
sprzyjają rozwojowi 
międzykulturowych 
kontaktów i pełnią 
misję edukacyjną. 
Sprzyjają również 
lokalnej turystyce. 

Sądową Wisznię przejezd-
ni omijają obwodnicą, a przecież 
w samym miasteczku, jak i każ-
dym w Galicji, jest wiele interesu-
jących zabytków i miejsc, związa-
nych z historią – jak na przykład 
stajnie z czasów c.k. Austrii, gdzie 
miała miejsce cała impreza.

Dni Gruzji na Ukrainie
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Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu 
tarnopolskiego w latach 1945–1991 (cz. 1)

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego

W 2021 roku mija 30. 
rocznica odnowienia 
przez Jana Pawła II 
struktur Kościoła 
rzymskokatolickiego 
na Ukrainie oraz 
mianowanie pierwszego 
po II wojnie światowej 
metropolity lwowskiego 
arcybiskupa Mariana 
Jaworskiego. Wkroczył 
on na tereny wyniszczone 
działaniami wojennymi 
oraz wojującym ateizmem, 
gdzie należało podjąć 
odbudowę Kościoła. 
MARIAN SKOWYRA

Z tej też racji istnieje po-
trzeba przypomnie-
nia czasów, kiedy Ko-

ściół musiał trwać i przetrwać 
w nielicznych ośrodkach para-
fialnych bez zarządu biskupa. 
W perspektywie tych wspo-
mnień staje się bardziej zrozu-
miałym nawoływanie kardy-
nała Mariana Jaworskiego do 
dziękczynienia, za wszystko, 
co wydarzyło się na tych zie-
miach po 1991 roku.  

Dążenie do całkowitej 
likwidacji Kościoła

„Dnia 3 sierpnia 1973 zmarł 
nagle w Borszczowie ks. Ja-
kub Macyszyn, urodzony 1911 
roku, wyświęcony we Lwowie 
w roku 1936. Podobno w ostat-
nim czasie cierpiał na cukrzy-
cę – ale w pracy nie ustawał 
i nie odpoczywał. Często prze-
mierzał od 100 do 300 km, od 
Krzemieńca poprzez Hałusz-
czyńce do Borszczowa pełniąc 
obowiązki duszpasterskie. 
Zmarł nagle na atak serca. Na 
cukrzycę zachorował, kiedy 
mu nie pozwolono wyjechać do 
Polski, by zobaczyć się z umie-
rającą matką. „Teraz w tarno-
polskiej obłasti już nie ma ani 
księdza, ani Pana Jezusa. Ko-
munikanty skonsumowałem, 
bo nie miałem komu je zosta-
wić. Ks. Mirecki otrzymał na-
reszcie pozwolenie pracować 
w Hreczanach (ad Chmielnic-
kie) w kościółku cmentarnym, 
więc nie ma praw w tarnopol-
skiem”. Tak pisał ks. Franciszek 
Krajewski z Czerniowiec do 
ks. Hieronima Kwiatkowskie-
go o obwodzie tarnopolskim 
w 1973 roku, któremu groziła 
sytuacja obwodu stanisławow-
skiego, pozbawionego Kościoła 
i duchowieństwa katolickiego. 

Na terenie przedwojennego 
województwa tarnopolskiego 
znajdowało 209 parafii i admi-
nistratur parafialnych, zrze-
szonych w dekanatach: Borsz-
czów, Brody, Brzeżany, Buczacz, 
Busk, Czortków, Gliniany, 
Jazłowiec, Podhajce, Skałat, 
Tarnopol, Trembowla, Zbo-
rów i Złoczów. Po kilka parafii 

w województwie tarnopolskim 
było z dekanatów Kąkolniki 
i Świrż. Po zakończeniu II woj-
ny tereny dawnych rzymsko-
katolickich dekanatów Busk, 
Gliniany, Świrż i Złoczów prze-
szły do województwa lwow-
skiego. Zgromadzenia żeńskie 
były reprezentowane przez al-
bertynki (1 dom), dominikan-
ki (1 dom), felicjanki (2 domy), 
józefitki (1 dom), marianki (6 
domów), niepokalanki (1 dom 
– dom generalny w Jazłowcu), 
służebniczki starowiejskie (35 
domów) i szarytki (5 domów).

Zakończona w maju 1945 
roku II wojna światowa ukaza-
ła ogrom zniszczeń na tym tere-
nie. Wyludnione miejscowości 
i zniszczone zabudowania spra-
wiały smutne wrażenie. Wraz 
z usadowieniem się nowej wła-
dzy sowieckiej rozpoczęła się 
na szeroką skalę akcja prześla-
dowania Kościoła katolickiego. 
„Od pierwszych chwil pobytu na 
zajętych ziemiach – pisał Józef 
Wołczański – sowieci nie tra-
cąc czasu przystąpili do agitacji 
oraz indoktrynacji społeczeń-
stwa. I rzecz ciekawa, spotka-
li się początkowo ze znacznym 
zainteresowaniem ludności 
Tarnopolszczyzny. Mieszkańcy 
Chomiakówki wiedzeni cieka-
wością, porzucali pracę w go-
spodarstwach i opiekę nad ro-
dzinami, a garnęli się tłumnie na 
propagandowe mitingi”. W tere-
nie obwodu tarnopolskiego do-
chodziło do całkowicie innych 
reakcji, niż to miało miejsce 
w innych obwodach. Ludzie 
chętnie godzili się na parcelację 

gruntów dworskich i kościel-
nych, co w późniejszych latach 
„dało to asumpt do bezkarnego 
rabunku przez miejscową lud-
ność polską i ukraińską wła-
sności prywatnej parafii oraz 
gminy”. 

W niektórych miejscowo-
ściach katolicy nic nie uczynili 
dla ratowania własnych świą-
tyń. Tak, dla przykładu, w Bu-
dzanowie katolicy biernie zgo-
dzili się na profanację kościoła 
i jego desakralizację. Również 
w Kosowie nie robili żadnych 
starań w celu ratowania wspól-
noty i kościoła. Bez sprzeciwów 
niszczono przydrożne krzy-
że i figury. Zauważono, że po-
wszechnie „lud jakby oszalał. 
Pijaństwo, rozpusta po domach 
tak wśród młodych, jak i star-
szych dochodzi do zenitu”.

Pesymizm wzmagał również 
widok opuszczających domo-
stwa mieszkańców wsi i miast 
oraz wyjeżdżających w ra-
mach tzw. akcji ekspatriacyj-
nej. Ludzie uciekali ze strachu 
przed przyszłością, szczegól-
nie w perspektywie przeży-
tych okrucieństw wojennych. 
Temu również służyły repre-
sje, jakie rozpoczęła nowa wła-
dza. W 1945 roku „od 11 paź-
dziernika – pisał w kronice 
ks. Kazimierz Fleischhacker 
z Chomiakówki – zaczęli para-
fianie z Chomiakówki i z Ko-
sowa wyjeżdżać na rampę do 
Białobożnicy, tam pobudowa-
li sobie szałasy i budy i wśród 
zimna, chłodu i deszczu czekali 
na wagony do 30 październi-
ka. W tym czasie od kilku ty-
godni na rampie w Pyszkow-
cach czekali Polacy na wagony. 
Wielu tam ludzi przymierało 

z głodu i zimna – tam też po-
wstał i cmentarz pogrzebanych 
ofiar. Nie wszyscy parafianie 
zdołali załadować się 30 paź-
dziernika. Niektóre rodziny 
musiały czekać do 9 listopa-
da na rampie i dopiero w tym 
dniu odjechał ostatni transport 
z Białobożnicy”.

Tak do 1946 roku 
opustoszała większość 
kościołów i klasztorów 
na tym terenie. „Kolejna 
fala uciekinierów 
ruszyła zimą 1946 
roku. W lutym tego 
roku wypędzono 
Polaków z Czortkowa. 
Po eksmisji z klasztoru 
w Jazłowcu sióstr 
niepokalanek wiosną 
tegoż roku, 15 czerwca 
opuścił Czortków 
ostatni wielki transport 
szyderczo określany 
przez sowietów 
mianem «świętego». 
Tworzyli go przeważnie 
dominikanie 
i duchowieństwo 
diecezjalne miasta 
Czortkowa, zakonnice, 
starcy i kaleki”. 

Cudowne uratowanie figury 
Matki Bożej Jazłowieckiej

Tym ostatnim pociągiem 
wyjechały również wszystkie 
siostry niepokalanki z Jazłow-
ca, które opuszczały te regiony 
wraz z cudem uratowaną figurą 

Matki Bożej Jazłowieckiej. Re-
lacje o tym zachowały się we 
wspomnieniach sióstr i kro-
nice zakonnej niepokalanek 
z Jazłowca.

Wcześniej „17 maja 1946 
roku od rana zjechały się na 
dziedziniec klasztorny fur-
manki ze Złotego Potoku, aby 
wywozić siostry przymusowo. 
Cały dzień trwało to wywo-
żenie. Pierwsza partia sióstr 
wyjechała tegoż dnia, w pią-
tek 17 maja – ledwo dojechały 
do przedmieścia (Jazłowca) lu-
nął wielki deszcz, a dotychczas 
panowała wielka susza. Dru-
ga partia wyjechała nazajutrz, 
w sobotę. W Jazłowcu pozostało 
około 10 chorych sióstr razem 
z leżącą w łóżku chorą prze-
łożoną, s. Gabrielą oraz parę 
sióstr do obsługi”. Chore siostry 
wywieziono 19 maja 1946 roku. 
W klasztorze pozostała jedynie 
siostra Marianna od Pani Jazło-
wieckiej, która została delego-
wana do zabrania inwentarza: 
krów, kóz i kur. „Widziałam, jak 
rabowano rzeczy, które zosta-
ły – opisywała s. Marianna – 
skradziono też kozy, które od-
nalazłam koło kapliczki w lesie. 
Przenocowałam z psem w stajni 
i w poniedziałek z resztą do-
bytku dojechałam do Czortko-
wa. Po dwóch dniach poleciła 
mi s. Przełożona powrócić do 
Jazłowca, aby ściągnąć trochę 
paszy dla bydła”.

Tutaj dołączyła do niej s. 
Bartłomieja. W pierwszej ko-
lejności siostry postanowiły 
zabrać ukryte dzwony z domu 
i z grobowca. „Spakowałyśmy 
je na wóz w słomie i s. Bartło-
mieja z nimi pojechała, ale po 
drodze w Jazłowcu zatrzymano 
je i dzwony zabrano. Słyszałam 
z daleka jak bili w te dzwony”. 
W tej sytuacji sprawa wywie-
zienia z klasztornej kaplicy fi-
gury Matki Bożej Jazłowiec-
kiej wydawała się rzeczą wręcz 
niemożliwą.

Po naradzie z przełożoną 
w Czortkowie do Jazłowca wró-
ciły dwie siostry: s. Marianna i s. 
Onika. Do pomocy został umó-
wiony niejaki starszy pan, inży-
nier, „który był bardzo nerwowy 
i bardzo stary”. On też podjął się 
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„pokierować tym wszystkim 
i pożyczyć dźwig. Dominikanie 
zbili wielką pakę ze swoich de-
sek. Z tą skrzynią na furze, obie 
z s. Oniką razem z inżynierem 
nocą z 6 na 7 czerwca wyru-
szyliśmy do Jazłowca (30 km); 
dojechaliśmy na 10 rano, wio-
ząc ze sobą dźwig. Poszłam za-
raz do miasta na dół szukać żer-
dek sosnowych do rusztowania, 
a pakę złożył furman pod kaplicą 
od strony ogrodu. Nigdzie jed-
nak nie znalazłam tych żerdek, 
więc uradziliśmy, że trzeba ściąć 
cztery sosny rosnące koło gro-
bowca. Ludzi nie było, ale upro-
siłam kierowniczkę techni-
kum, sowietkę, która mieszkała 
w klasztorze i prowadziła gospo-
darstwo, aby dała swoich ludzi 
z piłami do ścięcia drzew. Po-
ściągałyśmy desek – ile mogły-
śmy i przystąpiliśmy do roboty. 
Cztery śliczne sosenki przycią-
gnięte zostały do kaplicy. S. Oni-
ka pozostała z ludźmi, ja zaś po-
biegłam do Nowosiółki, aby od 
mojego szwagra przynieść sznu-
ry i łańcuchy, a moja siostrzenica 
ściągnęła dwa koce z łóżka, aby 
Matkę Boską owinąć”.

Dalsze trudności czekały na 
siostry z demontażem figury. 
„Gdy wróciłam, w kaplicy było 
pełno ludzi, a rusztowanie nad 
ołtarzem było zrobione. Robot-
nicy poszli na obiad, a ludzie, 
którzy zostali w kaplicy – pła-
kali i prosili, aby Matki Boskiej 
nie zabierać”.

Po obiedzie rozpoczęto wła-
ściwą pracę z demontażu cu-
downej alabastrowej figury 
Matki Bożej Jazłowieckiej. „In-
żynier komenderował z wielkim 
krzykiem. Ja także weszłam na 
rusztowanie, owinęliśmy Matkę 
Boską kocami, a poduszkę przy-
wiązałam na piersiach, aby ręce 
nie były uszkodzone. Chcieli-
śmy poruszyć posąg, ale nic się 
nie dało zrobić. Zeszłam na dół 
i w rozpaczy wołałam głośno na 
całą kaplicę: «Matko Boska, je-
żeli chcesz z nami iść, to daj się 
wziąć, a jak nie, to musimy Cię 
zostawić – a wtedy pobiją statuę, 
tak jak zrobili z Matką Boską ze 
schodów». I znowu ciągnęliśmy, 
ale robota nie szła, bo za mało lu-
dzi i nie umieli się do tego zabrać. 
A inżynier krzyczał coraz więcej, 
bardzo był zdenerwowany”.

Ciężką statuę zdemontowa-
no, dzięki determinacji s. Ma-
rianny od Pani Jazłowieckiej 
oraz pomocy sowieckiego ofi-
cera, który okazał się Polakiem 
i katolikiem spod Lwowa. Ten 
oficer przybył do Jazłowca wraz 
z 150 żołnierzami dla rozmino-
wania pól i on też pomógł zde-
montować i załadować na wóz 
kilkusetkilogramową figurę 
Matki Bożej.

„Żołnierze sowieccy kręcili 
się koło Matki Boskiej, a mnie 
oficer kazał znosić plewy czy 
sieczkę, żeby skrzynię zapeł-
nić czymś miękkim. Żołnierze 
przynieśli pakę z dołu i położyli 
na stopniach ołtarza. Wymo-
ściliśmy pakę plewami i przy-
kryli weretą. Oficer kierował 
żołnierzami, którzy ściągali 
posąg i wołał: w lewo, w pra-
wo, środkiem itd. A Matka Bo-
ska powolutku zniżała się na 
dźwigu w powietrzu i schodzi-
ła. Oficer przysięgał, że nic się 

jej nie stanie. Już Matka Boska 
była tuż nad paką – kazał zno-
wu ciągnąć do góry, bo nie była 
równo nad skrzynią i mogłaby 
zaczepić głową o brzeg, i tak po 
trzy razy. Aż nareszcie stanęła 
w skrzyni i położyli ją”.

Prace te były wykonywane 
wśród powszechnego płaczu 
mieszkańców Jazłowca. „Ludzie 
podchodzili do paki i całowali 
nogi Matki Boskiej przez koc, 
a żołnierze głaskali po odsło-
niętej twarzy, całowali i mówi-
li: «czemu wy zabieracie taką 
piękną Matkę Bożą!» Wreszcie 
zakryłyśmy kocem i wiekiem 
i zabito skrzynię”. 

Siostra Marianna prosiła 
również oficera, aby żołnie-
rze pomogli nazajutrz włożyć 
skrzynię na wóz, „zgodził się 
pod warunkiem, aby to było 
wczesnym rankiem, bo muszą 
iść rozminowywać pola”.

Pozostało jedynie znalezie-
nie odpowiedniego transportu, 
aby dowieźć figurę do Czortko-
wa, „ale nigdzie znaleźć nie mo-
głam, a deszcz padał”.

W dalszych wspomnieniach 
siostra opisuje desperackie po-
szukiwania furmanki. Każdy 

się wymawiał, „że wóz jego się 
złamie pod takim ciężarem. 
Chodziłam po wsi i błagałam, 
wreszcie na godzinę dziesiątą 
dostałam konia”.

Oficer wreszcie „kazał po-
ściągać jakieś mocne drągi, 
i po nich po schodach zjechała 
skrzynia z Matką Boską. Gdy 
umówiony człowiek zobaczył 
tę wielką pakę, powiedział, że 
nie pojedzie, bo wóz jego się po-
łamie. Znowu pobiegłam szu-
kać innego wozu. Pasternak, 
który dawniej u nas pracował, 
miał nasz wóz, przyprowadził 
go zaraz. Zaprzęgli konie do 
tego wozu, żołnierze po drą-
gach wciągnęli bokiem skrzy-
nię na wóz z wielkim trudem, 

związali łańcuchem  i wyjecha-
liśmy w drogę”.

Jeszcze jedna trudność cze-
kała na transport koło Jagielni-
cy. „Szliśmy cały czas obok wozu, 
konie ledwo ciągnęły. Gdy prze-
jeżdżaliśmy przez Jagielnicę, koło 
wpadło w wyboinę, którą ostat-
nie deszcze zrobiły. Wóz się po-
chylił. Poszłam do chat, prosić 
o pomoc, a ludzie, gdy się dowie-
dzieli, że to Matka Boska jedzie, 
przyszli zaraz wóz wyciągać”.

W ten sposób dowieziono 
cenny transport na stację do 
Czortkowa. Po dostarczeniu 
63 wagonów – do ostatniego 
umieszczono skrzynię z cu-
downą figurą Matki Bożej Ja-
złowieckiej. „Na stacji Mikul-
czyce była przesiadka, trzeba 
było przenosić skrzynię. Znowu 
na drągach i patykach wciąga-
liśmy pakę do wagonu, poma-
gali wszyscy, a s. Przełożona 
tylko niepokoiła się bardzo, czy 
dobrze Matka Boska opakowa-
na, czy nie ucierpi na tej podró-
ży. I tak już dojechała Pani Ja-
złowiecka do Szymanowa”.

Był to jeden z wielu heroicz-
nych czynów duchowieństwa 
archidiecezji lwowskiej zaan-
gażowanych w dzieło ratowa-
nia ruchomej spuścizny me-
tropolii. Z tej też racji nie dziwi 
fakt, że w następnych latach 
lwowski metropolita Marian 
kardynał Jaworski, który zna-
jąc te starania, słusznie wy-
stępował przeciwko powrotowi 
oryginalnych cudownych ob-
razów, figur i relikwii świętych 
do pierwotnych miejsc kultu. 
Zachęcał jedynie do wykona-
nia wiernych kopii tych dzieł 
sztuki i przewiezienie ich do 
kościoła czy kaplicy na terenie 
archidiecezji lwowskiej.

Likwidacja poszczególnych 
świątyń

Przyczyn wyjazdu zdecy-
dowanej większości polskiego 

społeczeństwa należy upatry-
wać w efektywnej pracy służb 
NKWD oraz pospolitym strachu 
ludności przed przyszłością. Za-
mykano też świątynie poprzez 
zwykłe niedopełnienie formal-
ności kancelaryjnych, jak to 
miało miejsce w Zbarażu, gdzie 
znacznie przyśpieszono proces 
eksmisji zakonników. Należy 
przy tym zauważyć, że „zdecydo-
wana większość społeczeństwa 
polskiego z nadzieją oczekiwa-
ła zakończenia wojny w miejscu 
zamieszkania, nie chcąc dobro-
wolnie opuszczać swojej wła-
sności, będącej dorobkiem całego 
życia. Wielu też uważało wyjazd 
za zdradę narodową i swego ro-
dzaju tchórzostwo”.

Podobnie bernardyni zbara-
scy rozumiejąc repatriację jako 
dobrowolny wybór, nie wypeł-
nili kwestionariuszy repatria-
cyjnych. Mimo pierwotnych 
deklaracji pozostania na miejscu 
już do końca kwietnia 1946 roku 
ze Zbaraża wyjechali wszyscy 
zakonnicy za wyjątkiem o. Mar-
celego Cymbalisty (1885–1954) 
i brata Benedykta Bielaka (?–
1977), którym nakazano opuścić 
Zbaraż do końca maja 1946 roku. 
Na podstawie zachowanych re-
lacji wiadomo, że „Ogłoszony na 
dzień 31 maja 1946 roku ter-
min repatriacji zakonników, już 
w przeddzień zaznaczył się du-
żym zamieszaniem przy koście-
le. Wieczorem, w dniu 30 maja 
klasztor został otoczony przez 
milicję, która przez całą noc czu-
wała, aby oprócz zadeklarowa-
nych i zapakowanych przed-
miotów niczego nie wyniesiono 
poza obręb kościelny, a nadto, by 
nie dopuścić do przypadkowych 
kradzieży, które zdarzały się 
przy takich okazjach. Spora licz-
ba wiernych przyszła na wie-
czorne nabożeństwo, ponieważ 
wyjazd wyznaczono na godz. 
5.00 rano. Nabożeństwo odpra-
wił ostatni gwardian i proboszcz 
zbaraski o. Marceli Cymbali-
sta, który z bratem Benedyktem 
Bielakiem, wśród wielkiego la-
mentu zgromadzonych, żegnał 
się ze świątynią, klasztorem 
i parafianami”.

Następnego dnia w niedzielę 
(31 maja 1946 roku) w kościele 
zbaraskim została odprawio-
na ostatnia msza św. Do miasta 
w „asyście komisarza ewaku-
acyjnego i trzech urzędników 
przyjechał ks. Bronisław Mi-
recki, duszpasterz z Podwo-
łoczysk, który miał sprawować 
pieczę nad bernardyńską świą-
tynią i odprawiać w niedzielę 
jedną mszą św”.

Po zakończeniu mszy św. 
zakonnicy „uklęknęli przed 
Najświętszym Sakramentem, 
a następnie zatrzymywali się 
przy każdym ołtarzu, kładąc na 
niego rękę. Stojąc w drzwiach 
kościoła, przez pewien czas pa-
trzyli w stronę głównego ołta-
rza. Potem ucałowali posadzkę 
świątyni, której drzwi zostały 
zamknięte, a klucze przekazano 
ks. Mireckiemu. Zakonnicy nie 
weszli już do klasztoru, podczas 
mszy św. przygotowane rzeczy 
zostały załadowane na cztery 
furmanki. Na dworzec kolejo-
wy bernardyny jechali dorożką, 
odprowadzani przez mieszkań-
ców Zbaraża”.

RUINY KOŚCIOŁA W KOWALÓWCE
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Rozmowa  
ANNY GORDIJEWSKIEJ 
z MARIUSZEM 
OLBROMSKIM, 
literatem, muzealnikiem, 
animatorem działań 
kulturalnych.

Od dłuższego czasu z okazji 
200. rocznicy urodzin Cypria-
na Kamila Norwida dyskutuje-
my na temat „Norwid a Kresy”. 
Obecnie przypada 20. rocznica 
wizyty Jana Pawła II we Lwo-
wie. Proponuję abyśmy po-
rozmawiali o Norwidzie jako 
o jednym z najbardziej cenio-
nych przez Jana Pawła II myśli-
cieli i poetów chrześcijańskich.  
To świetna idea. Jan Paweł II wyjąt-
kowo cenił twórczość autora „Rze-
czy o wolności słowa”, czemu dawał 
przez dziesiątki lat zupełnie wyjąt-
kowy wyraz. Uznawał go za „jednego 
z największych poetów i myślicieli, 
jakich wydała chrześcijańska Eu-
ropa”. A poznał twórczość Norwida 
wcześnie, w Wadowicach, w okresie 
szkolnym. W 1937 roku, jako gim-
nazjalista podjął decyzję by na kon-
kursie recytatorskim zaprezentować 
fragmenty „Promethidiona”. Tekst 
wyjątkowo trudny do aktorskiej in-
terpretacji, bo filozoficzny. Zapewne 
jednak musiał wcześniej przemy-
śleć ten utwór i się nim zachwycić, 
skoro właśnie go wybrał. Przypusz-
czalnie poznał wcześniej też inne 
utwory Norwida  i chyba – choć nie 
wiadomo w jakim stopniu – jego bio-
grafię. Wspomniany konkurs od-
był się wówczas, gdy do Wadowic 
przyjechała z programem poetyc-
kim słynna recytatorka – Kazimiera 
Rychterówna. Miała ona swój spe-
cjalny program dla szkół, którym 
urzekła młodzież. Nieco później zo-
stał zorganizowany konkurs recy-
tatorski dla młodzieży wadowickich 
szkół, którego została jurorem. Fi-
nalistami byli: Halina Królikiewicz, 
która recytowała wiersz „Deszcz je-
sienny” lwowskiego poety Leopolda 
Staffa i zdobyła pierwszą nagrodę. 
Później została aktorką. A drugą na-
grodę otrzymał Karol Wojtyła, któ-
ry zaprezentował „Promethidiona”. 
Nie wiadomo, czy był to cały utwór, 
czy raczej – jak się można domyślać 
– jego obszerne fragmenty. Po latach 
Halina Królikiewicz-Kwiatkowska 
wspominała: „Mówił na swój własny, 
nowatorski sposób, intelektualnie, 
bez modnej wówczas egzaltacji, zro-
zumiale i przejrzyście. Ten sposób 
recytacji niewątpliwie udoskonalo-
ny, zachował także występując w Te-
atrze Rapsodycznym. Właśnie wtedy, 
w interpretacji Karola zrozumiałam 
ten niezwykle trudny utwór. On też 
otworzył mi oczy na Norwida. Wyda-
je mi się, że ta jego fascynacja twór-
czością poety – filozofa, ta jego szcze-
gólna miłość do Norwida już wtedy 
się zaczęła i trwa dotąd”. Tej szkolnej 
fascynacji – i to znamienne – Karol 
Wojtyła pozostał wierny do końca 
życia. I – jeśli się weźmie pod uwagę 
jego późniejsze wystąpienia, przy-
wołania i refleksje na piśmie, można 
skonstatować, że Norwid przez całe 
życie Karola Wojtyły / Jana Pawła II 
Wielkiego był obecny w Jego sercu, 
myślach i rozważaniach, pismach 

pasterskich. A także – w jakimś stop-
niu inspirował go do własnej, orygi-
nalnej twórczości literackiej.

Może proszę rozwinąć tę myśl….
Jeśli się zastanowić nad twórczością 
literacką Karola Wojtyły, pierwszy-
mi jego sonetami opublikowanymi po 
latach w „Renesansowym psałterzu”, 
a także jego pierwszymi dramatami, 
to można odnaleźć w tych utworach 
bliski Norwidowi zamiar tworzenia 
dzieł o treści religijnej i filozoficznej. 
Podobny u młodego Wojtyły – przy ca-
łej Jego wyjątkowości i oryginalności 
– jest poważny i wysoki ton przepeł-
niony duchem biblijnym, wyjątkowa 
rola przypisywana słowu. Już w mło-
dzieńczych wierszach poety z Wado-
wic zakodowany jest obraz przeży-
cia sakralności świata. Na przykład, 
tytułową postacią w młodzieńczym 
poemacie Wojtyły „Harfiarz”, napi-
sanym w Krakowie jesienią 1939, 
jest właśnie król Dawid. Pisał w tym 
utworze: „Panie, jam Dawid, syn Izai 
/ Piastowy jestem syn/ Ty mi na ser-
cu znak wypalisz/, Zasłucham się 
w Twój rym” (…) Często w twórczości 
literackiej Wojtyły, tak jak u Norwida, 
występuje specyficzna poetyka her-
meneutyczna, polegająca na wyborze 
tekstu liturgicznego lub biblijnego 
oraz próbie jego nowatorskiego od-
czytania i interpretacji. U Karola Woj-
tyły taką poetykę hermeneutyczną 
odnajdujemy na przykład w „Profilach 
Cyrenejczyka”, utworze, który jest 
poetyckim i filozoficznym rozmyśla-
niem nad fragmentem Drogi Krzyżo-
wej. Podobną metodę można zauważyć 
w jego „Pieśni o blasku wody”, która 
jest medytacją o spotkaniu Chrystusa 
z Samarytanką, a więc rozważaniem 
o fragmencie Ewangelii św. Jana. Bo-
haterami młodzieńczych dramatów 
Wojtyły „Hiob” i „Jeremiasz” są po-
stacie biblijne. Norwid często głęboko 
analizował zagadnienia sensu i zna-
czenia ludzkiej pracy, mówił o niej 
jako o pojęciu etycznym, wartości or-
ganizującej życie każdego człowieka 
i zarazem całych zbiorowości. Jakże 
głębokie myśli odnajdujemy na ten te-
mat także w twórczości Karola Wojty-
ły, jak choćby w poemacie „Kamienio-
łom”, tym utworze „płaconym życiem”, 

bo opartym o wspomnienia z okre-
su okupacji hitlerowskiej i bardzo 
ciężkiej pracy młodego Wojtyły przy 
wydobywaniu i tłuczeniu kamieni. 
Oczywiście, jedynie sygnalizuję te 
zagadnienia. Jednak najbardziej dla 
mnie fascynujące i niezwykłe jest to, 
że Norwid stał się nie tylko jednym 
z najważniejszych przewodników 
literackich i duchowych od lat gim-
nazjalnych dla Karola Wojtyły, aż po 
wiek starczy dla Jana Pawła II, ale, że 
Ojciec Święty dawał niezwykły wy-
raz swego przywiązania do twórczo-
ści Norwida konsekwentnie i wielo-
krotnie, przez lat dziesiątki, w sposób 
różnorodny, głęboki i najwspanial-
szy. Liczne nawiązania do twórczości 
Norwida są obecne w wielu kazaniach 
i listach pasterskich biskupa, arcy-
biskupa i kardynała Karola Wojtyły 
w jego okresie krakowskim. 

Później, po wyborze 
na Stolicę Piotrową, 
aż w dwunastu 
przemówieniach 
wygłoszonych 
przez Jana Pawła II 
podczas jego ośmiu, 
historycznych, 
przełomowych 
dla całego narodu 
pielgrzymek do 
Ojczyzny, przywoływał 
cytaty z Norwida, 
myśli z jego wierszy, 
zwracając się przecież 
bezpośrednio do 
zgromadzonych na 
Mszach świętych wielu 
milionów wiernych. 

Jakże często wypowiedzi te były przez 
bezkresne tłumy głęboko przeżywane 
i żarliwie oklaskiwane.  Dzięki temu 
Norwid „zbłądził pod strzechy”, stał 
się nie tylko poetą z lektur szkolnych, 
elitarnym poetą studiowanym przez 
polonistów, granym przez niektóre te-
atry, czy choćby „głoszonym” genialnie 
przez muzyków, że wspomnę tu choć-
by Czesława Niemena i jego wspa-
niałą interpretację wiersza „Bema 

pamięci żałobny rapsod”. Ale słucha-
nym i „przeżywanym” właśnie przez 
dziesiątki milionów osób na Mszach 
świętych. Jan Paweł II kierował te roz-
ważania do wiernych z różnych regio-
nów kraju, do osób  różnych zawodów, 
jak na przykład do rolników, w czasie 
swej wizyty w Tarnowie, gdzie mówił: 
„Podnoszenie ludowych natchnień 
do potęgi przenikającej i ogarniającej 
ludzkość całą – podnoszenie ludowego 
do ludzkości (…) – winno dokonywać 
się, zdaniem Norwida – przez we-
wnętrzny rozwój dojrzałości…” (Pro-
methidion). Trzeba przyznać, że Pol-
ska, że południowa Polska jest wciąż 
żywym źródłem kultury. Pracują tu-
taj setki „twórców ludowych”. Pragnę 
im wszystkim dodać ducha i zwrócić 
w ich pracy uwagę na więź między 
kulturą duchową, a religią. O głębi 
tego powołania myślał Norwid, gdy 
pisał, że rolnik „jedną ręką szuka dla 
nas chleba, drugą zdrój świeżych my-
śli wydobywa z nieba” (Cyprian Kamil 
Norwid, „Pismo”). Bardzo dziękuję za 
te oklaski dla Norwida”.  

Czy Jan Paweł II kierował swe 
rozważania o twórczości Nor-
wida również do środowisk ar-
tystycznych i naukowych?
Tak. Dla środowisk artystycznych, 
przedstawicieli świata kultury, szcze-
gólne znaczenie miały spotkania Jana 
Pawła II z artystami polskimi w War-
szawie w bazylice św. Krzyża przy 
sercu Fryderyka Chopina, w dniu 13 
czerwca 1987, w czasie III pielgrzymki 
do Ojczyzny. Całą homilię osnuł wów-
czas Jan Paweł II wokół tekstu Nor-
wida. Mówił, między innymi: „Trzeba 
bardzo się starać o to, ażeby ta – odna-
leziona przez tylu ludzi kultury w Pol-
sce – łączność z tajemnicą paschalną 
Chrystusa owocowała wedle proro-
czych zaiste słów Norwida: Piękno na 
to jest, by zachwycało do pracy – praca, 
by się zmartwychwstało. Nigdy też nie 
zapomnę późniejszego spotkania w Te-
atrze Narodowym, w którym uczest-
niczyłem w 200. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w dniu 8 czerwca 
1991 roku. Prawie bezpośrednio po 
głębokich przeżyciach w czasie wizyty 
papieża w moim rodzinnym Lubaczo-
wie, ówczesnej stolicy arcybiskupów 

lwowskich, w dniach 3–6 czerwca 
tego roku. Pamiętam jak w Warszawie 
wielki tłum pisarzy, aktorów, malarzy, 
intelektualistów stał w długiej kolej-
ce przed wejściem do gmachu, jak całe 
wnętrze tego wielkiego – także roz-
miarami – teatru było wypełnione po 
brzegi. Nigdy w dziejach Polski nie 
zebrało się tak liczne i reprezentatyw-
ne grono luminarzy sztuki i nauki jak 
właśnie wtedy. Papież w szczególnej 
atmosferze wzruszenia i wielkiej ra-
dości wygłosił refleksje – przerywa-
ne licznymi oklaskami – nawiązując 
do biblijnej przypowieści o talentach 
i wskazując, że na sali są ludzie obda-
rzeni wieloma niezwykłymi talentami 
artystycznymi. Mówił: „Wśród mojego 
dzisiejszego audytorium wyraz talent 
natrafia zapewne na żywy oddźwięk. 
Chodzi wszakże o twórców kultury, 
nauki, o artystów, wiadomo zaś, że 
twórczość naukowa i artystyczna za-
wsze zaczyna się od tego, co nazywa-
my w jego wielorakiej postaci”. I dalej: 
„Ten dar znajduje swój dalszy wyraz 
w wielu różnych talentach. Na nich 
opiera się ogólnoludzka i narodowa 
kultura. Pragnę wszystkim tym ta-
lentom, które rozwijają się i osiągają 
ową postać piękna, które jest kształtem 
Miłości (Cyprian Kamil Norwid, „Pro-
methidion. Bogumił”), życzyć, aby się 
pomnażały w każdej dziedzinie ży-
cia polskiego. Modlę się o to do Boga, 
który jest dawcą talentów. Modlę się, 
aby wszyscy ludzie wielorakich ta-
lentów na ziemi polskiej znajdowali 
warunki do twórczej pracy. Aby mogli 
nas obdarzać prawdziwym pięknem. 
Piękno – praca –  zmartwychwstanie: 
ta Norwidowska triada pozostaje za-
wsze w mocy. Mówiliśmy o tym przed 
czterema laty w kościele Świętego 
Krzyża. Dziś do tego powracam. Dziś 
bowiem – może inaczej niż wówczas, 
ale bardziej jeszcze – czujemy potrze-
bę zmartwychwstania, czujemy im-
peratyw zmartwychwstania”. Jakby 
kontynuacją tych głębokich rozwa-
żań jest wspaniały list pasterski Jana 
Pawła II „Do artystów. Do tych, którzy 
z pasją i poświęceniem poszukują no-
wych epifanii piękna, aby podarować 
je światu w twórczości artystycznej” 
obejmujący, między innymi, w swej 
treści rozważania w ogóle o znaczeniu 
sztuki i kultury chrześcijańskiej od jej 
zarania aż do współczesności. I prze-
tłumaczony – zaraz po jego publikacji 
w języku polskim – na dziesiątki języ-
ków. I w tym liście analizowanym dziś 
często na wielu uczelniach artystycz-
nych, a zarazem rozważanych przez 
twórców indywidualnych na całym 
świecie znajdujemy cenne refleksje 
i odwołania do twórczości Norwida. 
Wielokrotnie ten list analizowali-
śmy później z polskimi i ukraińskimi 
artystami na plenerach malarskich 
organizowanych w Krzemieńcu, Bo-
lestraszycach, Drohobyczu, innych 
miejscowościach w ramach „Dialo-
gu dwóch Kultur”. Był dla nas szcze-
gólnym przewodnikiem duchowym 
i artystycznym.

Oczywiście tematu „Jan Pa-
weł II a Norwid” nie wyczer-
paliśmy. Dziękuję za rozmowę 
i proponuję abyśmy ją w przy-
szłości kontynuowali.
Oczywiście, jest jeszcze wiele kwestii 
w tym temacie bardzo ważnych, god-
nych przedstawienia.  

Jan Paweł II a Norwid
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Dużo rzeczy zmieniło 
się po pielgrzymce św. 
Jan Pawła II. Nawet 
taki element, że Ojciec 
Święty ogłosił świętymi 
biskupów i kapłanów 
greckokatolickich, 
represjonowanych przez 
władze sowieckie w latach 
powojennych. Przełożyło 
się to na wymiar życia 
religijnego w różnych 
parafiach, w środowisku 
studenckim. Dziś modlimy 
się do Jana Pawła II, jako 
wielkiego orędownika 
pojednania polsko-
ukraińskiego i pojednania 
Kościołów. Mam nadzieję, 
że Pan Bóg pobłogosławi 
nam, abyśmy lepiej 
zrozumieli jak wielką 
postacią jest św. Jan Pawła 
II w życiu Kościoła i życiu 
świata.

Z ks. BOGDANEM PRACHEM, 
rektorem Ukraińskiego Uni-
wersytetu Katolickiego rozma-
wiał WOJCIECH JANKOWSKI.

Jakie nastroje panowały wów-
czas wśród wiernych Kośco-
ła greckokatolickiego? Czy 
oczekiwano tej pielgrzymki 
tak, jak oczekiwali jej rzymscy 
katolicy?
W czasie, gdy odbywała się wizyta 
św. Jana Pawła II na Ukrainę, pełni-
łem funkcję rektora wyższego semi-
narium greckokatolickiego we Lwo-
wie. Z ramienia Synodu Biskupów 
greckokatolickich odpowiadałem za 
tę wizytę. O ile pamiętam, a byłem 
w sercu tych wydarzeń i w sercu ży-
cia Kościoła, wtedy wszyscy bardzo, 
a bardzo oczekiwali – i rzymscy ka-
tolicy, i grekokatolicy – tej wizyty 
na Ukrainie. Dlaczego? Po pierwsze 
– św. Jan Paweł II bardzo wiele po-
dróżował w pielgrzymki po całym 
świecie. Te zgromadzenia tysięcz-
nych rzeszy wiernych w różnych 
państwach zmieniały oblicze ziemi 
tych państw – jak to się stało w Pol-
sce. Tu, na Ukrainie oczekiwano, że 
jak przyjedzie Jan Paweł II, a były to 
na Ukrainie czasy kryzysu politycz-
nego, doda to siły narodowi ukraiń-
skiemu, by zmienić coś w sytuacji 
politycznej. Ludzie chcieli pozbyć się 
bardzo nielubianego wówczas prezy-
denta, Leonida Kuczmy. To o aspekcie 
politycznym.
Jeżeli chodzi o aspekt religijny – to 
były bardzo wysokie oczekiwania, 
że nareszcie skończą się te animozje 
i kontrowersje w stosunkach różnych 
Kościołów w walce o dusze, że piel-
grzymka będzie sprzyjała w sensie 
pojednawczym. Tak się też i stało. Ja 
mogę potwierdzić, że po wizycie i po 
pielgrzymce Ojca świętego dużo rze-
czy zmieniło się pozytywnie, szcze-
gólnie w życiu religijnym Ukraińców.

Jakie Ksiądz Rektor mógłby po-
dać przykłady?
Z takich najbardziej prozaicznych 
względów – to, że musieliśmy wspól-
nie zasiadać i omawiać wiele spraw 
z pielgrzymką związanych, aby się 
do niej dobrze przygotować, a musie-
li tam być przedstawiciele różnych 

Kościołów i obrządków, wspólnie 
z funkcjonariuszami państwowymi: 
Służbą Bezpieczeństwa, MSZ, mili-
cją itd. Te rozmowy doprowadziły do 
tego, że do dziś mam wiele przyjaciół 
pośród duchowieństwa tych Kościo-
łów, które przed pielgrzymką ze sobą 
w ogóle nie współpracowały. Te przy-
gotowania dały taki sygnał, że trze-
ba być razem i rozmawiać. Później 
przynosiło to skutki podczas wspól-
nych nabożeństw, uroczystości, czy 
to na szczeblu państwowym, czy re-
ligijnym. Już znaliśmy się i mogliśmy 
wspólnie stanąć do modlitwy. Było to 
bardzo pozytywne. Następne kroki 
były coraz łatwiejsze, coraz pewniej-
sze w naszych stosunkach.

Są relacje z tego okresu, że Cer-
kiew Moskiewskiego Patriar-
chatu niemalże agresywnie 
podchodziła do tej pielgrzymki.
To był taki jedyny moment, że nie 
udało się wówczas nawiązać kontak-
tu z hierarchami Cerkwi Moskiew-
skiego Patriarchatu. Byli jednak hie-
rarchowie tej cerkwi, jak bp Zoria czy 
bp Drabynko, którzy później przeszli 
do Cerkwi Kijowskiej. Byli to biskupi 
bardzo otwarci na dialog. Pamiętam 
spotkanie z bp. Drabynką w Rzy-
mie. Naturalnie, nie brał on udziału 

w przygotowaniach pielgrzymki, 
ale dodawał nam wiele pozytywnej 
energii w czasie rozmów. Podpo-
wiadał jak rozmawiać z wiernymi, 
którzy zostali zmanipulowani przez 
kręgi Patriarchatu Moskiewskie-
go i moskiewskie kręgi na Ukrainie. 
Przekazał informacje, w jaki sposób 
przeciwstawiać się tym negatyw-
nym tendencjom ze strony Cerkwi 
Moskiewskiej.

Jak wspominany jest św. 
Jan Paweł II przez wiernych 
grekokatolików?
Tu na Ukrainie można zaobserwo-
wać, że odprawiane są nabożeństwa 
do św. Jana Pawła II. Postać Jana Paw-
ła II bardzo wiele przyczyniła się do 
duchowego odrodzenia na Ukrainie. 
Odczuwamy to stale. Ja, jako rektor 
uniwersytetu greckokatolickiego we 
Lwowie od wielu lat, mam wiele spo-
tkań ze studentami, z pracownikami 
naszego uniwersytetu, z inteligencja 
z różnych regionów Ukrainy, która 
odwiedza naszą placówkę, potwier-
dzam, że św. Jan Paweł II jest ciągle 
w centrum naszej uwagi. Uwagi nie 
tylko w wymiarze politycznym, ale 
szczególnie religijnym. Mamy semi-
naria, na których analizujemy jego 
wypowiedzi, badamy jego ciekawe 

sformułowania na różne tema-
ty. Urządzamy dyskusje z naszymi 
studentami, a także ze studentami 
innych uczelni, którzy do nas przy-
jeżdżają. Takie dyskusje odbywają 
się praktycznie w ciągu całego roku 
akademickiego. Podobnie dzieje się 
i na innych uczelniach.

Papież Jan Paweł II, gdy był 
w cerkwi greckokatolickiej 
w Polsce, powiedział: „Sława 
Isusu Chrystu”. W jakim języku 
zwracał się do grekokatolickich 
wiernych?
Praktycznie wszystkie przemówie-
nia Jana Pawła II na Ukrainie były 
wygłaszane w języku ukraińskim, 
oprócz tych, które były podczas 
mszy rzymskokatolickiej. Większość 
rozmów też toczyła się w języku 
ukraińskim. 

Czy dla Ukraińców było to waż-
ne, że papież mówi w ich języku 
i to w kraju, który przez lata był 
poddawany rusyfikacji?
Ta postawa św. Jana Pawła II była 
bardzo pozytywnie odbierana przez 
wiernych obu Kościołów. Były pew-
ne pogłoski i manipulacje, że Jan Pa-
weł II przyjedzie tu polonizować i la-
tynizować. Ale nic takiego nie było. 
Wszyscy byli świadomi, że podczas 
swoich pielgrzymek po różnych 
krajach papież starał się rozmawiać 
z wiernymi w ich języku, żeby wszy-
scy go rozumieli. Na Ukrainie papie-
żowi udało się to bardzo dobrze, pra-
widłowo rozstawiał akcenty. Nawet 
w prywatnych czy oficjalnych roz-
mowach z prezydentem czy innymi 
gośćmi zawsze starał się rozmawiać 
po ukraińsku.

Ksiądz nadmienił, że Leonid 
Kuczma był niechcianym pre-
zydentem, ale czytałem, że jego 
osobiste zaangażowanie do-
prowadziło do tego, że ta piel-
grzymka odbyła się pomimo 
silnych nacisków ze wschodu.
Prezydentura Kuczny będzie jeszcze 
oceniana przez historyków, ekono-
mistów i polityków. Pamiętajmy, że 
przełom XX i XXI wieków jest w całej 
Europie takim okresem pojednaw-
czym. Ukraina była w tym czasie 
poza granicami tych procesów. Ro-
sja mocno naciskała – jak i teraz – 
żeby Ukraina nie wchodziła w żadne 
struktury europejskie, żeby pozosta-
ła odcięta od kultury europejskiej. 
Kuczma nie dawał rady przeciwsta-
wiać się tym naciskom. Chociaż, jak 
przypuszczam, osobiście nie miał 
złej woli. To, co pan powiedział, że 

jego zdecydowanie przyłożyło się do 
tego, że ta pielgrzymka odbyła się, jest 
sprawą bezsprzeczną. Jako przedsta-
wiciel naszego Kościoła, często by-
wałem na różnych spotkaniach i na-
radach w MSZ czy biurze prezydenta 
i zawsze odczuwałem powagę tego 
wydarzenia. Podejście urzędników 
do tej wizyty było bardzo poważne, 
nie było najmniejszych oznak lekce-
ważenia. Była wielka nadzieja i ocze-
kiwania prezydenta Kuczmy i władz 
na pozytywny rezultat tej wizyty. 
Podejrzewam, że ta wizyta przyczy-
niła się do późniejszej Pomarańczo-
wej rewolucji.

Czy na Ukrainie miało miejsce 
coś takiego, jak w Polsce po sło-
wach: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odmieni oblicze tej ziemi”?
Dużo rzeczy zmieniło się. Nawet 
taki element, że Ojciec Święty ogło-
sił świętymi biskupów i kapłanów 
greckokatolickich, represjonowa-
nych przez władze sowieckie w la-
tach powojennych. Przełożyło się to 
na wymiar życia religijnego w róż-
nych parafiach, w środowisku stu-
denckim. Nie powiem, że oczeki-
waliśmy więcej. Rozumieliśmy, jaka 
jest sytuacja i to, że ten okres komu-
nistyczny, który trwał ponad 70 lat 
na centralnej i wschodniej Ukrainie 
i ponad 40 na zachodniej odbił się 
negatywnie na pojęciu wiary, Boga, 
potrzeby wiary i na strukturach re-
ligijnych. Rozumieliśmy, że jest to 
długotrwały i ciężki proces przy-
wracania tej wiary. Jedno, co muszę 
stwierdzić z wielkim przekonaniem, 
że pielgrzymka Ojca świętego sty-
mulowała te późniejsze przemiany. 
W naszym Kościele zaowocowało 
to wielką ilością powołań. Byłem 
rektorem seminarium duchownego 
jeszcze przez kilka lat po pielgrzym-
ce i mieliśmy znaczny wzrost liczby 
studentów i późniejszych święceń. 
Podobnie Kościół rzymskokatolic-
ki odczuwał wzrost powołań. Na-
wet przełożyło się to na powołania 
w Cerkwi Prawosławnej, bo ten duch 
rozprzestrzenił się na wszystkich 
wierzących. A jeżeli chodzi o rozwój 
struktur Kościoła, o wzrost zaufania 
do Kościoła to bardzo silnie to się 
rozwinęło po tej pielgrzymce i trwa 
do dziś.

Czy można zaryzykować stwier-
dzenie, że wówczas rozpoczął się 
proces, który zaowocował tomo-
sem i powstaniem Prawosławnej 
Cerkwi Ukrainy?
Nie chcę wyciągać tu aż tak daleko 
idących wniosków, ale z pewnością 
Duch Święty działa w różny sposób. 
Modlitwa Jana Pawła II też dzia-
ła na swój sposób. Papież był wiel-
kim orędownikiem i zwolennikiem 
jedności Kościoła i tego, aby Kościół 
mówił jednym głosem – aby te płuca 
wschodnie i zachodnie oddychały 
jednym oddechem. Ojciec święty Jan 
Paweł II czuwa swoim wstawien-
nictwem nad tym. Powiem, że zbli-
żenia są i to coraz bardziej widoczne. 
Modlimy się do Jana Pawła II, jako 
wielkiego orędownika pojednania 
polsko-ukraińskiego i pojednania 
Kościołów. Mam nadzieję, że Pan 
Bóg pobłogosławi nam, abyśmy le-
piej zrozumieli jak wielką postacią 
jest św. Jan Paweł II w życiu Kościoła 
i życiu świata.

Bóg zapłać Księdzu za wywiad.

Ta pielgrzymka dodała siły narodowi ukraińskiemu
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Nasza przedwojenna Ojczyzna w świetle danych statystycznych (cz. 6)

Spisem Powszechnym 
w 1931 roku objęto między 
innymi deklaracje 
poszczególnych 
obywateli, dotyczące 
języka ojczystego, 
pomijając uzyskanie od 
nich deklaracji odnośnie 
narodowości do jakiej się 
poczuwają.

BOHDAN ŁYP

Zabory trwające ponad 100 
lat, celowe kolonizowa-
nie kraju przez obce na-

cje oraz z uporem prowadzo-
na rusyfikacja i germanizacja 
spowodowały, że w tym czasie 
poczucie przynależności naro-
dowej u wielu osób było mocno 
zachwiane. Wtedy w Polsce, nie 
wszyscy, ale sporo ludzi myli-
ło pojęcie obywatelstwa, czy-
li przynależności państwowej, 
z pojęciem narodowość. Minio-
ne czasy pozostawiły trwały 
ślad w mentalności wielu ludzi 
i niektórym było bardzo trud-
no oswoić się z myślą, że są na-
rodowości polskiej i nie są już 
obywatelami potężnego mocar-
stwa zaborczego. Takich przy-
padków i im podobnych było 
wiele, co z obecnej perspekty-
wy jest nam dzisiaj trudno zro-
zumieć. Twórcy zasad spisu po-
wszechnego w roku 1931 takie 
problemy dostrzegali, pamię-
tając bolesne doświadczenie 
na tle narodowościowym, ja-
kie miało miejsce w roku 1920 
w czasie plebiscytu na Warmii 
i Mazurach. Wyniki plebiscy-
tu tam przeprowadzonego zde-
cydowały o niekorzystnym 
przebiegu granicy polsko-nie-
mieckiej. Zasady stosowane 
w wersalskim traktacie poko-
jowym, nakazywały tworzenie 
państw narodowych w oparciu 
o język, którym ludność po-
sługiwała się w życiu codzien-
nym, czyli język ojczysty. Dla-
tego przeprowadzony w 1931 
roku spis założył, że bardziej 
miarodajne jest ustalenie ję-
zyka ojczystego, co jest łatwo 
sprawdzalne, niż przyjęcie 
oświadczenia o nieudokumen-
towanej narodowości.

Spis ustalił podaną liczbę lu-
dzi posługujących się poszcze-
gólnymi językami ojczystymi 
na terytorium Polski.

Jak wynika z relacji uzyska-
nych od komisarza spisowe-
go z tamtych czasów, bywało że 
niektórzy Żydzi na pytanie jaki 

PRZEDWOJENNY KALENDARZYK PODAWAŁ TEŻ KIEDY PRZYPADAJĄ 
ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE

Język ojczysty zamiast narodowości

problem, skoro aż tak duża licz-
ba ludzi znalazła się w tej ko-
lumnie spisowej.

Jak zróżnicowana była lud-
ność pod względem języka oj-
czystego, można też prześledzić 
w niżej podanym zestawieniu 
dla dużych miast (1931 rok).

Z powyższego zestawienia 
widać wyraźnie, że pośród wy-
mienionych 7 miast, w 5 mia-
stach ludność żydowska stano-
wiła 20 do 30%.

Spis Powszechny wykazał, 
że wśród ogółu ludności miej-
skiej w województwach podla-
skim i nowogrodzkim najwię-
cej było ludności żydowskiej, 
bo aż 49%. Były też miasta jak 
np. Międzyrzec Podlaski, gdzie 
75% ludności stanowili Żydzi. 
Ludność ta chętnie zamiesz-
kiwała gromadnie, wykazując 
daleko zaawansowany solida-
ryzm etniczno-religijny, przy 
równoczesnym pielęgnowa-
niu cech odrębności kultu-
rowej od otaczającej ludności 

innego wyznania. Trzeba też 
przypomnieć, że część ludno-
ści żydowskiej (około 180 tys.), 
w latach 1927–1938 wyjecha-
ła z Polski by osiąść na stałe 
w ówczesnej Palestynie będącej 
pod mandatem powierniczym 
Wielkiej Brytanii. Wychodź-
cy z Polski chcieli utworzyć 
tam państwo Izrael wbrew woli 
Brytyjczyków i Arabów. Jest 
sprawą znaną, że władze pol-
skie pomagały im w osiągnię-
ciu tego celu, między innymi 
szkoląc w zakresie wojskowo-
ści, co w przyszłości skutko-
wało zasileniem w przeszkoloną 
kadrę powstającej armii Izraela.

Okrucieństwa II wojny 
światowej i przymusowa zmia-
na granic, całkowicie zmieni-
ły sytuację narodowościową 
w Polsce. Od Spisu Powszech-
nego w roku 1931, do czasów 
obecnych minęło już blisko stu-
lecie, a mimo to problematyka ta 
w różnych dyskusjach jest stale 
żywa i stale przywoływana.

JĘZYK 
OJCZYSTY

LICZBA 
LUDNOŚCI

ODSETEK 
LUDNOŚCI

Polski 21 993 400 68,83 %

Ukraiński 3 222 000 10,09 %

Ruski 1 219 600  3,82%

Białoruski 989 900 3,10%

Rosyjski 138 700 0,43%

Niemiecki 741 000 2.32%

Litewski  78 400 0, 24%

Żydowski 
i hebrajski

2 732 600 8,56%

Inny i nie podany 870 200 2,72 %

Ogółem 31 915 800

jest ich język ojczysty odpowia-
dali, że izraelski. W tamtym cza-
sie państwo Izrael nie istniało, 
więc uważano, że jest to nazwa 
zaczerpnięta z Biblii, wobec cze-
go nie można było tego przyjąć do 
Spisu Powszechnego.

Jeżeli spisywana osoba upie-
rała się przy swoim twierdze-
niu, wpisywano jej oświadcze-
nie do kolumny „język ojczysty 
nie określony”. W tej kolum-
nie, w tabeli 19 zamieszczonej 

w analizowanym „Małym 
Roczniku Statystycznym 
1939”, znalazło się 878 tysię-
cy ludzi, z czego aż 721 tysięcy 
było przypisanych do wyzna-
nia prawosławnego. Świadczy 
to jak bardzo skomplikowana 
była ówczesna sytuacja iden-
tyfikacji językowo-narodo-
wościowej, nie tylko dotyczą-
ca nacji żydowskiej. Można się 
domyślać, że wśród ludności 
prawosławnej istniał poważny 

JĘZYK 
OJCZYSTY

Warszawa Kraków Łódź Katowice Gdynia Lwów Wilno

Polski 70,50% 78,06% 59,04% 84,80% 98,30% 63,48% 65,9%

Żydowski 28,40% 20,93% 31,71% 1,2% 0,5% 24,12% 27,98%

Niemiecki 8,86% 13,4% 0,5% - - - -

Ukraiński - 7,75% - - - - -

Ruski - - - - - 3,49% -

Rosyjski - - - - - - 3,79%

Inne 1,10% 1,01% 0,39% 0,6% 0,7% 1,16% 2,32%

Położona w samym sercu 
Lwowa, przy ul. Czajkowskiego 
37. Wyśmienita polska kuch-
nia, ciepła rodzinna atmosfera, 
nastrojowe wnętrze i muzyka. 
Menu także po polsku.

„Kupoł” to kameralna re-
stauracja położona w sąsiedz-
twie Lwowskiej Filharmonii 

Lwowska restaruracja „Kupoł” zaprasza
oraz dawnego Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich ofe-
ruje szeroki wybór tradycyj-
nych galicyjskich dań, bogaty 
wachlarz trunków, wyśmienite 
desery oraz legendarną lwow-
ską kawę.  „Kupoł” to miejsce, 
w którym goście zawsze mogą 
liczyć na przyjazną atmosferę 

Kontakt: +380322614454 
mail: kupollviv@ukr.net

i wyjątkowe przyjęcie. We 
wnętrzach, w których zatrzy-
mał się czas belle epoque i przy 
dźwiękach nastrojowej muzyki 
poczują Państwo klimat wspa-
niałych, minionych lat – świata 
przedwojennej Polski.

Wszystko to stwarza wyma-
rzone warunki do organizacji 

przyjęć, bankietów, spotkań 
biznesowych, integracyjnych 
i rodzinnych, romantycznych 
rendez-vous, wystawnych ko-
lacji oraz innych uroczystości. 

Warto odwiedzić nas o każdej 
porze dnia i roku! Stąd wszędzie 
jest blisko, a całe miasto znaj-
duje się na wyciągnięcie ręki. 
Jesteś we Lwowie – wstąp do 
„Kupołu”. 
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Nie tak się stało, jak planowano (cz. 2)
W Stanisławowie 
z łatwością można 
poznać budynki, 
wystawione w okresie 
międzywojennym. 
Większość z nich jest 
w stylu funkcjonalizmu, 
którego cechą jest brak 
dekoracji zewnętrznych, 
dokładne formy 
geometryczne, szary kolor 
oraz wykorzystanie szkła 
i betonu. Podobne miały 
być niezrealizowane 
projekty z tego okresu. 
Chociaż, nie wszystkie…
IWAN BONDAREW

Czytelnie w stylu 
zakopiańskim

Mamy interesujące wspo-
mnienia Wołodymyra Fedanki-
wa, które ukazały się w pierw-
szym tomie „Almanachu Ziemi 
Stanisławowskiej”. Opisuje on 
życie dzielnicy Kniahinin-Ko-
lonii i jej części – Majzlów – 
w ostatnich latach panowania 
Austro-Węgier i pierwszego 
dziesięciolecia II Rzeczypospo-
litej. Pośród interesujących fak-
tów Fedankiw wspomina czy-
telnię Towarzystwa „Proswita” 
na Majzlach, która mieściła się 
w niewielkim starym budynku.

Przed I wojną światową 
urząd gminy Kniahinin przeka-
zał tę chatę z działką ziemi pod 
budowę nowej czytelni. Pod-
czas wojny trudno było o lektu-
rę i temat budowy powrócił, gdy 
umilkły działa. W kolekcji Ole-
ga Hryczanyka jest pocztówka 
z podpisem: „Projekt domu czyt. 
Proswity w Kniahininie Kolo-
nii. Widok na fasadę. Arch. E. 
Nagirny, Lwów”. Pocztówka nie 
jest datowana, ale przeszła przez 
pocztę w 1924 roku.

Potrzeba nowej czytelni na 
Majzlach dojrzewała od daw-
na. Obecne pomieszczenie było 
w stanie awaryjnym, jednak 
arch. Nagirny został bez pracy. 
Starą chatę rozebrano i zaczęto 
budowę… cerkwi greckokato-
lickiej św. Trójcy (ob. Chrystu-
sa Króla). Jako rekompensatę 
miasto przekazało gminie inną 
parcelę w tej samej okolicy. 

Jednak Towarzystwo tę ziemie 
sprzedało, nabywając budynek 
do Polaka Burczyńskiego o 200 
m na zachód od cerkwi i tam 
umieszczono czytelnię.

Imienia katolickiego 
męczennika

Niektóre pocztówki hobby-
ści grupują w oddzielnej ka-
tegorii – tzw. „cegiełki”. Są to 
widoki projektów gmachów 
użyteczności publicznej. Cena 
takiej pocztówki była równa 
wartości cegły. Kupując je, lu-
dzie wnosili swoją „cegiełkę” 
w powstanie tego gmachu.

W połowie lat 30. w Stani-
sławowie zbierano fundusze na 
gmach Sodalicji im. Błogosła-
wionego Andrzeja Boboli. So-
dalicją mariańską nazywano 
zgromadzenie wiernych, po-
wstałe przy świątyniach je-
zuickich. Członkowie sodalicji 
zobowiązywali się to dobrych 
uczynków ku czci Najśw. Panny 
Marii i zdawali z tego sprawoz-
danie na ogólnych zebraniach.

Kim był Andrzej Bobola? Był 
to polski jezuita, żyjący w XVII 
wieku i głoszący Słowo Boże na 
terenach obecnej Białorusi, za co 
był okrutnie zamordowany przez 
kozaków w 1657 roku. Z czasem 
został zaliczony przez Kościół 
w poczet błogosławionych.

Budynek miał stanąć po lewej 
stronie ówczesnego kościoła 
jezuitów – obecnie ukraińskiej 

cerkwi prawosławnej przy ul. 
Bazylianek. Planowano zało-
żyć przy nim szpital. Wielkie 
okna wystawowe na parterze 
przywodzą na myśl… remizę 
strażacka. Istniał jeszcze jeden 
projekt z 1936 roku arch. Tade-
usza Kowalskiego. Niestety, ani 
jeden, ani drugi projekt nie zo-
stały zrealizowane – wybuchła 
II wojna światowa.

Krajoznawca Leonid Orzeł 
twierdzi, że Polakom udało się 
jednak założyć fundament, na 
którym na początku lat 1970 
wybudowano pierwszy w mie-
ście siedmiopiętrowy gmach – 
dzisiejszy Urząd statystyczny.

Testament  
oo. redemptorystów

W 1913 roku metropolita An-
drzej Szeptycki zaprosił do Ga-
licji oo. redemptorystów z Bel-
gii, którzy przyjęli obrządek 
greckokatolicki i założyli ukra-
ińską gałąź zakonu. Ośrodek 
stanisławowski oo. redempto-
ryści otworzyli po siedmiu la-
tach. Początkowo odprawiali 
nabożeństwa w cerkwi św. Jo-
zafata na Górce, a w 1927 roku 
wykupili działkę przy ul. Gołu-
chowskiego (ob. Czornowoła).

Dalej cytujemy o. Lwa Tym-
kiwa, żyjącego w tym okresie: 

- Redemptoryści postawili 
tam mały budynek klasztorny 
i dobudowali do niego niewielką 
kaplicę. W ten sposób podzieli-
li plac na dwie części: większą, 
od frontu ulicy, przeznaczono na 
przyszłą świątynię, a za klasz-
torem pozostał sad i ogród, ogro-
dzony wysokim murem”.

Na nabożeństwa w kaplicy 
przychodziło dużo ludzi, bo była 
tam kopia ikony MB Nieusta-
jącej Pomocy. Z czasem ojcowie 
postanowili wybudować wielką 

świątynię. W 1937 roku re-
demptoryści wyemitowali „ce-
giełkę” z projektem cerkwi pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy. Gdyby zaczęli budowę na po-
czątku tego dziesięciolecia, może 
zdążyliby ukończyć ją przed 
wojną, ale przyszli sowieci i bu-
dowa świątyni stanęła. 1 kwiet-
nia 1946 roku redemptoryści nie 
mieli ochoty do żartów – komu-
niści zakazali działalności za-
konu, umieszczając w klasztorze 
dziecięcy szpital, a w kaplicy… 
łaźnię.

Na początku lat 1990. oo. re-
demptoryści powrócili do Iwa-
no-Frankiwska. Do tego cza-
su ich klasztor rozebrano, a na 
jego miejscu stanął obwodowy 
szpital położniczy. Rada miasta 
przekazała zakonowi działkę 
przy ul. Iwasiuka, gdzie wybu-
dowali klasztor i cerkiew MB 
Nieustającej Pomocy.

Jednak, o swojej starej rezy-
dencji ojcowie nie zapomnieli. 
21 września 2010 roku przed 
szpitalem położniczym przy ul. 
Czornowoła poświęcono nową 
świątynię pw. Narodzenia Naj-
św. MP. Tak oto przedwojenny 
zamysł oo. redemptorystów zo-
stał zrealizowany.

Piłsudski a własność 
prywatna

Gdy spoglądamy na kolejną 
widokówkę, mamy wątpliwość, 
czy to jest w ogóle nasze miasto? 
Tak, to rzeczywiście Stanisła-
wów, a właściwie okolice mię-
dzy dzisiejszymi ulicami Sze-
remety i Szpitalną. Trudno je 
rozpoznać, bo dziś większość tej 
przestrzeni zajmuje Biały Dom.

Dlaczego poświęciliśmy temu 
miejscu artykuł? Dlatego, że miał 
tu powstać pomnik twórcy nie-
podległości Polski Józefa Piłsud-
skiego. Po jego śmierci w 1935 
roku w całym kraju ogłoszono 
żałobę narodową, po której ko-
lejne miasta zaczęły odsłaniać 
pomniki Marszałka.

Stanisławów nie chciał być 
gorszy i w 1936 roku ogłoszono 
w prasie zamiar wystawienia 
Piłsudskiemu pomnika. Rzeźba 
miała stanąć na dawnym pół-
bastionie stanisławowskiej for-
tecy. Planowano uporządkować 
przyległy teren i rozbić wokół 
niewielki skwer. Niestety, nie 
przedstawiono samej figury Pił-
sudskiego. Do wybuchu wojny 
zostało trzy lata. Na ten pomnik 
władze nie żałowały funduszy. 
Dlaczego w takim razie pomnik 
nie powstał? W odróżnieniu od 
Łucka, Tarnopola czy nawet są-
siedniej Kołomyi?

Zadziałał tu czynnik ludzki. 
Historyk Zenowij Fedunkiw pisze, 
że projekt nie zrealizowano z po-
wodu uporu jednego z mieszkań-
ców Stanisławowa, między iny-
mi, Polaka, który kategorycznie 
odmówił sprzedaży swojej dział-
ki, przylegającej do półbastionu 
od strony ul. Szpitalnej. Prywat-
na własność wówczas była rzeczą 
świętą, chronioną przez prawo. 
Wobec tego zaczęto poszukiwania 
nowej lokalizacji pomnika. Trwało 
to trzy lata – do wybuchu wojny. 

(cdn.)

POMNIK PIŁSUDSKIEGO PLANOWANO ZBUDOWAĆ NA DZIEDZIŃCU STAREGO BASTIONU
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PROJEKT CZYTELNI „PROSWITY”
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OBOK KOŚCIOŁA JEZUITÓW MIAŁ POWSTAĆ GMACH SODALICJI
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ŚWIĄTYNIĘ REDEMPTORYSTÓW WYBUDOWANO DOPIERO W XXI 
WIEKU I ZUPEŁNIE NIE TAK, JAK PLANOWANO
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Najpierw parę słów 
o byłym Imperium 
Austro-Węgierskim, do 
którego we wrześniu 
1772 r. przyłączono 
Galicję. Nazwano to 
pierwszym rozbiorem 
Polski. W Stanisławowie 
wyglądało to tak: na czas 
pierwszego „rozbioru” 
w naszym ukochanym 
mieście stacjonował 
garnizon rosyjski i bez 
żadnych walk czy nawet 
strzałów wojsko rosyjskie 
wymaszerowało przed 
południem z twierdzy 
i miasta i nie mniej 
spokojnie weszło do 
Stanisławowa wojsko 
austriackie.

LEON ORZEŁ  
PETRO HAWRYŁYSZYN

Ani przed tym, ani w cza-
sie „rozbioru” Państwo 
Polskie nie podejmowało 

żadnych działań. Na tronie im-
perium w tym czasie siedziała 
kobieta – cesarzowa Maria Te-
resa z dynastii Habsburgów, za 
co wdzięczna ludność obwodo-
wego miasta Użhorodu na Za-
karpaciu wystawiła jej pomnik. 
Można go oglądać na placu przed 
katedrą greckokatolicką (byłym 
kościołem oo. jezuitów). 

Przed I wojną światową 
(Wielką wojną) jedno z sześciu 
wielkich mocarstw europej-
skich, Austro-Węgry, składa-
ło się z dwóch samodzielnych 
państw (Austrii i Węgier) pod 
berłem Habsburgów. W 1913 
roku obie te części liczyły 676 
617 km² zamieszkałych przez 52 
523 254 osób. Każda z tych czę-
ści miała pod jedynym cesar-
skim dowództwem swoje woj-
ska. Dzieliło się ono na wojsko 
(cesarsko-królewskie, albo c.k. 
Armia) i formację terytorial-
nej obrony, zwane landswehrą. 
Wydatki finansowe na obronę 
dzielono: 63,6 % wydatków po-
krywała Austria, a 36,4 % – Wę-
gry. Przy tym Austria utrzymy-
wała osobno swoją landswehrę 
i tak zwany landsturm (pospo-
lite ruszenie). Wspólnym do-
wództwem (OK – Ober Komando) 
dowodził sam cesarz, a człon-
kowie cesarskiej rodziny obej-
mowali przy nim odpowiednie 
stanowiska. Liczne garnizony 
wojska były okresowo inspek-
torowane. W tym celu w mia-
stach, w których stacjonowały 
ważne strategicznie jednostki, 
a też w celu zapobiegania ko-
rupcji, budowano rezydencje dla 
inspektorów. Jedna z nich prze-
trwała w Stanisławowie do dziś 
– przy ul. Nacjonalnej Gwardii 
pod numerami 4 (właściwa re-
zydencja) i 6 (budynek dla ob-
sługi, t.zw. oficyna). Bezpośred-
nio przed I wojną inspekcję c. 
k. wojska prowadził arcyksiążę 
Rudolf Habsburg.

Po upadku imperium po 
przegranej wojnie, wolą państw 
Ententy na byłym terenie 

imperium powstało szereg 
państw „narodowych”. Austria 
przy tym utraciła obszary Ga-
licji (79 562 km² z 8 174 000 
mieszk.), część Śląska (1009 
km², 145000 mieszkańców) 
i Bukowiny (10 388 km² i 795 
000 mieszk.). Węgry utraciły 
razem 232 690 km² z 1 328 610 
mieszkańców. Według żądań 
zwycięzców utworzono na tych 
terenach nowe narodowe pań-
stwa. Tak odrodziło się państwo 
Polskie (11.XI.1918). Z Galicją 
jednak powstały problemy: te 
powyżej 8 milionów miesz-
kańców nie były grupą jedno-
litą. Rusini Galicji określali się 
już jako „Ukraińcy”, chociaż 
oficjalnie w czasach Austro-
-Węgier zwano ich „Rusinami”. 
Mieszkali tylko we wschod-
nich powiatach, około 85 % 
z nich było analfabetami, wobec 
czego o żadnych referendach 
nie mogło być mowy. W tejże 
Wschodniej Galicji w 1910 roku 
wydobyto 25% światowego 
wydobycia ropy naftowej. Mó-
wiło się w tym czasie, że Rusi-
ni w Galicji to „naród chłopów 
i popów”. 

„Babcia Austria” 
używała na swoim 
terytorium dziewięć 
urzędowych języków 
i miała na nim 
wyznawców siedmiu 
religii. 

Wojna światowa zamieni-
ła się w mnóstwo wojen oby-
watelskich. Młode Państwo 
Polskie od razu zostało krajem 
wielonarodowościowym. „Do-
brzy sąsiedzi” często nie tyle 

tłumili ogień walk narodowo-
ściowych, ile dolewali oliwy do 
ognia. 

A co z przedmiotem 
naszych zainteresowań 
– cesarską rezydencją? 
Przetrwała razem z całą 
ulicą wojskową. 

W te koszary i stajnie wpro-
wadzono analogiczne rodza-
je wojska, tyle, że już innego 
państwa (sytuacja powtarzała 
się niejednokrotnie). W Sta-
nisławowie mury więzień się 
nie zmieniły, zmienili się tyl-
ko więźniowie. Uległy zmianie 
kierunek wywózek i lokalizacja 
obozów. Szeroko rozpowszech-
niły się słowa „Syberia”, „Ka-
zachstan”, „lagier” itp.

Krótko po upadku Austrii 
budynek rezydencji wykupiła 
rodzina bogatego ziemianina 
z horodeńskiego powiatu i wła-
ściciela czterech dużych skle-
pów przy ulicy Sapieżyńskiej 
w Stanisławowie. Przed samą 
wojną mieszkał tu jego syn. Do-
brym mieszkaniem rodzina nie 

cieszyła się długo: 20 września 
1939 roku na placach i ulicach 
Stanisławowa sowieccy „po-
litruki” już urządzali „maso-
we mityngi”, a miejskie lumpy 
przypominały sobie krzywdy 
rzekomo zaznane przez „pol-
skich panów” i dziękowały gło-
śno za uwolnienie od Polaków, 
„wysysających” z nich krew itp. 
A tymczasem z ulicy kolejowej 
odjeżdżały po cichu zestawy 
bydlęcych wagonów w kie-
runku Wschodu. Trzeba było 
gdzieś się ukryć. Nasz bohater 
wspomnień Tadeusz Habczyń-
ski przeżył te półtora roku we 
wsi Stary Łysiec, na uboczach 
Czarnego Lasu. „Za Węgrów” 
i „za Niemców” gimnazjalny 
absolwent pracował jako mon-
ter łączności. Kontynuował tę 
pracę do 27 lipca 1944 r. – dnia 
drugiego „wyzwolenia” miasta 
przez Armię Czerwoną.

Pewnego słonecznego dnia 
wezwano go do siedziby służby 
łączności i poproszono grzecz-
nie o pomoc w naprawie jakiejś 
linii, obsługującej budynek 
NKWD. Bez żadnych podejrzeń 

monter wszedł z narzędziami 
do gmachu przy byłej ul. Biliń-
skiego. Wyszedł nasz biedaczy-
sko po dziesięciu latach lagrów. 

Tak wspominał te chwile:
- Poszedłem z majorem do 

budynku NKWD i po dwóch 
tygodniach wyprowadzono 
mnie stamtąd, ale do „stoły-
pinki”, którą pojechałem aż do 
Uchty. Tak opuściłem moje Kre-
sy na zawsze. Niebawem wojna 
się skończyła, ale nie dla mnie. 
Walczyłem jeszcze przez kil-
ka lat. Ale sam, o przetrwanie 
w mrokach dalekiej północy.

Cały ten zakątek miasta przy 
ul. Nacjonalnej Gwardii pe-
łen jest miejsc pamięci naszej 
historii. Niestety większość 
z nich albo jest już zburzona, 
albo całkowicie przebudowana 
i zabudowana od nowa. Nie-
wiele miast może się pochwa-
lić dziś maneżem – ujeżdżalnią 
koni (maneż – to zamknięte po-
mieszczenie, w którym odbywa 
się ujeżdżanie koni i nauka jaz-
dy konnej). Na pamięć autorom 
przychodzi tylko Trembowla 
i Moskwa. W Stanisławowie 
przy tej ulicy też był maneż, 
ale od kilka lat jest kompletną 
ruiną.

Od razu po wejściu „dru-
gich sowietów” w stajniach 
i koszarach byłego 6-go pułku 
Ułanów Kaniowskich uloko-
wał się pułk kawalerii wojsk 
NKWD. Później budynek re-
zydencji podzielono na osobne 
mieszkania i dziś, zaniedbany, 
niewiele przypomina cesarską 
rezydencję. Zwykły parterowy 
domek pod zardzewiałą blachą, 
przebudowany na nowe potrze-
by, w otoczeniu 4-piętrowych 
bloków.

Rezydencja Habsburgów w Stanisławowie

MAPA IMPERIUM AUSTRO-WĘGIER Z 1910 R.

REZYDENCJA HABSBURGÓW W STANISŁAWOWIE
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Dzięki temu przysłowiu 
każdy z nas wie, że 
gdzieś na wschodzie leży 
miasto Berdyczów. Nie 
jest to jednak popularna 
destynacja, do której 
chcielibyśmy pojechać na 
weekend. Ale nie mam 
racji – warto!
TEKST I ZDJĘCIA  
WITO NADASZKIEWICZ

Od dawna wiedziałem, że 
w Berdyczowie znajduje się 
klasztor warowny Karmelitów 
Bosych – wyjątkowy barokowy 
zabytek początku XVII wieku, 
centralne sanktuarium maryj-
ne, prawdziwy „cud Ukrainy”. 
Chciałem go zwiedzić od daw-
na, lecz zawsze odkładałem, 
może też dlatego, że nie zda-
wałem sobie sprawy, jak łatwo 
tam można dotrzeć – większość 
pociągów do Kijowa przejeżdża 
przez Berdyczów, śpisz sobie 
spokojnie w sypialnym, a rano 
jesteś już na miejscu. Więc lo-
gistycznie – miasto jest ideal-
ne na weekendową wycieczkę. 
I oczywiście sanktuarium za-
sługuje na pielgrzymkę! 

Tak też uczyniłem – poje-
chałem na pielgrzymkę dzien-
nikarzy, która odbyła się już po 
raz szósty, 12 czerwca, skupia-
jąc przedstawicieli mediów za-
równo katolickich, jak i świec-
kich. Nasycony program dnia 
łączył modlitwę, komunikację, 
rozważanie. Czołowym tema-
tem rozmowy była wiara i za-
ufanie, o czym mówił o. Wia-
czesław Hrynewycz, zwracając 
uwagę na specyfikę formacji 
postawy zaufania w Kościele. 
Ciało Kościoła składa się z czę-
ści duchowej i ludzkiej – orga-
nizacyjnej. Ojciec Wiaczesław 
podkreślił nieskuteczność bu-
dowania zaufania przymusem 
lub inną metodą imperatywną 
oraz potrzebę pielęgnowania 
go poprzez opiekę nad potrze-
bującymi, pragnącymi. Za-
ufanie jest również najważ-
niejszą wartością wszelkich 
mediów. Od siebie dodam, że 
nawet tak uznani współcze-
sni naukowcy jak np. Francis 
Fukuyama doszli do wniosku, 
że to właśnie poziom zaufania 
publicznego był siłą napędową 
rozwoju krajów i cywilizacji. 
Kto posiadał wysokie zaufa-
nie – do państwa, do Kościoła, 

samorządów, cechów rzemieśl-
niczych, sąsiadów, krewnych 
– rozwijał się, kto miał niskie 
– degradował. I trudno nie do-
cenić oddziaływania wiary, 
jako rzeczywistości ducho-
wej, a Kościoła jako organizacji 
w tym sukcesie, który osiągnę-
ła Europa. 

Rozmowy nie mogły też 
ominąć trudnego czasu pan-
demii. Z jednej strony środki 
kwarantanny uniemożliwia-
ją normalne życie Kościoła, 
z drugiej zaś znacznie wzrosło 
zapotrzebowanie na modlitwę, 
szczególnie wspólną, przeka-
zywaną  różnymi sposobami 
– poprzez transmisję nabo-
żeństw w Internecie lub przez 
radio – co podkreślił dyrek-
tor Radia Maryja ks. Aleksiej 
Samsonow. Podzielił się swoim 
doświadczeniem, że np. jeśli nie 
uczestniczył jakiś zapowie-
dziany gość w programie, czy 
coś trzeba było przełożyć, a na-
wet skasować – mało kto zwró-
cił na to uwagę! Ale jeśli nie było 

modlitwy – natychmiast słu-
chacze piszą i dzwonią!  

Obecni byli również przed-
stawiciele lokalnych miej-
skich mediów, między innymi 
polskojęzycznej gazety „Mo-
zaika Berdyczowska” oraz 
Polskiego Radia Berdyczów. 
Redaktor naczelny ostatnie-
go Jerzy Sokalski, były radny 
miasta, wiele zrobił dla Ber-
dyczowa i dla zachowania pa-
mięci o jego polskich dziejach. 
Wspólnie odwiedziliśmy od-
nowione groby powstańców 
styczniowych, ulicę nowo na-
zwaną imieniem urodzonego 
w Berdyczowie Józefa Konrada 
Korzeniowskiego, z tablicą pa-
miątkową. Był on geniuszem, 
który do lat 20 nie znał języka 
angielskiego, lecz potem tak ja-
skrawo zabłysnął w czołówce 
anglojęzycznych pisarzy! Jego 
los, podróże zasługują na osob-
ną opowieść – cóż powiedzieć, 
jeśli pamiętają o nim nawet na 
drugim krańcu świata – w Sin-
gapurze. Nieopodal znajduje się 

kościół, w którym Honoré de 
Balzac poślubił Ewelinę Hań-
ską, oraz cerkiew prawosławna 
i synagoga. Tak, Berdyczów  był 
kiedyś sztetlem – „miastecz-
kiem” z katolickim właścicie-
lem (najpierw tę rolę odgry-
wali Tyszkiewiczowie, później 
– Radziwiłłowie), prawosławną 
administracją i „mojżeszowym” 
pospólstwem. Taka wschod-
nioeuropejska mozaika, któ-
ra mogła powstać i ukształto-
wać się tylko pod wpływem 
i w warunkach wielokulturo-
wej Rzeczpospolitej.  

Lecz o co TAK NAPRAWDĘ 
chodzi z tym „Pisz mi na Ber-
dyczów”? Co to znaczy? Dziś 
używa się je jako kpiące „Pisz 
donikąd”, do żadnego określo-
nego miejsca. Dziś używamy 
je, gdy chcemy dać do zrozu-
mienia naszemu rozmówcy, że 
kontakt z nami będzie niemoż-
liwy. Taki odpowiednik rosyj-
skiego „na wioskę do dziadka”. 
Oddalenie i małe znaczenie, 
mała popularność dzisiejszego 

Berdyczowa mogą być logicz-
nym uzasadnieniem dlacze-
go tak mało ludzi odwiedza 
to miasteczko… Lecz niegdyś 
było zupełnie inaczej! Pod ko-
niec XVIII i w pierwszej po-
łowie XIX wieku Berdyczów 
liczył nie mniej niż Kijów czy 
Lwów – 40 tys. mieszkańców! 
Właśnie w tym mieście, jak 
w żadnym innym, 10 razy do 
roku odbywały się olbrzymie 
jarmarki – tu zjeżdżała się cała 
Ukraina, przyjeżdżało tu wielu 
kupców z innych części kraju. 
Ponieważ wielu z nich często 
bywało na jarmarku, więc po-
zakładali sobie skrzynki pocz-
towe. W owych czasach gdy nie 
można było skontaktować się 
z adresatem albo nie znało się 
jego adresu stałego, wystar-
czyło napisać „na Berdyczów”, 
wtedy miało się pewność, że 
list dojdzie. Sławą miasta był 
nie tylko jarmark, ale i znako-
micie działająca poczta, więc 
każdy mógł odebrać list wła-
śnie na berdyczowskiej po-
czcie! „Pisz na Berdyczów” – 
list z takim adresem na pewno 
znalazł swego adresata! Oto 
pierwotne znaczenie tego po-
wiedzenia! Jak widzimy w na-
szych czasach odwrócono jego 
znaczenie.

Po rozbiorach Berdyczów 
tylko wzmocnił swoją pozycję 
kontrolując handel pomiędzy 
Europą a całą Rosją. Tu pomna-
żały się finanse, powstawały 
banki i firmy ubezpieczenio-
we. Berdyczów dorobił się na-
wet wielkomiejskiego teatru! 
Najnowsza moda gościła na 
ulicach miasta – w jakich to 
sukniach chodziły miejscowe 
panienki, jakie perfumy otrzy-
mywały w prezentach, jakich to 
rarytasów można było spróbo-
wać w kafejkach! Gdzie się to 
wszystko podziało, zniknęło? 
W drugiej połowie XIX wie-
ku Berdyczów ustąpił Odessie 
– handel z wozów i stepowych 
dróg przerzucił się na statki pa-
rowe i kolej. Berdyczów pewnie 
niezbyt się bronił – najbardziej 
sprytni komersanci przenie-
śli się do Odessy lub Brodów, 
zabierając ze sobą kapitały 
i umiejętności handlowe. Dziś 
Berdyczów jest spokojnym, zie-
lonym miastem o szerokich uli-
cach, po których jeździ mało sa-
mochodów. Jest to miasto, które 
budzi się o poranku i wcześnie 
układa się do snu.

Pisz do mnie na Berdyczów

Kącik liryczny
Sobótka
Sobótka! Noc Janowa!
Najkrótsza noc. Zaklęta!
Wspomnij bajkę dzieciństwa czarowną!
Pamiętasz? Kwitnącą paproć?
Na boso, w bór dziki 
I straszny, przez gąszcze 
Wędrował Janek. – Jedynie świetliki 
Świecą drogę zuchowi,  
świętojańskie chrząszcze. 
Kwitnąca paproć, czarodziejskie ziele 

Ma moc nadzwyczajną, uzdrawia niemoce
A matula słabują... Więc wędruje śmiele.
Choć duch w piersiach zapiera, 
choć serce łomoce. 
Wokół czarny bór, szepty i potworne strachy 
Przejść nie dają Jankowi – 
Hej, strachy na Lachy 
Marnej siły, boć serce ma czyste i krzyżyk 
Ów matulin, co mu niegdyś maleńkiemu dała.
Aby Czysta Panienka, 
Matuchna Najświętsza 
Syna jej, skarb jedyny, 
w Swej Opiece miała.

...Błyskają oczy wilcze, 
światła czy mamidła,
Gasną błędne ogniki, znów się zapalając,
Zwodzi parzące ziele, zerwać się nie dając...
Drżące ręce Jankowe... Znalazł, chwycił 
w ręce 
Pomknął chyłkiem do chaty, 
chorej dać mateńce, 
A matula z radością wita go u proga 
I oboje z wdzięcznością ślą modły do Boga.

Wokół gwar i wesele! 
Młódź dorodna, hoża,
Ustrojona makami, bławatkami zboża 
Święci nockę dzisiejszą, boć to niezwyczajna 
Pełna tylu tajemnic ta noc świętojańska!

Wodą wianki dziewczęce płyną w dal po fali 
Hop la-la, ta szczęśliwsza, która rzuci dalej,
Hop la-la, wśród wesela i gwaru, i śpiewa.
Woda w głębi wiruje i echem rozbrzmiewa – 
Płyną wianki wśród gwaru wesela i pieśni 
Pełne wróżb i zadumy! 
W taką nockę nikt nie śpi.

Płoną wielkie ogniska czerwone. Chłopacy 
Poprzez ogień trzeszczący, który wyżej, skaczą 
Poprzez ogień, wśród gwaru, wesela i pieśni 
Bo ta noc niezwyczajna, której nikt nie prześpi.

Noc ta, błogosławiona, Janowa noc krótka 
Noc wesela i pieśni! Taka to jest Sobótka!

STANISŁAWA NOWOSADP
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U nas tylko ludzie 
w podeszłym wieku, 
interesujący się historią 
naszego wschodniego 
sąsiada, potrafią 
rozszyfrować akronim 
GUŁAG, młodszym on 
nic nie mówi. A przecież 
kryje się za nim tragedia 
milionów. Przypomnijmy, 
że jest to słowo 
utworzone z pierwszych 
liter rosyjskiej nazwy 
Głównego Zarządu 
Obozów (Глав́ное 
управлен́ие лагерей́), 
czyli sieci obozów pracy 
przymusowej. 

TADEUSZ KURLUS

Pierwszy powstał już 
w 1922 roku, na mocy 
dekretu Rady Komisa-

rzy Ludowych z 2 listopada 
1923 r., uchwalonego z ini-
cjatywy Włodzimierza Leni-
na  (Konieczny jest bezlitosny 
masowy  terror – zatelegrafo-
wał w 1918 r., gdy wybuchło 
postanie chłopskie – wszyst-
kie podejrzane osoby zamknąć 
w obozie koncentracyjnym 
poza granicami miasta. I tak 
postąpiono: wpierw lokowano 
aresztowanych w zdruzgota-
nych miejscowych cerkwiach 
i klasztorach, a potem w pierw-
szym obozie na Wyspach Soło-
wieckich, archipelagu na Mo-
rzu Białym. Mało powiedzieć, 
że zorganizowano tam przed-
sionek piekła – to było piekło! 
Był czynny w latach 1923–
1939, w tym czasie przebywa-
ło w nim 840.000 więźniów, 
z których 43.000 tego odosob-
nienia nie przeżyło. 

Jego likwidacja bynajmniej 
nie oznaczała końca zamknię-
tych ośrodków karnych. Wręcz 
przeciwnie – stał się wzorcem 
dla powstających gdzie indziej 
obozów. Istnieje mapa pokazu-
jąca ich lokalizację. Tych głów-
nych na obszarze całego Związ-
ku Sowieckiego było około 480, 
ale przy każdym funkcjono-
wały podobozy, tysiące takich 
placówek powoływanych do 
wykonania konkretnych ro-
bót: wycinki lasów, budowy 
dróg, torów kolejowych, wy-
dobywania kopalin. Nie sposób 
ocenić, ile łącznie więźniów 
w nich przebywało, brakuje 
bowiem danych z pierwszych 
lat Gułagu, lecz nie ulega kwe-
stii, że były to dziesiątki mi-
lionów. Byli to także pospoli-
ci przestępcy, głównie jednak 
członkowie rodzin arystokra-
tycznych, chłopi (kułacy), in-
teligencja, rodziny skazańców, 
po zakończeniu wojny czer-
wonoarmiści wracający z nie-
mieckiej niewoli (uznano, że 
poddając się wrogowi zdradzi-
li ojczyznę) i w ogóle wszyscy, 
których uznano za wrogów ludu 
lub też istniało podejrzenie, że 
mogą nimi zostać. Podobnie nie 

STRAŻNIK ROZPRAWIAJĄCY SIĘ Z WIĘŹNIAMI OCIĄGAJĄCYMI SIĘ Z WYMARSZEM DO ROBOTY

uda się ustalić liczby zmarłych 
w łagrach (z głodu, z wycień-
czenia pracą, z powodu cho-
rób, rozstrzelanych). Przyta-
czane liczby bardzo się różnią. 
Brytyjski historyk Norman 
Davies twierdzi, że obozy po-
chłonęły znacznie więcej ludz-
kich istnień niż największe bi-
twy I wojny światowej – Ypres, 
Somma i Verdun oraz hitlerow-
skie obozy śmierci Auschwitz, 
Dachau, Majdanek i Buchen-
wald razem wzięte. Inny bry-
tyjski historyk Robert Conqu-
est wyliczył, że z milionów 
zeków (skrót od słowa zaklu-
czonnyj, z/k, więzień), którzy 
przewinęli się przez sieć Ar-
chipelagu Gułag (taka nazwa 
się dla niej utarła według tytułu 
fundamentalnej książki Alek-
sandra Sołżenicyna) straci-
ło życie około 42 miliony, przy 
czym do tej liczby trzeba jeszcze 
dodać może nawet 30 milionów, 
którzy zmarli w czasie trans-
portów oraz na skutek chorób 
wyniesionych z obozów. 

W niektórych obozach zde-
sperowani więźniowie, ledwie 
żywi z powodu niedostatecz-
nych racji żywnościowych, de-
cydowali się podjąć głodówkę. 
Bardzo rzadko jednak udawało 
się tym protestem coś wskórać, 
zdarzało się, że władza pozor-
nie przyznawała im rację, ale 
potem organizatorów strajku 
rozstrzeliwała.

Zdarzały się także uciecz-
ki, z minimalnymi szansami na 
pomyślny finał, sam Sołżeni-
cyn napisał, że podejmowali się 
ich z góry skazani na zagładę, bo 
bez pieniędzy, bez dokumentów, 
kiepsko odziani i przy wrogo 

nastawionej do nich miejscowej 
ludności byli bez szans.

Archiwa mówią także, 
że w niektórych 
łagrach udało się 
zorganizować bunty. 
Najlepiej przygotowany, 
zbrojny, spontaniczny 
i masowy rozpoczął 
się 24 stycznia 1942 
r. w należącym do 
Workutłagru podobozie 
Liesoried w republice 
Komi, w północno-
wschodniej europejskiej 
części Rosji. 

Na jego przywódcę wysunął 
się były zek Mark Retiunin, te-
raz jako wolnonajemny miano-
wany komendantem podobozu. 
W tej roli mógł poczynić przy-
gotowania do buntu: zgroma-
dzić ciepłą odzież, żywność. 
O rewolcie zaczął myśleć, gdy 
po rozpoczęciu wojny w 1941 
r., czyli 80 lat temu, dowiedział 
się, że gdy Wehrmacht zbliży 
się do Komi, wszyscy osadze-
ni w łagrach więźniowie po-
lityczni mają zostać wcześniej 
z rozkazu NKWD rozstrzelani. 
Rzucił hasło: Jaka różnica, czy 
zdechniemy jutro, czy umrze-
my dziś jako powstańcy!

Ustalonego dnia, była to so-
bota, wciągnięty do spisku 
nadzorca łaźni, Chińczyk Lu Fa, 
ogłosił, że będzie czynna tyl-
ko do 17. Wobec tego wszyscy 
strażnicy, oprócz tych wyzna-
czonych do pełnienia warty po-
szli do kąpieli. Tymczasem bun-
townicy (było ich 82; 59 zeków 

postanowiło nie uczestniczyć 
w spisku, bo nie wierzyli, że się 
uda, a następstwa będą okrutne) 
rozbroili wartowników, zdobyli 
kilkanaście pistoletów maszy-
nowych i kilka rewolwerów, po 
czym, ubrani w mundury wojsk 
ochrony paramilitarnej (BOXP) 
ruszyli do oddalonego o 6 kilo-
metrów miasteczka Ust’-Usa. 
Jego mieszkańcy zrazu przyj-
mowali, że to uczestnicy ja-
kichś ćwiczeń, ale rychło zo-
rientowali się, iż są to przebrani 
więźniowie, którzy tymczasem 
opanowali  budynek urzędu te-
lekomunikacyjnego oraz sie-
dziby dyrekcji żeglugi rzecznej 
i NKWD. W strzelaninie zgi-
nęło 14 miejscowych. Wreszcie 
przybyły posiłki BOXP. Teraz 
oni byli górą, w trwającej czte-
ry dni wymianie ognia bun-
townicy stracili 9 ludzi, a 40 
– poddało się. Retiunin posta-
nowił skierować się z pozosta-
łymi w stronę miasta Koźwa, 
spodziewał się, że po drodze 
wznieci bunty w innych ła-
grach, ale o tym nie mogło być 
mowy, bo we wszystkich już 
wiedziano, że w okolicach gra-
sują rebelianci, więc znaczą-
co wzmocniono ochronę. Po-
wstańcy przeszli w tundrze, 
w śniegu i przy bardzo niskich 
temperaturach około 175 kilo-
metrów. Stwierdzili, że większą 
szansę na ucieczkę będą mie-
li, gdy podzielą się na mniejsze 
grupki. To nie była dobra de-
cyzja, wojsko po kolei je rozbi-
jało. Ostatnia, licząca z Retiu-
ninem sześciu buntowników, 
schroniła się w szałasie w gór-
skich lasach, lecz gdy skoń-
czyła im się amunicja, widząc 

beznadziejność swej sytuacji, 
wszyscy popełnili samobój-
stwo. Ogółem w trwającym 
10 dni buncie zginęło 42 po-
wstańców i 33 wojskowych. 
50 uczestników powstania 
z Liesoriedu rozstrzelano, a 18 – 
wydłużono wyroki.

Z kilku innych 
buntów na szczególną 
wzmiankę zasługuje 
rebelia w Rieczłagrze 
w Workuckim Zagłębiu 
Węglowym, rozpoczęta 
19 lipca 1953 r. 

Wpierw odmówiło pracy 350 
górników w kopalni Kapitalna, po 
kilku dniach buntowników było 
już 3.000, a 25 lipca ich szeregi li-
czyły około 10.000 powstańców. 
Na czele buntu stanęło między 
innymi dwóch Polaków (w łagrze 
było ich ogółem około tysiąca): 
kapitan Wojska Polskiego Feliks 
Kędzierski, skazany w 1949 r. za 
antysowiecką agitację na 15 lat 
łagru, i żołnierz Armii Krajowej 
Edward Buca, któremu za wrogą 
postawę wobec ZSRS wymierzo-
no karę 20 lat katorgi. Okazał się 
świetnym organizatorem rebelii, 
wciąż wzywał górników, by nie 
kłócili się, bo tylko w jedności ich 
siła i szansa na zmuszenie admi-
nistracji obozu do realizacji ogło-
szonych przez nich postulatów.

26 lipca polała się krew: 
zeki wzięli w szturmie lokalne 
więzienie i uwolnili 77 prze-
bywających w nim kumpli. 
W strzelaninie zginęło dwóch 
górników. Decydująca bitwa 
rozegrała się 1 sierpnia: do ata-
ku na buntowników ruszyło 
50 strażników. Napierając na 
górników użyli nawet armat-
ki wodnej, którą atakowani 
zdołali jednak unieruchomić. 
I może nie zdołaliby opanować 
sytuacji, bo powstańcy byli 
już blisko głównych wrót, ale 
z Moskwy przybył generał 
Iwan Maslennikow, który wy-
dał rozkaz: strzelać! W osta-
tecznej rozprawie zginęło 55 
górników, ponad 40 odniosło 
ciężkie rany. Feliksowi Kę-
dzierskiemu dołożono do kary 
10 lat, tyle samo Edwardowi 
Bucowi. Ale w efekcie górni-
cy w jakimś stopniu popra-
wili swój los: władze obozu 
pozwoliły im na częstsze spo-
tkania z rodzinami, zwiększo-
no możliwość ograniczonego 
dotąd pisania listów, a więź-
niom politycznym pozwolono 
zdjąć z ubrań wyróżniające ich 
naszywki. 

Jeszcze jedna 
ważna informacja 
z odpowiedzią na nader 
istotne pytanie:  
ilu Polaków przebywało 
w sieci obozów Gułagu? 
Odpowiedź jest oparta 
na szacunkowych 
danych, które mówią,  
że 153 000. 

Gułagi – piekło na ziemi
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Ostatnią lwowską 
ludwisarnią pracującą 
na wielką skalę 
była XIX-wieczna 
ludwisarnia Zygmunta 
Mozera. Mieściła się 
w zabudowaniach 
własnych przy ul. 
Krasickich 5 (obecnie ul. 
Ohijenki). Na wystawie 
w Muzeum Historycznym 
kurator Petro Słobodian 
przedstawił kilka 
ciekawych fotografii 
ludwisarni, a także 
samego Zygmunta Mozera, 
jego syna Franciszka, 
który kontynuował 
działalność ojca, oraz 
druki reklamowe firmy 
w językach polskim 
i ukraińskim. 

JURIJ SMIRNOW 

Franciszek Mozer był 
członkiem Bractwa Kur-
kowego we Lwowie. Od-

lane w ludwisarni Mozerów 
dzwony były wystawione m.in. 
na lwowskiej wystawie rolni-
czo-przemysłowej w 1877 roku. 
Na wystawie w Muzeum Hi-
storycznym przedstawiony jest 
tylko jeden dzwon z ludwisarni 
Mozerów, mianowicie dzwon 
z 1855 roku odlany dla prawo-
sławnej cerkwi. 

W drugiej połowie XIX w. lu-
dwisarnia Mozerów była bar-
dzo aktywna, dzwony jej pro-
dukcji znajdowały się prawie 
w każdej świątyni lwowskiej, 
również na prowincji. Niestety 
większość z nich padła ofiarą 
wojennych rekwizycji pierw-
szej i drugiej wojen świato-
wych. Znaczną uwagę ludwi-
sarni Mozerów poświęcał dr 
Karol Badecki na wspomnianej 
wcześniej wystawie „zdobnic-
twa ludwisarskiego” w 1920 
roku. Część pamiątek na tę 
wystawę dostarczyła rodzina 
Mozerów, która jest znana we 
Lwowie do dziś. W swoim prze-
wodniku po wystawie Karol 
Badecki pisał, że „ważnym ma-
teriałem dla poznania techniki 
lwowskiej sztuki ludwisarskiej 
w XIX wieku są oryginalne mo-
dele zdobnicze, które zachowa-
ły się szczęśliwie po ostatniej 
ludwisarni lwowskiej Mozerów 
i dzięki uprzejmości rodziny 
eksponowane zostały na wy-
stawie ludwisarskiej. Na ten 
zbiór składa się 50 oryginal-
nych, w drzewie ciętych pozy-
tywów figuralnych, 24 sztuki 
w drzewie rzeźbionych mode-
li zdobnictwa fryzowego (w tej 
grupie 8 form pochodzeniem 
swym sięgają XVIII wieku), 
dalej 36 modeli figuralno-or-
namentalnych, odlanych w że-
lazie, miedzi, cynie i brązie, na-
stępnie 61 form negatywnych 
(rzeźb figuralnych, ornamen-
tów i polsko-ruskich alfabe-
tów inskrypcyjnych) odlanych 

Dzwony czy armaty (cz. 3)

wedle pozytywów rzeźbionych 
w drzewie, wreszcie 13 gip-
sowych negatywów i modeli 
zdobnych w maszkarony obłą-
ków koronowych. Szczęśliwie 
zachowane szczątki artystycz-
nego inwentarza świetnie daw-
niej prosperującej ludwisarni 
Mozerów łączą się doskonale 
z innymi ciekawymi przybora-
mi i narzędziami technicznymi, 
do których należą: skrzynka do 
formowania małych dzwonów, 
cyrkiel ludwisarski, z papieru 
wykrojone kształty jarzm czyli 
hełmów dzwonowych i cztery 
małe dzwonki, z których trzy są 
modelami odlanymi z metalu, 
czwarty (największy) sygno-
wany owalnym stemplem Zyg-
munta Mozera i datą 1890 rok”. 

Z osobistych pamiątek po 
Mozerze na wystawie 1920 
roku eksponowane były książ-
ka wędrowna (Wanderbuch) 
Zygmunta Mozera, jego olejny 
portret, jego fotografie w stroju 
króla kurkowego, także fotogra-
fie Franciszka Mozera i liczne 
druki reklamowe. Przedstawio-
no również fotografie nieist-
niejących już budynków lu-
dwisarni Zygmunta Mozera, 
pawilonu Mozerów na Wysta-
wie 1877 roku, „(...) na koniec 
bardzo ciekawy, na sposób bie-
dermajerowski ułożony zbiór 
obrazków religijnych, źródło 
artystycznych natchnień zdob-
nictwa dzwonowego mozerow-
skiej odlewarni”.

„Odlewnia dzwonów 
i wyrobów metalowych 
Zygmunta Mozera 
i syna we Lwowie” była 
wówczas największą 
tego typu firmą 
galicyjską odlewów 
żelaznych, ale też 
bardzo nowoczesną, 
posiadającą nie tylko 
odlewnie, ale warsztaty 
obróbki metali, kuźnię 
i modelarnię”. 

„Zajmowała duży obszar 
przy ul. Krasickich aż do uli-
cy Gródeckiej. W ludwisarni 

Mozera odlewano duże, nawet 
25-cetnarowe dzwony do ko-
ściołów i cerkwi w Galicji, na 
Wołyniu i Podolu. Wśród nich 
dzwony do kościoła domini-
kanów w Podkamieniu, cerkwi 
Wołoskiej we Lwowie, katedry 
św. Jura. Według notatek archi-
walnych K. Badeckiego, wśród 
licznych wyrobów ludwisar-
ni Mozerów trzy dzwony do 
kościoła św. Jana Chrzciciela 
(1855, 1859 i 1876), dzwon do 
kościoła św. Michała Archa-
nioła (Karmelitów bosych) od-
lany w 1855 roku, trzy dzwony 
do kościoła św. Łazarza odlane 
w 1856 roku, które miały łączną 
wagę 725 funtów, a ich funda-
cja miała upamiętniać narodzi-
ny następcy tronu arcyksięcia 
Rudolfa. Dzwony zostały po-
święcone św. Bartłomiejowi, 
św. Łazarzowi i św. Elżbiecie. 
Jak pisał Bohdan Janusz, „spra-
wione zostały dzwony na pa-
miątkę szczęśliwego rozwiąza-
nia cesarzowej Elżbiety, którą 
to chwilę święcił Lwów ilumi-
nacją. Uroczystości zawiesze-
nia dzwonów, pięknie ulanych 
bezinteresownie – za opłatą sa-
mego materiału – przez Z. Mo-
zera, towarzyszyły przygoto-
wania wspaniałe. Początkowo 
zamierzano poświęcić je so-
lennie przed kościołem archi-
katedralnym, a stamtąd w pro-
cesji przenieść do kościoła św. 
Łazarza. Zamysł jednak spełzł 
na niczym, zdaje się z powodu 
śmiesznych obaw biurokra-
cji ówczesnej, by nie wynikła 
z tego demonstracja jaka nielo-
jalna”. Dzwony przed kościołem 

św. Łazarza poświęcił biskup 
M. Gutkowski, zaś święto uko-
ronowało „nadzwyczajne roz-
danie żywności kalekom, znaj-
dującym się w szpitalu świętego 
Łazarza”. Przy odgłosie nowych 
dzwonów odśpiewano „Te Deum 
laudamus”, wysłuchano kaza-
nia i odśpiewano hymn wśród 
wystrzałów z moździerzy.

Poza Lwowem udokumen-
towano wykonanie dzwonów 
w odlewni Mozerów do kościo-
łów w Hodowicy (1861), Ha-
łuszczyńcach (1868), Łosznio-
wie (1881) i dwóch do Sądowej 
Wiszni. Dla lwowskiej katedry 
łacińskiej w 1882 roku przelano 
pęknięty dzwon. Zakład wyko-
nał również brązowe popiersie 
Henryka Schmidta przezna-
czone do epitafium odsłoniętego 
w kościele ojców dominikanów. 

Firma Mozerów miała kilku 
poważnych krajowych, gali-
cyjskich konkurentów. Wśród 
nich odlewnia dzwonów Jana 
Jaroszewskiego w Bóbrce, któ-
ra przelała np. słynny dzwon 
„Jan z Dukli” dla kościoła ber-
nardynów we Lwowie i wy-
konała w 1841 roku dzwony 
dla kościoła św. Anny. Dzwon 
„Jan z Dukli” pochodził z XVIII 
wieku, miał wagę 2175 kg i był 
drugim pod tym względem we 
Lwowie po słynnym dzwonie 
„Kyryło” w cerkwi Wołoskiej.

Popularną w Galicji była też 
„Odlewnia dzwonów Bracia Fel-
czyńscy”, która działała w Ka-
łuszu i miała filię w Przemyślu. 
Ta firma wykonała w 1910 roku 
we Lwowie dzwony do kościoła 
św. Elżbiety („Jadwiga”, „Józef” 

i „Jakub”). Lista dzwonów wy-
konanych przez Felczyńskich 
bardzo poważna, przecież firma 
działała od 1808 do 1939 roku, 
zaś jej dawna filia w Przemy-
ślu działa nawet do dziś. Re-
klama z 1909 roku firmy, któ-
ra działała wtedy pod nazwą 
„Pierwsza krajowa fabryka 
dzwonów Ludwika Felczyń-
skiego w Kałuszu” (przed tym 
dziadka Michała i ojca Fran-
ciszka), informowała, że za-
kład został założony w 1808 
roku. W reklamie czytamy: 
„Polecamy dzwony w różnych 
wielkościach i tonach. Przyj-
mujemy pęknięte do przelania, 
stare wybite obracamy przez 
montowanie nowego systemu, 
zmieniając miejsce uderzenia 
serca; największym dzwonem 
8-letni chłopiec dzwonić może. 
Ceny najniższe, spłata ratami. 
Dostawiam bez poprzedniego 
zadatku, w razie gdyby się nie 
podobały, zamieniamy lub za-
bieramy własnym kosztem”.

Wśród firm zagranicznych 
w Galicji bardzo aktywnie 
działała „Fabryka wyrobów 
metalowych i odlewnia dzwo-
nów” Petera Hilzera z Wiener-
-Neustadt w Austrii. W swojej 
reklamie firma Hilzera zapew-
niała, że „dostarcza dzwonów 
o melodyjnym i harmonijnym 
głosie, każdej wielkości i into-
nacji. Gwarantuje ton oznaczo-
ny i pełny, czyste nastrojenie 
i najlepszy metal. Montowa-
nie dzwonów w kutym żelazie 
i w drzewie. Najlepszy sposób 
wprawienia w ruch, dzwonie-
nie łatwe. Wykonanie szybkie, 
ceny najtańsze, dogodne wa-
runki zapłaty”. Firma z Wiener-
-Neustadt wykonała we Lwo-
wie w 1897 roku 5 dzwonów 
do kościoła reformatów przy 
ul. Janowskiej, w 1899 roku do 
kościoła zmartwychwstań-
ców przy ul. Piekarskiej. Do 
kościoła ojców dominikanów 
w 1905 roku odlano 3 dzwo-
ny. W 1899 roku w zakładzie 
przelano dzwon „Jan” z 1699 
roku i dzwon „Bernard” z 1797 
z katedry łacińskiej oraz wy-
konano dwa mniejsze dzwony. 
Przelanie zabytkowych kate-
dralnych dzwonów, a zwłasz-
cza dzwonów kościoła pw. Bo-
żego Ciała ojców dominikanów 
spotkało się z poważną krytyką 
wśród lwowskich historyków 
i krajoznawców.

(cdn.)
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Zaleszczyki 
riwiera międzywojnia

Papier bywa trwalszy od 
kamienia – stwierdzenie 
to odnosi się też i do 
Zaleszczyk, jako że choćby 
ich sławne plaże i winnice 
oraz zabytkowe budowle 
– np. dawny ratusz, zbór 
ewangelicki czy kapliczka 
Kasprowicza przetrwały 
jedynie w fotograficznym 
obrazie utrwalonym na 
papierowych odbitkach 
czy widokówkach. To one, 
zachowane w uratowanych 
przedwojennych 
albumach i klaserach 
przywołują obraz 
i nastrój kurortu oraz 
postacie odwiedzających 
go letników, którzy 
chętnie fotografowali 
się na plażowych 
leżakach, podczas kąpieli 
w Dniestrze czy w trakcie 
spacerów po mieście i jego 
okolicy. 

JAN SKŁODOWSKI

Najdawniejszym znanym 
widokiem miasta i jego 
okolic jest Widok miasta 

Zaleszczyk. To litografia we-
dług rysunku Antoniego Lan-
gego (w: Zbiór naypiękniejszych 
i nayinteresownieyszych oko-
lic w Galicyi, Lwów 1823). Da-
lej idą drzeworyty sztorcowe 
wykonane według rysunków 
znanych artystów malarzy. 
Przedstawiają one sceny ro-
dzajowe, etnos i zajęcia okolicz-
nej miejscowej ludności służąc 
jako ilustracje XIX-wiecznych 
magazynów z drugiej poło-
wy tego stulecia, tak polskich 
(jak np. Tygodnik Ilustrowa-
ny, 1875), jak i austriackich 

(Dieösterreichisch-ungarische 
Monarchie in Wort und Bild. T. 
11: Galizien, 1898).

Z czasów c.k., więc pamięta-
jących monarchię austro-wę-
gierską, zachowały się także 
fotografie Zaleszczyk wyko-
nywane przez zawodowych fo-
tografów przybywających nad 
Dniestr z Militär geographi-
sches Institut w Wiedniu. Woj-
skowych tych interesowały bez 
wątpienia przede wszystkim 
ujęcia dokonywane dla potrzeb 
armii, niemniej przedstawia-
ją również „cywilne” tematy, 
jak np. widoki ulic i budynków 
miasta. Zdjęcia ich autorstwa, 
zachowane w postaci liczących 
już ponad stu lat papierowych 
odbitek, posiadają dziś znaczą-
cą wartość dokumentacyjną 
i stanowią cenny obiekt kolek-
cjonerskich poszukiwań.

W mieście istniały też foto-
graficzne atelier, gdzie można 

było wykonać pamiątkowe 
upozowane zdjęcia studyjne. 
Zachowały się również fotogra-
fie autorstwa reporterów ów-
czesnych gazet i czasopism czy 
autorów zamieszczanych w nich 
tekstów dokumentujące sce-
ny z życia kurortu, pobyty nad 
Dniestrem znamienitych go-
ści, prace na winnicach i zajęcia 
związane ze zbiorem tych owo-
ców. Szczególnie wdzięcznym 
tematem dla posługujących się 
aparatem fotograficznym czy 
kamera filmową były uroczyste 
obchody organizowanych w la-
tach 30. świąt winobrania.

Amatorskim zdjęciom krajo-
brazu czy scenek rodzajowych, 
wykonywanym przez przy-
jezdnych coraz popularniej-
szymi aparatami amatorskimi, 
towarzyszyły ujęcia oferowa-
ne przez krążących w sezonie 
wszędobylskich zawodowych 
fotografów. 

Miejscowi i zamiejscowi 
(nawet z odległych stron) na-
kładcy i wydawcy oferowali 
do nabycia liczne wzory kart 
pocztowych – wykonanych 
w technice drukarskiej (nie-
kiedy nawet barwnych) czy 
w postaci fotowidokówek. Wy-
syłane z Zaleszczyk docierały, 
prezentując ich urok, do naj-
dalszych zakątków kraju oraz 
niosły odległym członkom ro-
dzin i znajomym bądź to krót-
kie wakacyjne pozdrowienia, 
bądź nieco obszerniejsze rela-
cje z beztroskich wywczasów 
i wycieczek. Interesująca tedy 
będzie choćby krótka, w po-
rządku chronologicznym pre-
zentacja nakładców i wydaw-
ców widokówek poświęconych 
Zaleszczykom oraz prezento-
wana przez nie tematyka. Jak 
można przypuszczać, najstar-
szą z nich jest wydana przez 
zakład artystyczny Karola 
Schwidernocha w Wiedniu, 
zapewne w latach 1898–1900, 
ze smakiem zakomponowana 
barwna pocztówka drukarska 
– dziś bardzo rzadka, praw-
dziwy kolekcjonerski rarytas. 
Nosi ona tytuł „Pozdrowienie 
z Zaleszczyk” – na stronie recto 
przedstawia ogólny widok mia-
sta wraz z przerzuconymi po-
nad Dniestrem mostami (dro-
gowym i kolejowym), a także 
miejscowy kościół, pałac Bru-
nickich i dworzec kolejowy, zaś 
na stronie verso – właściwą dla 
czasu wydania całostronico-
wą liniaturę i opisy w językach 

polskim oraz niemieckim, co 
dowodzi, że była przeznaczo-
na na galicyjski rynek. Druga, 
z podobnych lat – czarno-biała, 
także przedstawiająca podob-
ny widok i obiekty z opisami 
po niemiecku i polsku, zosta-
ła wydana, jak i inne, później-
sze, nakładem Jana Nowaka 
w Zaleszczykach. Przed I woj-
ną światową tamtejsi nakładcy 
pocztówek o tematyce związa-
nej z tym miastem to również 
[pisownia oryginalna] Kołko 
rolnicze w Zaleszczykach, na-
stępnie S. S. Gross, F. Polek, Rol-
ler i E. Schajowicz, także lwow-
scy nakładcy Arnold&Schlag. 
Wtedy też, ale i w latach I wojny 
światowej, pojawiały się dru-
karskie pocztówki z polsko-
-niemieckimi napisami wy-
dawane w Czerniowcach przez 
Verlag A. Tennenbaum, Pa-
pierhandlung, Czerniowitz, po-
kazujące panoramę Zaleszczyk 
oraz ich zniszczenia wojenne – 
zburzone domy czy wysadzony 
most drogowy; karty poczto-
we tego wydawnictwa stano-
wią cenną ikonografię miasta 
z tych lat. Podobną działalno-
ścią wydawniczą w prezen-
tacji tematów zaleszczyckich 
trudnili się i inni – np. Moritz 
Gottlieb (Buchhandlung), Leon 
König (Papierhandlung) i V. 
Schiller (Zakład artystyczno-
-fotograficzny). Pojawia się 
też w latach I wojny światowej 
nieznany z nazwy wydaw-
ca węgierski z Budapesztu (na 
wsparcie wdów i sierot) po-
kazujący na swych (znanych 
dziś dwóch) drukarskich pocz-
tówkach zniszczony w czasie 
I wojny światowej most drogo-
wy i jego odbudowę. Wydawcą 
w tych latach pocztówek zwią-
zanych z regionem był rów-
nież Jakub Orenstein, znany 
z szerszej działalności na polu 
edytorskim ukraiński księgarz 
i drukarz z Kołomyi.

Na polu fotograficzno-wy-
dawniczym o tematyce zalesz-
czyckiej działali i inni – i w sa-
mych Zaleszczykach, i innych, 
odleglejszych nawet miastach. 
Najbardziej znanym na miej-
scu właścicielem zakładu fo-
tograficznego i jednocześnie 
czynnym fotografem był Mau-
rycy Bäumer. Jeszcze przed 
I wojną światową wykonywał 
w swym atelier wystudiowa-
ne zdjęcia osób na tle modnych 
wówczas dekoracyjnych kom-
pozycji. Był on też nakładcą 

Wspomnienie Zaleszczyk– dawne grafiki, fotografie i karty pocztowe (część 12)

KARTA POCZTOWA Z ZALESZCZYK Z PRZEŁ. XIX/ XX W. 
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i wydawcą licznych (ok. setki?) 
wzorów fotowidokówek wy-
korzystującym do nich zdjęcia 
swego autorstwa. Przedsta-
wiały one lokalne krajobrazy, 
panoramy miasta, budynki, 
sceny rodzajowe, portrety (np. 
Pokutnika Janka) czy zabyt-
ki regionu. Były to najczęściej 
pocztówki w standardowym 
rozmiarze przedstawiające je-
den widok, niekiedy rozkła-
dówki w podwójnym formacie 
w postaci panoramy, zdarzały 
się również pocztówki wielo-
widokowe – opisane na stro-
nie recto jako „Pozdrowienia 
z Zaleszczyk”, wreszcie zalesz-
czyckie widoki były zestawia-
ne w formie leporello. Bäumer 
działał wpierw pod własnym 
nazwiskiem, później, od poło-
wy lat 30. do 1939 r., pod firmą 
„POL-FOT” czy „FOT-POL daw-
niej Bäumer”. Fotowidokówki 
tego wydawcy stanowią naj-
pełniejszą dziś dokumentację 
ikonograficzną miasta i regio-
nu. Kolejną aktywną zalesz-
czycką firmą, rozpoczynającą 
wydawanie swym nakładem 
pocztówek drukarskich jesz-
cze przez I wojną, była księ-
garnia Jakóba Kofflera. Karty 
z jego edycji, niekiedy barwne, 
przedstawiały widoki miasta 
(także w formie panoramicz-
nych rozkładówek), jego mosty 
i budowle oraz miejscowych 
ludzi (znów fotogenicznego 
Pokutnika Janka); pocztów-
ki tego nakładcy prezentowały 
stemple wysyłkowe z Zalesz-
czyk jeszcze w latach 30. Nale-
ży dodać, że Koffler prowadził 
wraz z księgarnią także anty-
kwarnię. Kolejnym nakładcą 
pocztówek drukarskich po-
kazujących naddniestrzań-
ski krajobraz, zabytki miasta 
i plaże był Józef Pressner. Pej-
zaż miasta i jego ulice znalazły 
się również na pocztówkach L. 
Schechtera także prowadzą-
cego tam księgarnię. Zarów-
no Koffler, jak i Pressner czy 
Schechter wydawali też kar-
nety pocztówek, ząbkowanych 
na krótszej krawędzi „do wy-
dzierania”, o różnorodnej miej-
scowej tematyce (w liczbie 10 
sztuk) umieszczane w karto-
nowych okładkach. Inne lo-
kalne firmy z takiej branży 
to E. Kisielnicki – krajobrazy, 
widoki z plaż i typy miejsco-
we, Wł. Składzień i W. Zieliń-
ski – nakładcy rzadkich dziś 
pocztówek drukarskich (np. 
z restauracją – cukierni „Oda” 
na zaleszczyckiej plaży). Na-
tomiast biblioteka M. Hellera 
była edytorem fotowidokówek 

– np. z tamtejszymi plażami 
czy typami ludowymi. Kolej-
na w mieście firmy wydająca 
pocztówki to „Morela”, pre-
zentująca w drukarskiej sepii 
tamtejsze pensjonaty i zabyt-
kowe budowle. 

W latach międzywojnia po-
jawiły się – wydawane nakła-
dem Polskiego Towarzystwa 
Księgarni Kolejowych „Ruch” 
w Warszawie – liczne edycje 
fotowidokówek, ale też i rzad-
szych pocztówek drukarskich; 
przedstawiały one zwykle za-
bytki miasta, jego zaułki oraz 
naddniestrzańskie plaże. Pod 
koniec lat 20. XX w. ukaza-
ła się nakładem „Ruchu” tak-
że seria interesujących barw-
nych pocztówek drukarskich 
(znanych jest co najmniej 10 
wzorów) reprodukujących ma-
larskie prace z Zaleszczyk Wła-
dysława Szulca z 1926 r. – sceny 
rodzajowe, kościół, cerkwie, ra-
tusz, rynek, widok na Dniestr, 
ulice i nadrzeczne zaułki mia-
sta. Na stronie verso podana 
została pełna nazwa wydawcy 
oraz nazwa krakowskiej dru-
karni „Anczyc”. Na jednej z ta-
kich kart pisze 19 maja 1928 r. 
z urlopowego pobytu w Za-
leszczykach do Marii Woźnic-
kiej w Rabce jej koleżanka 
z pracy, a interesującą treść tej 
pocztówki warto przytoczyć 
w całości (pisownia oryginal-
na): „Kochana Pani! Dopiero 
teraz zabrałam się do pisania, 
ale proszę Pani, żeśmy wpierw 
wypoczywali całą piersią, wy-
dyszali całą nienawiść do biura 

i teraz jest nam lepiej. Jest tu 
nam bardzo dobrze, cisza i spo-
kój. Wieczory są cudne! Miesz-
kanie mamy b. ładne, miesz-
kamy u jednej Pani prywatnie. 
Płacimy 8,50 od osoby z po-
ścielą, 4 razy dz. jeść nam daje, 
ale proszę Pani jedzenie pyszne 
i bardzo zdrowe. Pani u której 
mieszkamy b. miła inteligent-
na osoba. Jakże się Pani czuje, 
pewno też pragnie urlopu, żeby 
być trochę w innem otoczeniu. 
Prawda? Proszę Pani, to gor-
sze, że niedługo się nasze wy-
wczasy kończą i do biura trze-
ba pójść, lecz nie myślę o tem. 
Całuję Panią, Maryśka Jeżo-
wa”. Pod wspomnianym wy-
żej szyldem firma ta wydawała 
w latach 1935–1939 także licz-
ne fotowidokówki, oznaczane 
jedynie charakterystycznym 
logotypem firmy na dole stro-
ny verso. Te starannie wyda-
ne pocztówki, przedstawiające 

budynki miasta oraz w wielu 
ujęciach słynne plaże (Słonecz-
ną i Cienistą), były przeznaczo-
ne do szerokiego kolportażu na 
terenie całego kraju. 

Kolejnym nakładcą fotowi-
dokówek była znana krakow-
ska „Polonia”, która wydała 
w latach 30. w technice bromo-
wej ich szlachetnie prezentują-
cą się serię ze zdjęciami Anto-
niego Wieczorka – szczególnie 
interesujące są pokazane na 
nich nietypowe ujęcia mostu 
kolejowego w Zaleszczykach 
czy sceny z naddniestrzań-
skich plaż.

Inni, spoza Zaleszczyk na-
kładcy pocztówek drukarskich, 

również barwnych, poświęco-
nych brzegom Dniestru, pla-
żom i regionowi to wydaw-
nictwo „Współczesna Sztuka” 
w Przemyślu. We Lwowie zaś 
byli w tym zakresie czynni D. 
Grund (wydawnictwo kart ar-
tystycznych) oraz Okręgowy 
Komitet Wykonawczy Fundu-
szu Oficerskich Domów Wy-
poczynkowych – wydawca 
fotowidokówek. Z odległych od 
Podola miast należy wymienić 
Wilno, gdzie pocztowe karty, 
pokazujące winogronowe kli-
maty ukazywały się w druku 
w wydawnictwie kontynuują-
cym tradycje dawnej firmy Jó-
zefa Zawadzkiego.

Wreszcie, w latach 1938 
i 1939 ukazały się poszukiwane 
dziś eleganckie fotowidoków-
ki wydawane we Lwowie przez 
S. A. Książnicę-Atlas, ktorych 
autorami wykorzystanych 
zdjęć pokazujących w dosko-
nale uchwyconym oświetleniu 
miejscowe zabytki czy charak-
terystyczne dla Podola wiej-
skie chaty byli cenieni foto-
grafowie, np. Adam Lenkiewicz 
(Zaleszczyki, pałac) czy Józef 
Treszka (wieś Latacz w powie-
cie zaleszczyckim). 

Należy dodać, że można na-
potkać nieliczne pocztówki 
o zaleszczyckiej tematyce nie 
zawierające informacji o na-
kładcy, wydawcy czy autorze 
wykorzystanej na jej stronie 
recto fotografii.

Oto dawne egzemplarze 
międzywojennej prasy co-
dziennej oraz ilustrowanych 
periodyków przywołujące 
swymi tekstami i unikato-
wymi dziś ujęciami fotogra-
ficznymi klimat kurortu – jego 
dnia codziennego czy znaczą-
cych wydarzeń. Oto doku-
menty repatriacyjne, z których 
dowiemy się, że nielicznym 
udało się zabrać ze sobą ma-
szynę do szycia, a nawet ocalić 
z rodzinnego saloniku forte-
pian czy pianino. Oto fotogra-
fie uchronione w albumach 
jako rodzinna świętość eks-
patriantów. Oto listy wysyła-
ne znad Dniestru, które miały 
szczęście dotrzeć do spokoj-
niejszych miejsc w kraju i za 
granicą. Oto karty pocztowe 
przedstawiające Zaleszczyki 
i ich okolice – te nigdy niewy-
słane, także często zgromadzo-
ne w doskonałym stanie w kla-
serach kolekcjonerów oraz te 
z obiegu pocztowego, które 
przebyły niekiedy bardzo da-
leką drogę, cudem uratowane 
z zawieruchy wojennej – nad-
darte, poplamione i pogniecio-
ne, sponiewierane przez bez-
myślne, niszczycielskie ręce. 
Te pierwsze, swym niczym 
nietkniętym, niezmąconym 
obrazem, przywołują jawiący 
się niczym arkadia szczęśli-
wości miniony świat niezwy-
kłego kurortu nad Dniestrem, 
te drugie – są symbolem jego 
zderzenia z dziejowymi za-
wieruchami i jednocześnie 
bezsilności ludzi wobec barba-
rii wszechzniszczenia. Jedne 
i drugie są jednako cenne, jed-
ne i drugie – na swój sposób – 
mówiące prawdę… 

(zakończenie nastąpi)

KARTA EWAKUACYJNA RODZINY HAWRANÓW Z 7 SIERPNIA 1945 R.

PAMIĄTKA Z ATELIER M. 
BÄUMERA W ZALESZCZYKACH 
(SPRZED 1914 R.)

AKT NOTARIALNY, ZALESZCZYKI, 1904 R.
KARTA POCZTOWA WYSŁANA Z ZALESZCZYK PRZEZ TADEUSZA 
VETULANIEGO W 1911 R.

ODCISK PIECZĘCI RADY OPIEKUŃCZEJ 
POWIATOWEJ W ZALESZCZYKACH 
(LATA MIĘDZYWOJENNE)

KARNET POCZTÓWEK. NAKŁAD 
KSIĘGARNI J. KOFFLERA 
W ZALESZCZYKACH,  
LATA MIĘDZYWOJENNE 
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Latem 1921 roku „Słowo 
Polskie” pisało o tym, 
że Lwów ogarnął strajk 
kelnerów. Wyglądało to 
podobnie, jak obecnie 
w okresie ścisłej 
kwarantanny – lokale 
pozamykane. Mieszkańcy 
też byli niezadowoleni…

OPRACOWAŁ  
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Kawiarnie zamknięte
Lwów kawiarniany rozdarł 

szaty. Pozamykane na głucho 
bramy „Romy“ i jej sąsiadki 
„Szkockiej”, świadczą o smut-
nym stanie rzeczy. Nie masz 
lodów, zastrajkowała czarna 
kawa, wypowiedziało służ-
bę podśmietne. Jest to właśnie 
strajk i dołu i góry. Najpierw 
bowiem zastrajkowali pracow-
nicy kawiarni, a potem przeciw 
ich żądaniom właściciele, któ-
rzy srogo obstają przy zamknię-
ciu lokali i tych z pośród siebie, 
którzy usiłowali walczyć z bez-
robociem w otwartej kawiarni, 
sami zastąpić zbuntowany per-
sonel, zmusili do zaprzestania 
pracy. Tak przynajmniej sprawę 
przedstawia mecenas wszel-
kich strajkujących...

Strajk kelnerów
Dziś kawiarnie w dalszym 

ciągu pozamykane z wyjątkiem 
jednej, której właściciele Niem-
cy przyjęli bez zastrzeżeń żą-
dania bolszewickie kelnerów. 
Popołudniu odbędą się narady 
właścicieli kawiarń i restau-
ratorów, gdzie wreszcie zapad-
nie decyzja w sprawie dalszego 
działania, ponieważ większość 
kelnerów stanowią Żydzi 
i Niemcy, którzy prą do wy-
walczenia bolszewickich zadań 
i nie ma nadziei, by strajk zo-
stał zażegnany. Głównem żąda-
niem kelnerów jest, że właści-
ciel kawiarni musi przyjąć tego 
kelnera, którego mu związek 
naznaczy, choćby osobnik ten 
jemu zupełnie nie odpowiadał.

Pierwszorzędna kawiarnia 
katolicka ma przyjąć pierw-
szego lepszego żydowskiego 
kelnera ogródkowego i do tego 
nic nie mają apelacje. Kelnerzy 
katolicy oświadczają gotowość 
powrotu do pracy, obawia-
ją się jednak terroru ze strony 
większości żydowskiej, a wła-
dze ociągają się z udzieleniem 
pomocy. Tymczasem zachodzi 
obawa, że zamknięte zostaną 
również restauracje, a wtedy 
ludność przyjezdna nie będzie 
miała gdzie spożyć obiadów.

Kelnerzy jednak w swych 
wygórowanych żądaniach 
mogą się przeliczyć, natrafią 
może wreszcie na opór gości 
kawiarnianych, których kie-
szenią dysponowali i dysponu-
ją dotąd jak swoją własną. Gdy 
jednak publiczność opatrzy się, 
jakie kwoty łoży na napiwki 
kelnerów, którym już „wywra-
ca się w głowie” i zawoła „quos 
ego“ może pp. kelnerzy spuszczą 
z tonu.

Wizytacja biskupa zawsze 
była wielkim wydarzeniem 
dla ludności na trasie przejaz-
du Jego Eminencji… Tym razem 
interesujący jest podpis osoby, 
która nadesłała tę notatkę.

Rohatyn na trasie wizytacji 
biskupiej

Do powiatu rohatyńskiego 
przyjechał zeszłego tygodnia 
biskup Twardowski. Na granicy 
powiatu w Knihynicach witali 
biskupa kierownik starostwa 
Frankowski i marszałek J. Cień-
ski, który w swej przemowie 
naznaczył radość mieszkańców 
z powodu przybycia arcypaste-
rza, który przyjeżdża wzmocnić 
ich na duchu, który pozbyw-
szy się wszelkich egoizmów 
mógłby stworzyć tak potrzeb-
ny fundament dla utrzymania 
naszej Ojczyzny. W Rohatynie 
oczekiwały biskupa tłumy ludu 
obu obrządków na czele swych 
pasterzy duchownych. Przy 
pięknie udekorowanej bramie 
tryumfalnej.

W cerkwi ksiądz ruski powi-
tał biskupa gorący przemową. 
Odpowiedź biskupa wymow-
na i przekonywująca w spra-
wie zgodnego pożycia obu na-
rodów razem tu mieszkających 
zrobiła na wszystkich ogromne 
wrażenie. Chłopi ruscy ze łzami 
w oczach cisnęli się do biskupa, 
gdy odchodził, aby mu za to ręce 
ucałować.

Kilkodniowy pobyt w oko-
licy czcigodnego arcypasterza 
zrobił wpływ wogóle zbawien-
ny na całej ludności.

Jeden z obecnych

Wojna jest okresem grabie-
ży wszelkich dóbr, w tym i kul-
turowych. Trudno później je 
odzyskać…

Rewindykacja naszych 
zabytków kulturalnych

Z Warszawy otrzymuje-
my wiadomość o dokonanej 
już tam organizacji wypra-
wy rewindykacyjnej. Na cze-
le więc całego przedsięwzięcia 
jako łącznik stanie b. minister 

Antoni Olszewski. W charak-
terze członków komisji rewi-
dykacyjnej, po uskutecznio-
nym najstaranniej wyborze, 
udają się do Moskwy najpierw: 
dr. Edward Kuntze; dyrek-
tor biblioteki uniwersyteckiej 
w Poznaniu i dr. Aleksander 
Czołowski, dyrektor Archiwum 
m. Lwowa, później dr. Ludwik 
Bernacki, dyrektor Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, 
Bronisław Gembarzewski, dy-
rektor Muzeum Narodowego 
w Warszawie i prof. dr. Mar-
celi Handelsman. Specjalnymi 
ekspertami będą tu: dr. Stefan 
Rygiel, Kazimierz Piekarski 
(z Ossolineum) i Wiktor Prze-
cławski. Wyprawa wyrusza 
około 25 bm. osobnym pocią-
giem i zatrzyma się na Kremlu. 
Rzecz, jak widzimy, zakrojo-
na na szeroką skalę, z dokład-
nem przemyśleniem i wzmożo-
ną starannością, chciejmy zaś 

wierzyć, iż szczęśliwa w osta-
tecznym swym wyniku!

Prasą też, niestety, rządzą 
prawa ekonomiczne. 23 czerw-
ca „Słowo Polskie” umieści-
ło taką informację dla swoich 
czytelników…

Od Wydawnictwa
Z powodu znacznego wzro-

stu tak kosztów druku i papieru 
jak wogóle budżetu redakcyj-
nego jesteśmy zmuszeni pod-
nieść z dniem 1. lipca br. cenę 
prenumeraty. Licząc się jednak 
z możnością płatniczą P. T. Czy-
telników i względami obywa-
telskimi podnosimy ceny tak 
nieznacznie, że i nadal pozo-
stajemy najtańszem, dwa razy 
dziennie wychodzącem, pi-
smem w Małopolsce.

Prenumerata wynosić bę-
dzie od 1 lipca br. za oba wyda-
nia „Słowa Polskiego”:

• we Lwowie bez doręczenia 
do domu: Mk. – 210.

• z dwurazową dostawą: – 250.
• na prowincji z przesyłka 

pocztową: – 250.
• za granicę: – 350

Cena numeru pojedyńczego 
we Lwowie i na prowincji: Po-
rannego – Mk. 5, Popołudnio-
wego – Mk. 8.

Ale były też i przyjemniej-
sze informacje. Szczególnie dla 
pewnych kategorii ludności…

Podwyższenie pensji 
pracowników państwowych

Warszawa. Rada ministrów 
podwyższyła uposażenia pra-
cowników państwowych z waż-
nością od 1 czerwca. Od tej daty 
mnożnik będzie wynosić w kla-
sie I. pp 580, w II. kl. – 525, w III. 
klasie – 470, w IV kl. –400, w V 
klasie – 330. Koszta tej podwyż-
ki zwiększą wydatki na pobory 
urzędnicze o 31 miljarda marek 
rocznie.

Świat się kończy
To opis exodusu pasażerów 

lwowskich tramwajów podczas 
ulewy. Teraz lwowskie tram-
waje i bez ulewy jeżdżą jak chcą 
i wysadzają pasażerów na do-
wolnych przystankach…

Nie cały świat, 
ale tramwajowy. 
W ulewnym deszczu, 
jaki nas wczoraj 
wieczorem nawiedził, 
a więc w czasie, kiedy 
może i powinien 
tramwaj największe 
usługi oddawać 
moknącym do nici 
ludziom, pozwolili 
sobie samowładni 
konduktorzy, bo oni 
rządzą wozami, na 
bezczelność, której 
aż dziw, że się poddali 
pasażerowie tak 
spokojnie. Oto skutkiem 
uszkodzenia linji 
w okolicach poczty 
ruch uległ dłuższemu 
wstrzymaniu. Żeby 
w następstwie tego 
nadrobić czas stracony, 
dojeżdżały wozy 
LD., nadchodzące 
od strony budynku 
pocztowego, tylko do 
Kawiarni Wiedeńskiej, 
poczem bez cerernonji 
wyrzucano podróżnych 
pod potoki deszczu, 
pilne wozy zaś, żeby się 
nie spóźnić na Dworzec, 
wracały czem prędzej 
tam, skąd przybyły. 

W ten sposób jak nam opo-
wiada jeden z przyjaciół nasze-
go pisma, droga jego z Kawiarni 
Wiedeńskiej do domu na Ły-
czakowskiej trwała dwie – do-
słownie dwie – godziny. Pu-
bliczność, wyrzucana z wozów, 

Strajk podobny do kwarantanny
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STRAJKUJĄCY KELNERZY

PATROL NA GRANICY POLSKO-SOWIECKIEJ
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Z przedwojennej prasy

Humor
żydowski
Na cmentarzu

Pan Markus kazał wybudo-
wać grobowiec rodzinny. Pew-
nego razu, będąc z całą rodziną 
na cmentarzu, stanął przed gro-
bowcem i powiedział do żony:

– Popatrz, Róziu, jeżeli Pan 
Bóg pozwoli dożyć, to wszyscy 
będziemy tu pochowani...

Kandydat
W czasie pierwszej wojny 

światowej żandarmeria austriac-
ka bardzo gorliwie wyłapywa-
ła Żydów, którzy nie mieli ochoty 
przelewać krwi na froncie i w ogó-
le służyć w wojsku. Podczas jednej 
z takich obław na ulicy Żółkiew-
skiej we Lwowie żandarmi od-
kryli olbrzymią piwnicę, w której 
dekowało się kilkudziesięciu nie-
doszłych bohaterów. Pomiędzy 
nimi plątał się, o dziwo, siedem-
dziesięcioletni zgrzybiały pa-
triarcha. Zdziwiony kapitan żan-
darmerii zwraca się do staruszka:

– Że się młodzi chowają, to 
się temu ostatecznie nie dziwię, 
ale że wy, wiekowy człowiek...

W tym miejscu staruszek 
przerywa:

– No, no, wiekowy, wiekowy... 
A czy to w wojsku nie potrzeba 
pułkowników albo i generałów?

Asenterunek
Pan Moryc staje do asente-

runku w Samborze. Zupełnie 
nagi wchodzi do pokoju, gdzie 
urzęduje komisja asenterunko-
wa. Lekarz pułkowy widzi, że 
pan Moryc dawno nie miał kon-
taktu z ciepłą wodą i mydłem, 
powiada więc do feldfebla:

– Odprowadź go do drugiego 
pokoju, niech się tam umyje.

Feldfebel prowadzi asente-
rowanego do drugiego poko-
ju, gdzie stoi olbrzymia balia 
z wodą. Na jej widok pan Moryc 
woła z rozpaczą w głosie:

– Oj, gwałtu! Wzięli mnie do 
marynarki!

Tłumaczenie
Podczas kontroli dokumen-

tów wojskowych na Dworcu Po-
dzamcze we Lwowie przyłapano 
pana Eliasza, który – jak się oka-
zało – jeszcze ani razu nie raczył 
stanąć do przeglądu wojsko-
wego. Odprowadzono go zatem 
na inspekcję policji. Zapytany, 
a właściwie mocno skrzyczany 
za brak patriotycznego stosunku 
do c.k. armii, pan Eliasz spokoj-
nie odpowiada:

– Czemu pan komisarz tak 
na mnie krzyczy? To nie ja zro-
biłem interes, ale wojsko zro-
biło na mnie doskonały inte-
res, że ja dotąd nie stawałem do 
asenterunku.

– Co pan przez to rozumie? – 
pyta nieco skonfundowany ko-
misarz policji.

– Całkiem po prostu: gdy-
bym ja narukował do wojska już 
przy pierwszym asenterunku 
na początku wojny, to ja bym już 
dawno był albo w niewoli, albo 
w szpitalu. A tak to panowie mają 
całkiem świeżego żołnierza!

JANUSZ WASYLKOWSKI  
OBYŚ ŻYŁ W CIEKAWYCH CZASACH, 

nie zareagowała na takie po-
stępowanie tramwajarzy chy-
ba z powodu zimna i deszczu, 
chłodzącego w ludziach, jak 
wiadomo, krew. Co na tę histo-
rię z tysiąca i jednej nie nocy, 
ale prawdziwych, nie zmyślo-
nych dni tramwaju lwowskiego 
ma dyrekcja tegoż?

Oto przejmująca relacja z po-
bytu w niewoli rosyjskiej pol-
skiego lekarza wojskowego…

Z Orenburga da Lwowa
Powrócił z niewoli bolsze-

wickiej znany tutejszy lekarz 
okulista dr. Jerzy Hołodyński 
i udzielał naszemu sprawoz-
dawcy szeregu ciekawych in-
formacji ze swej 6-cioletniej 
tułaczki i trzyletniego prze-
szło pobytu w Orenburgu na 
Syberii.

Dr. Hołodyński, jako st. lekarz 
wojskowy w Przemyślu dostał 
się do niewoli rosyjskiej po pod-
daniu się miasta w r. 1915. Po-
czątkowo przebywał w Kijowie, 
gdzie zetknął się z całą tułaczą 
kolonją Polską, następnie prze-
wieziono go do znanego w mar-
tyrologii wojennej obozu jeńców 
w Tocku, gdzie dr. Hołodyński 
był świadkiem najstraszniejszej 
w świecie epidemji tyfusu pla-
mistego. Na 16 000 zgromadzo-
nych tam jeńców padło ofiarą tej 
strasznej choroby 9.500, a więc 
prawie dwie trzecie wywiezio-
nych spoczęło na cmentarzy-
skach rosyjskich.

Szczęśliwie ocalony dr. Ho-
łodyński przewieziony został 
do Orenburga nad rzeką Ura-
lem i tam, jako lekarz szpitala, 
dotrwał do chwili cudownego 
iście oswobodzenia się z nie-
woli bolszewickiej.

Orenburg, stolica gubernji 
tej samej nazwy, obszaru, jak 
wiadomo, dwa razy tak wiel-
kiego jak Niemcy i Austro-Wę-
gry razem, przed wojną liczyła 
przeszło 200000 mieszkańców 
i ma klimat syberyjsko-ste-
powy. Istnieją tam tylko dwie 
pory roku: zima i lato. Mro-
zy dochodzą tam do 40 stop-
ni, a lata też nad wyraz upalne. 
Z ustaniem mrozów ciepłota 
wkrótce dochodzi do 15 stopni, 
śniegi i lody zda się w oczach 
znikają, a wokoło bezgranicz-
ne stepy pokrywają się wnet 
bujną roślinnością. Widok tych 
olbrzymich stepów, pokrytych 
wysoką trawą, tulipanami 
i przeróżnemi barwnemi kwia-
tami wprost oczarowuje widza, 
silna woń upaja. Niewysłowio-
ny ten jednak czar trwa tyl-
ko 4–6 tygodni, bo wnet stepy 
zamierają palone strasznym 
żarem słońca. I zaczyna się 
dla mieszkańców Orenburga 
straszne życie.

Tropikalne upały tamują 
oddech, a przed palącymi pro-
mieniami słońca nie ma się 
gdzie schronić, bo w mieście 
brak w zupełności drzew i zie-
leni, zaś wiatr stepowy rozno-
si co chwilę olbrzymie tumany 
szaro- ceglastego pyłu, który 
wciska się wszędzie, pokry-
wając wszystko i wszystkich 
grubemi warstwami. Wodo-
ciągi zasilane wodą Uralu, z po-
wodu braku filtrów dostarcza-
ją wody brudnawo-czerwonej, 

o niesamowitym smaku, a do-
dawany do niej ałun, niewiele 
pomaga.

Do Orenburga roszczą sobie 
pretensje Kozacy, Baszkiro-
wie i Kirgizi. Rząd bolszewicki 
przyznał racje Kirgizom i prze-
zwał gubernię Kirkrajem. Ale 
i dziś los kraju i miasta nie-
pewny. Z ustaniem mrozów 
rokrocznie jakieś niewidome 
siły zrywają szyny kolejowe, 
odcinając komunikację, a wal-
ki białej i czerwonej armji są na 
porządku dziennym. W r. 1918 
Kozacy ostrzeliwali miasto od 
marca do września i miesz-
kańcy przechodzili istne pie-
kło. Obecnie walki odbywają 
się daleko poza miastem, ale na 
razie czerwona armia jest górą 
nad białą.

Szanowny nasz informator 
opuścił Orenburg 8-go mar-
ca br., udzielił nam zatem naj-
nowszych informacji z tego raju 
bolszewickiego.

Zasadą bolszewików jest, że 
wszyscy mają pracować i przez 
to mają być żywieni na koszt 
państwa. Od pracy nikomu nie 
wolno się usuwać. Kto nie zgło-
si się do pracy (trudowaja po-
winność) w warsztatach czy 
instytucjach rządowych, bywa 
używany do najcięższych ro-
bót: czyszczenia dróg, kanałów, 
usuwania śniegu z torów kole-
jowych, przyczem pędzi się lu-
dzi setki wiorst wśród pustych 
stepów, gdzie najczęściej giną 
z mrozu i głodu.

Każdy pracujący otrzymuje 
legitymację, która mu otwiera 
wstęp do rządowej restauracji, 
gdzie dostaje obiad składają-
cy się z nieokreślonego kolo-
ru i smaku zupy, trochę kaszy, 
a dwa razy w tygodniu kawa-
łek ryby lub mięsa baraniego, 
końskiego lub wielbłądziego. 
Ponieważ w restauracjach tych 
panuje brud i niechlujstwo nie 
do opisania, brak kompletnie 
naczyń, tylko niektórzy i to 
bardzo wygłodniali „robotnicy” 
korzystają z tych restauracji. 
Naszemu informatorowi, jako 
lekarzowi szpitala, przysługi-
wał przywilej pobierania środ-
ków spożywczych w naturze.

Naturalnie racje te i obiady 
nie wystarczały, zwłaszcza, że 
o śniadania i kolację rząd nie 
starał się; trzeba było zdoby-
wać pomysłem potrzebne do 
życia środki. Ponieważ wszelki 
handel był wzbroniony i sklepy 

zupełnie nie istniały, wytwo-
rzyły się tolerowane przez wła-
dze sowieckie, a oryginalne 
pod względem wyglądu, targi 
(tołczki).

W jednym kącie placu gro-
madziła się dawna arystokra-
cja (burżuje) Orenburga: bo-
gate kupcowe, generałowe, 
właścicielki dóbr i kamienic, 
które wysprzedawały resztki 
ruchomości pozostałych im po 
grabieży. W innej części placu 
rozmaici przekupnie sprzeda-
wali środki żywności.

Od czasu do czasu czre-
zwyczajki urządzały obła-
wy, wszystkich przekupniów 
aresztowano, a po skonfisko-
waniu im przedmiotów i gotów-
ki, wypuszczano na wolność, 
i dziwna rzecz – natychmiast 
po obławie, targi zapełnia-
ły się na nowo tymi samymi 
przekupniami i ci sami kupcy 
handlowali dalej rozmaitymi 
artykułami przyniesionymi 
z domu, tylko, że ceny targo-
we rosły. Przekupnie licząc się 
z konfiskatą tylko część towa-
rów wynosili na targ, a mimo 
szykan i represji czrezwyczajki 
„tołczki” były stale zapełnio-
ne, choć wolny handel był ostro 
wzbroniony. 

Ledwo zakończył się rok 
szkolny, a tu już nowe rozpo-
rządzenie władz oświatowych…

Organizacja szkół średnich 
we Lwowie w r. szkolnym 
1921–22

Gimnazjum III. (ul. Batore-
go), IV. (ul. Nikorowicza) i VI. 
(ul. Łyczakowska) zachowują 
typ dawny klasyczny. Nauka 
łaciny w tych szkołach zaczyna 
się już w klasie pierwszej, greki 
w trzeciej. Wszystkie pozosta-
łe szkoły średnie przechodzą 
w klasach niższych do czwartej 
włącznie, w typy nowe. 

Mianowicie typu I. mate-
matyczno-przyrodniczego bez 
języków klasycznych, a z po-
ważnem uwzględnieniem nauk 
m atem at yczno-pr z y rod n i-
czych będą: gimnazjum I. (do-
tychczasowa I. szkoła realna ul. 
Kubali), gimnazjum VIII. (do-
tychczas realne ul. Czarniec-
kiego) i gimnazjum XI. (dotych-
czasowa II. szkoła realna ul. 
Sadownicka). Typu neohuma-
nistycznego, tzn. również bez 
języków klasycznych, ale z po-
ważnem uwzględnieniem nauki 

języka ojczystego i historji będą 
oddziały gimn. II. (dawne nie-
mieckie na Podwalu).

Typ III. humanistyczny 
przybierze gimnazjum IX. (do-
tychczasowa filja gimnazjum 
IV. ul. Chocimska 1 X. (daw-
na filja gimn. VIII. ul. Wałowa). 
W tym typie łacina jest obo-
wiązkowa od klasy IV., greka 
nie udzielaną zupełnie, nauki 
matematyczno-przyrodnicze 
w skromnym zakresie.

Typ. IV. klasyczny nowy 
przyjmie gimnazjum VII. (ul. 
Sokoła). W tym typie łacina jest 
obowiązkowa od klasy IV., gre-
ka od V., nauki matematyczno-
-przyrodnicze w bardzo szczu-
płym zakresie.

Gimnazjum V. (ul. Kusze-
wicza) i ewentualne oddziały 
równorzędne gimnazjum II. nie 
mają dotychczas typu określo-
nego, zadecyduje o nich Ku-
ratorjum na podstawie prób-
nych wpisów, przy których 
publiczność sama wypowie 
się szczegółowo, jakiego życzy 
sobie ustroju. Wszystkie typy 
są równouprawnione i otwie-
rają jednaki wstęp do studiów 
wyższych. 

Granica jest jednym z podsta-
wowych atrybutów państwa…

Z prac Komisji granicznej 
polsko-rosyjskiej

Warszawa. W tych dniach 
wyjeżdża stąd komisja granicz-
na polsko-rosyjska z 4 podko-
misjami, oraz całym aparatem 
technicznym i administracyj-
nym. Granica oznaczona będzie 
szeregiem podwójnych słupów 
dębowych.

I coś lżejszego na zakończe-
nie. Czyżby uposażenie przed-
wojennego nauczyciela wy-
starczało jedynie na pietruszkę, 
marchewkę i sałatę?

Małżeństwa
Nauczyciel, lat 32, pragnie 

poznać pannę prawego charak-
teru, religijną, miłującą prosto-
tę, świadomą reinkarnacji, ile 
możności skłonną zgodzić się 
na etykę jarską. 

Zgłoszenia pod „Wędrówka 
życia” do biura reklamy „Prasa” 
Kraków, Karmelicka l. 10.

Została zachowana
oryginalna pisownia

ZJAZD BISKUPÓW POLSKICH. SZÓSTY OD LEWEJ SIEDZI ABP BOLESŁAW TWARDOWSKI
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Niedawno w miejscowości 
Gródek na Podolu otwarto 
odnowioną ekspozycję 
w gmachu muzeum, 
wybudowanym według 
najnowszych technologii 
dla tego rodzaju obiektów. 
Jest to nie byle jakie 
wydarzenie w skali 
całej Ukrainy. Oprócz 
powierzchni, zajętych 
pod stałe ekspozycje, 
przewidziano dużo 
miejsca pod wystawy 
okolicznościowe. Nie 
długo te powierzchnie 
stały puste.

TEKST I ZDJĘCIE  
DMYTRO POLUCHOWYCZ

Wystawę Piotra Wojta-
luka, artysty znane-
go daleko poza gra-

nicami rodzinnych terenów 
i na całym Podolu otwarto 15 
czerwca w Gródku. Wydarze-
nie poświęcone było 45. rocz-
nicy oficjalnej działalności ar-
tystycznej malarza. Warto tu 
podkreślić wyraz „oficjalnej”, bo 
tak naprawdę Piotr zaczął ma-
lować jeszcze w dzieciństwie. 
Po otrzymaniu odpowiedniego 
wykształcenia zaczął pracować 
jako dekorator.

W okresie sowieckim ten za-
wód był bardzo popularny. Od 
dyrektorów przedsiębiorstw 
kierownicy partyjni wymaga-
li nie tylko wykonania planów 
produkcyjnych, ale i należytej 
propagandy i agitacji wizualnej. 
Oprócz tego taki malarz miał do 
wykonania i tablice BHP, w sty-
lu: „Nie właź – śmierć!”. Takie za-
danie spoczywało na ramionach 
dekoratorów. W tym wszystkim 
przejawiał się absurd systemu. 
Bez własnego dekoratora żadne 

przedsiębiorstwo nie mogło się 
obejść. Jednocześnie na liście 
pracowników nie było etatu de-
koratora. Wobec tego mistrzo-
wie pędzla i pióra zaszeregowa-
ni byli na etatach robotniczych.

– Tak naprawdę mój staż za-
wodowego malarza jest o wiele 
większy niż 45 lat – z uśmie-
chem mówi pan Piotr. – Po pro-
stu, początkowo zatrudniano 
mnie jako elektryka czy ślu-
sarza. Oficjalnie „artystą ma-
larzem” zostałem w 1976 roku, 
gdy w Gródku powstała wielka 
spółdzielnia artystyczna.

Plakaty i hasła BHP dawa-
ły jedynie możliwość zarobku 
i przeżycia, ale rzecz jasna du-
szy nie grzały. Dla duszy Piotr 
tworzył w wolnym czasie: ma-
lował pejzaże, martwe natury, 
portrety i… pisał ikony.

– Pierwszą ikonę napisałem 
w 1970 roku. Miałem wówczas 
14 lat – wspomina Piotr Wojta-
luk. Kto pamięta te czasy, to wie, 
że obrazy święte były wówczas 

rozchwytywane. W dalekich 
wioskach tego rodzaju dzieł 
wystarczało, ale miejscowi 
chowali je. Bali się demonstro-
wać swoją religijność. Artyści 
natomiast bali się tego rodzaju 
dzieła sprzedawać. Jakieś po-
kątne, na wpół legalne warsz-
taty produkowały malowane 
i dekorowane srebrną folią po 
cukierkach fotografie. Zdarzało 
się, że dewocjonalia przywożo-
no z Polski. Piotrek postanowił 
zrobić mamie prezent i namalo-
wać dla niej prawdziwą ikonę.

– Pisać musiałem potajem-
nie, był to przecież rok 1970 
– wspomina artysta. – Gdyby 
odkryto moją twórczość, to na-
wet nie wiem, jakie mógłbym 
mieć kłopoty. Postanowiłem, 
że moje dzieło będzie odpo-
wiadało dwom kanonom na raz 
– zachodniemu i bizantyjskie-
mu. Moja rodzina ma zarówno 
ukraińskie, jak i polskie ko-
rzenie. Napisałem ikonę Matki 
Boskej. Katolicy określają ten 

wizerunek jako Matka Boska 
Nieustającej Pomocy, a prawo-
sławni – Miłościwa lub Cary-
ca. Później poświęcił ją biskup 
Jan Olszański – zaznacza Piotr 
Wojtaluk.

Dziś dorobek artysty 
liczy ponad trzysta 
prac. Połowa z nich 
to ikony. Jego święte 
obrazy można zobaczyć 
w świątyniach Gródka 
– zarówno katolickich, 
jak i wschodniego 
obrządku. 
A też w innych 
miejscowościach 
Podola: Latyczowie, 
Zińkowcach, 
Zawadnicach, Kupinie, 
Żyszczeńcach, 
Czeremowcach 
i innych. Dzieła artysty 
z Podola są również 

w kościołach Polski, 
Litwy, Łotwy, Kanady, 
a nawet w dalekiej 
Australii. O losach wielu 
z nich nawet autor nic 
nie wie.

– W swoim czasie przekaza-
łem wspaniałemu księdzu bu-
downiczemu Władysławowi 
Wanagsowi 12 moich prac – opo-
wiada pan Piotr. – W tym czasie 
na terenach Ziemi Chmielnickiej 
budowano wiele kościołów ka-
tolickich i moje prace przekazy-
wano do tych świątyń.

Artysta opowiada rów-
nież, że przed przystąpieniem 
do pracy nad nowym dziełem 
obowiązkowo spowiada się 
i przyjmuje Komunię św. Gdy 
bierze pędzel do ręki odmawia 
krótką modlitwę, a do farb do-
daje odrobinę wody święconej. 
Chociaż pan Piotr jest katoli-
kiem, to większość jego prac jest 
w stylu bizantyjskim. Nawet 
te, które przekazuje do kościo-
łów. Ale ma wiele prac również 
w stylu zachodnim – między 
innymi wielki obraz, przedsta-
wiający św. Faustynę Kowal-
ską. Dzieło to na czas wystawy 
zostało przekazane na ekspo-
zycję ze świątyni w Gródku pod 
wezwanej tej świętej. 

Na wystawie autor pokazuje 
swoich 60 prac, z tego około 20 
ikon. Oprócz swojej pasji Piotr 
jest też znanym heraldykiem. 
W swoim dorobku ma ponad sto 
herbów miejscowości i rejonów 
– w tym i herb nieistniejącego 
już rejonu Gródeckiego. 

Wystawa artysty przykuła 
uwagę publiczności – w ciągu 
pierwszych dwu dni ekspozy-
cję odwiedziło ponad 150 osób. 
Jest to dużo, jak dla takiego nie-
wielkiego miasteczka. Ekspo-
zycja prac Piotra Wojtaluka po-
trwa do 5 lipca br.

Wystawa ikon Piotra Wojtaluka

Studio Lwów w TVP Polonia
Studio Lwów – to program TVP Polonia, w którym będziemy 

się spotykać z Państwem w każdy wtorek o godzinie 19:10 czasu 
polskiego (20:10 czasu ukraińskiego).

To piętnastominutowy program przygotowywany przez polskich 
dziennikarzy mieszkających we Lwowie. To spojrzenie na sytuację 
i wydarzenia na Ukrainie oczami żyjących tam Polaków. W pro-
gramie znajdą się relacje z tego co dzieje się na Ukrainie, czym żyją 
mieszkańcy Lwowa. Poruszane będą ważne dla Polaków tematy – 
sytuacja polskiej mniejszości, edukacja w polskich szkołach, kultura, 
pamięć o bohaterach i dbanie o ważne miejsca polskiej historii.

Zapraszamy do oglądania programu STUDIO LWÓW w TVP 
Polonia i TVP Polonia Stream w każdy wtorek o godz. 19:10 cza-
su polskiego (20:10 czasu ukraińskiego). Powtórka programu we 
czwartek o godz. 12:15 czasu polskiego (13:15 czasu ukraińskiego).

Natomiast w środę zapraszamy do oglądania nas również 
w TVP Rzeszów o godz. 8:20 czasu polskiego (09:20 czasu ukraiń-
skiego), o godz. 14:30 czasu polskiego, (15:30 czasu ukraińskiego), 
w sobotę o godz. 18:10 czasu polskiego (19:10 czasu ukraińskiego).

Zapraszamy Państwa w środy do oglądania programów 
telewizyjnych i słuchania audycji radiowych 
przygotowanych przez naszych dziennikarzy.

Studio Lwów w Radiu Wnet

Radio Kurier Galicyjski nadaje w środy 
o godzinie 9:10 (10:10 czasu ukraińskiego) 
w Radiu Wnet. 

Nasza współpraca z Radiem Wnet trwa 
już 5 lat. W audycjach przybliżamy wyda-
rzenia i ciekawe sylwetki ze Lwowa i z całej 
Ukrainy. Radio Wnet nadaje we Wrocławiu, 
Krakowie, w Warszawie i w Białymstoku. 

z Kurierem 
Galicyjskim

Wtorki
i środy
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W 2020 r. nakładem 
Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej 
ukazały się dwie 
niezwykle interesujące 
książki poświęcone 
historii lwowskiego 
lotnictwa: „Lotnictwo 
w wojnie polsko-
ukraińskiej 1918–1919” 
oraz „III Dywizjon 
Lotniczy w obronie 
Lwowa w sierpniu 1920 
r.”. Ich autorem jest dr 
Mariusz Niestrawski – 
znany historyk lotnictwa 
i muzealnik.

ADAM KACZYŃSKI

Obie omawiane prace sta-
nowią niezwykle barw-
ną opowieść o walkach 

polskich pilotów w Galicji 
w latach 1918–1920. „Lotnic-
two w wojnie polsko-ukra-
ińskiej” w przejrzysty sposób 
opisuje historię początków 
polskiego lotnictwa wojsko-
wego, począwszy od zdobycia 
austriackich lotnisk, poprzez 
lotnictwo oblężonego Lwowa, 
aż po walki w czasie odpiera-
nia ofensywy czortkowskiej 
w 1919 r. Z kolei „III Dywizjon 
Lotniczy” jest swoistą kroni-
ką zmagań polskich lotników 
w kluczowym okresie walk 
z bolszewikami w sierpniu 
1920 r. Dzięki barwnej narracji, 
opisującej dzień po dniu zacięte 
walki z Konarmią Budionnego, 
można nie tylko uporządkować 
własną wiedzę o obronie mia-
sta, ale także odkryć wiele nie-
zwykle interesujących wątków 

dotyczących tego mało znanego 
wycinka historii. 

Ogromnym atutem obu 
publikacji jest niezwykle 
bogata i dopracowana 
szata graficzna. Oprócz 
licznych fotografii 
ze zbiorów Muzeum 
Lotnictwa w Krakowie 
warto wymienić 
szczegółowe mapy 
historyczne oraz dobrze 
opracowane indeksy. 
Przyjęty przez autora 
przejrzysty sposób 
narracji, sprawia iż 
obie książki śmiało 
można polecić nie 
tylko profesjonalnym 
historykom 
wojskowości, ale 
także szerokiemu 
gronu czytelników 
zainteresowanych 
historią Lwowa i Galicji.

Wywiad z autorem
dr Mariusz Niestrawski, 

ur. 1986, absolwent Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, historyk lotnictwa, muze-
alnik, kustosz dyplomowany. 

Szanowny Panie Doktorze, 
skąd zainteresowanie tematy-
ką Lwowa?
Temat lotniczej historii Lwowa 
w 1918 i 1920 roku zrodził się dość 
przypadkowo. Zajmuję się ogólnie 
historią polskiego lotnictwa. 

Na konferencji 
organizowanej  

na stulecie polskiego 
lotnictwa miałem 
przyjemność poznać 
dr. Lucjana Faca, który 
wkrótce rozpoczął 
pracę w Muzeum 
Narodowym Ziemi 
Przemyskiej i miał 
bardzo ambitny plan 
przedstawić za pomocą 
szeregu książek 
militarną historię 
Galicji. 

Znał mój doktorat i poprosił, bym 
w ramach dwóch książek przedsta-
wił lotniczą historię Lwowa i Galicji 
Wschodniej.

Z jakich materiałów Pan ko-
rzystał, co było największym 
wyzwaniem badawczym?
Wydawane przez Muzeum Narodowe 
Ziemi Przemyskiej książki nie były 
planowane jako typowe prace nauko-
we, a raczej jako publikacje popular-
nonaukowe. Ze względu na koniecz-
ny pośpiech (publikacje powstały 
w ramach programu ministerialnego) 

książka o lotnictwie w wojnie polsko-
-ukraińskiej była zwykłym rozwi-
nięciem i uporządkowaniem podroz-
działu z mojego doktoratu. Jeszcze w II 
Rzeczypospolitej był to temat bardzo 
nośny, jeden z mitów założycielskich 
polskiego lotnictwa. Stąd napisanie 
książki popularnonaukowej nie było 
wielkim wyzwaniem. 
Oparłem się na ogólnodostępnych 
wydawnictwach źródłowych, wspo-
mnieniach kilku lotników oraz arty-
kułach z międzywojennego „Przeglądu 
Lotniczego”. Oczywiście informacje 
te wzbogaciłem o ustalenia najwy-
bitniejszych historyków polskiego 
lotnictwa: Tomasza Kopańskiego, 
Andrzeja Olejko, czy ks. Roberta Kul-
czyńskiego SDB. Podobny był pier-
wotny zamysł w odniesieniu do dru-
giej książki, mówiącej o wkładzie 
III Dywizjonu Lotniczego w obronę 
Lwowa w 1920 roku. Dzięki życzli-
wości innych historyków, głównie 
ks. Kulczyńskiego, wstępny pomysł 
musiał być zamieniony na szczegóło-
wą relację dzień po dniu (w przypad-
ku zasadniczej części pracy). Od ks. 
Kulczyńskiego otrzymałem bowiem 
szczegółowe wykazy lotów dywizjo-
nu w sierpniu 1920 roku. Koncepcja 

pracy uległa zasadniczej zmianie, ale 
raczej z korzyścią dla wartości książ-
ki. Wspominane dokumenty są prze-
chowywane w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Warszawie-Rember-
towie. Znaczenie pomocnicze miały 
wydawnictwa źródłowe, wspomnie-
nia i literatura, przede wszystkim 
artykuły i publikacje przedwojenne. 
Największym wyzwaniem podczas 
pisania jest zawsze znalezienie wy-
dawcy. W tych wypadkach nie mu-
siałem się tym martwić, bowiem były 
to książki na zamówienie.

Jakie są Pana dalsze plany na-
ukowe i wydawnicze? Czy mo-
żemy spodziewać się kolejnych 
książek poświęconych historii 
Lwowa?
Staram się teraz skupiać na dwóch 
tematach badawczych. Zawodo-
wo jest to historia polskiego agro-
lotnictwa, a hobbystycznie – dzie-
je polskiego lotnictwa wojskowego 
w latach 1921–1925. Siłą rzeczy Lwów 
raczej nie będzie już dla mnie osią 
narracji. Agrolotnictwo to przede 
wszystkim historia powojenna i tam 
Lwów może się pojawić co najwy-
żej jako punkt docelowy lwiej części 
wyprodukowanych w Mielcu samo-
lotów Antonow An-2. Trudno mówić 
też o większej roli Lwowa w latach 
1921–1924. Było to wówczas jedno 
z szeregu polskich lotnisk. Czasa-
mi, np. jako lotnisko etapowe w cza-
sie lotów okrężnych po Polsce (1922 
i 1923) zyskiwało na znaczeniu, ale 
zasadniczo było wówczas w cieniu 
takich baz lotniczych jak Warszawa, 
Kraków, Poznań, a nawet Toruń, Byd-
goszcz i Grudziądz. Dopiero w 1925 
roku ulokowano tu 6 Pułk Lotniczy 
i od tego momentu rola Lwowa rosła. 
Nie można jednak zakładać, że miasto 
to znalazłoby się w centrum narra-
cji w publikacji o polskim lotnictwie 
w tych latach.

Uważa się, że zamek 
w Skałacie powstał 
w 1630 roku i wystawił 
go miecznik Krzysztof 
„Pomian” Wichrowski. 
Wprawdzie umocnienia 
w Skałacie wspominane 
są już w XVI wieku, co 
zostało potwierdzone 
podczas niedawnej 
konserwacji obiektu.

TEKST I ZDJĘCIE  
DMYTRO POLUCHOWYCZ

Obecny stan niewiele przy-
pomina pierwotną for-
tyfikację. Pod koniec XIX 

wieku z fundacji członka władz 
miejskich i posła na Sejm Gali-
cyjski Moryca Rozensztoka von 
Rostockiego przeprowadzono 
„restaurację”. Słowo to nie przy-
padkowo wziąłem w cudzysłów 
– była to prawdziwa przebudo-
wa w dość fantastycznym sty-
lu. Projekt opracował architekt 
Teodor Marian Talowski, autor 
wspaniałego kościoła św. Elż-
biety we Lwowie.

Koło zamku wznosi się wspa-
niały i ładny neogotycki kościół 
św. Anny. Ktoś myśli, że jest tak 

stary, jak sąsiednia forteca. Jest 
on jednak zupełnie współczesny 
– wzniesiony w 2002 roku.

Pierwotna świątynia w tym 
miejscu powstała jeszcze w 1642 
roku. W okresie wojen z Turkami 
i władzy osmańskiej na Podolu 
świątynia ucierpiała znacznie. 
Dlatego w latach 1702–1703 trze-
ba było odbudować ją dosłownie 

„od zera”. Co stało się później z ko-
ściołem nie wiadomo: czy się spa-
lił, czy może zawalił się po po-
przednich rujnowaniach. Trzeba 
go było rozebrać znów. Wiado-
mo, że trzecią świątynie zaczę-
to wznosić w 1817 roku i konse-
krowano ją dopiero po 10 latach 
– pod wezwaniem Wniebowzię-
cia NPM. Można przypuszczać, 

że świątyni jednak nie rozebrano 
wówczas zupełnie, lecz wyko-
rzystano jako część główną przy-
szłego kościoła. Kościół ten prze-
trwał do 1898 roku – do kolejnego 
pożaru. Do naszych czasów za-
chowały się liczne jego zdjęcia. 
Potwierdza to wersję, że nie było 
budowy „od zera”, a jedynie roz-
budowa poprzedniej budowli.

Ostatecznie nie wiadomo, jak 
było w latach 1817–1827, ale po 
pożarze w 1898 roku Talowski 
budował świątynię od podstaw. 
Kościół ukończono w 1900 
roku. Wybudowano go z fun-
duszy ówczesnego właściciela 
miasteczka, Maurycego Ro-
stockiego i starosty Antoniego 
Szydłowskiego. 

Wydaje się, że nad kościo-
łem ciążyło jakieś fatum. Pod-
czas walk wojsk sowieckich 
z Niemcami o Skałat w 1944 
roku kościół znów zrujnowano. 
Powiadano, że jeden z pocisków 
wpadł przez wieżę do wnętrza 
świątyni podczas nabożeń-
stwa. Ostatecznie mury świą-
tyni rozebrano w 1959 roku.

W 1990 roku społeczności 
katolickiej miasteczka zwró-
cono ocalały budynek plebanii 
i wkrótce urządzono w  nim 
kaplicę św. Anny. Po pięciu 
latach na starym miejscu ko-
lejnych świątyń wmurowano 
kamień węgielny pod kolej-
ną budowę. 26 lipca 2002 oku 
nowy kościół został konsekro-
wany pod wezwaniem istnie-
jącej kaplicy. 

Miejmy nadzieję, że los tej 
świątyni będzie szczęśliwszy 
niż jej poprzedniczek.

Skałat. Stary zamek i „nieszczęśliwy” kościół

Lotnicza historia Lwowa – najnowsze książki Mariusza Niestrawskiego
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Zamieszczamy niniejszy wykaz z chęcią przekazania naszym czytelnikom rzetelnej informacji na 
temat możliwości uczestnictwa w niedzielnych mszach św. w języku polskim. Jesteśmy świadomi, że 
jest to wykaz niepełny, dlatego prosimy o powiadomienie nas w celu sprostowań lub uzupełnień.

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. Antonie-
go Padewskiego – godz. 8:00; 12:00 
(z udziałem dzieci)
Lwów, kościół pw. św. Marii Magda-
leny – godz. 9:00; 10:30
Lwów, parafia pw. Matki Boskiej 
Gromnicznej (kaplica Rosena) – godz. 
16:00
Lwów – Rzęsna, kościół pw. Miło-
sierdzia Bożego – 9:00
Lwów – Sichów, kościół pw. św. 
Michała Archanioła – godz. 8:30; 
13:30
Lwów – Zboiska, kościół pw. Mat-
ki 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 Pod-
wyższenia Krzyża Świętego – godz. 
10:00
Szczerzec, kościół pw. św. Stanisła-
wa 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. Ignacego 
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. Antoniego 
– godz. 11:30
Przemyślany, kościół pw. sw. Piotra 
i Pawła – godz. 10:00
Dąbrówka, kościół pw. św. Barbary – 
godz. 09:00
Nowe Miasto, kościół pw. św. Mar-
cina – 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. Józefa – 
godz. 9:00, 13:00
Sambor, kościół pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela – godz. 9:00 (dzieci); 
11:30 (suma); 19:00 (w VII i VIII)
Stary Sambor, kościół pw. św. Mi-
kołaja – godz. 13:00
Błozew, kościół pw. św. Wawrzyńca 
– 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. Stanisła-
wów), 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. Bartło-
mieja – 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. Sta-
nisława biskupa – godz. 9:00
Kosów, kościół pw. Matki Bożej Ró-
żańcowej – godz. 9:00
Truskawiec, kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP – godz. 9:00
Borysław, kościół pw. Matki Bożej 
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-podolska
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-żytomierska
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-symferopolska
Odessa, katedra pw. Wniebowzięcia 
NMP – godz. 11:00
Odessa, kościoł pw. św. Piotra – 
godz. 9:00
Jałta, kościół Niepokalanego Poczę-
cia NMP – godz. 9:00
Kercz, kościół Wniebowzięcia NMP 
– godz. 9:00
Mikołajów – kościół pw. św. Józefa 
– godz. 18:00

Diecezja 
charkowsko-zaporoska
Charków, katedra pw. Wniebowzię-
cia 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. Wniebo-
wzięcia NMP – godz. 9:00
Berdiansk, kościół pw. Narodzenia 
NMP – godz. 15:00

Próby oraz spotkania 
towarzyskie – w poniedziałki 
i środy o godz. 18:30, 
pod kierownictwem 
profesjonalnych animatorów 
i pedagogów muzyki. 

Jeśli masz lat 30+, 40+, 50+ 
itd. i możesz poświęcić czas 
dwa razy w tygodniu na próby 
(2 godz.), to nauczysz się pięk-
nego repertuaru z chóralistyki 
polskiej (i nie tylko). Jeśli jesteś 
młody i dysponujesz zapałem 
do nauki, to skuteczne nowo-
czesne pliki dźwiękowe pomo-
gą szybko przyswoić ci partie 
głosowe. 

EDWARD KUC  
TEL. 0665306908

Chór „ECHO” 
zaprasza

Msze św. niedzielne w języku polskim na Ukrainie

Informacje

Polski zespół pieśni i tańca 
„Lwowiacy” 

ZAPRASZA do Studium 
Tańców Polskich, założone-
go przy PZPiT „LWOWIACY” 
dzieci i młodzież w grupach 
wiekowych 5–8 lat, 8–12 lat, 
12–15 lat oraz do starszej grupy 
zespołu. Próby zespołu odbywa-
ją się w szkole nr 10 we wtorki 
i czwartki, w godzinach od 18:00 

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

PREZES LMDMSO, KIEROWNIK 
ARTYSTYCZNY PZPIT „LWOWIACY”  

STANISŁAW DURYS

Zespół Pieśni i Tańca  
„Weseli Lwowiacy” 

Zaprasza młodzież od 12 lat 
i wzwyż do nauki polskich tań-
ców narodowych, regionalnych 
i lwowskich. Próby zespołu od-
bywają 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

Msza święta w pierwszą rocznicę śmierci 
mojego męża  

śp. Mirosława Macieja Rowickiego 

założyciela i redaktora naczelnego 
Kuriera Galicyjskiego we Lwowie 

zostanie odprawiona 08 lipca 2021 r., 
o godz. 19:00 

w Archikatedrze Warszawskiej  
pw. św. Jana Chrzciciela,

ul. Świętojańska 8

o czym zawiadamia żona Wiesława z Rodziną

W pierwszą rocznicę śmierci 

śp. Mirosława Macieja Rowickiego 

naszego szefa i przyjaciela,
założyciela i redaktora naczelnego 

Kuriera Galicyjskiego

zostanie odprawiona Msza święta
9 lipca 2021 r., o godz. 8:00

w kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny 
we Lwowie

Pogrążonym w głębokim smutku rodzicom
Leonidowi Tyszczence,  dziennikarzowi 

Kuriera Galicyjskiego i Natalii Kostyk
wyrazy głębokiego współczucia po stracie

UKOCHANEGO SYNA

składa
Eliza Dzwonkiewicz

Konsul Generalny RP we Lwowie
wraz z pracownikami Konsulatu

Łącząc się w bólu, 
przekazujemy wyraz otuchy i wsparcia

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że przegrał walkę z ciężką chorobą siedmioletni 

Kostek Tyszczenko

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
rodzicom – Natalii i Leonidowi Tyszczenkom 

i całej rodzinie
Naszym wieloletnim kolegom 

z redakcji Kuriera Galicyjskiego
przekazujemy wyraz otuchy i wsparcia

zespół redakcyjny Kuriera Galicyjskiego
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cерія КВ № 24708-14648Р 
від 19.02.2021 р.

założyciel Mirosław Rowicki

Informacje

Polskie 
redakcje 
i audycje 
radiowe na 
Ukrainie

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 Internecie: 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 częstotliwości 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 często-
tliwości 102,0 FM. Audycja zawsze jest zapowiedziana w radiu i kościele.

Żytomierz

Radio Żytomyrska Chwyla
audycja „Jedność” 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

Adresy placówek 
dyplomatycznych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej na Ukrainie
Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej na Ukrainie
01034 Kijów, 
ul. Jarosławw Wał 12
tel.:+380 44 230 07 00
fax: 00380 44 230 07 43
+380 44 270 63 36
e-mail: 
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.
ul. 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
e-mail: 
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
e-mail: 
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

Podajemy według czasu ukraińskiego

Kantorowe kursy walut  
na Ukrainie
28.06.2021, Lwów Kupno UAH Sprzedaż UAH

1 USD 27,10 27,40

1 EUR 32,20 32,40

1 PLN 7,00 7,20

1 GBR 37,28 38,88

10 RUR 3,60 3,72

n
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y

Skład redakcji Grupy Medialnej  
Kuriera Galicyjskiego

Wojciech Jankowski
redaktor naczelny
e-mail: wojjan@wp.pl
Maria Basza 
zastępca red. naczelnego
e-mail: mariabasza@wp.pl

Anna Gordijewska
e-mail: batiarka@gmail.com

Krzysztof Szymański
e-mail: krzszymanski@wp.pl

Eugeniusz Sało
koordynator tv 
i mediów elektronicznych
e-mail: eugene.salo@gmail.com

Karina Wysoczańska
e-mail: kvusochanska@gmail.com

Aleksander Kuśnierz
e-mail: oleksandr.kusnezh@gmail.com

Współpracują:
Artur Deska, Artur Żak, Dmytro 
Antoniuk, Konstanty Czawaga, 
Alina Wozijan, Jurij Smirnow, Marian 
Skowyra, Agnieszka Sawicz, Andrzej 
Borysewicz, Helena Krasowska, 
Tadeusz Kurlus, Czesława Żaczek, 
Jan Skłodowski, Natalia Tarkowska, 
Iwan Bondarew, Dmytro Poluchowycz, 
Petro Hawryłyszyn i inni.

Warunkiem zgody na przedruk cało-
ści lub części artykułów i informacji 

zamieszczonych w naszym piśmie jest 
uzyskanie pisemnej zgody redakcji 
i powołanie się na Kurier Galicyjski. 
Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam 
redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
i pozostawia sobie prawo do skrótów na-
desłanych tekstów.

Zamieszczamy również teksty, których 
treść nie odpowiada poglądom redakcji.

Wydawca Stowarzyszenie 
„Kurier Galicyjski” 
Видавець ГО „Кур’єр Ґаліцийскі” 
Газета виходить 2 рази на місяць.
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Partnerzy medialni

W tych dniach mija 20. 
rocznica wizyty ojca 
świętego Jana Pawła II na 
Ukrainę. Jakkolwiek na 
to wydarzenie spojrzeć, 
miało ono wielkie i, bez 
przesady, historyczne 
znaczenie. Szczególnie, 
biorąc pod uwagę wielkość 
postaci samego pontyfika.

DMYTRO POLUCHOWYCZ

W tym czasie praco-
wałem w służbie in-
formacyjnej jednego 

z centralnych kanałów telewi-
zyjnych. Na około dwa tygo-
dnie wcześniej wizyta stała się 
głównym tematem i żadne wia-
domości nie obywały się bez 
informacji o niej. Zdarzało się, 
że bywało po kilka informacji 
w jednym programie. Redakcje 
wiadomości nawet prześcigały 
się nieoficjalnie, kto naświetli 
wydarzenie najbardziej aktu-
alnie i interesująco, pod eks-
kluzywnym i nieoczekiwanym 
kątem.

Gdy do rozpoczęcia wizyty 
pozostawały liczone dni, na ko-
lejnej naradzie wypowiedziałem 
propozycję: „U nas szczególnych 
gości spotyka się chlebem i solą. 
Zróbmy reportaż o tym, jak pie-
cze się korowaj (korowaj – rodzaj 
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kołacza, tradycyjnego, obrzędo-
wego pieczywa pszennego lub 
żytniego) na spotkanie papieża”.

Jak zawsze inicjatywa kara-
na jest wykonaniem propozycji. 
Początkowo wydawało się, że 
temat jest prosty i łatwy w wy-
konaniu. Należało zadzwonić 
do służby prasowej admini-
stracji prezydenta i dowiedzieć 
się, kto piecze korowaj na spo-
tkanie papieża, pojechać i zro-
bić reportaż. 

Ale nie wszystko okazało się 
takie proste. Zawsze przyjazne 
dla nas służby prasowe nagle 
stały się chłodne i unikały od-
powiedzi. W żaden sposób nie 
chciały podać adresu piekar-
ni, wykonującej zamówienie, 
a tym bardziej czasu wypieku. 
Pociągałem za różne sznurki, 
aby dowiedzieć się, gdzie jest 
ta piekarnia. W końcu, gdy już 
wszystkim znudziły się moje 
telefony, wyjaśniono mi przy-
czynę tej tajemnicy. 

Okazuje się, że miejsce 
powstawania „korowaja 
nr 1” zostało zatajone 
na polecenie Służby 
Bezpieczeństwa 
Ukrainy. Wyjaśnienie 
tej sytuacji było proste: 
Moskwa i Patriarchat 

Moskiewski były 
bardzo niezadowolone 
z wizyty papieża na 
Ukrainę i odpowiednio, 
oczekiwano prowokacji 
z tej strony. 

Ktoś mógł przecież domie-
szać do ciasta jako przyprawy 
jakiegoś „novichka”.

Ta informacja jedynie dodała 
mi entuzjazmu. Proszę nie pytać, 
jak udało mi się trafić do „tajem-
niczej” piekarni. Najciekawsze 
było to, że piekarnia była o kilka 
przecznic od naszego studia. Był 
to piętrowy budynek, wciśnięty 
pomiędzy jakieś baraki, puste 
magazyny i hale przemysłowe. 
Nawet nie chciało się wierzyć, 
że coś takiego jest w samym 
centrum stolicy. Raczej było, bo 
obecnie jest tu elitarne osiedle 
mieszkaniowe.

Gdy informacja potwierdzi-
ła się, okazało się, że panuje tam 
nie lada podniecenie. Na dzie-
dzińcu stało z dziesięć błysz-
czących lakierem i chromem 
samochodów, wśród nich i li-
muzyny rządowe, i auta ochro-
ny, a nawet spacerowało kilka 
osób z automatami.

Naszą grupę telewizyj-
ną spotkano bez entuzja-
zmu. Dobrze, że przynajmniej 
nas nie ostrzelano. Po długich 

rozmowach i błaganiach szef 
bezpieczeństwa zezwolił nam 
na wykonanie kilku kadrów 
wewnątrz, ale z daleka i pod 
pilnym nadzorem. Z piekarzami 
można było przeprowadzić wy-
wiad, dopiero po odjeździe auta 
z korowajem.

Wypieczono dwa korowa-
je – jeden zapasowy, na wszel-
ki wypadek. Zawsze coś może 
się wydarzyć. Gotowe wypieki 
włożono do specjalnych opako-
wań i przedstawiciele bezpieki 
natychmiast je oplombowali. 
Pieczątek tych nalepili chyba 
po pięć na pudełko. Następnie 
pudła zapakowano do limuzyny 
i w konwoju, na sygnale, dokądś 
powieziono.

Wypiekanie głównego ko-
rowaju Ukrainy przypadło 
w udziale kobiecie w wieku 
emerytalnym i jej pomocniko-
wi – też około 50. Niestety nie 
pamiętam ich nazwisk. W pie-
karni, należącej wówczas do ad-
ministracji rządowej, pracowali 
oni od lat 1970. Zdążyli wypiec 
korowaje na spotkania wielu 
dygnitarzy ZSRR i gości zagra-
nicznych, premierów i prezy-
dentów, goszczących w Kijowie. 
Byli wśród nich Indira Ghan-
di, Salwador Allende, Richard 
Nixon, Bush senior i Bill Clinton.

Piekarnia ta, która w okre-
sie ZSRR obsługiwała jedynie 

wyższe władze partyjne i rzą-
dowe, w okresie niezależności 
dostępna była dla wszystkich, 
kto chciał zamówić tu wypieki. 
Zakład nie był reklamowany, 
ale klientów mu nie brakło.

Podzielili się piekarze 
i sekretami swoich wyrobów. 
Przede wszystkim w piekarni 
zamontowano specjalny piec, 
przywieziony jeszcze po II 
wojnie światowej z Niemiec. Po 
drugie – ciasto przygotowy-
wano ręcznie (tę ciężką pracę 
wykonywał pomocnik pieka-
rza). Zdradzili nam też tajemni-
cę ozdób na korowaju. Zazwy-
czaj są one twarde i podpalone. 
Ale nie w tym przypadku, bo-
wiem wypiekano je oddziel-
nie i dolepiano do korowaju 
białkiem.

Udało mi się, jak i innym 
członkom naszej ekipy, skosz-
tować cząstkę „papieskiego 
korowaju”. Przy tak odpowie-
dzialnej produkcji, zawsze wy-
piekano tzw. „próbnik” – wy-
rób z tego samego ciasta i tych 
wymiarów, ale bez ozdób. Służy 
do sprawdzenia wyrobu – jego 
zapachu, koloru, smaku itd. 
Powiem otwarcie, że takiego 
smakołyku nigdy wcześniej, 
ani nigdy później już nie kosz-
towałem. Szczególnie, gdy ma 
się świadomość, że był pieczo-
ny dla samego papieża.

Korowaj dla papieża


