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O wojnie na Ukrainie podczas konferencji 
Europa Karpat w Krasiczynie

W Krasiczynie, 25 kilometrów od granicy z Ukrainą, zakończyła się 33. edycja konferencji Europa Karpat. Wzięli 
w niej udział parlamentarzyści, samorządowcy oraz naukowcy z regionu Karpat – Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, 
Litwy, Węgier, Rumunii, Mołdawii, a także Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Dyskutowano m.in. 
o wojnie na Ukrainie. Panele zostały przeprowadzone w formule hybrydowej – na żywo i online.             › strona 3
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W ostatnią sobotę zakończył 
się kolejny konkurs Eurowizji 
2022. Jego wynik właściwie 
w obecnej sytuacji politycznej 
był przesądzony: ukraińska 
grupa Kalush Orchestra 
wygrała w Turynie 66. 
Konkurs Piosenki Eurowizji 
z piosenką „Stefania”. 
Ukraińcy zdobyli łącznie 
631 punktów i odnieśli 
zwycięstwo dzięki głosowaniu 
publiczności. Krystian 
Ochman z Polski z piosenką 
„River” zajął dopiero 12. 
miejsce – i to wywołało 
oburzenie polskich fanów.  
Nie tyle sam wynik,  
co głosowanie na niego 
ukraińskich członków jury. 

OPRACOWAŁ 
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Eurowizja 2022 nadal wzbu-
dza wiele emocji. W Polsce nie 
cichną komentarze oburzo-
nych fanów konkursu, którzy 
nie mogą uwierzyć, że Krystian 
Ochman otrzymał zero punk-
tów od ukraińskich jurorów. 

Teraz głos w całej sprawie za-
brał przewodniczący tamtej-
szego panelu jurorskiego. 

– Polska i inne kraje otrzy-
mały tyle punktów, na ile zasłu-
żyły w opinii każdego z sędziów 
– przekazał w oświadczeniu.

W mediach społecznościo-
wych trwa zacięta dyskusja 
Polaków, dotkniętych decyzją 
ukraińskich jurorów, którzy nie 
przyznali ani jednego punktu 
Krystianowi Ochmanowi pod-
czas finału Konkursu Piosenki 

Eurowizji 2022. Chociaż ukra-
ińska publiczność przyzna-
ła polskiemu reprezentantowi 
maksymalną liczbę 12 punk-
tów, to eksperci postanowili nie 
nagrodzić jego występu.
                                                           › strona 2

Eurowizja 2022: wyniki i kontrowersje
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Pojawiły się kolejne plotki 
o złym stanie zdrowia 
Władimira Putina. Wszystko 
za sprawą zdjęć i nagrań 
z parady wojskowej w czasie 
obchodów Dnia Zwycięstwa. 
Rosyjski prezydent kaszlał 
i miał nogi przykryte kocem.  
Jak zauważają media, 
większość weteranów 
wojennych w loży 
honorowej nie potrzebowało 
dodatkowego okrycia, 
a temperatura w Moskwie 
wynosiła około 9 stopni 
Celsjusza.

Media od miesięcy prześcigają się 
w analizowaniu postawy, ruchów, mimiki 
oraz zachowania Władimira Putina pod-
czas publicznych wystąpień. Nie inaczej 
było podczas poniedziałkowej parady 
z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Zwy-
cięstwa. Władimir Putin podczas corocz-
nej parady siedział skulony i miał ciężki 
koc na nogach – zauważają zachodnie 
media, które podkreślają, że odnawiają się 
spekulacje na temat domniemanej choroby 
prezydenta Rosji.

„Mirror” i „The Independent” twier-
dzą, że Władimir Putin był jedynym, któ-
ry zakrywał kolana kocem, podczas gdy 
był on otoczony znacznie starszymi od 
siebie weteranami II wojny światowej, 

a temperatura wynosiła wówczas około 9 
stopni Celsjusza. Putin ubrany był dodat-
kowo w ciepłą kurtkę „bomberkę”. W pew-
nym momencie użyczył swojego koca sie-
dzącemu obok weteranowi. 

Były brytyjski dyplomata Tony Bren-
ton powiedział: „Ciężki koc to interesujący 
szczegół. Regularnie krążyły plotki o złym 
stanie zdrowia Putina, co oczywiście nie 
zostało potwierdzone przez Kreml. Putin 
przez ostatnie dwa lata odizolował się 
z powodu pandemii COVID-19”.

Jak dodał, relacje osób, które jako 
ostatnie rozmawiały bezpośrednio z Wła-
dimirem Putinem – w tym prezydenta 
Francji Emmanuela Macrona – świadczą 
o tym, że rosyjski prezydent wykazuje 
się „mniejszą spójnością”, niż są do tego 
przyzwyczajeni jego rozmówcy. – Są więc 
powody, by się zastanawiać nad stanem 
jego zdrowia. Musimy być jednak ostrożni 
w sprawie tego, czego sobie życzymy – do-
dał były dyplomata.

Wśród najczęściej powtarzanych teo-
rii o stanie zdrowia Władimira Putina jest 
ta mówiąca o postępującej chorobie Par-
kinsona. O rozwoju chorób otępiennych 
świadczyć miałyby takie objawy jak drże-
nie rąk czy spowolnione ruchy, także mię-
śni twarzy. Zauważono, że podczas wystą-
pień publicznych rosyjski prezydent stara 
się opanować mimowolne drżenie lewej 
ręki, chwytając dłonią o stół czy mównicę 
bądź przytrzymując ją blisko ciała. Ma też 

wyraźną trudność w opanowaniu ruchów 
nogi, a jego mimika wydaje się ograniczona 
i wymuszona.

Drugą chorobą, którą – zgodnie ze spe-
kulacjami – miałby być dotknięty Putin 
to nowotwór. Objawy raka tarczycy nie 
są łatwo dostrzegalne, więc dziennikarze 
prześledzili aktywności rosyjskiego prezy-
denta oraz jego najbliższego otoczenia. Ro-
syjski dziennik śledczy „Proekt” ujawnił, że 
w ostatnich latach Władimir Putin był wy-
jątkowo często odwiedzany przez lekarzy, 
przeważnie otolaryngologów i onkologów.

Jeden z nich był u niego 
widziany szczególnie często 
– to Jewgienij Seliwanow, 
chirurg onkologiczny, 
który specjalizuje 
się w diagnozowaniu 
i leczeniu właśnie 
nowotworu tarczycy. 
Według dziennikarzy 
lekarz w ostatnich latach 
odwiedził Putina w jego 
daczy w Soczi co najmniej 
35 razy. Jeszcze częściej 
jego gościem był Aleksiej 
Szczygłow, otolaryngolog, 
z którym Putin miał odbyć 
w latach 2016–2020 aż 59 
konsultacji.

ŹRÓDŁO: INTERIA.PL

Kolejne spekulacje o stanie zdrowia 
Władimira Putina

dokończenie ze strony 1

Decyzja jurorów była także 
niezrozumiała dla mieszkań-
ców Ukrainy, którzy w mediach 
społecznościowych postano-
wili przeprosić Polaków za za-
istniałą sytuację. Głos w całej 
sprawie zabrał Wadim Lisica 
– przewodniczący tamtejszego 
panelu jurorskiego.

– Cały proces głosowania 
odbył się pod nadzorem ad-
wokata, wszyscy członkowie 
jury wcześniej zapoznali się 
z zasadami głosowania. Żaden 
członek jury nie miał możli-
wości wpływać na decyzje in-
nych, tym bardziej na decy-
zje przewodniczącego. Dlatego 
Polska i inne kraje otrzymały 
tyle punktów, na ile zasłużyły 
w opinii każdego z sędziów. Ni-
komu za to nie zapłacono. Nikt 
nie miał żadnych preferencji 
ani innych zachęt – przekazał 
w oświadczeniu. – Jako prze-
wodniczący jury z pewnością 
jestem gotowy na ponoszenie 
odpowiedzialności za demo-
kratyczny wybór dokonany 
w tym roku. Za pomoc humani-
tarną, militarną i finansową dla 
Ukrainy jesteśmy i będziemy 
wdzięczni Polakom na zawsze! 
Ale to są rzeczy niezwiązane ze 
sobą – dodał.

Przypominamy, że Polska 
przyznała Ukrainie 12 punk-
tów zarówno w głosowaniu ju-
rorskim, jak i widzów. Od kilku 
tygodni Krystian Ochman wy-
mieniany był wśród eksper-
tów, jako faworyt tegorocznego 
konkursu. Chociaż Polska może 

Eurowizja 2022: wyniki i kontrowersje
być dumna z 12 miejsca, które 
zajęła piosenka „River”, to nie 
da się ukryć, że punktacja nie-
których europejskich krajów 
mogła nieco zaskoczyć.

W rozmowie z portalem Nie-
zależna.pl postawę Ukraiń-
ców skomentował dr Andrzej 
Anusz, socjolog, historyk i poli-
tolog z Instytutu Piłsudskiego. 
Jego zdaniem, z wyniku głoso-
wania społeczeństwa ukraiń-
skiego można wywnioskować, 
że Ukraińcy „darzą sympatią 
Polaków”. – Ja bym się nie obu-
rzał, że jury nie doceniło nasze-
go reprezentanta – stwierdził. 
Zwrócił uwagę, że naród ukra-
iński wyraził silne poparcie. 
„Głosowanie ukraińskiej pu-
bliczności odzwierciedla sto-
sunek Ukraińców do Polaków” 
– oznajmił socjolog dr Andrzej 
Anusz.

– Formuła głosowania w kon-
kursie Eurowizji sprzyja po-
kazywaniu sympatii społecz-
nych. To wydarzenie składa się 
z kilku etapów, które wieńczy 
finał, w nim natomiast poziom 
prezentowany przez arty-
stów jest w miarę wyrównany. 
W związku z tym, często bio-
rący udział oddają głos nieko-
niecznie na najlepszą piosenkę, 
a na kraj, który darzą najwięk-
szą sympatią. Nie jest dużym 
zaskoczeniem, że to właśnie 
Ukraina wygrała tegoroczną 
edycję konkursu. Moim zda-
niem jest to wyraz poparcia jej 
przez narody Europy Zachod-
niej, przeciwstawienie się ro-
syjskiej agresji – powiedział dr 
Andrzej Anusz.

Iryna Fedyszyn, członki-
ni ukraińskiego jury, bardzo 
mocno broni się przed kryty-
ką za nieprzyznanie Polsce ani 
jednego punktu podczas tego-
rocznej Eurowizji. Piosenkar-
ka podkreśla, że w jej rankin-
gu Krystian Ochman nie zajął 
ostatniego miejsca.

Wielu polskich, 
jak i ukraińskich 
fanów konkursu 
jest oburzonych 
zachowaniem jury 
naszych wschodnich 
sąsiadów, od których 
reprezentujący Polskę 
Krystian Ochman 
dostał zero punktów. 
Z kolei w głosowaniu 

widzów Polak otrzymał 
z Ukrainy maksymalną 
liczbę 12 punktów. 

Głos w sprawie zabrała woka-
listka Iryna Fedyszyn, która za-
siadała w eurowizyjnej komisji. 
Ukraińska jurorka upubliczniła 
kartę do głosowania, twierdząc, 
że ona sama przyznała Polsce 
dziesięć punktów i jest tak samo 
zaskoczona rezultatem, jaki uzy-
skał polski reprezentant.

W instagramowym poście 
Fedyszyn przyznała, że cała ta 
sytuacja jest dla niej niezwykle 
trudna, bo mimo iż Eurowizja 
jest w teorii koncertem apo-
litycznym, przy ocenie cięż-
ko nie brać pod uwagę pomocy, 
jaką Polska okazała Ukrainie. 

Wyraziła także ogrom-
ną wdzięczność dla Polski za 

wsparcie Ukrainy w tym trud-
nym czasie. Fedyszyn przepro-
siła również za tak niski wynik 
dla Ochmana i zaznaczyła, że nie 
wie, jak głosowali inni jurorzy.

Niedługo potem wokalist-
ka dodała drugi post, w którym 
nieco zmieniła front i złagodziła 
wypowiedź. Napisała bowiem, 
że trudno mówić o sprawiedli-
wości wobec tego, co dzieje się 
obecnie w Ukrainie. Wyjawi-
ła również, że choć przyzna-
ła Ochmanowi dziesiątkę, tak 
naprawdę nie wie, w jaki spo-
sób jej ocena przeliczana jest na 
wyniki jurorskiej punktacji.

– W moim rankingu wybra-
łam zwycięzcę, Wielką Bry-
tanię, Polska dostała dziesiąt-
kę. Nie wiem jak przeliczane 
są punkty. (...) Pomaga nam nie 
tylko Polska, ale cały świat. (...) 
Moje sumienie jest czyste i po-
maga mi zachować równowagę 
w czasie, gdy spływa tyle brudu 
– dodała.

Fedyszyn pogratulowała 
także zwycięzcom tegorocz-
nej Eurowizji, zespołowi Ka-
lush Orchestra, podkreślając, 
że w całej tej aferze z punktacją 
wszyscy zapominają, jak wiel-
ki sukces osiągnął ukraiński 
reprezentant.

Nie wszyscy są jednak prze-
konani tłumaczeniami juror-
ki. Negatywnych komenta-
rzy na temat zachowania jury 
było na Instagramie tyle, że 
Fediszin zdecydowała się wy-
łączyć możliwość dodawania 
komentarzy.

ŹRÓDŁO: ONET.PL, NIEZALEŻNA.PL, 
DORZECZY.PL
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Portugalski rząd zgodził 
się przekazać Ukrainie 
transportery opancerzone 
M113 – poinformował w sobotę 
portugalski portal Nascer 
Do Sol. Jak przekazały 
w sobotę portugalskie media, 
powołując się na swoje źródła, 
portugalski rząd zgodził 
się przekazać Ukrainie 
transportery opancerzone 
M113. Dotyczy to 15 jednostek, 
donosi Nascer do SOL. 
Transportery opancerzone 
służyły armii portugalskiej 
przez 30 lat. Waszyngton 
wezwał do przeniesienia 
tego sprzętu na Ukrainę – 
podkreśla portal.

Portugalia otrzymała tę 
broń po 1989 roku, kiedy Stany 
Zjednoczone zmniejszyły swo-
ją obecność w Europie. Łącznie 
przejęły 104 jednostki transpor-
terów opancerzonych M113A2 
z Holandii i 50 jednostek 
M113A1 z Niemiec. W związ-
ku z tym pomoc wojskowa dla 
Ukrainy stanowiłaby 10 procent 
portugalskich zasobów M113. 
Poinformowano również, że 
wraz z transporterami opance-
rzonymi rząd portugalski wyśle 

na Ukrainę haubice 115 mm, 
sprzęt komunikacyjny i inną 
broń strzelecką.

Wcześniej na Ukrainę 
transportery 
opancerzone typu 
M113 wysłała Dania. 
„Te systemy uzbrojenia 
zdecydowanie mogą 
pomóc. Również 
w odniesieniu do 
konkretnych życzeń, jakie 
widzieliśmy na Ukrainie. 
Ale także w związku 
z bitwą, która ma się 
teraz stoczyć na południu 
i wschodzie Ukrainy” – 
mówił major Kristian 
Lindhardt z Duńskiej 
Akademii Obrony.

– To poruszająca bitwa, w któ-
rej istnieje potrzeba ochrony per-
sonelu, który ma być transporto-
wany z punktu A do punktu B. 
Jednocześnie ma pewne uzbroje-
nie, ponieważ na transporterach 
można zamontować ciężki ka-
rabin maszynowy – mówił Kri-
stian Lindhardt.

 
ŹRÓDŁO: DEFENCE24.PL

Portugalia wyśle na Ukrainę 
transportery m113 i haubice
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EUGENIUSZ SAŁO

Wojna na Ukrainie oraz 
transformacja i od-
budowa tego kraju – 

to główne tematy tegorocznej 
konferencji Europa Karpat, 
która odbyła się na zamku 
w Krasiczynie na Podkarpa-
ciu. Symbolicznego otwarcia 
dokonali: Marek Kuchciński, 
pomysłodawca i inicjator Euro-
py Karpat oraz online Ihor Ce-
penda, rektor Przykarpackiego 
Uniwersytetu Narodowego im. 
Wasyla Stefanyka w Iwano-
-Frankiwsku. Pierwotnie kon-
ferencja miała odbyć się w Ja-
remczy na Ukrainie.

Konferencja poświęcona 
jest właściwie prawie 
w całości wojnie na 
Ukrainie i wszystkim 
konsekwencjom 
związanym z tą wojną 
dotyczących ludzi, 
pomocy, wsparcia, 
walki z agresorem. Ale 
także konsekwencji 
późniejszych skutków 
tej wojny – powiedział 
Marek Kuchciński, 
pomysłodawca 
i inicjator Europy 
Karpat, przewodniczący 
sejmowej Komisji Spraw 
Zagranicznych RP.

Największym zaintere-
sowaniem cieszył się panel 
na temat trwającej wojny na 
Ukrainie.

Uczestniczka panelu wice-
przewodnicząca Rady Najwyż-
szej Ukrainy Ołena Kondratiuk 
podkreśliła, że dzisiaj Ukraina 
broni od najeźdźcy nie tyl-
ko swoje państwo, a także całą 
Europę. Ukraina obecnie jest 

O wojnie na Ukrainie podczas konferencji  
Europa Karpat w Krasiczynie

jak pięść, która ma pięć pal-
ców-spraw do załatwienia.

– Pierwsza kwestia – to broń, 
broń ofensywna. Toczymy kolo-
salne bitwy obronnej, zwłaszcza 
to związane ze wschodnią Ukra-
iną, Mariupolem i Azowstalem. 
Druga – to kara za zbrodnie, 
które obecnie mają miejsce na 
Ukrainie, de facto ludobójstwo 
narodu ukraińskiego. Potrze-
bujemy także międzynarodowej 
solidarności i wsparcia w tych 
sprawach. Trzecia – to pomoc 
humanitarna, której również 
potrzebujemy, zwłaszcza dla ko-
biet i dzieci. Czwarta – to nasza 
akcesja i kandydowanie do Unii 
Europejskiej. A piąta sprawa to 
odbudowa naszego kraju po woj-
nie. To ogromny ciężar i wie-
rzymy, że zaprzyjaźnione kraje, 
w tym Polska nam w tym pomo-
gą – powiedziała Ołena Kondra-
tiuk, wiceprzewodnicząca Rady 
Najwyższej Ukrainy.

Wicemarszałek Sejmu RP 
Ryszard Terlecki m.in. zwrócił 

uwagę, że coraz więcej dyskusji 
wokół Ukrainy dotyczy jej od-
budowy po wojnie. 

Musimy o tym myśleć 
i to planować, ale nie 
zapominajmy, że ta wojna 
trwa. Nie wiemy jeszcze 
jaka będzie sytuacja 
geopolityczna Ukrainy 
po wojnie – zaznaczył 
wicemarszałek Sejmu RP.

O roli kobiet we współcze-
snej Europie i o tym jak kobiety 
mogą wesprzeć Ukrainę w cza-
sie wojny dyskutowano pod-
czas panelu „Kobiety Karpat”.

Nasze kobiety odgrywają 
teraz bardzo ważną 
rolę. Muszą edukować 
i wychowywać przyszły 
naród. I robią to 
w skrajnie trudnych 
warunkach – w schronach 

przeciwbombowych, 
w obozach dla migrantów. 
Wojna rozproszyła ich 
po świecie, wiele z nich 
jest w Polsce. Znam 
również wiele Polek, 
które pomagają całym 
ukraińskim rodzinom. 
Ta kobieca solidarność 
jest bardzo pomocna 
dla ukraińskich kobiet 
i pomaga im znosić 
wszelkie trudności 
– powiedziała Ołena 
Kopanchuk, deputowana, 
wiceprzewodnicząca 
Komisji Budżetowej Rady 
Najwyższej Ukrainy.

Paneliści jednogłośnie pod-
kreślali, że Ukraina musi wy-
grać tę wojnę i państwa Za-
chodu, ale również ci najbliżsi 
sąsiedzi z Europy Karpat po-
winny zrobić wszystko, aby jej 
w tym pomóc.

– Wezwanie, które przewija-
ło się wielokrotnie, to wezwanie 
o pilne dostarczenie broni Ukra-
inie. Nie o słowa, nie o otuchę, 
nie o pomoc humanitarną, bo 
to co może ocalić ludzi, to zwy-
cięstwo armii ukraińskiej, któ-
ra będzie w stanie zatrzymać 
i odepchnąć najeźdźcę. A nie 
dodatkowe bandaże czy dodat-
kowa żywność dla ludzi, którzy 
i tak będą zabici. Ten bardzo ja-
sny dla Polaków z uwagi na na-
sze doświadczenia historyczne 
wymiar wojny w czasie której 
wiadomo, że trzeba mieć czym 
się bronić, żeby przeżyć, mocno 
brzmiał w czasie owego panelu – 
podsumował prof. Przemysław 
Żurawski vel Grajewski, stały 
doradca Komisji Spraw Zagra-
nicznych Sejmu RP.

Konferencji towarzyszy-
ła wystawa „Ukraina moimi 
oczami” w ramach Międzyna-
rodowego Triennale Malarstwa 
Regionu Karpat. Patronat ho-
norowy nad ekspozycją objął 
prezydent Andrzej Duda.

Konferencja Europa Kar-
pat łączy polskich i zagranicz-
nych parlamentarzystów, sa-
morządowców oraz naukowców 
w dyskusji na temat rozwoju ob-
szaru Karpat, a w tym roku po-
mocy i wsparcia dla walczącej 
Ukrainy. Organizatorem wyda-
rzenia jest Kancelaria Sejmu RP.

MAREK KUCHCIŃSKI

Dyrektor Wywiadu 
Narodowego USA powiedziała 
podczas przesłuchania 
w Senacie, że Władimir 
Putin z biegiem czasu może 
zacząć wykonywać coraz 
bardziej „radykalne” ruchy, 
takie jak ogłoszenie stanu 
wojennego i próba uderzenia 
w kierunku Naddniestrza. 
Avril Haines powiedziała we 
wtorek podczas przesłuchania 
w Senacie, że wojna na 
Ukrainie może nie skończyć 
się nawet wówczas, jeśli Rosja 
zajmie Donbas.

– Oceniamy, że prezydent Putin przy-
gotowuje się do przedłużającego się kon-
fliktu na Ukrainie, podczas którego nadal 
zamierza osiągnąć cele poza Donbasem – 
powiedziała Haines.

Według niej istnieją wskazówki, że Rosja 
chce wybić korytarz lądowy aż do Naddnie-
strza, co oznaczałoby całkowite odcięcie 

Ukrainy od Morza Czarnego. Jej zdaniem 
Rosja nie będzie w stanie osiągnąć tego celu 
bez ogłoszenia mobilizacji, w związku z czym 
w ciągu najbliższych miesięcy można się spo-
dziewać „nieprzewidzianych” i „potencjalnie 
eskalacyjnych” ruchów takich jak wprowa-
dzenie stanu wojennego, przeorientowanie 
gospodarki na tory wojenne a także uderze-
nia na dostawy broni z Zachodu.

Haines oceniała, 
że Rosja jest 
w stanie osiągnąć 
większość celów 
krótkoterminowych na 
Ukrainie bez ogłoszenia 
mobilizacji. Są to m.in. 
otoczenie ukraińskich 
wojsk w Donbasie oraz 
utrzymanie korytarza 
lądowego do Krymu.

Na tym samym przesłuchaniu w Sena-
cie szef Agencji Wywiadu Pentagonu gen. 

Scott Berrier oceniał, że wojna na Ukrainie 
utknęła w martwym punkcie. „Rosjanie 
nie wygrywają i Ukraińcy nie wygrywają, 
jesteśmy w sytuacji patowej” – stwierdził 
Berrier. Dodawał, że dotychczas zginęło 
od 8 do 10 rosyjskich generałów.

Naddniestrze jest zdominowanym 
przez ludność rosyjskojęzyczną (Ro-
sjan i Ukraińców) regionem na teryto-
rium Mołdawii. Miejscowi mieszkańcy 
(w większości rosyjskojęzyczni) wypo-
wiedzieli posłuszeństwo władzom w Ki-
szyniowie i po krótkiej wojnie domowej 
zakończonej w 1992 r., wywalczyli fak-
tyczną niepodległość. Naddniestrzań-
ska Republik Mołdawska ma własnego 
prezydenta, armię, siły bezpieczeństwa, 
urzędy podatkowe i walutę. Naddnie-
strza nie uznało jednak żadne państwo, 
także Rosja, która jednocześnie wspiera 
je gospodarczo i politycznie. Oparciem 
separatystów jest rosyjski kontyngent 
wojskowy stacjonujący na kontrolowa-
nym przez nich terytorium.

ŹRÓDŁO: POLSAT NEWS

Szefowa wywiadu USA: Putin może ogłosić  
stan wojenny i uderzyć w kierunku Naddniestrza

Rosyjskie rakiety trafiły 
w wojskową infrastrukturę 
w obwodzie lwowskim przy 
granicy z Polską. 

– Obiekt został całkowicie zniszczo-
ny – poinformował szef władz obwodu 
lwowskiego Maksym Kozycki w nagraniu 
na Telegramie.

Do ataku rakietowego na infrastruk-
turę wojskową w rejonie jaworowskim 
doszło około godziny 4:30 (3:30 czasu 
polskiego). W obiekt, który nie został wy-
mieniony z nazwy, trafiły cztery rosyjskie 
rakiety. 

Nikt nie zwracał się o pomoc lekarską 
– przekazał Maksym Kozycki. 

Rakiety manewrujące wystrzelono 
prawdopodobnie z okrętów podwodnych 
z akwenu Morza Czarnego. Dwa pociski, 
które leciały w kierunku obwodu lwow-
skiego, zostały zestrzelone przez ukraińską 
obronę przeciwlotniczą dowództwa Zachód 
– podano w komunikacie.

Przypomnijmy, że w marcu siły ro-
syjskie ostrzelały jaworowski poligon 
w obwodzie lwowskim po raz pierwszy. 
Zginęło wówczas 35 osób, a ponad 100 
zostało rannych. Wystrzelono ponad 30 
rakiet manewrujących powietrze-ziemia.

W obwodzie lwowskim 
nie ma bezpośrednich 
walk, ale w zachodniej 
części Ukrainy utrzymuje 
się groźba ataków 
rakietowych. Jeden z nich, 
który miał miejsce 18 
kwietnia we Lwowie zabił 
7 osób i ranił 11 innych, 
w tym dziecko.

Ponadto obwód lwowski udziela schro-
nienia znacznej liczbie osób wewnętrznie 
przesiedlonych: oficjalnie w obwodzie za-
rejestrowano 238 000 osób wewnętrznie 
przesiedlonych, w tym 75 000 dzieci.

ŹRÓDŁO: RP.PL, RMF.FM

Rakiety rosyjskie znów 
przy granicy z Polską
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Telewizja Polonia przyznała 
nagrody „Za zasługi dla 
Polski i Polaków poza 
granicami kraju” 2022. 
W tym roku laureatami tego 
prestiżowego wyróżnienia 
zostali między innymi Polacy, 
którzy angażują się w pomoc 
mieszkańcom napadniętej 
przez Rosję Ukrainy. Biskup 
Stanisław Szyrokoradiuk 
jest ordynariuszem diecezji 
odesko-symferopolskiej 
i pomaga na południu kraju, 
a Lilia Luboniewicz, jako 
prezes Fundacji Wolność 
i Demokracja koordynuje 
wiele polskich akcji wsparcia 
Ukrainy.

EUGENIUSZ SAŁO 

Nagroda TVP Polonia jest 
przyznawana od 1995 
roku ludziom wielce za-

służonym dla polskiej kultury, 
sztuki, edukacji i sportu, którzy 
w szczególny sposób przyczy-
nili się do rozsławienia Polski 
i Polaków na całym świecie.

– Są to wybitne osobowo-
ści ze świata kultury, medycy-
ny, działacze społeczni, księża. 
To osoby, które gdziekolwiek 
się pojawiają, wszędzie tam 
Polska zyskuje nową, mądrą 
i piękną twarz – powiedzia-
ła podczas otwarcia gali dy-
rektor TVP Polonia Magdalena 
Tadeusiak-Mikołajczak.

Biskup Stanisław Szyroko-
radiuk mimo ciągłych ostrza-
łów Odessy pozostał z wiernymi 
w mieście i pomaga przetrwać 
czas wojny. Biskup Stanisław 

pochodzi z katolickiej polsko-
-ukraińskiej rodziny. W wie-
ku 38 lat został najmłodszym 
wówczas biskupem katolickim 
na świecie. Od dwóch lat jest 
ordynariuszem diecezji ode-
sko-symferopolskiej. Wcze-
śniej posługiwał w diecezji 
charkowsko-zaporoskiej. Całe 
życie pomaga Polakom miesz-
kającym na wschodzie Ukra-
iny. Obecnie zaś ta pomoc jest 
szczególnie potrzebna.

– Z pomocą nie robimy żad-
nych wyjątków czy podzia-
łów. Wszyscy mogą przyjść i co 
mamy, tym się dzielimy. Są tu-
taj wspólnoty polskie bardzo 
aktywne, na przykład „Polska 

Nuta”, oni przychodzą pomagać. 
I to właśnie wspólnota polska to 
wszystko przygotowuje. Zor-
ganizowałem kuchnię dla nich, 
oni gotują, a my rozwozimy – 
powiedział bp Stanisław Szy-
rokoradiuk, ordynariusz diece-
zji odesko-symferopolskiej.

Ksiądz biskup nie mógł być 
na gali osobiście, ale oglądał ją 
w telewizji. W jego imieniu na-
grodę odebrał ksiądz Piotr Ro-
sochacki z Caritas Spes, który 
podkreślił, że jest to nagroda nie 
tylko dla biskupa Szyrokora-
diuka, ale dla wszystkich Pola-
ków na Ukrainie włączających 
się w pomoc krajowi w czasie 
wojny.

– Razem z franciszkanami 
i katedrą Wniebowzięcia NMP 
przygotowujemy posiłki dla 
żołnierzy. Karmimy mniej wię-
cej 100 osób dziennie – powie-
działa Eugenia Fedczyszyna, 
prezes Narodowo-Kulturalnego 
Stowarzyszenia Polaków „Pol-
ska Nuta” w Odessie.

Wśród tegorocznych laure-
atów jest też Lilia Luboniewicz, 
prezes Fundacji Wolność i De-
mokracja. Od pierwszych dni 
rosyjskiej agresji organizacja 
wspiera mieszkańców Ukra-
iny, zarówno mieszkających 
tam Polaków, jak i Ukraińców. 
Nagrodę wręczył minister Jan 
Dziedziczak.

W pierwszych 
godzinach wojny 
pierwszy telefon jaki 
otrzymałem, i to telefon 
z przemyślanym planem 
działań, z konkretnymi 
pomysłami, to był 
telefon od pani prezes, 
za co jestem szczególnie 
wdzięczny. Bardzo dużo 
pomysłów w tej chwili jest 

dla naszych Rodaków na 
Ukrainie realizowanych. 
Bez takich organizacji, 
jak m.in. Fundacja 
Wolność i Demokracja, 
my, jako Państwo Polskie 
nie dotarlibyśmy do wielu 
potrzebujących rodaków 
– powiedział w swojej 
laudacji pełnomocnik 
Rządu RP do spraw 
Polonii i Polaków  
za Granicą.

– Za każdym sukcesem stoi 
człowiek, za każdym wyróż-
nieniem są ludzie. Tak na-
prawdę, te moje osiągnięcia to 
są osiągnięcia naszego zespo-
łu. To są osiągnięcia prezesów 
z Ukrainy, z Białorusi z który-
mi współpracuję. Uważam, że 
jest to nagroda także za ich pra-
cę – podkreśliła Lilia Lubonie-
wicz, prezes Fundacji Wolność 
i Demokracja.

Tegoroczne nagrody Telewi-
zji Polonia za „Zasługi Dla Pol-
ski i Polaków poza granicami 
kraju” otrzymali także: polski 
pisarz fantasy i twórca Wiedź-
mina – Andrzej Sapkowski, ak-
torka i założycielka Polskiego 
Teatru w Toronto – Maria No-
wotarska, polska tenisistka 
i pierwsza rakieta świata Iga 
Świątek, prezes Związku Le-
karzy Polskich w Chicago prof. 
Marek Rudnicki. Uroczystą 
galę uświetnił koncert Piotra 
Cugowskiego, a poprowadzi-
li ją Paulina Drażba-Kamińska 
i Przemysław Toczek.

Nagrody TVP Polonia „Za zasługi dla Polski  
i Polaków poza granicami kraju”

LILIA LUBONIEWICZ, MINISTER JAN DZIEDZICZAK

Na początku maja na placu 
Halickim w centrum Lwowa 
powstała Ściana Pamięci 
dorosłych i dzieci, którzy na 
toczącej się obecnie wojnie 
zginęli z rąk rosyjskiego 
najeźdźcy. Autorem tej 
instalacji jest Amerykanin 
Leo Soto (Lew Sotow) 
z Miami na Florydzie, 
który specjalnie w tym celu 
przyjechał na Ukrainę. 
Znalazł w Internecie zdjęcia 
ofiar wojny z różnych 
terenów kraju, wydrukował 
je, oprawił w folię 
i ozdobił kwiatami. Ludzie 
przynoszą tam zdjęcia 
kolejnych ofiar wojny.

KONSTANTY CZAWAGA

– Są to portrety ludzi, którzy zginę-
li w czasie wojny podczas bombardo-
wań i różnych działań wojennych – po-
wiedział Andrzej Końko, mieszkaniec 
Lwowa. – Są to żołnierze, są to cywile 
– kobiety, mężczyźni, dzieci. Te fotogra-
fie są bardzo wzruszające. Kiedy tędy 
przechodzę, ta ściana mi przypomina, że 
mimo wiosny, mimo słońca, które świe-
ci, żyjemy w czasie wojny. Ma ona swoją 

cenę i ta cena dla niektórych jest naj-
wyższa. To jest stracone życie. Bardzo 
pragniemy pokoju, chcemy by ta wojna 
jak najszybciej się skończyła naszym 
zwycięstwem. I ażeby nastąpił rozwój 
Ukrainy. Trudno jest mówić, bo chodzi 
o przerwane ludzkie życie.

Przyjechałam z dzieckiem do Lwowa 
w drugim dniu po wtargnięciu Rosjan na 
Ukrainę – mówi Olga Kowalczuk, ewa-
kuowana z Kijowa. – Tutaj czujemy się 
względnie bezpiecznie, z tym, że na Ukra-
inie, co jest zrozumiałe, nie ma w tej chwili 
miejsca bezpiecznego. Czuję wielki ból. Za 
każdym razem, gdy oglądam wiadomości, 
myślę o tym, że rzeczywistą liczbę ofiar 
poznamy wkrótce, a być może nie pozna-
my nigdy. To boli. Chcemy wrócić do domu. 
Chcemy pokoju.

– To nie miało się zdarzyć, ale to się 
dzieje – mówi Iryna, mieszkanka Lwo-
wa. – Patrzę na te twarze i odczuwam 
dreszcz. To jest trudne. Jestem katego-
rycznie przeciwna wojnie i do ostatniej 
chwili nie wierzyłam, że może się rozpo-
cząć. Ale mamy teraz rzeczywistość, któ-
rej się boję. Nie, nie martwię się o swoje 
życie, ale uważam, że ci wszyscy młodzi 
i starsi nie zasłużyli na to. Rosja się nie 
cofnie. Rosja będzie do ostatniego dą-
żyła do swego. Wiemy, że dopóki Putin 
rządzi, nic się nie zmieni. Absolutnie nic. 
Właśnie ta świadomość, że się nie zmie-
ni, jest bardzo przykra. Liczymy jedynie 
na to, że świat coś z tym zrobi. Owszem, 
są wprowadzone sankcje, społeczeństwo 
się sprzeciwia, ale myślę, że trzeba dzia-
łać bardziej zdecydowanie.

Ściana Pamięci ofiar wojny
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Zgromadzenie Ogólne ONZ 
podjęło decyzję, że Czechy za-
stąpią w Radzie Praw Człowie-
ka Rosję, której członkostwo 
zostało zawieszone po inwazji 
na Ukrainę. Kraj będzie człon-
kiem Rady Praw Człowie-
ka ONZ do końca 2023 roku. 
Czechy zostały wybrane 157 
głosami, podczas gdy 23 kra-
je wstrzymały się od głosu – 
zwraca uwagę agencja Reuters. 
Kraj będzie członkiem Rady 
Praw Człowieka ONZ do końca 
2023 roku.

Rada może przyjąć w czwar-
tek rezolucję dotyczącą prowa-
dzenia dochodzeń w sprawie 
zbrodni na Ukrainie. Kraj weź-
mie udział w czwartkowym 
posiedzeniu Rady, jako pełno-
prawny członek.

Szef czeskiego resortu dy-
plomacji Jan Lipavsky podzię-
kował państwom członkow-
skim ONZ za zaufanie. Uznał, 
że ma to znaczenie symbolicz-
ne. Jego zdaniem to ogromna 
szansa dla Czech, które chcą 
być „zaangażowane w polity-
kę ochrony i promowania praw 
człowieka” – podaje PAP.

Przypomnijmy, że zgroma-
dzenie Ogólne ONZ zawiesiło 
na początku kwietnia br. Ro-
sję w Radzie Praw Człowieka 
ONZ w związku z doniesie-
niami o „rażących i systema-
tycznych naruszeniach i nad-
użyciach praw człowieka” na 
Ukrainie. Skłoniło to Rosję do 
ogłoszenia, że sama „odchodzi 
z tego organu”. Nastąpiło to po 
odkryciu ciał cywilnych ofiar 
w podkijowskiej Buczy. Stro-
na ukraińska oskarżyła Ro-
sjan o rozstrzeliwanie cywilów, 
twierdząc też, że niektóre zabi-
te osoby miały mieć ręce zwią-
zane za plecami, a także ogłosiła 
odkrycie masowych grobów. Za 
zawieszeniem Rosji oddano 93 
głosy, podczas gdy 24 kraje za-
głosowały przeciw, a 58 krajów 
wstrzymało się od głosu.

Rada Praw Człowieka nie 
może podejmować prawnie 
wiążących decyzji. Jej decy-
zje wysyłają jednak ważne 
przesłania polityczne i mogą 
upoważniać do prowadzenia 
dochodzeń.

ŹRÓDŁO: PAP

Czechy zajęły miejsce Rosji  
w Radzie Praw Człowieka ONZ
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Mimo ciągłych 
ostrzałów Odessy 
biskup STANISŁAW 
SZYROKORADIUK, 
ordynariusz diecezji 
odessko-symferopolskiej 
pozostał z wiernymi 
w mieście i pomaga 
przetrwać czas wojny. 
Opowiedział o tym jak 
funkcjonuje diecezja, 
jakie są potrzeby i jak 
wspierają mieszkańców 
zaatakowanej przez Rosję 
Ukrainy. Rozmawiał 
EUGENIUSZ SAŁO.
Jak wygląda obecnie Odessa? 
Co dzieje się w mieście?
Niestety, Odessa już od kilku dni jest 
bombardowana rosyjskimi rakieta-
mi. Słyszymy wybuchy wieczorem, 
w nocy, rano i w ciągu dnia. Ostrze-
liwują nie tylko Odessę, lecz również 
obwód odeski. Ale Odessa trzyma się 
dzielnie. Wiele osób wróciło do mia-
sta. Odessa odżyła trochę, ale jest tu 
nadal niebezpiecznie. Najgorsza sy-
tuacja jest obecnie w Chersoniu, bo 
miasto jest okupowane przez rosyj-
skie wojsko i nie możemy tam dotrzeć 
z pomocą humanitarną. Od kilku dni 
nie mamy kontaktu z nikim, odłączo-
no im sieć i internet. Został tam nasz 
ksiądz i parafianie. Każdego dnia jest 
bombardowany również Mikołajów. 
Tam też są nasi księża i parafianie. 
Ale na razie możemy do nich przy-
najmniej dotrzeć z pomocą. Zawozi-
my wodę, żywność, leki.

Podobno w mikołajowskim ob-
wodzie ostrzelano kościół?
Mamy tam zrujnowane już trzy ko-
ścioły. W Kisielówce, dawnej polskiej 
wiosce, która znajduje się pomiędzy 
obwodami chersońskim i mikołajow-
skim, została całkowicie zrujnowana 
jedna nasza świątynia. Drugi kościół 
– to kaplica i plebania, też zrujno-
wana. I trzeci – w Prawdynem, to też 
bardzo słynna polska wioska, którą 
kiedyś zamieszkiwała polska szlach-
ta i był tam bardzo ładny kościółek 
– też częściowo został zrujnowany. 
Wyleciały okna, wywalone drzwi. 
Ale mury stoją. Cała wioska też bar-
dzo ucierpiała. Nie było tam żadnych 
obiektów wojskowych. Zwykła wio-
ska cała została zbombardowana.

Czy otrzymujecie pomoc 
humanitarną? Dokąd jest 
przekazywana?
Przede wszystkim chciałbym po-
dziękować Caritas Polska za prężnie 
zorganizowaną pomoc. Nasz ksiądz 
dyrektor Piotr Rosochacki organizu-
je transporty, które do nas docierają. 
Mamy dwie lokacje, gdzie jest ona 
rozładowywana i przechowywana. 
Rozwozimy ją po mniejszych miej-
scowościach diecezji. Dużo też osób 
przychodzi tutaj, aby otrzymać po-
moc. Na razie mamy, Bogu dzięki, co 
rozdawać i czym się dzielić z potrze-
bującymi. Do mniejszych miejscowo-
ści rozwozimy swoim transportem. 

Czy są parafie i wioski, które 
najbardziej potrzebują pomocy 
humanitarnej?

Do tych najbardziej potrzebujących 
nie możemy na razie dotrzeć. I to oni 
mają najgorzej. Ci, których udało się 
stamtąd wywieźć, pojechali na za-
chodnią Ukrainę, a reszta ewaku-
owanych mieszka tymczasowo w na-
szych letnich ośrodkach pod Odessą, 
które mieliśmy dla dzieci i młodzieży.

Co opowiadają księża z okupo-
wanych miejscowości? Co tam 
się teraz dzieje?
Oni nie mówią wiele z wiadomych 
przyczyn. Wszystko jest tam na pod-
słuchach i oni się boją mówić, żeby 
nie narazić siebie i parafian. Od kilku 
jednak dni nie mamy z nimi kontak-
tu telefonicznego. Wczoraj jeszcze był 
przez internet, a dzisiaj już nie ma też 
internetu.

A czy mogą jakoś wyjechać 
stamtąd?
Nie mogą wyjechać. I to jest czy-
ste diabelstwo, że Rosjanie nie tylko 
okupowali miasta, zabijają ludzi, ale 
nie dają im wyjechać, zatrzymują ich, 
blokują wyjazdy, żeby byli tam, żeby 
służyli im jako żywe tarcze i przy-
krywka dla okupantów. Chowają się 
w szkołach, przedszkolach, a ludzi 
trzymają jako żywe tarcze. Podob-
nie było w Mariupolu. Najpierw ludzi 
też nie wypuszczali, a teraz z trudem 
są ewakuowani. Tutaj, niestety, to 
wszystko dopiero się zaczyna. Są to 
okropne działania rosyjskiego faszy-
zmu, który absolutnie niczym się nie 
różni od faszyzmu podczas II wojny 
światowej.

Czy Ksiądz Biskup się nie boi 
pozostawać w Odessie?
Każdy człowiek trochę się boi. To jest 
normalne. Odczuwasz strach, gdy bom-
bardują twoje miasto. Gdy widzisz te 
zdjęcia, co działo się w podkijowskich 
miejscowościach, jakich zbrodni do-
konali raszyści, ilu ludzi zamordowa-
no i jak znęcano się nad niewinnymi. 
Dlatego cały czas mamy obawy. A je-
żeli chodzi o plany Putina, to przecież 
chciał on w kilka dni zająć Kijów i całą 
Ukrainę, i nic z tego nie wyszło.
Dlatego nie boimy się, bo są też plany 
Boże. Dlatego pozostaję na miejscu do 
końca, żeby być z ludźmi, modlić się, 
dodawać im otuchy i wspierać ich 
w wierze, że Pan Bóg ma swoje plany. 
Trwamy więc, modlimy się i mamy 
wielką nadzieję, że rosyjskie wojsko 
tutaj nie dojdzie.
Odessa na razie broni się bardzo do-
brze. Mikołajów też broni się dzielnie. 
I z każdym dniem tej wojny Ukraina 

zdobywa doświadczenie i staje się 
coraz mocniejsza. Rozumiemy, że 
zniszczenia są ogromne i ludzie giną 
codziennie, ale z drugiej strony, woj-
ska rosyjskie też mają wielkie straty. 
Ukraina nie ma innego wyboru jak 
tylko walczyć do końca i zwyciężyć.

Jak działają kościoły w Odessie 
w czasie wojny?
Każdego dnia mamy cztery msze świę-
te, w niedziele mamy sześć. Specjalnie 
zrobiliśmy więcej nabożeństw, żeby nie 
było w jednym czasie dużo ludzi w ko-
ściele. Jest możliwość przyjść w ciągu 
dnia na mszę świętą, koronkę do Bożego 
Miłosierdzia, różaniec. Teraz odprawia-
my też nabożeństwa majowe. W nie-
dzielę były rodziny z dziećmi. Wcześniej 
wyjechały z miasta, a teraz wróciły. 

Gdy są alarmy bombowe 
w czasie mszy, to uciekacie do 
schronów?

Czasami te alarmy trwają całymi 
dniami, co pół godziny. Potem wy-
buchy słychać. Mamy schrony obok 
kościoła i pod plebanią. Nawet sąsie-
dzi przychodzą. Nie ma w nich dużo 
miejsca, ale urządziliśmy tam nawet 
małą kuchnię i gotujemy jedzenie dla 
potrzebujących, gorące posiłki dla 
biednych, paczki żywnościowe roz-
dajemy. Dużo ludzi przychodzi, ale 
nikt nie wychodzi od nas z pustymi 
rękami. Chcę jeszcze raz podzięko-
wać Polsce i innym państwom, bo 
dzięki ich wsparciu mamy co dać lu-
dziom i jakoś ich wspomóc.

Za pomoc okazywaną potrze-
bującym podczas tej wojny 
ksiądz biskup otrzymał nagro-
dę „Za zasługi dla Polski i Po-
laków poza granicami kraju” 
przyznawaną przez telewizję 
Polonia.
Zawsze robiłem to samo, i kiedyś, 
i teraz. Niezależnie od tego, czy to 
ktoś zauważa czy nie. Robię to nie 
dla nagrody, po prostu taka jest moja 
wewnętrzna potrzeba i obowiązek. 
Przede wszystkim jest to duszpaster-
stwo wiernych. Do Kościoła katolic-
kiego należy bardzo wielu Polaków 
i ludzi, którzy mają polskie korzenie. 
Zawsze dbam o to, żeby mieli w swoim 
języku mszę świętą, katechezy, żeby 
działały polskie organizacje.
Kościół katolicki zawdzięcza Pola-
kom, że tutaj jest i przetrwał okrut-
ne czasy. Księża z Polski otwierali 
kościoły na Ukrainie, kiedy Stalin 
niszczył i mordował, kiedy księży 
wywożono do łagrów i na Syberię. Ci, 
którzy potem wrócili, nie wyjecha-
li do Polski, lecz zostali na Ukrainie, 
żeby służyć Kościołowi katolickie-
mu. W czasie „pierestrojki” nie było 
tu wielu księży i nie mieliśmy po-
mocy. Dziesiątki księży przyjechało 
wówczas z Polski, żeby nam pomóc. 
I to również im zawdzięczamy, że Ko-
ściół katolicki na Ukrainie rozwija 
się bardzo ładnie.
To wszystko jest powiązane. Pie-
lęgnujemy duszpasterstwo i pol-
skość dla tych ludzi, którzy tego chcą 
i potrzebują. Mamy dobrą współpracę 
z konsulatami polskimi, z ambasadą 
w Kijowie. Kiedy przyjeżdżamy tam, 
czujemy się jak w domu, jak u swo-
ich. Razem czujemy się jedną wielką 
rodziną.

Kiedy Ukraina zwycięży i ta 
wojna wreszcie się skończy?
Trudno prorokować, ale wierzymy, 
że wreszcie się skończy. Na razie nie 
mamy innego wyjścia jak tylko wal-
czyć. To walka z wrogiem bardzo per-
fidnym i okrutnym. Musimy zwy-
ciężyć, bo inaczej Ukraina zginie. 
Rosjanie chcą zniszczyć wszystko co 
ukraińskie. Kiedy Ukraina wygra tę 
wojnę, a wygra na pewno, wierzę w to 
i o to się modlimy, otrzyma w koń-
cu swobodę wolnego rozwijania się, 
wstąpi do Unii Europejskiej i zajmie 
należne jej miejsce w gronie państw 
Europy, bo tam jest jej miejsce. Pła-
cimy teraz najwyższą cenę za ten jej 
wybór bycia w wolnej i demokra-
tycznej Europie. I właśnie tego nie 
może nam wybaczyć ten kremlowski 
diabeł.

Dziękuję za rozmowę.

Biskup Stanisław Szyrokoradiuk:  
Najgorsza sytuacja jest obecnie w Chersoniu
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Prezydent Ukrainy Wo-
łodymyr Zełenski wezwał kanclerza 
Niemiec Olafa Scholza do podjęcia „zde-
cydowanych kroków” i złożenia wizyty 
w Kijowie 9 maja.

Powiedział to w rozmowie z przed-
stawicielami brytyjskiego ośrodka 
analitycznego Chatham House – poda-
ła Europejska Prawda, cytowana przez 
agencję Reuters.

– Jest zaproszony, zaproszenie jest 
otwarte, jest aktualne już od jakiegoś 
czasu. Jest zaproszony do przyjazdu na 
Ukrainę, może wykonać ten bardzo waż-
ny politycznie ruch, jakim jest przyjazd 
do Kijowa 9 maja. Nie wyjaśniam zna-
czenia, myślę, że jesteście wystarczająco 
wykształceni, aby zrozumieć, dlaczego” 
– powiedział Zełenski.

Jeśli chodzi o Mariupol, Zełenski 
powiedział, że sytuacja w tym mieście 
to „tortury” i w sytuacji, kiedy cywi-
le i żołnierze są zabijani, chociaż mogli 
zostać uwolnieni, nie można prowadzić 
negocjacji z Rosją.

– Rosjanie nie wierzą, że mogą zo-
stać pociągnięci do odpowiedzialności 
za zbrodnie wojenne, ponieważ dyspo-
nują potęgą państwa nuklearnego. To 
już 72. dzień wojny na pełną skalę, a my 
jeszcze nie widzimy jej końca i nie czu-
jemy gotowości strony rosyjskiej do jej 
zakończenia – powiedział Zełenski.

Wcześniej informowano, że Scholz 
wygłosi 8 maja telewizyjne orędzie do 
obywateli Niemiec. Tematem przemó-
wienia będzie wojna na Ukrainie oraz 
77. rocznica zakończenia II wojny świa-
towej w Europie.

Dzień wcześniej również prze-
wodnicząca Bundestagu Bärbel Bas 
zapowiedziała, że w niedzielę uda się 
na Ukrainę. Jako przewodnicząca par-
lamentu będzie najwyższym rangą 
przedstawicielem Niemiec w Kijowie 
od początku wojny.

ZEŁENSKI ZAPROSIŁ KANCLERZA 
NIEMIEC DO KIJOWA. NA 9 MAJA. 

06.05.2022

Jill Biden, żona prezyden-
ta USA odwiedziła w nie-
dzielę Użhorod, ukraińskie 

miasto przy granicy ze Słowacją. Pierw-
sza dama USA spotkała się z żoną ukraiń-
skiego prezydenta Ołeną Zełenską.

– W Dniu Matki (w USA – 8 maja) 
chciałam być z ukraińskimi mamami 
i ich dziećmi” – napisała Jill Biden na 
Twitterze, publikując zdjęcie ze spo-
tkania na Ukrainie. „W ciągu ostatnich 
kilku miesięcy, zbyt wielu Ukraińców 
musiało uciekać ze swoich domów, 
opuszczając swoich najbliższych” - do-
dała Biden.

Biden przybyła z celowo nieogłasza-
ną wcześniej wizytą do Użhorodu, gdzie 
spotkała się z Ołeną Zełenską. Według 
informacji agencji AP, która powołu-
je się na amerykańskich dziennikarzy 
towarzyszących pierwszej damie USA 
Jill Biden spędziła na terytorium Ukra-
iny około dwóch godzin.

O wizycie poinformowała w Tele-
gramie Zakarpacka Rada Obwodowa. 
„Wizyta pierwszej damy Jill Biden to 
demonstracja wsparcia dla Ukrainy ze 
strony wysokich przedstawicieli USA” 
- napisano.

Pierwsze damy Ukrainy i USA 
odwiedziły m.in. szkołę w Użhoro-
dzie, gdzie rozmieszczono uchodźców 
z terenów kraju objętych wojną. Wcze-
śniej w niedzielę Jill Biden przebywa-
ła z wizytą w Koszycach na Słowacji, 
gdzie spotkała się m.in. z wolontariu-
szami i pracownikami centrum kry-
zysowego, pomagającego ukraińskim 
uchodźcom.
PIERWSZA DAMA USA NA ZAKARPACIU. 

08.05.2022

Do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Ukrainy 

wpłynęło już łącznie ok. 32 tys. pytań 
rodzin o los rosyjskich żołnierzy zagi-
nionych w wojnie z Ukrainą. Tak twier-
dzi Wiktor Andrusiw, doradca ministra 
spraw wewnętrznych Ukrainy.

Andrusiw poinformował, że maso-
wy napływ takich pytań nastąpił na 
początku marca. Obecnie na odpowiedź 
czeka ok. 32 tys. takich wniosków.

Zapytany, czego Rosjanie chcą od 
władz ukraińskich, urzędnik odpowie-
dział, że podają dane kontaktowe swo-
ich bliskich – mężów i synów, którzy 
wyjechali na Ukrainę – z którymi stra-
cili kontakt.

Andrusiw stwierdził, że urzędnicy 
od czasu do czasu dzwonią do autorów 
listów, by się dowiedzieć, dlaczego nie 
pytają o los żołnierzy władz Rosji. Bli-
scy twierdzą jednak, że są okłamywani. 
Ponadto, biorąc pod uwagę liczbę tych 
odwołań, można sądzić, że coraz więcej 
obywateli Rosji zaczyna zdawać sobie 
sprawę, że rzeczywisty obraz „specjal-
nej operacji wojskowej”, jak wojnę na-
zywają władze, jest zakłamywany.

Strona ukraińska w ostatnim ra-
porcie dotyczącym strat Rosji w wojnie 
podała, że najeźdźca od początku wojny 
stracił 25,5 tys. żołnierzy.

RODZINY ROSYJSKICH ŻOŁNIERZY 
PYTAJĄ WŁADZE UKRAINY O ICH LOS. 

AMK, 09.05.2022

– Rosja odpowiedziała na 
agresję z wyprzedzeniem, 

to była jedyna słuszna decyzja – stwier-
dził prezydent Rosji Władimir Putin 
podczas swojego wystąpienia z okazji 
obchodzonego przez Rosjan Dnia Zwy-
cięstwa. Zawarł z nim szereg kłamstw 
na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 
Poza propagandowymi sloganami nie 
zapowiedział niczego konkretnego.

Putin powtarzał swoje kłamstwa 
o rzekomym przygotowywaniu Zacho-
du do ataku na okupowane przez Rosję 
terytoria Ukrainy i na samą Rosję. – Za-
chód przygotowywał się do inwazji na 
naszą ziemię, w tym na Krym – mówił 
Putin. –W Kijowie mówili, że mogą zdo-
być broń jądrową, a NATO zaczęło eks-
plorować bliskie nam ziemie, co stało się 
oczywistym zagrożeniem dla naszego 
kraju i naszych granic. (…) Wszystko 

mówiło nam, że istnieje potrzeba walki 
– stwierdził prezydent Rosji. 

Putin zwracał się do żołdaków wal-
czących na Ukrainie. W absurdalny spo-
sób porównywał ich walkę do tej z Niem-
cami podczas II wojny światowej.

– Teraz jest tak samo. Walczycie za 
naszych ludzi w Donbasie, za bezpie-
czeństwo naszej ojczyzny. Dzień zwy-
cięstwa jest bliski każdemu z naszych 
serc. Nie ma w Rosji rodziny, której nie 
dotknęła wielka patriotyczna wojna. 
Jesteśmy dumni z pokolenia zwycięz-
ców – powiedział. Obrażał Ukraińców, 
sugerując, że są neonazistami.

– Nikt nie zapomni lekcji z drugiej 
wojny światowej, aby na świecie nie było 
miejsca dla katów i nazistów – mówił.

Putin zapowiedział, że podpisał 
rozporządzenie zapewniające „nie-
zbędne wsparcie dla dzieci poległych 
towarzyszy”.

SERIA KŁAMSTW PUTINA 
W WYSTĄPIENIU Z OKAZJI DNIA 

ZWYCIĘSTWA. 09.05.2022

Prezydent USA Joe Biden 
podpisał w poniedziałek 

ustawę Ukraine Democracy Defense 
Lend-Lease Act, ułatwiającą wysyłkę 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla 
Ukrainy i państw wschodniej flanki 
NATO. Ustawa odwołuje się do słyn-
nego programu, za pomocą którego USA 
wspomagały aliantów, w tym Armię 
Czerwoną w II wojnie światowej.

– Podpisuję ustawę, która daje kolej-
ne ważne narzędzie, by wspierać rząd 
Ukrainy i ukraiński naród w jego wal-
ce, by bronił swojego kraju i demokracji 
– powiedział Biden, podpisując ustawę 
w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. 
Prezydent dodał, że wojna jest „niezwy-
kle brutalna”, a Rosjanie dopuszczają się 
czynów „poza wszelkimi granicami”.

– Koszt walki nie jest niski, ale koszt 
poddania się byłby znacznie większy 
i dlatego w tym trwamy – zaznaczył 
Biden. Zauważył, że ustawę podpisu-
je tuż po Dniu Zwycięstwa w Europie 
i w Dzień Europy.

Ustawa, która przeszła przez Kon-
gres w szybkim tempie i przy mini-
malnym sprzeciwie w obu izbach, 
tymczasowo znosi wiele z formalnych 
wymogów ograniczających upraw-
nienia prezydenta do wypożyczania 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla 
Ukrainy oraz innych państw dotknię-
tych bądź zagrożonych rosyjską agre-
sją. Jednym ze zniesionych ograniczeń 
jest wymóg poniesienia wszystkich 
kosztów za sprzęt przez państwo 
otrzymujące.

Ustawa odwołuje się do programu 
Lend-Lease z 1941 roku, za pomocą któ-
rego USA wspierały najpierw Wielką 
Brytanię, a później także innych alian-
tów, w tym Związek Sowiecki, w walce 
z Niemcami hitlerowskimi.
BIDEN PODPISAŁ USTAWĘ LEND-LEASE. 

09.05.2022

Stany Zjednoczone 
twierdzą, że istnieją do-

wody na to, że Ukraińcy są przenoszeni 

z ogarniętego konfliktem kraju do Ro-
sji wbrew ich woli. Rzecznik prasowy 
Pentagonu John Kirby powiedział, że 
„z pewnością widziano oznaki” przy-
musowej deportacji obywateli Ukrainy 
przez Moskwę. Odmówił komentarza 
na temat liczby osób, których to doty-
czy, liczby obozów lub „ich kształtu”, 
gdy zapytano go o to na poniedziałko-
wym briefingu.

– Nie sądzę, abyśmy mieli tak szcze-
gółowe informacje, ale mamy sygnały, 
że Ukraińcy są wywożeni wbrew swo-
jej woli do Rosji – powiedział. – To nie 
do przyjęcia, nie jest to zachowanie od-
powiedzialnego mocarstwa i ponownie 
wskazuje, że po prostu nie zaakceptują 
i nie uszanują suwerenności Ukrainy 
i tego, że są oni obywatelami innego na-
rodu – dodał.

– Za każdym razem, gdy myślisz, że 
Rosjanie po prostu nie mogą upaść niżej, 
udowadniają, że się mylisz – powiedział 
Kirby.

PENTAGON POSIADA DOWODY, ŻE 
UKRAIŃCY SĄ PRZESIEDLANI DO 

ROSJI WBREW SWOJEJ WOLI. P.MAL, 
10.05.2022

Siły ukraińskie prowa-
dzą ofensywę w rejonie 

na północ od Charkowa. 
– Siły zbrojne przekazały nam dobre 

informacje z obwodu charkowskiego. 
Okupanci są stopniowo odpychani od 
Charkowa – powiedział w wieczornym 
wystąpieniu prezydent Ukrainy, Woło-
dymyr Zełenski.

Wcześniej 92. Samodzielna Bry-
gada Zmechanizowana, jednostka 
ukraińskich sił zbrojnych działająca 
w rejonie Charkowa, poinformowała, 
że w ostatnich dniach ukraińska ar-
mia odzyskała kontrolę nad kilkoma 
miejscowościami w rejonie Charkowa 
– w tym miejscowościami Słobożanś-
kie, Czerkaskie Tyszki, Ruskie Tyszki 
i Borszczowa.

Doradca ministra obrony, Jurij Saks 
poinformował, że dzięki sukcesom 
ukraińskiej armii udało się odepchnąć 
Rosjan od Charkowa, drugiego naj-
większego miasta kraju, które jest celem 
rosyjskich ataków od początku wojny.

– Działania wojskowe ukraińskich 
sił zbrojnych wokół Charkowa, zwłasz-
cza na północ i północny-wschód od 
Charkowa, to historia sukcesu. Ukra-
ińska armia odepchnęła tych zbrod-
niarzy wojennych poza linię, za którą 
(Charków) nie znajduje się w zasięgu ich 
artylerii – podkreślił Saks. Informacje 
te potwierdził w wieczornym wystą-
pieniu prezydent Ukrainy.

– Jestem wdzięczny wszystkim 
naszym obrońcom, którzy utrzymu-
ją pozycje i wykazują się prawdziwie 
nadludzką siłą, aby wyprzeć armię na-
jeźdźców. Kiedyś drugą najpotężniejszą 
armię świata – mówił Zełenski. – Ale 
wzywam też wszystkich, zwłaszcza 
tych na tyłach, by nie szerzyli nadmier-
nych oczekiwań i nie tworzyli atmos-
fery presji moralnej, w której określone 
zwycięstwa są spodziewane co tydzień, 
albo nawet codziennie – zastrzegł.

– Siły Zbrojne Ukrainy robią 
wszystko co mogą, by wyzwolić na-
sze terytorium i naszych obywateli. 
By wyzwolić wszystkie nasze miasta 
– Chersoń, Melitopol, Berdiańsk, Ma-
riupol i wszystkie inne – podkreślił 
ukraiński prezydent.
ZEŁENSKI: ROSJANIE SĄ ODPYCHANI OD 

CHARKOWA. ARB, 11.05.2022

Amerykańska Izba Re-
prezentantów zatwier-

dziła we wtorek 40 miliardów dolarów 
pomocy dla Ukrainy. Niższa izba Kon-
gresu w ten sposób zwiększyła pakiet, 

proponowany przez prezydenta Joe 
Bidena, który zwrócił się o 33 miliardy 
dolarów na wsparcie Ukrainy. Za pro-
jektem ustawy głosowało 368 członków 
Izby, przeciw było 57. Dokument tra-
fi teraz do Senatu, który już wcześniej 
zapewniał, że zajmie się nim w trybie 
nadzwyczajnym.

– Ta ustawa ma chronić demokrację, 
ograniczy rosyjską agresję i wzmoc-
ni nasze własne bezpieczeństwo na-
rodowe, a przede wszystkim wesprze 
Ukrainę – powiedziała przedstawiciel-
ka Demokratów Rosa DeLauro, prze-
wodnicząca Komisji Środków Izby 
Reprezentantów.

Wcześniej Biden wydał oświadczenie 
wzywające kongresmenów do przyjęcia 
ustawy o funduszach tak, aby mógł ją 
podpisać w ciągu najbliższych kilku dni. 
„Nie możemy pozwolić, aby nasze dosta-
wy pomocy zostały zatrzymane w ocze-
kiwaniu na dalsze działania Kongresu” – 
napisał w apelu do kongresmenów.

Nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy 
obejmuje 6 miliardów dolarów na po-
moc w zakresie bezpieczeństwa, w tym 
szkolenia, sprzęt, broń i wsparcie; 8,7 
miliarda dolarów na uzupełnienie za-
pasów amerykańskiego sprzętu wysła-
nego na Ukrainę i 3,9 miliarda dolarów 
na operacje dowództwa europejskiego.

Ponadto ustawa zezwala na dalsze 
przeznaczenie 11 miliardów dolarów 
w ramach Presidential Drawdown Au-
thority, dzięki któremu prezydent może 
zezwolić na natychmiastowy transfer 
artykułów i usług z amerykańskich ak-
cji bez zgody Kongresu w odpowiedzi na 
„nieprzewidzianą sytuację kryzysową”.

Pakiet obejmuje również pomoc hu-
manitarną – 5 miliardów dolarów na 
rozwiązanie problemu braku bezpie-
czeństwa żywnościowego na świecie 
z powodu konfliktu i prawie 9 miliar-
dów dolarów na fundusz wsparcia go-
spodarczego dla Ukrainy.

IZBA REPREZENTANTÓW USA 
ZATWIERDZIŁA 40-MILIARDOWE 

WSPARCIE. 11.05.2022

11 maja o 7 rano przesta-
ły działać przepompownie gazu w No-
wopskowie i Sochranowce w obwodzie 
ługańskim. Tłoczyły jedną trzecią gazu 
wysyłanego do Europy, czyli 32 mln m3 
dziennie, poinformował portal officeli-
fe.media. Z powodu działań wojennych 
Ukraina ogłosiła częściowe wstrzyma-
nie tranzytu rosyjskiego gazu.

Gazprom ze swojej strony nie zgodził 
się na zaproponowaną przez Kijów alter-
natywną trasę dostaw gazu. Zdaniem 
rosyjskiego dostawcy, ukraiński Naf-
tohaz powinien wyjaśnić, z czym wiąże 
się przeniesienie punktu przesyłowe-
go gazu. Jedynym argumentem podno-
szonym przez Ukrainę jest fakt, że kraj 
ten uważa za niemożliwe prowadzenie 
wszelkiej działalności na terenach kon-
trolowanych przez wojska rosyjskie.

Eksperci szacują, że problem ten 
można rozwiązać technicznie w cią-
gu kilku dni. Jest to czas potrzebny na 
przeprowadzenie procesu realokacji 
przepustowości.

Ukraiński GTS ma możliwość prze-
kierowania gazu do innego korytarza 
przesyłowego, np. na zachód, który do 
tej pory był niewypełniony. Oczywi-
ście musi wziąć pod uwagę stanowisko 
Gazpromu, który decyduje, przez które 
punkty wygodniej jest transportować 
gaz. Niezbędne jest również uzyskanie 
zgody konsumentów europejskich.

Tymczasem cena gazu na europej-
skich giełdach wzrosła o 10% do 1060 
dolarów za tysiąc metrów sześciennych.

UKRAINA WSTRZYMAŁA TRANZYT 
ROSYJSKIEGO GAZU PRZEZ DONBAS. 

11.05.2022
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Międzynarodowy Sojusz na 
Rzecz Ochrony Dziedzictwa 
na Obszarach Konfliktu 
(ALIPH) przeznaczył na 
ratowanie zabytków na 
Ukrainie początkową pulę 
środków w wysokości 2 mln 
USD. Z pomocy korzysta 
też Lwowska Narodowa 
Galeria Sztuki. Potrzeba 
w zabezpieczeniu zbiorów 
muzealnych w czasie wojny 
przyśpieszyła zastosowanie 
współczesnych metod 
elektronicznego osuszania 
murów pomieszczeń 
podziemnych Pałacu 
Potockich i Pałacu Łozińskich 
we Lwowie oraz dawnego 
klasztoru kapucynów 
w Olesku.

KONSTANTY CZAWAGA

– Staramy się wykorzy-
stać tę chwilę dla prac, których 
nie potrafilibyśmy wykonać 
w czasie pokoju – powiedział 
w rozmowie z Kurierem Gali-
cyjskim Taras Wozniak, dy-
rektor generalny Lwowskiej 
Narodowej Galerii Sztuki. – Ko-
rzystamy z różnych możliwo-
ści, które odkrywa dla nas ten 
rzeczywiście tragiczny okres. 
W tym kontekście korzysta-
my z pomocy, którą otrzymu-
jemy od różnych siostrzanych 
instytucji muzealnych w Pol-
sce, Włoszech czy Szwajcarii. 
Wykonujemy teraz remonty 
tych pomieszczeń, które zosta-
ły zwolnione z ekspozycji. Dało 
nam to możliwość pomalowania 
ścian, wykonania rewizji. Spo-
tkaliśmy się też z problemem, 

do których pomieszczeń mamy 
przenieść dzieła sztuki. Są one 
przeważnie albo przesuszone, 
albo wilgotne, więc powstała 
kwestia ich osuszenia. Dzię-
ki kolegom z Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu, którzy za-
poznali nas z Fundacją ALIPH 
w Szwajcarii, instalujemy 
obecnie nowy sprzęt do odwil-
gocenia piwnic, w których będą 
przechowywane nasze zbiory. 
Oznacza to, że życie muzeum 
toczy się dalej. A cała historia 
odwilgacania tych pomiesz-
czeń zaczęła się jeszcze w 2017 
roku, kiedy na moją prośbę Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz śp. Jacek 
Miller w odpowiedzi przysła-
li nam inżyniera dra Ryszarda 

Jurkiewicza, który wykonał 
analizę zawilgocenia w Pała-
cu Potockich i Pałacu Łoziń-
skich we Lwowie oraz w daw-
nym klasztorze kapucynów 
w Olesku. Na podstawie tych 
badań rozpoczęliśmy prace 
nad odwodnieniem tych po-
mieszczeń. Niektóre ściany są 
zamoczone do 80%, występuje 
grzyb, który niszczy tynki i ce-
głę. Wszystko to było możliwe 
dzięki szwajcarskiej Funda-
cji ALIPH. Otrzymujemy goto-
wy sprzęt i jest on instalowany 
w piwnicach.

Aparaty emitujące fale elek-
tromagnetyczne są stosunko-
wo proste i łatwe w montażu. 
O tym dokładniej powiedział 
Jegor Żuczenko, przedstawiciel 

oficjalny kompanii BioDry 
Ukraine:

– Na całym świecie, nie tyl-
ko w Ukrainie, zdarzają się ta-
kie rujnacje, kiedy wewnętrzna 
czy zewnętrzna ściana zaczy-
na wciągać wodę i nie może-
my z tym nic zrobić. Rujnacje 
są czasem krytyczne. Nasza 
technologia daje możliwość, 
nie podejmując prac budowla-
nych, usunąć zawilgocenie do 
poziomu, który jest przyjęty dla 
obiektów dziedzictwa kultu-
rowego. Pozwala to przedłużyć 
życie budowli na wiele lat. We 
Lwowie pracujemy od niedaw-
na, przed dwoma tygodnia-
mi zostały tu zainstalowane te 
systemy. Za pół roku przedsta-
wimy rezultaty.

Projekt realizowany jest 
również wspólnie z Fundacją 
na rzecz Zamku w Podhorcach.

Wiktor Kusznirenko, dy-
rektor Fundacji, pokazał nam 
obecny stan podziemi Pałacu 
Potockich i wyjaśnił:

– Na ścianach widać skut-
ki działań atmosferycznych. 
Rozpoczęliśmy przebudowę ta-
rasów. Proces zacieków został 
nominalnie zlokalizowany, ale 
taras nadal wymaga renowacji 
i poważnych napraw, co nie-
stety zostało wstrzymane z po-
wodu wojny. Ale dzięki współ-
pracy ze szwajcarską Fundacją 
ALIPH rozpoczęliśmy już osu-
szanie ścian systemem BioDry. 
Na szczęście dla nas, bo przed 
tą wojną Szwajcaria nie współ-
pracowała aktywnie z Ukrainą. 
Działamy dzięki tak wyjątko-
wej osobie jak Maja Kominko, 
która jest kierownikiem pro-
jektu i zna specyfikę naszych 
obiektów, specyfikę Ukrainy 
i naszych relacji z Polską oraz 
jest świadoma, iż jest to na-
sze wspólne dziedzictwo, które 
potrzebuje tej ochrony. Funda-
cja, która teraz wykonuje po-
nad 90 projektów na Ukrainie, 
specjalizuje się w pomocy kra-
jom dotkniętym konfliktami 
zbrojnymi. W rzeczywistości 
ten polski kontekst jest również 
bardzo aktywny. Mamy też na-
dzieję na współpracę z innymi 
fundacjami, w tym z polskimi, 
z Instytutem POLONICA, który 
współpracuje z Ukrainą. Mam 
nadzieję, że realizacja projek-
tów w czasie wojny będzie ak-
tywna i produktywna – pod-
kreślił Wiktor Kusznirenko.
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Lwowskie pałace muzealne podczas wojny

JEGOR ŻUCZENKO (OD LEWEJ), TARAS WOZNIAK, WIKTOR KUSZNIRENKO

Ukraiński oficer poinformował 
na Twitterze o zestrzeleniu 
przez ukraińską armię 
rosyjskiego śmigłowca Ka-
52. Co ciekawe, użyto do tego 
polskich przeciwlotniczych 
zestawów rakietowych Piorun. 
Do zestrzelenia rosyjskiego 
śmigłowca doszło w środę pod 
Iziumem.

– Przed chwilą obrona prze-
ciwlotnicza 95 Samodzielnej 
Brygady Desantowo-Szturmo-
wej w rejonie Iziumu, za po-
mocą polskiego przenośnego 
przeciwlotniczego zestawu ra-
kietowego Piorun zniszczy-
ła śmigłowiec nieprzyjacie-
la – napisał w środę oficer Jurij 
Koczewenko.

– Jest coraz większe mię-
dzynarodowe zainteresowanie 
polskimi przeciwlotniczymi 
zestawami rakietowymi Pio-
run; Mesko już zastanawia się 
nad zwiększeniem produkcji 
– mówił we wtorek wiceszef 
MON Wojciech Skurkiewicz. 
– Strona ukraińska jest bar-
dzo zadowolona z użytkowania 
Piorunów. Zresztą w ubiegłym 
tygodniu w piątek rozmawia-
łem tu, w Warszawie, z wice-
ministrem obrony narodowej 
Ukrainy i on zapewnił mnie, 
że wkrótce też przedstawią 

materiały filmowe dotyczące 
używania i użytkowania Pio-
runów – powiedział Skurkie-
wicz. Dopytywany o zaintere-
sowanie na świecie, wiceszef 
MON podkreślił, że z informa-
cji które ma, zainteresowanie 
zestawami Piorun jest coraz 
większe.

– Mesko już zastanawia 
się nad zwiększeniem pro-
dukcji w tym zakresie – dodał 
Skurkiewicz. 

Po tym, gdy 24 lutego Ro-
sja zaatakowała Ukrainę, Pol-
ska przekazała nieujawnioną 
liczbę zestawów Piorun, jako 
broń defensywną dla wojsk 
ukraińskich. 

W marcu premier Mateusz 
Morawiecki podczas wizyty 
w Centrum Rozwojowo-Wdro-
żeniowym Telesystem-Me-
sko – jest to prywatna spółka 
produkująca systemy napro-
wadzania do Piorunów – za-
deklarował zwiększenie za-
mówień na rakiety Piorun dla 
polskiego wojska. Zapowiedział 
złożenie odpowiednich zamó-
wień i przekazanie środków 
do przedsiębiorstw produkują-
cych zestawy Piorun, „tak żeby 
co najmniej podwoić produk-
cję, a najlepiej zwielokrotnić ją 
jeszcze mocniej”.

ŹRÓDŁO: WPOLITYCE.PL

Polskie Pioruny w akcji! 

Brak szacunku, roszczeniowe 
zachowanie, pretensje, 
a nawet wyzwiska w zamian 
za poświęcenie i pomoc 
– tak komentuje sytuację 
przewodniczący samorządu 
studenckiego, prowadzącego 
punkt pomocy dla uchodźców 
z Ukrainy w Bielsku-Białej.

Do incydentu w punkcie pomocy i zbió-
rek dla uchodźców z Ukrainy w Bielsku 
Białej, prowadzonym przez Samorząd Stu-
dencki Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej, doszło w poniedziałek. Szczegóły po-
dał przewodniczący Samorządu, Nikodem 
Słowiński, który zamieścił na ten temat 
wpis w serwisie społecznościowym. We-
dług jego relacji, w incydencie uczestniczyli 
uchodźcy z Ukrainy.

Słowiński wyjaśnił, że miejsce zbiórki 
zostało odpowiednio przygotowane – tak, 
żeby Ukraińcy mogli wybrać tam dla siebie 
zebrane ubrania, rozwieszone na wiesza-
kach, a także otrzymać jedzenie.

– Niestety, w trakcie pierwszego dnia 
spotkały nas niemiłe sytuacje – napisał 
szef samorządu studenckiego. Z jego wpi-
su wynika, że przybysze z Ukrainy zacho-
wywali się roszczeniowo, pretensjonalnie, 
a nawet agresywnie.

– Jedzenie, chemia oraz środki czystości 
zniknęły w trybie natychmiastowym, po-
nieważ ludzie nie chcieli się dzielić z innymi. 

Pudła przeznaczone do pralni zostały roze-
rwane, a ubrania zostały porozrzucane po 
całym budynku m.in. na podłogę i na regały 
przeznaczone na żywność. Pretensje do wo-
lontariuszy o braki w żywności oraz obraża-
nie i wyzywanie po ukraińsku kierowane do 
innych osób. Domaganie się lepszych ubrań 
bądź w innym kolorze, rzucanie bułkami. 
Pomimo wywieszonych kartek osoby z róż-
nych stron budynku domagały się wejścia. 
Dzieci demolowały manekiny oraz rozrzu-
cały zabawki po całym budynku – relacjo-
nuje Słowiński.

Jak podano, 
porozrywano opisane 
już pudła, przygotowane 
do wysyłki do szpitali 
na Ukrainie, a także dla 
ukraińskich żołnierzy. 
Do uchodźców 
apelowano o spokój, ale 
bezskutecznie, wezwania 
te były ignorowane. W tej 
sytuacji zdecydowano 
o zamknięciu budynku. 
Poinformowano też, że 
punkt zbiórek i pomocy 
dla uchodźców będzie 
nieczynny do 4 maja br. 
Szef samorządu wyraził 

żal i rozgoryczenie 
z powodu zaistniałej 
sytuacji, zaznaczając, 
że „wielu wolontariuszy 
zrezygnowało z pomocy”.

– Przychodząc do punktu, poświęcamy 
nasz wolny czas, niejednokrotnie poświęca-
jąc pracę czy studia, a w zamian otrzymuje-
my brak szacunku, roszczeniowe zachowa-
nie i wiele pretensji – napisał Słowiński.

Pod zamieszczonym postem pojawi-
ły się też komentarze Ukraińców, którzy 
wyrażali ubolewanie z powodu zachowa-
nia swoich rodaków. Niektórzy przepra-
szali za nich, pisząc m.in.: „Przepraszam 
za takich Ukraińców. Wstyd mi przez to, 
że jestem też Ukrainką. Ale nie wszyscy 
są tacy. Wielu z nas naprawdę potrze-
buje pomocy”. Zamieszczono też wiele 
krytycznych komentarzy, w których 
m.in. zwracano uwagę na konieczność 
stawiania uchodźcom granic i wyciągania 
konsekwencji.

Portal bielsko.biala.pl, który opisał sy-
tuację, pisze, że wolontariusze i studenci 
zapewne dalej będą pomagać uchodźcom. 
Przywołali też wypowiedź przewodniczą-
cego samorządu, Nikodema Słowińskiego, 
według którego po nagłośnieniu wielu 
Ukraińców zadeklarowało swój udział 
w wolontariacie na rzecz uporządkowania 
punktu i naprawienia szkód.

ŹRÓDŁO: BIELSKO.BIALA.PL

Ukraińcy zdemolowali punkt pomocy 
dla uchodźców w Bielsku-Białej
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Mościska i Sądowa Wisznia 
to miasteczka położone 
przy granicy z Polską, gdzie 
sporo Polaków, zwłaszcza 
osób starszych pomimo 
wojny na Ukrainie nadal 
pozostają w swoich domach 
rodzinnych. Borykają się 
z trudnościami i cieszą się, 
że Polska o nich pamięta. 
5 maja prezes Fundacji 
Wolność i Demokracja Lilia 
Luboniewicz odwiedziła te 
miejscowości, gdzie spotkała 
się z Polakami. Przekazała 
potrzebującym paczki 
z żywnością i środkami 
czystości. Projekt „Pomoc 
Rodakom w obliczu wojny na 
Ukrainie” jest finansowany 
ze środków Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów 
w ramach zadania publicznego 
dotyczącego pomocy Polonii 
i Polakom za Granicą 2022.

KONSTANTY CZAWAGA

– Fundacja Wolność i De-
mokracja od pierwszego dnia 
agresji rosyjskiej na Ukrainę 
wspiera rodaków na Ukrainie, 
wspiera Ukraińców – powie-
działa dla Kuriera Galicyjskie-
go Lila Luboniewicz. – Dzisiaj 
jesteśmy z wizytą monitoru-
jącą punkty logistyczne, które 
zostały utworzone przez Fun-
dację, a takich punktów na ca-
łej Ukrainie jest dwadzieścia. 
Chcemy poprzez działalność 
takiego punktu koordynacyj-
nego, logistycznego docierać 
z pomocą humanitarną do ma-
łych miejscowości, do których 
duża pomoc nie dociera. A za-
leży nam na tym, żeby dotrzeć 
do każdej osoby polskiego po-
chodzenia, szczególnie w tym 
trudnym czasie. Obserwujemy 
bardzo trudną sytuację zwią-
zaną z tym, że brakuje żyw-
ności. Brakuje leków. Co wię-
cej, być może dało by się kupić 
lek, niemniej jednak ceny są 
tak wysokie, że osoby szcze-
gólnie potrzebujące nie stać na 
zakupienie potrzebnych, nie-
zbędnych leków. Więc przede 
wszystkim żywność i leki.

Prezes Fundacji WiD stwier-
dziła, że jest bardzo duża różnica 
w dopływie pomocy humanitar-
nej z Polski, z Unii Europejskiej 
do różnych terenów Ukrainy. 

– Dociera ona w pierwszej 
kolejności do obwodów zachod-
nich, a dalej jest transportowa-
na do obwodów centralnych 
– wyjaśniła Lilia Luboniewicz. 
– Ale tam jest większa potrze-
ba. Tam są większe braki żyw-
nościowe. Brakuje też środków 
higieny osobistej. Więc na-
szym zadaniem jest również 
przekazywać tę pomoc dalej na 
wschód, docierać do najmniej-
szych miejscowości.

Lila Luboniewicz wysoko 
doceniła zaangażowanie miej-
scowych organizacji polskich 
w pomoc uchodźcom. 

„
W niektórych 
domach polskich 

powstały huby, do 
których jest dostarczana 
pomoc charytatywna, 
a dalej jest dzielona, 
transportowana 
właśnie na wschód. 
Jestem przekonana, 
że organizacje polskie 
odgrywają bardzo ważną 
rolę w niesieniu pomocy 
uchodźcom wewnętrznie 
przesiedlonym na 
Ukrainie i dziękuję im za 
to zaangażowanie 

LILIA LUBONIEWICZ

W Mościskach taki hub zor-
ganizowano w siedzibie Domu 
Polskiego, który tuż przed woj-
ną został kapitalnie wyremon-
towany przy wsparciu władz 
polskich i Fundacji Wolność 
i Demokracja.

– W pierwsze dni wojny 
w Mościskach było bardzo cięż-
ko – powiedział Henryk Ilczy-
szyn, prezes Towarzystwa Kul-
tury Polskiej Ziemi Lwowskiej 
oddział w Mościskach. – Była 
atmosfera ogromnego strachu 
i ogromnego ciężaru, ponieważ 
już 24 lutego widzieliśmy ko-
lejki samochodów, które jechały 
w stronę Polski. W następnym 
dniu wojny, 25 lutego już wi-
dzieliśmy ludzi, którzy szli pie-
szo ze Lwowa, ponieważ nie było 
transportu. Matki z dziećmi. 
Wózek, dziecko trzyma się wóz-
ka, jeszcze jedno dziecko trzyma 
za rękę i tak szły ze Lwowa do 
granicy, do przejścia Szeginie 
– Medyka. Ogromna praca była 
włożona w to, żeby pomóc tym 
ludziom, żeby nawet zwykłej 

wody podać, talerz zupy, herba-
tę, ciastko. Bo wiadomo – dziec-
ko idzie, potrzebuje, musi się na-
pić. To były strasznie męczace 
dni, ponieważ oddziaływały na 
psychikę ludzi, że te bomby tak 
spadają. Nikt się nie spodziewał, 
że w XXI wieku coś takiego może 
się odbywać. Towarzystwo było 
zaangażowane, ponieważ bar-
dzo dużo organizacji zgłosiło się 
do Mościsk i pomagało. 

Członkowie Towarzystwa 
wszyscy się zaangażowali, 
pracowali w dzień i w nocy. Nie 
było by tej roboty, gdyby nie 
państwo Polskie, gdyby nie to 
wsparcie na taką szeroką ska-
lę, to otwarcie serca swojego 
na tych biednych ludzi, którzy 
uciekali od wojny. Teraz tro-
chę się uspokoiło, nie ma takich 
kolejek, nie ma takiej liczby lu-
dzi. Są uchodźcy, osoby prze-
mieszczone ze wschodu są też 
u nas w domach. W Mościskach 
zostały osoby starsze, bo nie 
chciały opuszczać swoich do-
mów, bo jak się mówi – starych 
drzew się nie przesadza. 

Jako prezes wiedziałem, 
że muszę im pomóc, bo 
są tacy, którzy nawet 
nie mają sił żeby pójść 
do sklepu. Trzeba było 
dostarczyć im do domu, 
zaopiekować się tymi 
ludźmi. Ogromna praca. 
Musimy mieć informacje 
gdzie, w których domach, 
jacy są ludzie, którzy 
potrzebują najbardziej. 
I to robimy, ogromne 
wsparcie dała Polska i to 
dla nas naprawdę bardzo 
budujące. Naprawdę 
teraz widzimy, jak też 

Ukraińcy nigdy nie 
wierzyli, że Polska może 
na taką ogromną skalę 
pomóc Ukraińcom. 

Jeden z hubów pomocy hu-
manitarnej znajduje się w mia-
steczku Sądowa Wisznia, gdzie 
też pozostała część miejsco-
wych Polaków.

Ta pomoc jest potrzebna 
– stwierdził Włodzimierz 
Szeptycki. – Teraz takie 
trudne czasy u nas 
nastały, dlatego bardzo 
dziękujemy polskiej 
stronie, Polakom, 
którzy nam pomagają. 
Dużo ludzi też z naszej 
miejscowości broni naszej 
Ukrainy. Parę osób już 
zginęło. Dość często 
ludzie z Polski do nas 
dzwonią, zapraszają do 
siebie, ale chcemy być 
tutaj, na swojej ziemi.

Do Sądowej Wiszni i oko-
licznych wiosek ciągle przyby-
wają uchodźcy. 

– Przyjechaliśmy z miasta 
Drużkowka w obwodzie do-
nieckim – powiedziała Nata-
lia Oddielencewa. – Pracowa-
łam w instytucji komunalnej 
w mieście Swiatohirsk. Gdy 
w dniu 12 marca zaczęły się 
ostrzały, następnego dnia 
ewakuowałyśmy się do Lwo-
wa. Stąd przekierowano nas 
do wsi Wołczyszczowice. Je-
steśmy zarejestrowani w tym 
ośrodku pomocy humanitarnej. 
Otrzymujemy wszystko, czego 

potrzebujemy. Podoba się nam 
tu. Ludzie są życzliwi, wszy-
scy wierzący. Nieco inaczej, 
niż u nas na Donbasie, niech 
nie gniewają się nasi rodacy. 
Mieszkamy w akademiku. Pra-
cuję jeszcze dystancyjnie, jest 
tu internet. Ze mną przyjechał 
syn, 14-latek, uprawia koszy-
kówkę. Już został zaproszony do 
uczestnictwa w zespole lwow-
skim, dokąd jeździ dwa razy 
w tygodniu na treningi. Nie 
planujemy wyjazdu za grani-
cę. Być może syn dostanie się 
na studia we Lwowie. Oby woj-
na się skończyła, chciałabym 
wrócić do domu.

Po spotkaniu prezesa Fun-
dacji Wolność i Demokracji Li-
lii Luboniewicz z burmistrzem 
Sądowej Wiszni Zenowijem 
Foltowiczem zapytałem go, jak 
władze lokalne radzą sobie z na-
pływem wymuszonych prze-
siedleńców do tej miejscowości.

– W tej chwili w regionie Są-
dowej Wiszni oficjalnie prze-
bywa 700 osób z Kramator-
ska, obwodów charkowskiego 
i donieckiego, z miejsc najwięk-
szych walk. Są to przeważnie 
kobiety z dziećmi i emeryci. 
Ci ludzie przyjechali bez ba-
gaży. Co zdążyli wziąć do rąk, 
z tym przyjechali. Na początku 
przyjmowaliśmy ich w zakła-
dach edukacyjnych – w przed-
szkolach, w szkołach, potem 
szukaliśmy dla nich prywat-
ne kwatery. Przede wszystkim 
zaopatrzyliśmy ich w odzież, 
żywność i środki czystości. 
Tego oni teraz najbardziej po-
trzebują. Pomoc przyszła głów-
nie z Polski. Jest to najbliż-
szy partner i przyjaciel, jak się 
mówi – przyjaciela poznaje się 
w biedzie. Właśnie w takiej 
biedzie Polska pokazała, że jest 
naszym partnerem, naszym 
przyjacielem, naszym dobrym 
sąsiadem. Oczywiście cała 
wspólnota europejska pomaga 
– z Hiszpanii, z Włoch przysy-
łano nam żywność, środki pie-
niężne, leki. Ta pomoc nadal jest 
nam potrzebna, dlatego że liczba 
przesiedleńców się zwiększa. 
Zaczęliśmy budować modułowe 
miasteczko z fundacji amery-
kańskiej, planujemy umieścić 
tam trzysta osób.

W Sądowej Wiszni spotka-
liśmy też pochodzącego z tej 

Fundacja Wolność i Demokracja 
wspiera rodaków na Ukrainie

A
LE

K
SA

N
D

E
R

 K
U

ŚN
IE

R
Z

K
O

N
ST

A
TN

TY
 C

Z
A

W
A

G
A



9nr 9 (397) | 17–30.05.2022
www.kuriergalicyjski.com Wydarzenia

miejscowości  Jerzego Wójcic-
kiego, redaktora naczelnego 
„Słowa Polskiego” w Winnicy.

– Im dalej od Lwowa, tym 
więcej czuje się wojnę – powie-
dział. – Im bliżej do Kijowa, tym 
więcej widać śladów zniszczeń 
po działaniach wojsk rosyj-
skich na terenie Ukrainy. Za 
Winnicą już widzimy po pra-
wej, po lewej stronie duże wały 
ziemne chroniące przed ewen-
tualnymi odłamkami pocisków 
i dużo więcej wojska, czyli jest 
duży kontrast między Ukrainą 
zachodnią, Ukrainą centralną 
i Ukrainą wschodnią. Pomo-
cy też znacznie więcej dociera 
niestety na tereny Ukrainy za-
chodniej. Tak samo i fundacje 
pozarządowe, i wolontariusze 
też częściej tutaj docierają. Jest 
w tym w pewnym sensie racja, 
bo tutaj jest dużo uchodźców. 

W samej tylko Sądowej Wiszni 
jest ich około tysiąc dwieście. 

W Winnicy, na przykład, 
jest ponad dwadzieścia 
tysięcy oficjalnie 
zarejestrowanych 
uchodźców. Tyle samo 
jest też nieoficjalnie, 
a może nawet więcej. 
Dlatego jest duże 
zapotrzebowanie 
na żywność, na 
zagospodarowanie 
czasu tych dzieci i tych 
kobiet, które po prostu 
przez większość czasu 
siedzą w domach i nie 
wiedzą, czym się zająć. 
To jest problem natury 
społecznej. 

Jest to też wielkie wezwa-
nie dla szkolnictwa, dla władz 
lokalnych, żeby jakoś ten czas 
zużytkowały z korzyścią. 
Ale też istnieje duży problem 
ze szkolnictwem jako takim, 
bo początek roku zaczął się 
z pewną liczbą uczniów i oka-
zało się, że przed końcem roku 
w niektórych szkołach jest 20 
procent od początkowej licz-
by, a w innych dwieście pro-
cent, jak na przykład na zacho-
dzie Ukrainy. W Winnicy jest 
w miarę stabilnie, ale wczoraj 
na przykład w okolicy Winnicy 
zestrzelono dwie rakiety lecące 
prawdopodobnie w kierunku 
Lwowa. Wojnę czuje się mocno 
w Winnicy, bo w tym mieście 
funkcjonuje sztab Sił Powietrz-
nych Ukrainy i dosyć dużo jest 
jednostek wojskowych. Więcej 
grup dywersyjnych rosyjskich 

też działa, dlatego trzeba być 
cały czas uważnym, czujnym.

Zapytałem też Jerzego Wój-
cickiego o obecną działalność 
organizacji polskich w Winni-
cy i okolicach.

– Większość prezesów praw-
dopodobnie opuściła Winnicę, 
ale część pozostała – powiedział. 
– Ci, co pozostali, próbują dzia-
łać w akcjach wolontariacko-
-pomocowych. W Winnicy jest 
dużo osób polskiego pochodze-
nia w wieku podeszłym, któ-
re potrzebują pomocy doraźnej. 
W Winnicy jeszcze można kupić 
mleko, chleb, ale w miejscowo-
ściach mniejszych może już być 
z tym problem, bo przez problemy 
z dostawami paliwa dowiezienie 
zwykłego chleba staje się dzisiaj 
dużym wyzwaniem. Bo paliwa 
na Ukrainie nie ma i im dalej od 
granic zachodnich, tym mniej 

tego paliwa jest. Najlepszym 
transportem dzisiaj stał się rower, 
ale rower jest dobry w mieście. 
A do dowiezienia chleba i mleka 
niestety się nie nadaje. Z Polski 
dużo pomocy płynie i jest czasa-
mi wrażenie, że ona rozpływa się 
między wschodem a zachodem 
Ukrainy, a do centrum kraju do-
ciera znacznie mniej, chociaż tam 
też jest bardzo dużo uchodźców. 
Zajmuję się przeważnie współ-
pracą z różnymi programami 
międzynarodowymi, komuni-
kacją i monitoringiem rozdyspo-
nowania pomocy. Międzynaro-
dowe organizacje przedmiotowo 
podchodzą do placówek eduka-
cyjnych i adresowo przekazują 
im pomoc. Tego potrzeba też wię-
cej nie tylko na zachodzie, a tak-
że w Winnicy, w Kijowie, w tych 
miejscach, gdzie tę pomoc można 
jeszcze bezpiecznie przekazać.

Święto Konstytucji 3 Maja jest 
ważnym dniem w kalendarzu 
Polaków i osób polskiego 
pochodzenia w Polsce 
i na całym świecie. Również 
polska społeczność Iwano-
Frankiwska, dawnego 
Stanisławowa, mimo 
trwającej na Ukrainie wojny, 
upamiętniła 231. rocznicę 
uchwalenia tego aktu 
prawnego.

TEKST I ZDJĘCIE 
DANUTA STEFANKO

– U nas w domu zawsze świętujemy 
Dzień Konstytucji. To również uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
a my jako Polacy na Kresach zawsze czuje-
my się w tym dniu, jakbyśmy byli w Kraju. 
Nad nami jest to błogosławieństwo i Mat-
ka Boska teraz nas broni, w tych ciężkich 
czasach. Polakom trzeba teraz łączyć 

się, pomagać jeden drugiemu. Życzę nam 
wszystkim zdrowia i pokoju – powiedziała 
Elżbieta Apostoluk.

W kościele pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata została odprawiona Msza 
święta, podczas której modlono się w in-
tencji Polaków i Polski. Liturgii przewod-
niczył proboszcz parafii ks. Władysław 
Iwaszczak. Jak wspomniał, modlitwa ta 
była również wyrazem wdzięczności 
Polakom i Polsce za troskę o Ukrainę 
w czasie wojny. Wierni odśpiewali pieśni 
„Bogurodzica” oraz „Z dawna Polski Tyś 
Królową”.

– Naród polski wielokrotnie w ciągu 
swoich dziejów doświadczał szczegól-
nej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki 
zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu 
szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej 
Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz 
1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem 
oddał Polskę Matce Bożej. Po odrodzeniu 
Polski papież Pius XI ustanowił w 1924 
roku specjalne święto Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Korony Polskiej i pozwolił 
je obchodzić w pamiętnym dniu uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja – mówił ks. Włady-
sław Iwaszczak.

Co roku mieszkańcy Iwano-Frankiw-
ska, przedstawiciele polskiego społe-
czeństwa miasta składali kwiaty przy 

pomniku Adama Mickiewicza. W tym roku 
ze względu na trwającą wojnę monument 
został osłonięty. Przedstawiciele Centrum 
Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego 
złożyli kwiaty przy pomniku ofiar I i II woj-
ny światowej na dawnym cmentarzu kato-
lickim, w obecnym Skwerze Memorialnym.

– Zawsze spotykaliśmy się 3 maja przy 
pomniku Adama Mickiewicza, w Dniu Kon-
stytucji Polski. To jest nasze ulubione miej-
sce. Biedny mój Adaś. Spotykaliśmy się 
obok Ciebie, śmialiśmy się, śpiewaliśmy, 
a teraz jesteś owinięty jak kokon, by Cię 
uratować od moskiewskich najeźdźców. 
Mamy nadzieję, że to niedługo potrwa 
i znów spotkamy się przy pomniku Adama 
Mickiewicza – mówiła Zofia Siemianów.

Konstytucja 3 Maja była próbą rato-
wania Państwa Polskiego po I rozbiorze, 
dokonanym przez Rosję, Prusy i Austrię. 
Została uchwalona w 1791 roku podczas 
Sejmu Czteroletniego. Był to pierwszy 
tego typu dokument w Europie oraz dru-
gi na świecie po konstytucji Stanów Zjed-
noczonych. Znosiła zasadę liberum veto 
i wolną elekcję, ustanawiała nowy rząd na 
czele z królem, uchwalała podatki, brała 
pod opiekę państwa stan chłopski. Nad 
jej tekstem pracowali między innymi król 
Stanisław August Poniatowski, Ignacy Po-
tocki oraz Hugo Kołłątaj.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w d. Stanisławowie

Tradycyjnie w dniu 
Święta Konstytucji 3 Maja 
przedstawiciele organizacji 
polskich Ziemi Lwowskiej 
oraz konsul generalny RP we 
Lwowie Eliza Dzwonkiewicz 
wraz ze współpracownikami 
złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Adama Mickiewicza we 
Lwowie. Wiązanki kwiatów 
złożyli też przewodniczący 
lwowskiej obwodowej 
administracji wojskowej 
Maksym Kozycki, wicemer 
Lwowa Andrij Moskałenko 
i generał porucznik Pawło 
Tkaczuk, rektor Narodowej 
Akademii Wojsk Lądowych im. 
hetmana Piotra Sahajdacznego 
we Lwowie. Pomnik jest już 
częściowo zabezpieczony 
z powodu wojny.

KONSTANTY CZAWAGA

– Nie wszyscy Polacy wyjechali ze 
Lwowa i dzisiaj dali temu koronny przy-
kład, że jesteśmy, że czuwamy, trwamy 
i będziemy tutaj – powiedziała konsul Eli-
za Dzwonkiewicz. – Nawet trudno powie-
dzieć jak wielka radość jest wtedy, kiedy 
widzi się ludzi, którzy przychodzą, bo coś 
nas łączy, a tym czymś jest nasza piękna 

polska tradycja, nasza kultura. Musimy 
być razem. Ale musimy być razem nie tyl-
ko tutaj w swoim gronie zamkniętym, ale 
musimy być razem z Ukrainą, która zosta-
ła napadnięta przez wroga, który przez 
lata był i nadal jest naszym wspólnym 
wrogiem. Musimy być razem, żeby dać 
odpór temu złu, które przychodzi z Rosji. 
Dzisiaj szczególnie mocno wydaje mi się, 
że powinniśmy zastanawiać się nad tym, 
jaki sens mają konstytucje, jaki sens mają 
prawa kardynalne, ustawy zasadnicze, bo 
one powinny regulować porządek świata, 
porządek państwa. Świętujemy też Dzień 
Flagi, który wczoraj, drugiego maja, ob-
chodziliśmy wszyscy, którzy mieszkamy 
poza Polską. Chciałabym bardzo mocno 
podziękować wszystkim Polakom Ziemi 
Lwowskiej za to, że tak pięknie pielęgnują 

polskie tradycje. Że są, że przekazują te 
wszystkie wartości swoim dzieciom, kolej-
nym pokoleniom, i właśnie to widzimy dzi-
siaj w tej licznej obecności pod pomnikiem 
Mickiewicza, pod którym przez cały okres 
powojenny spotykali się Polacy i przywią-
zanie do tych wartości tutaj przy Mickie-
wiczu deklarowali zawsze.

W poprzednich latach ukształtowała 
się tradycja, że co roku po składaniu kwia-
tów był przemarsz do katedry lwowskiej 
wraz z orkiestrą dętą „Surmy Galicji” pod 
przewodnictwem miejscowego Polaka 
Konstantego Iszczyka. 

– Pomnik ten dla nas – to symbol całej 
polskości – mówi Konstanty Iszczyk, pod-
pułkownik w stanie spoczynku. –Gdy byłem 
już po służbie w wojsku, założyliśmy we 
Lwowie orkiestrę i odtąd zawsze, co roku 

świętowaliśmy tu wspólnie z organizacjami 
społecznymi i z Konsulatem Generalnym. 
A teraz mamy taki rok, w którym toczy się 
wojna. Pięć członków orkiestry walczy na 
froncie i mój syn Taras też. Ktoś inny wyje-
chał wraz z rodziną. Dlatego w tym roku nie 
będzie orkiestry. Nie będzie też we Lwowie 
świętowania Dnia Miasta, które było zapla-
nowane na 6-7 maja. Gdy odniesiemy wiel-
kie zwycięstwo wielkie, wówczas będzie 
i orkiestra, i wszystko będzie.

Maria Ziembowicz, prezes Towarzy-
stwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej od-
dział w Samborze, przyjechała na obcho-
dy Święta Konstytucji 3 Maja z Warszawy, 
gdzie 2 maja z rąk Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wy-
bitne zasługi w obronie godności i praw 
człowieka, za niesienie pomocy humani-
tarnej osobom potrzebującym, dotkniętym 
konfliktem zbrojnym w Ukrainie, za dzia-
łalność na rzecz środowisk polonijnych.

– Te dwa dni – to dla mnie wielkie prze-
życie – mówi Maria Ziembowicz. – Ogromne 
wrażenie ze spotkania z Prezydentem RP, 
i oczywiście z tego, że zostałam odzna-
czona, chociaż wszyscy wykonujemy taką 
samą pracę. Wiem że wszyscy się starają 
i każdy robi to, co może. Ta nagroda nale-
ży się nie tylko mnie, ale wszystkim moim 
współpracownikom – członkom zarządu, 
wolontariuszom. Ogromne podziękowanie 

dla nich wszystkich. Dzisiaj jesteśmy tu-
taj, żeby uczcić święto Konstytucji 3 Maja. 
Żeby być tutaj i złożyć kwiaty, jak to czyni-
my każdego roku. Jutro wracamy do pracy. 
Pozdrawiam gorąco wszystkich Polaków.

W uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski i Święta Konstytu-
cji 3 Maja w katedrze lwowskiej Mszy św. 
przewodniczył arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki. 

Kolejny raz stajemy przed 
naszą Matką i Królową, 
zawierzając swoje losy 
i prosząc, aby okazała 
się Zwycięską Królową. 
W tym czasie wznosimy 
nasze ręce do Niej, aby 
przytuliła nas do swego 
serca. Stajemy przed 
naszą Królową wraz 
z cierpieniami narodu 
ukraińskiego i wraz 
z wielką otwartością 
Polski, w której znalazło 
schronienie prawie trzy 
miliony uchodźców, 
z czego większość to matki 
z dziećmi – zaznaczył 
lwowski metropolita.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja we Lwowie
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Przegląd prasy 
polskiej 
na Ukrainie

OPRACOWAŁ  
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Sądową Wisznię odwiedziła 
prezes WiD Lilia Luboniewicz

5 maja w obwodzie lwowskim gości-
ła prezes Fundacji „Wolność i Demokra-
cja” Lilia Luboniewicz. Szefowa jednej 
z najbardziej wpływowych polskich 
organizacji pozarządowych przyjęła 
podziękowanie od mera miasta Zeno-
wija Foltowycza za akcje pomocowe 
w pierwszych dniach wojny. Wów-
czas artykuły spożywcze i chemiczne, 
przekazane za pośrednictwem WiDu 
trafiły do uchodźców z regionów obję-
tych wojną, którzy stali w ogromnych 
kolejkach przed przejściem granicznym 
oraz w pociągach pasażerskich na miej-
scowej stacji kolejowej. To były pierw-
sze transporty, które były dosłownie 
rozchwytywane przez potrzebujących 
z Jaworowa i Sądowej Wiszni.

Lilia Luboniewicz spotkała się rów-
nież z członkami lokalnej organizacji 
społecznej, zrzeszającej osoby polskie-
go pochodzenia. Prezes WiDu wysłu-
chała propozycji oraz opinii miejsco-
wych Polaków wobec wsparcia, które 
udziela Polska uchodźcom, w tym po-
siadającym Karty Polaka. W ramach 
wizyty wręczono paczki z żywnością 
i artykułami chemicznymi, przekaza-
nymi w ramach projektu „Pomoc Roda-
kom w obliczu wojny na Ukrainie”.

SŁOWO POLSKIE

Dzień Polonii w Dubnie
Członkowie Dubieńskiego Towa-

rzystwa Kultury Polskiej obchodzili 
2 maja Dzień Polonii i Polaków na ca-
łym świecie. Ze względu na rosyjską 
inwazję Polacy w Ukrainie nie wszę-
dzie mieli możliwość świętowania. 
Niektórzy członkowie Dubieńskiego 
Towarzystwa Kultury Polskiej bro-
nią obecnie Ukrainy jako żołnierze Sił 
Zbrojnych. Z inicjatywy prezesa orga-
nizacji Kazimierza Bobera, ks. Grzegorz 
Oważany odprawił uroczystą liturgię 
w kościele pw. Świętego Jana Nepomu-
cena w Dubnie. Zgromadzeni modlili się 
w intencji Ukrainy, jej żołnierzy oraz 
za wszystkich członków Dubieńskiego 
Towarzystwa Kultury Polskiej. Po na-
bożeństwie odbyło się spotkanie naj-
starszych członków Towarzystwa.

W kościele w Dubnie parafia pw. 
Świętego Jana Nepomucena oraz Du-
bieńskie TKP zorganizowały centrum 
pomocy humanitarnej. Dzięki rodzinie 
Owsijuków z Polski do Dubna przy-
wieziono wiele ładunków. Dary prze-
kazano Siłom Zbrojnym Ukrainy, szpi-
talom, przesiedleńcom oraz osobom 
potrzebującym.

Przy okazji Towarzystwo i para-
fia składają serdeczne podziękowa-
nia organizacjom polonijnym, Pol-
sce i wszystkim Polakom za wsparcie 
udzielane w tym trudnym dla Ukra-
iny czasie nie tylko osobom polskiego 
pochodzenia, ale i całemu narodowi 
ukraińskiemu.

JANA KŁYMCZUK 
MONITOR-PRESS.COM

Do Dubna przybył jeszcze 
jeden samochód, który będzie 
służył obrońcom Ukrainy

Proboszcz parafii pw. Chrystusa 
Króla w mieście Świecie ks. dziekan 
Waldemar Wenta oraz proboszcz pa-
rafii pw. Świętego Jana Nepomucena 
w Dubnie ks. Grzegorz Oważany po-
mogli kupić jeszcze jeden samochód, 
który będzie służył obrońcom Ukrainy.

Całe przedsięwzięcie wsparły ma-
terialnie rodziny Husaków, Kłymczu-
ków, Owsijuków i Staszków z Dubna 
oraz ks. dziekan Waldemar Wenta.

Auto znalazł Szymon Kmieć ze 
Świecia, który przejrzał dziesiątki po-
jazdów poszukując tego, najbardziej 
odpowiedniego dla potrzeb żołnierzy. 
Następnie sam pokonał 100 km, żeby je 
kupić. Potem sprawdził je i przygotował 
do dalszej podróży. Dzięki ks. Grzego-
rzowi Oważanemu samochód już jest 
w Ukrainie.

JANA KŁYMCZUK 
MOMITOR-PRESS.COM

Dzień Flagi Polskiej 
w Tarnopolu

2 maja Polskie Centrum Kultury 
i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąp-
ca w Tarnopolu obchodziło Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą. Co roku 
polska wspólnota w Tarnopolu celebru-
je te święta, a także Dzień Konstytucji 3 
Maja.

W tym roku Polacy na całym 
świecie zjednoczyli się podczas ak-
cji #mojaflaga w ramach Programu 
„Niepodległa” polegającej na wywie-
szeniu polskiej flagi w miejscu ich 
zamieszkania.

W akcję włączyło się także Polskie 
Centrum Kultury i Edukacji im. prof. 
Mieczysława Krąpca w Tarnopolu. Po 
raz pierwszy od 1939 r. biało-czerwona 
flaga została uroczyście powieszona na 
budynku, gdzie obecnie mieści się sie-
dziba organizacji.

PIOTR FRYZ 
MOMITOR-PRESS.COM

Mieszkancy Maniewicz 
złożyli życzenia Polakom 
z okazji Dnia Flagi oraz 
Święta Konstytucji

– Maniewicka wspólnota tery-
torialna na czele z przewodniczącym 
Ołeksandrem Hawrylukiem składa 
Państwu najserdeczniejsze życze-
nia z okazji polskich państwowych 
świąt – Dnia Flagi oraz Dnia Konstytu-
cji! – czytamy na profilu wspólnoty na 
Facebooku.

Wyrażając szacunek dla Polaków, 
z którymi Maniewicze aktywnie 
współpracują, przy siedzibie wspól-
noty na centralnym placu miasteczka 
wywieszono biało-czerwoną flagę.

– Życzymy niezłomnego ducha, 
pokoju oraz dobrobytu. Dziękujemy za 
wsparcie i pomoc! Doceniamy naszą 
współpracę! Razem do zwycięstwa! 
– napisano na profilu Maniewickiej 
wspólnoty.

MONITOR WOŁYŃSKI

Prawie 4,5 mln ton zboża 
jest zablokowanych 
w ukraińskich portach

Obecnie eksport zboża jest niemożli-
wy ponieważ szlaki morskie zostały za-
mknięte przez rosyjskie okręty wojen-
ne. O tym poinformował przedstawiciel 
Światowego Programu Żywnościowego 
ONZ Martin Frick – „Radio Swoboda”.

Frick wezwał do wznowienia do-
staw ukraińskiej żywności do innych 
krajów. Przypomnijmy, że Ukraina jest 
czwartym co do wielkości producen-
tem i eksporterem produktów rolnych 
na świecie. Zmniejszenie dostaw zboża 
z Ukrainy wywoła presję inflacyjną, 
podnosząc światowe ceny zboża.

LIDIA BARANOWSKA 
SLOWOPPOLSKIE.ORG

Żytomierzanie pozdrowili 
Polaków z okazji Święta 
Narodowego Konstytucji  
3 Maja

W dniu 3 maja, z okazji Święta Na-
rodowego Konstytucji 3 Maja, Polskę 
pozdrowił również Żytomierz. W tym 
dniu mieszkańcy miasta, w tym dzie-
ci przeszli ulicą Michajłowską, trzy-
mając w rękach flagi Polski i Ukrainy, 
aby w taki sposób pozdrowić Polaków 
z Dniem uchwalenia Konstytucji Trze-
ciomajowej. Dzieci recytowały wiersze 
po polsku, robiły  kartki i dekorowały 
słodycze w kolorach biało-czerwonych 
oraz niebiesko-żółtych.

– Dzisiaj, w dniu wielkiego święta 
narodowego Polski – Święta Konsty-
tucji, pozdrawiamy Polaków, polskie 
miasta. To rzeczywiście naród braterski, 
który w najtrudniejszym dla Ukrainy 
czasie, wspólnie z Europą, wspierał nasz 
kraj. Wsparcie Polski było wyjątkowe 
– to i przyjęcie naszych ludzi, którzy 
przybywali do Polski, i pomoc wojskowa, 
polityczna, humanitarna. Dlatego prze-
kazujemy całej Polsce nasze życzenia 
i pozdrawiamy z okazji święta narodo-
wego. W dniu 24 lutego pierwszy telefon 
otrzymałem od naszych miast partner-
skich Płocka i Bytomia – mówi mer mia-
sta Żytomierza Sergij Suchomlyn.

– Z rozpoczęciem inwazji Rosji na 
Ukrainę wielu moich znajomych wy-
jechało do Polski. Opowiadają mi, jak 
Polacy im pomagają, jak ich wspierają, 
więc dzisiaj mamy podziękować Polsce, 
naszemu dobremu sąsiadowi, przyja-
cielowi naszego kraju za dobre cerce. 
I wszystkim nam życzyć – pokoju i do-
bra – mówił Jan Krasowski, kierownik 
chóru kameralnego im. Juliusza Zaręb-
skiego w Żytomierzu.

Do obchodów Dnia Konstytucji 
Polski dołączyły również miejscowe 
polskie organizacje społeczne, m.in.: 
Studencki Klub Polski, Dom Polski 
w Żytomierzu oraz chór kameralny im. 
Juliusza Zarębskiego.

WALENTYNA JUSUPOWA 
SLOWOPOLSKIE.ORG

Angelina Jolie z wizytą  
we Lwowie i Borysławiu

W niedzielę 1 maja znana aktorka 
i ambasador dobrej woli ONZ Angelina 

Jolie odwiedziła miasteczko Borysław, 
położone na południu od Lwowa. W Bo-
rysławiu Jolie spotkała się z uchodźca-
mi, przebywającymi w centrum reha-
bilitacyjnym „Harmonia” i przekazała 
im prezenty. Dzień wcześniej aktorka 
odwiedziła z misją humanitarną Lwów. 
W miejscowym szpitalu spotkała się 
z dziećmi, które ucierpiały wskutek ro-
syjskiego ataku rakietowego na stację 
kolejową w Kramatorsku.

Podczas pobytu na dworcu kolejo-
wym we Lwowie gwiazda z Hollywoodu 
musiała ewakuować się do najbliższego 
schronu z powodu alertu bombowego 
dla obwodu lwowskiego.

SŁOWO POLSKIE

Litwa i Polska pomagają 
ratować kulturową 
spuściznę na Ukrainie

Minister Kultury i Polityki Infor-
macyjnej Ukrainy Ołeksandr Tkaczen-
ko przeprowadził spotkanie on-line, 
w którym wzięli udział wicepremier, 
minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego RP Piotr Gliński oraz minister 
Kultury Litwy Simonas Kairys.

Ministrowie powołali Grupę Ro-
boczą ds. funkcjonowania Fundacji 
Trójkąta Lubelskiego, która ma na celu 
wsparcie digitalizacji dziedzictwa kul-
turowego Ukrainy.

– Musimy wspólnie chronić i zacho-
wać dla przyszłych pokoleń dziedzictwo 
kulturowe Ukrainy. Przecież jest częścią 
Europy. Tylko dzięki wspólnym wysił-
kom, pogłębiając przyjazne stosunki mię-
dzy krajami, na pewno nam się to uda – 
powiedział Ołeksandr Tkaczenko.

Uznając Federację Rosyjską za 
agresora, prowadzącą otwartą wojnę 
z Ukrainą i potępiając działania Rosji 
w kierunku zniszczenia ukraińskie-
go dziedzictwa kulturowego, Ukraina, 
Litwa i Polska popierają proces cyfry-
zacji obiektów materialnego i niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego na 
Ukrainie, a także stworzenie cyfrowej 
platformy do ich archiwizacji, ochrony, 
rozwoju, dystrybucji i popularyzacji.

LIDIA BARANOWSKA 
SLOWOPOLSKIE.ORG

Ranni z Ukrainy  
pod opieką  
lubelskich chirurgów

Pod opiekę lubelskich lekarzy tra-
fiają pierwsi pacjenci z Ukrainy wy-
magający pomocy chirurgów szczęko-
wo-twarzowych. W tym gronie są też 
osoby ranne w wyniku eksplozji pod-
czas wojny na Ukrainie – poinformował 
kierownik Kliniki Chirurgii Szczęko-
wo-Twarzowej w Lublinie prof. Tomasz 
Tomaszewski.

Jednym z Ukraińców był 20-latek 
z Czernihowa, który na początku wojny 
wstąpił w szeregi obrony terytorialnej. 
Razem z innymi żołnierzami przebywał 
w szkole, gdy na budynek spadł pocisk.

– Podczas wybuchu doszło do licz-
nych obrażeń twarzy. Najpierw pa-
cjent leczony był w lubelskiej Klinice 
Okulistyki Ogólnej SPSK-1, następnie 
trafił pod naszą opiekę. Liczne frag-
menty szkła utkwiły mu w twarzy. 
Część odłamków udało się usunąć, 
głównie te większe, lecz niejednokrot-
nie odnalezienie drobnych ciał obcych 
nie jest możliwe. Pacjent został już 
wypisany do domu – przekazał prof. 
Tomaszewski.

Jak dodał, ostatnio specjaliści z kli-
niki konsultowali również przypadek 
pacjenta, który obecnie leczony jest 
w Lublinie ze względu na obrażenia ko-
ści udowej. „Został do nas skierowany 
na konsultacje, ponieważ ma trudności 
w otwieraniu ust i odwodzeniu żuchwy. 
Wynika to z potężnych urazów w obrę-
bie twarzy powstałych w następstwie 
eksplozji, która doprowadziła do roz-
ległych zniszczeń struktur kostnych 
w czaszce twarzowej.

Oprócz rannych, do kliniki trafiają 
również pacjenci z Ukrainy wyma-
gający pomocy w związku z innymi 
schorzeniami. Dotychczas w lubelskiej 
placówce hospitalizowanych było 84 
obywateli Ukrainy, którzy przekro-
czyli granicę po 24 lutego, natomiast 
z porad medycznych skorzystało około 
150.

SERGIJ POROWCZUK 
SŁOWO POLSKIE

Rosyjska inwazja na Ukrainie 
odbywa się nie tylko na froncie 
wojskowym. Wojska Putina 
niszczą także dobra kultury. 
W kwietniu obrabowali Muzeum 
Krajoznawcze w Melitopolu, 
skąd Rosjanie ukradli m.in. 
cenne złoto Scytów.

Muzeum straciło cenne eksponaty, w tym 
złoto Scytów z IV w. p.n.e. Kradzież była moż-
liwa dzięki kolaboracji niektórych mieszkań-
ców współpracujących z Rosjanami. Kradzież 
w Melitopolu to jeden z wielu przypadków 
rabunkowych działań wojsk Putina.

– Z Muzeum Krajoznawczego w Melito-
polu, w obwodzie zaporoskim, okupujący to 
miasto Rosjanie ukradli eksponaty, w tym 
kolekcję złota Scytów – poinformowała we 
wtorek Prokuratura Generalna Ukrainy. We-
dług śledczych do kradzieży doszło w kwiet-
niu, a w skradzionej kolekcji eksponatów 
było m.in. złoto z IV w. p.n.e., odkryte przez 
archeologów w latach 50. XX wieku.

O tym, że Rosjanie ukradli kolekcję, 
informowały w ubiegłym miesiącu ukraiń-
skie media. Portal Suspilne powiadomił 29 
kwietnia, że pracownicy muzeum i władze 
miasta w lutym ukryli eksponaty, ale „ko-
laboranci” pomogli Rosjanom je odnaleźć.

Pochodząca z IV wieku p.n.e. kolek-
cja złota Scytów ma przede wszystkim 

ogromne znaczenie historyczne. Monety 
i ozdoby znaleziono w 1954 r. w Melitopo-
lu, gdy przypadkowo odkopano scytyjski 
kurhan. Do 2014 r. były eksponowane na 
Krymie. W lutym 2014 r. w Amsterdamie 
została otwarta wystawa „Krym. Złoto 
i tajemnice Morza Czarnego”, która prezen-
towała cenne znaleziska z kurhanów. Wśród 
eksponatów z okresu VI-II w. p.n.e., których 
ukraińskie muzea dotąd nie wypożyczały, 
były ozdoby i przedmioty rytualne ze złota, 
pozwalające bliżej poznać kulturę Scytów, 
Gotów i Hunów, którzy przewinęli się przez 
Półwysep Krymski, położony na styku cy-
wilizacji, skolonizowany w VII w. p.n.e. przez 
Greków. Po marcowej aneksji Krymu przez 
Rosję pojawił się problem, komu Holandia 
ma zwrócić eksponaty pochodzące z kolekcji 
pięciu muzeów: jednego w Kijowie i czterech 
na Krymie, po zakończeniu wystawy w sierp-
niu 2014. W 2016 r. holenderski sąd orzekł, 
że skarb należy do państwa, które oddało go 
w depozyt, czyli do Ukrainy.

Wojska rosyjskie na Ukrainie stosują 
taktykę spalonej ziemi. Małe postępy na 
froncie wojskowym rekompensują sobie 
rabunkową działalnością. Kradną artyku-
ły gospodarstwa domowego, pieniądze, 
a nawet zabawki dziecięce. Nie mają też 
oporu przed niszczeniem miejsc kultury 
i kultu religijnego.

ŹRÓDŁO: ONET.PL

Rosyjskie zdobycze na froncie. 
Ukradli cenne złoto Scytów
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Międzynarodowa 
Konferencja Darczyńców 
dla Ukrainy odbyła się 
5 maja w Warszawie. 
Jej organizatorami 
były Polska i Szwecja. 
Konferencja ma na celu 
zebranie funduszy dla 
ogarniętego wojną kraju.

Przewodniczący Rady Euro-
pejskiej Charles Michel udzie-
lił telefonicznie wywiadu dla 
agencji Interfaks-Ukraina 
z Warszawy, gdzie zapewnia, 
że już niebawem zacznie dzia-
łać unijny „plan Marshalla dla 
Ukrainy”. Zawarte w nim będą 
rozwiązania, które pomogą 
w odbudowie kraju po rozpo-
czętej przez Rosję wojnie.

To, co powinniśmy zrobić, 
to wysłać jasny sygnał, 
że będziemy wspierać 
Ukrainę tak mocno, 
jak to tylko możliwe – 
powiedział w wywiadzie 
Michel. Porównał 
podejmowane przez UE 
działania do odbudowy 
Europy po II wojnie 
światowej.

– Teraz, w tym stuleciu, woj-
na w Ukrainie jest tragedią dla 
ludzkości. Oznacza to, że świa-
towi przywódcy muszą dzi-
siaj wstać i dać jasny sygnał: 
będziemy odważni, będziemy 
twardzi, będziemy wspierać 
Ukrainę nie tylko słowem – to 
nie wystarczy – potrzebne są 
gotowe rozwiązania, potrzeb-
ne są pieniądze, potrzebna jest 
koordynacja i wola polityczna 
– podkreślał szef rady.

Michel przypomniał, że 
o utworzenie funduszu po-
wierniczego zabiegał prezydent 
Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Zdałem sobie sprawę, że 
my, jako Unia Europejska musi-
my być zdecydowani w swoich 
działaniach. Musimy wyzna-
czyć priorytety i zmobilizo-
wać niezbędne środki – to po 
pierwsze. Jest też drugi ele-
ment naszych działań. Zapro-
siłem kraje członkowskie UE 
do konferencji 27 głów państw 

i szefów rządów. Zaprosili-
śmy też przedstawicieli innych 
państw, żeby każdy mógł wy-
razić solidarność z Ukrainą – 
powiedział Michel. 

Michel wyznaczył trzy prio-
rytety wykorzystania fundu-
szu powierniczego.

Po pierwsze to pomoc huma-
nitarna. Chcemy mieć pewność, 
że władze w Kijowie otrzymają 
maksymalne wsparcie umoż-
liwiające pomoc wszystkim, 
którzy cierpią z powodu tych 
okrucieństw. Drugim celem 
jest płynność. Chcemy okazać 
Ukrainie maksymalne wsparcie 
budżetowe, dotacje i pożyczki. 
Jak najbardziej wesprzeć kraj na 
poziomie gospodarczym. Trzeci 
punkt to odbudowa kraju – opo-
wiadał przewodniczący Rady 
Europejskiej.

Michel jest zdania, że fun-
dusz powierniczy powinien 
zostać uruchomiony jak naj-
szybciej: Władze ukraińskie 
powinny móc dysponować pie-
niędzmi w najbliższych dniach 
i tygodniach.

– Zleciłem zespołowi praw-
nemu Rady Europejskiej przy-
gotowanie możliwych spo-
sobów konfiskaty rosyjskich 
aktywów i przekazania ich na 
rzecz odbudowy Ukrainy po 
zakończeniu wywołanej przez 
Rosję wojny – powiedział dalej 
Charles Michel. – Moim zda-
niem to jest kwestia uczciwo-
ści, nie sam pomysł zamrożenia 
aktywów, ale konfiskata w celu 

udostępnienia tych pieniędzy 
ukraińskim władzom na rzecz 
funduszu powierniczego i in-
nych celów (...), w szczególno-
ści dla odbudowania kraju. To 
kwestia uczciwości, sprawie-
dliwości – wyjaśnił Michel.

Szef Rady Europejskiej pod-
kreślił, że przekierowanie ro-
syjskiego majątku na rzecz po-
mocy Ukrainie nie jest proste ze 
względu na komplikacje prawne 
i czas potrzebny na wprowadze-
nie takiego rozwiązania, jednak 
jest przekonany, że „to niezwykle 
ważne, aby nie tylko zamrozić 
rosyjskie aktywa, ale także, aby 
móc je skonfiskować i wykorzy-
stać w celu odbudowy Ukrainy”.

Jako najważniejszy 
punkt konferencji 
polityk wymienił 
właśnie pomoc 
w odbudowie kraju. 
Wedle szefa Rady 
Europejskiej zadaniem 
Europy nie jest jednak 
przywrócenie Ukrainy 
z przeszłości, ale 
zbudowanie kraju 
„nowoczesnego, 
zamożnego, patrzącego 
w przyszłość”, co 
oznacza, że m.in. 
infrastruktura ma być 
zaprojektowana zgodnie 
z najnowocześniejszymi 
wymaganiami. 

– Celem jest zbudowanie no-
woczesnej, dostatniej Ukrainy. 
Oznacza to, że infrastruktura 
będzie dostosowana do zacho-
dzących zmian klimatu, cy-
frowej transformacji i innych 
wyzwań, jakie stawia przed 
nami nowoczesny świat – do-
dał Michel.

Szef Rady Europejskiej na-
zwał te zamierzenia „euro-
pejskim planem Marshalla dla 
Ukrainy”.

Michel wypowiedział się 
także o nowym, szóstym pakie-
cie sankcji, jakie zaproponowała 
Komisja Europejska, w tym o za-
kazie importu rosyjskiej ropy, 
do którego nie są przekonane 
wszystkie kraje członkowskie 
UE. Przekazał, że pracuje nad 
tym, aby w krótkim czasie kra-
je unijne mogły zająć taką samą 
pozycję w stosunku do przed-
stawionych w środę propozycji.

Zapytany o proces akcesyjny 
Ukrainy, polityk odpowiedział, 
że istnieją pewne warunki 
i wymagania, jakie Unia Euro-
pejska musi wziąć pod uwagę 
w celu przyjęcia nowego pań-
stwa członkowskiego. Jak dodał 
jednak, sytuacja Ukrainy jest 
wyjątkowa.

– To jasne, że jest to proces 
oparty na reformach, ponieważ 
kwestia członkostwa jest zwią-
zana ze wspólnym podejściem 
do podstawowych elementów, 
takich jak praworządność, nie-
zależność sądownictwa, wal-
ka z korupcją, wspólny rynek, 

reformy gospodarcze (...). Jest 
jednak również jasne, że z po-
wodu wojny na Ukrainie Komi-
sja Europejska będzie zobowią-
zana wyjaśnić, jak poradzimy 
sobie z tematem powiększenia, 
ponieważ jest to kwestia ge-
opolityczna, przyszłości Euro-
py, przyszłości bezpieczeństwa, 
dostatku, stabilizacji na całym 
kontynencie europejskim – 
wyliczał Michel.

W czasie obrad Konferencji 
premier Mateusz Morawiecki 
spotkał się z premierem Ukra-
iny Denysem Szmyhalem oraz 
przewodniczącą Komisji Euro-
pejskiej Ursulą von der Leyen.

– Odbudowa Ukrainy ze 
zniszczeń wojennych to ol-
brzymi wysiłek, w który chce-
my zaangażować cały świat – 
podkreślił Morawiecki. – Tam, 
gdzie wojska Putina zostawiają 
śmierć i zniszczenie, ponownie 
będą tętniące życiem ukraiń-
skie miasta! – podsumował.

Jak zapewnił, z tego powo-
du, wspólnie z von der Leyen, 
Szmyhalem, ale również sze-
fem Rady Europejskiej Charle-
sem Michelem oraz premierami 
Szwecji i Finlandii: Magdaleną 
Andersson i Sanną Marin bę-
dzie prowadzić rozmowy o tym, 
„jak społeczność międzynaro-
dowa – nie tylko na poziomie 
państw, ale przede wszyst-
kim społeczeństw, NGOsów 
i podmiotów prywatnych, może 
wspomóc ten wysiłek finanso-
wo i logistycznie”.

– Jestem dzisiaj w Warsza-
wie na Międzynarodowej Kon-
ferencji Darczyńców na rzecz 
Ukrainy organizowanej przez 
Polskę i Szwecję we współpracy 
z Unią Europejską, aby wspie-
rać Ukrainę w wojnie z Rosją 
– poinformowała w czwartek 
na Twitterze przewodniczą-
ca Komisji Europejskiej Ursula 
von der Leyen. – Podczas gdy 
wojna Putina na Ukrainie trwa 
już dziesiąty tydzień, ludność 
Ukrainy woła o pomoc i wspar-
cie. Po raz kolejny Komisja Eu-
ropejska odpowiada na te wo-
łania – napisała szefowa KE 
Ursula von der Leyen.

ŹRÓDŁO: RMF.FM, DZIENNIK.PL, 
WPOLITYCE.PL

UE przygotowuje plan Marshalla dla Ukrainy
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Według ocen ukraińskiego 
dowództwa, rosyjskie 
działania aktualnie 
koncentrują się na zniszczeniu 
lotnisk i infrastruktury, tak, 
aby uniemożliwić działania 
ukraińskiego lotnictwa na 
wschodzie kraju i nad Morzem 
Czarnym.

– Główne wysiłki mają na 
celu zniszczenie infrastruktury 
w celu uniemożliwienia działa-
nia naszego lotnictwa, w tym 
także bezzałogowców Bayrak-
tar i wsparcia naszych oddzia-
łów w strefie odpowiedzialno-
ści ugrupowania Połączonych 
Sił i w strefie czarnomorskiej 
– napisano w komunikacie SG 
Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby 
ukraińskie siły powietrzne 
przeprowadziły m.in. ataki na 
Wyspę Węży na Morzu Czar-
nym, niszcząc infrastrukturę, 
a także zatapiając lub uszka-
dzając kilka rosyjskich kutrów 
desantowych. Nadal trwają 
ciężkie walki w strefie Ope-
racji Sił Połączonych na Don-
basie: siły rosyjskie próbują 
zdobyć Siewierodonieck i Ru-
biżne; jak dotąd jednak ich je-
dynym większym sukcesem 
jest zajęcie m. Popasna. Z kolei 
działania sił ukraińskich na 
północ od Charkowa dopro-
wadziły do wyzwolenia ko-
lejnych miejscowości zajętych 
wcześniej przez Rosjan. Ukra-
ińscy żołnierze nadal bronią 

się także w zakładach Azow-
stal w Mariupolu, skąd uda-
ło się ewakuować wszystkich 
cywilów.

Według analityków brytyj-
skiego ośrodka ISW, ukraińska 
ofensywa w pobliżu Charkowa 
może doprowadzić wkrótce do 
osiągnięcia przez siły ukra-
ińskie granicy z Rosją. Rów-
nocześnie, może dojść do ogło-
szenia kolejnej pseudorepubliki 
w obwodzie chersońskim.

W sobotę, 7 maja 2022r. wal-
ki toczyły się przy granicach 
administracyjnych m. Izjum. 
W najbliższych dniach siły 
ukraińskie mogą zagrozić ro-
syjskim liniom komunikacyj-
nym wokół tego miasta.

ŹRÓDŁO: POLUKR.NET

Sztab Generalny ZS Ukrainy: Rosjanie dążą do zniszczenia lotnisk
Norwegia rozważa przekazanie części 

swoich samobieżnych armatohaubic Ukra-
inie – byłby to kolejny system artyleryjski 
155mm dostarczony do tego kraju.

Mowa o 20 egzemplarzach samobież-
nej armatohaubicy M109A3GN. Norwegia 
obecnie posiada 56 wozów tego typu, jed-
nak tylko 14 znajduje się w linii. Pozostałe 
42 armatohaubice są w rezerwie sprzę-
towej. Najpewniej to właśnie z niej zosta-
nie wybranych 20 maszyn, które zostaną 
przekazane Ukrainie. Byłby to czwarty 
proponowany Ukrainie samobieżny system 
artyleryjski kalibru 155 mm po niemieckich 
PzH2000, belgijskich M109A4BE i francu-
skich kołowych armatohaubicach CAESAR.

Obecnie M109A3 są przewidziane do wy-
cofania armii norweskiej, a ich następcą ma zo-
stać koreańska samobieżna armatohaubica K9 
Thunder. Norwegowie zamówili 24 egzempla-
rze tej ostatnio bardzo popularnej konstrukcji, 

której podwozie stanowi bazę dla naszych ro-
dzimych AHS Krab.

M109A3 to amerykańska samobieżna 
armatohaubica kalibru 155 mm powstała po 
modernizacji poprzednich wersji do nowego 
standardu. Jej głównym uzbrojeniem pozo-
staje haubica 155 mm o długości 39 kalibrów, 
pozwalająca na rażenie przeciwnika na dy-
stansie 18,5-23,5 km w zależności od użytej 
amunicji. Obecnie jest to dość przestarzała ar-
tyleria o zasięgu ognia na poziomie 2S3 Aka-
cji, zatem jej przekazanie nie zwiększyłoby 
znacząco możliwości rażenia sił ukraińskich 
względem posiadanych obecnie konstrukcji. 
Na korzyść takiej formy pomocy przemawia 
kaliber natowski , pozwalający na ewentual-
ne uruchomienie większej pomocy w zakresie 
amunicji artyleryjskiej przez państwa niepo-
siadające w swoich magazynach pocisków 
w kalibrach postsowieckich jak 122 mm.

ŹRÓDŁO: DEFENCE24.PL

Norweska artyleria dla Ukrainy
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Siergiej Wadimowicz 
Andriejew został 
ambasadorem 
Federacji Rosyjskiej 
w Rzeczypospolitej 
Polskiej w sierpniu 2014 
roku, zatem w czasie, gdy 
jego kraj dał się już poznać 
światu jako agresor, który 
okupuje Krym i prowadzi 
walki we wschodnich 
obwodach Ukrainy. 

AGNIESZKA SAWICZ  
DARIUSZ MATERNIAK

Wydawałoby się, że jako doświad-
czony dyplomata miał pełną świadomość 
tego, jak trudna to będzie misja, bo choć 
relacje pomiędzy obywatelami Polski 
i Ukrainy nie zawsze były dobre, a poli-
tyka historyczna kładła się na nich cie-
niem, to jednak Warszawę i Kijów łączyło 
strategiczne partnerstwo. W tej sytuacji 
utrzymywanie, że w Ukrainie miał miejsce 
„nielegalny i bezprawny zbrojny zamach 
stanu”, w wyniku którego władzę stracił 
prezydent Janukowycz, dokonano go wy-
korzystując „siłę uderzeniową (…) ukraiń-
skich ekstremistów nacjonalistycznych”, 
a mieszkańcy Krymu dokonali demokra-
tycznego wyboru i dobrowolnie dołączyli 
do Rosji, było co najmniej nie na miejscu. 

Oczywiście, możemy zrozumieć, że za-
daniem ambasadora jest reprezentowanie 
swojego kraju i mówi on głosem Putina, 
ale takie stwierdzenia budziły w wielu 
kręgach ogromne kontrowersje. W marcu 
2015 roku władze Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego odwołały wykład dyplomaty, 
obawiając się protestów, co sam zainte-
resowany skwitował ironicznie, odnosząc 
się do publikacji „Gazety Wyborczej”, któ-
ra miała pisać: „stanął na czele kampanii” 
nawołującej środowisko akademickie do 
podjęcia takiej decyzji. Uznał, że była to 
reklama, o jakiej można tylko pomarzyć 
oraz dowód panującej w Polsce wolności 
słowa i demokracji.

Czy jednak rzeczywiście Andriejew do-
ceniał kraj, w którym przyszło mu praco-
wać? Wydawało się, że raczej nim gardzi, 
a z całą pewnością korzystał z każdej oka-
zji do krytyki suwerennych decyzji Pola-
ków, w tym poczynań polskich historyków 
i IPN. Jego oburzenie wywoływały przede 
wszystkim kwestie związane z demonta-
żem radzieckich upamiętnień (w tym pła-
skorzeźby Stalina) oraz pomników czer-
wonoarmistów, gdyż, jak twierdził, „samo 
istnienie polskiego państwa narodowego 
i przetrwanie narodu polskiego” zawdzię-
czamy sowietom. Do złudzenia przypomi-
na to stwierdzenia Putina, że dzisiejsza 
Ukraina istnieje tylko dzięki decyzjom ra-
dzieckich przywódców i nie jest to jedyne 
podobieństwo w narracji dotyczącej tych 
dwóch niepodległych państw.

Oskarżenie Ukraińców o nazizm stało 
się jednym z pretekstów do wywołania 
wojny. Tymczasem ambasador obwiniał 
Polskę nie tylko o wywołanie „wojny po-
mnikowej”, ale sięgał do wydarzeń z prze-
szłości mówiąc o spiskowaniu Polaków 
z Hitlerem (zapominając wyraźnie o ra-
dziecko-niemieckim sojuszu) i polskiej od-
powiedzialności za wybuch II wojny świa-
towej. Na oficjalnym profilu ambasady na 
Twitterze pojawiło się nawet zdjęcie, na 
którym Józef Beck i Józef Piłsudski stoją 
obok Goebbelsa i Hitlera, opatrzone podpi-
sem, „że Rosja pamięta, a Polska nie”. Moż-
na w tym miejscu postawić pytanie, jak 
bardzo odmienne są wydumane zarzuty 

wobec Ukraińców od tych, które padły 
z ust dyplomaty pod adresem Polski, po 
czym wyrazić obawy, że nie ma tu wiel-
kich różnic.

Co niepokojące, Andriejew konsekwent-
nie obarcza odpowiedzialnością za kształt 
i jakość relacji dwustronnych stronę pol-
ską. Stosunki te ocenia jako „najgorsze od 
1945 roku” i znów jest to narracja zbliżona 
do tej stosowanej w przypadku Ukrainy. 
Gdy mowa o kontaktach na linii Kijów – 
Moskwa wina za to, co wydarzyło się od 
2014 roku, jest przez Rosjan przypisywana 
Ukraińcom. Wydarzenia na Euromajdanie 
określane są mianem puczu, a wewnętrzna 
polityka Ukrainy miała być ukierunkowana 
na dyskryminację mniejszości narodowych, 
co spowodowało, że „rosyjskojęzyczni 
mieszkańcy południowych i wschodnich 
regionów Ukrainy stanęli w obronie swoich 
praw”, proklamując powstanie republik lu-
dowych donieckiej i ługańskiej i deklarując 
wolę wejścia Krymu w skład Rosji.

To panujące w Ukrainie bezprawie ma, 
zdaniem Andriejewa, nie tylko antyrosyj-
skie, ale też antysemickie i często antypol-
skie podłoże. Domniemana antyrosyjskość 
widoczna jest w jego ocenie również nad 
Wisłą, gdzie umniejsza się wkład ZSRR 
w zwycięstwo nad faszystami i obwinia za 
liczne problemy. Moskwa takie fanaberie 
tolerowała do 2014 roku, kiedy to Polska 
„przekroczyła wszystkie granice”. 

O tym, że to Rosja przekroczyła wów-
czas w dosłownym tego słowa znaczeniu 
granicę suwerennej Ukrainy, Andriejew 
nie wspomina. Przeciwnie, z uporem 
twierdzi, że w granicach tego kraju nie ma 
rosyjskich wojsk. Równocześnie uzurpuje 
sobie, jako Rosjanin, prawo do współdzie-
lenia tragedii Wielkiego Głodu, który jego 
zdaniem „ma wydźwięk polityczny i jest 
lansowany przez kręgi nacjonalistyczne 
na Ukrainie”, co może być sformułowa-
niem obliczonym na zbudowanie w odbior-
cach przekonania, że Ukraina i Rosja to tak 
naprawdę jedność, którą usiłują rozbić po-
litycy w Kijowie.

Andriejew uważa, że Rosja kon-
sekwentnie starała się utrzymać 
dobre stosunki z Ukrainą i dopiero 

nieodpowiedzialność tamtejszych elit, 
które doprowadziły do przewrotu, skłoni-
ła ją do zmiany polityki. Co ciekawe, am-
basador nie precyzował, na czym zmiana 
ta polega, konsekwentnie unikając tematu 
wywołanej przez jego kraj wojny.

Pytany natomiast o to, czy Polska 
może obawiać się konfliktu zbrojnego 
z Rosją uspokaja, że nie jest w zwyczaju 
jego ojczyzny „pochylać się nad stanem 
demokracji innych państw, ingerować 
w ich wewnętrzne sprawy”. Takie słowa 
nikogo raczej nie przekonają – wystarczy 
wspomnieć Mołdawię, Gruzję, Czeczenię, 
ale też brexit czy wybór na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Trumpa. Jeszcze 
mniej wiarygodnie brzmi zapewnienie, że 
ze strony Rosji nie istnieje zagrożenie ener-
getyczne dla Polski. „W latach zimnej woj-
ny i po niej ani razu Moskwa nie wykorzy-
stała dostaw gazu i ropy jako instrumentu 
szantażu politycznego” mija się z prawdą 
dyplomata.

W 2016 roku Andriejew oznajmił: „Nie 
mamy zamiaru atakować Polski czy jakie-
gokolwiek innego kraju”. Mówił też, że taki 
akt nie byłby racjonalny i doprowadziłby 
„do wielkiej katastrofy”. Szczególnie, że 
budżet wojskowy NATO jest dwadzieścia 
razy większy niż rosyjski, a „wojsk NATO 
w samej Europie jest znacznie więcej niż 
rosyjskich wojsk w ogóle”. Wydawałoby 
się zatem, że możemy spać spokojnie i na-
wet incydent z 9 maja, kiedy to dyplomata 
został oblany substancją w kolorze krwi, 
a demonstrujący w Warszawie obrzucili 
go nieprzychylnymi słowami, nie wpły-
nie na bezpieczeństwo naszego kraju. 
Zważywszy jednak na to, z jaką łatwością 
Andriejew konfabuluje, możemy mieć uza-
sadnione wątpliwości. Tym bardziej, że nie 
wierzy on w spontaniczne działania obu-
rzonych obywateli i twierdzi, że była to 
prowokacja przygotowana przez polskie 
służby, zatem taka, o której zapewne wie-
dział rząd.

Ocena ataku na ambasadora Siergie-
ja W. Andriejewa, nie jest jednoznaczna. 
Jednak jego status w Polsce wymusza roz-
różnienie pomiędzy warstwą emocjonalną 
a formalną tego zagadnienia. 

Emocje towarzyszące tegorocznym 
wydarzeniom związanym z obchodami 
rosyjskiego Dnia Zwycięstwa – 9 maja 
– są w pełni zrozumiałe w przypadku 
Ukraińców, a także Polaków czy przed-
stawicieli innych narodów, które miały 
okazję zostać „wyzwolone” przez ZSRR 
w latach 40. XX wieku. Cudzysłów w tym 
miejscu jest zupełnie uzasadniony: ow-
szem, pojawienie się i zwycięstwo armii 
radzieckiej nad oddziałami niemieckimi 
oznaczało wyzwolenie spod panowania 
i terroru III Rzeszy, ale też początek ter-
roru stalinowskiego i stanu zbliżonego do 
okupacji na kolejne 45 lat. W 2022 roku 
ważniejszym od historycznego jest jed-
nak współczesny kontekst tej rocznicy, 
czy raczej tego, w co zmieniła ją współ-
czesna rosyjska propaganda. Tradycyjnie 
9 maja był okazją dla ZSRR, a później Ro-
sji, do zaprezentowania światu swoich 
zdolności wojskowych i nowoczesnego 
uzbrojenia (czyt. nastraszenia potencjal-
nych przeciwników). Tym razem jednak 
niespecjalnie było co świętować: sporą 
część sprzętu, zanim pojawił się on na 
Placu Czerwonym, można było zobaczyć 
na materiałach zdjęciowych i filmowych 
z Ukrainy, zwykle w stanie mocno zde-
kompletowanym, spalonym lub prze-
jętym przez ukraińskich żołnierzy (lub 
rolników). Rosyjskiej agresji przeciwko 
Ukrainie towarzyszą także zbrodnie, 
w tym popełniane na ludności cywilnej, 
przywodzące na myśl najgorsze skojarze-
nia z lat 30. i 40. XX wieku – i właśnie to 
jest podłoże takiego, a nie innego „przy-
jęcia” ambasadora Federacji Rosyjskiej 9 
maja w Warszawie. 

Nie można wykluczyć – a nawet nale-
ży uznać za pewnik – że strona rosyjska 
przewidziała taki, a nie inny obrót wy-
padków. Złożenie wieńca pod pomnikiem 
było najmniej ważnym elementem tych 
obchodów. Ambasador pojawił się na 
miejscu w czasie, gdy zgromadziła się tam 
liczna proukraińska i antyrosyjska demon-
stracja – zapewne właśnie po to, aby zo-
stać w ten czy inny sposób zaatakowany 
i znieważonym, tak, aby rosyjskie instru-
menty propagandowe (bo nie są to media) 

miały odpowiedniej jakości obrazki do za-
prezentowania swojej publiczności: Polski 
jako „dzikiego” kraju, gdzie nie szanuje się 
przedstawicieli dyplomatycznych innych 
państw, gdzie służby porządkowe nie ra-
dzą sobie z uchodźcami z Ukrainy, itp. Ten 
obraz jest tyleż fałszywy, co przewidywal-
ny, a reakcją odbiorców w Rosji niespecjal-
nie należałoby się przejmować – tak czy 
inaczej są skłonni uwierzyć we wszystko 
lub niemal wszystko i to nie od wczoraj. 

Jedynym, co może i powinno budzić 
niepokój w związku z omawianą sytuacją 
to fakt, że obiektem ataku stał się przed-
stawiciel dyplomatyczny innego państwa 
– a to, że mówimy w tym przypadku o Ro-
sji we wskazanym wyżej kontekście, nie 
ma niestety żadnego znaczenia. Osoba 
przedstawiciela dyplomatycznego (w tym 
przypadku ambasadora) jest nietykalna, 
a państwo przyjmujące (w tym przypad-
ku Polska) powinno dołożyć wszelkich 
starań po to, by zapewnić jego ochronę 
przed wszelkiego typu zamachami, ata-
kami, w tym znieważeniem. Obowiązek 
ten wynika ze zobowiązań traktatowych: 
tu Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach 
dyplomatycznych, stroną której jest także 
Polska, co nakłada określone zobowiąza-
nia – także jeśli mowa o przedstawicielach 
krajów nieprzyjaznych, takich jak Rosja 
– nawet w przypadku, gdy sposób wyko-
nywania przez rosyjskich przedstawicieli 
swojej misji w Polsce znacząco odbie-
ga od ogólnie przyjętych dla dyplomacji 
standardów. 

O ile zerwanie stosunków dyploma-
tycznych z Rosją w przypadku Polski 
– kraju, który jest według rosyjskiej re-
toryki następnym w kolejce do „denazy-
fikacji” (zaraz po Ukrainie) nie jest kro-
kiem niezbędnym, to celowym wydaje 
się być rozważenie obniżenia rangi misji 
dyplomatycznej np. do poziomu charge 
d’affairs. Oznaczałoby to wyjazd amba-
sadora Andriejewa z Warszawy i byłoby 
symboliczną kropką w tej fazie stosunków 
polsko-rosyjskich. 

 
Wszystkie cytaty za oficjalną stroną  

Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce.

Czy można bić ambasadora?

AMBASADOR ROSJI ZOSTAŁ OBLANY CZERWONĄ FARBĄ PRZED CMENTARZEM ŻOŁNIERZY RADZIECKICH W WARSZAWIE

P
IO

TR
 M

O
LE

C
K

I /
 E

A
ST

 N
E

W
S



13nr 9 (397) | 17–30.05.2022
www.kuriergalicyjski.com Rozmowy Kuriera

Mikołajów to strategiczne 
miasto położone 
w południowej części Ukrainy, 
w którym znajduje się jeden 
z największych portów 
morskich kraju i ośrodek 
przemysłu stoczniowego. 
Miasto jest codziennie 
ostrzeliwane przez Rosjan. 
Często pociski trafiają 
w dzielnice mieszkaniowe. 
Jednak „Miasto Bohater” cały 
czas walczy. Nie poddają się 
również jego mieszkańcy, 
w tym miejscowi Polacy. 
O tym, jak sobie radzą w tym 
trudnym czasie, opowiedziała 
ANNA LISOWSKA, członkini 
Stowarzyszenia Polaków 
w Mikołajowie. Rozmawiała 
DANUTA STEFANKO, 
opracowała  
KARINA WYSOCZAŃSKA.

Pani Anno, jak obecnie wyglą-
da sytuacja w Mikołajowie?
Od początku wojny bardzo dużo się 
zmieniło w naszym mieście. Z pierw-
szymi wybuchami przyszedł lęk, 
niezrozumienie, panika. Było zamie-
szanie. Później nastąpiła akceptacja 
tej sytuacji. W tej chwile Mikołajów 
wygląda pozornie jak miasto pokoju. 
Przyszła wiosna i wszystko kwitnie. 
Ten pokój jest jednak złudzeniem. 
Cały czas jesteśmy w napięciu. Na 
mieście jest bardzo mało ludzi. Ciepłe 
słoneczne dni i puste ulice – smutny 
to widok.
Ale muszę powiedzieć, że wśród 
mieszkańców nie ma paniki, rozpa-
czy. Pomagamy sobie nawzajem. Na 
początku było bardzo źle, nie było 
żywności, nie było prawie nic. Co 
kilka dni dostarczano chleb. Teraz 
w sklepach wszystko jest.
Od dłuższego czasu mieliśmy problem 
z wodą. Można było ją kupić, przywo-
zili w dużych pojemnikach, ale windy 
nie działały i trzeba było się natru-
dzić, żeby dostarczyć ją do miesz-
kania. W tej chwili, jeszcze nie we 
wszystkich osiedlach, ale już powoli 
woda się pojawia. To bardzo ważne, 
bo robi się coraz cieplej, temperatura 
powietrza wzrasta.
Gorzej jest pod względem aktywności 
wojennej. Częstsze stały się ostrza-
ły miasta. Trwają za dnia, i w nocy. 
Bardzo dużo szkody zadały ludziom 
w niektórych dzielnicach mieszkal-
nych. Mamy dwie dzielnice, na które 
prawie codziennie spadają amuni-
cje kasetowe. Nie mogę zrozumieć, 

dlaczego oni tam strzelają. Niedaw-
no na jednym z tych osiedli wskutek 
ostrzału dwie osoby zginęły. Też do zoo 
już kilka razy trafili. Więc te ostrzały 
są chaotyczne. Dlatego poruszać się 
po mieście jest niebezpiecznie, bo nie 
wiadomo, gdzie mogą trafić. Mimo 
tego, że godzina policyjna zaczyna 
o się 20.00, to już po 16.00 wszyscy 
starają się być w okolicach swojego 
domu. Jesteśmy bardzo ostrożni.
Gdy trwa alarm, wszystkie sklepy 
i urzędy są nieczynne i musimy gdzieś 
się ukryć. To bardzo utrudnia komu-
nikację w mieście. Dlatego staramy 
się nie odchodzić daleko od domu. Kto 
ma samochód, może łatwiej się po-
ruszać. Mimo tego, że komunikacja 
miejska działa, rozkład ruchu trans-
portu jest często zmieniany. Trzeba 
słuchać ogłoszeń. Dla osób starszych 
to duży stres. I nie tylko dla starszych. 
Trzeba uważać, żeby w chwili ostrzału 
nie okazać się na ulicy. Były już takie 
przypadki, kiedy ludzie ginęli po pro-
stu w kolejkach po żywność, albo na 
targach. Wróg jest bardzo podstępny. 
Zrzucają bomby tam, gdzie zbiera się 
najwięcej ludzi. Na przykład na szpi-
tale. W Mikołajowie każdy szpital był 
już ostrzeliwany kilka razy.

Czy mieszkańcy radzą so-
bie, przebywając w ciągłym 
napięciu?
Myślę, że tak, dają sobie radę. Wczoraj 
czekałam na przystanku na autobus, 
kiedy zaczęły się wybuchy. Ludzie 
wiedzieli, że strzelają i trzeba szyb-
ko iść do domu, ale nie było żadnej 
paniki. Nikt nie narzeka, bo każdy 

rozumie, że jest wojna. Nasze miasto 
wygląda teraz jak mrowisko. Nie ma 
ludzi, którzy jak to zwykle było wio-
sną czy latem, po prostu spacerowa-
liby miastem. Każdy idzie w jakimś 
celu. Ktoś niesie wodę, ktoś dostarcza 
leki dla chorych, ktoś pomaga poli-
cji. Każdy ma jakieś zadanie. Pod-
czas alarmów nie zawsze schodzę do 
schronu, bo mam mamę w podeszłym 
wieku. Ciężko jest nam za każdym 
razem schodzić. Ale mimo wszystko 
są ludzie, którzy o nas dbają, przy-
chodzą w razie potrzeby, mówią, że 
jest otwarty schron, pomagają nam 
zejść czy przynoszą wodę.

Od początku wojny potęż-
ne walki trwają w okoli-
cach Mikołajowa. Jaka jest 
teraz sytuacja w pobliskich 
miejscowościach?
Niektóre wioski są prawie całko-
wicie zburzone. Dużo osób popełni-
ło ten błąd, bo nie wiedzieli, co mają 
robić i na początku wojny wyjechali 
na wieś do rodzin, do znajomych. Ale 
tam bardzo szybko zaczęły się dzia-
łania wojenne i już nie było możli-
wości stamtąd wyjechać. Moja zna-
joma z małym dzieckiem wyjechała 
do okolic Snihuriwki (obwód mi-
kołajowski), która już dłuższy czas 
jest okupowana. Kiedy weszli ruscy, 
zdecydowała się uciekać ze wsi, ale 
nie było już możliwości wyjechać 
transportem i ona z małym dziec-
kiem szła na piechotę przez pola. Tato 
jej był myśliwym i towarzyszył im ze 
strzelbą. Bronił ich od tyłu. Ruscy go 
jednak złapali. Później okazało się, że 

zakatowali go na śmierć. Takich hi-
storii jest bardzo dużo.
Podobnie Kisielówka, położona 55 ki-
lometrów od naszego miasta (obwód 
mikołajowski). Jest to polska wioska 
i był tam kościół pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Kościół ten przeżył pierwszą wojnę 
światową, drugą, Związek Radziec-
ki, ale niestety nie przetrwał tej na-
wały Rosjan. Był celowo ostrzelany 
przez rosyjski czołg, a później jeszcze 
spadł na niego pocisk. Kościół został 
zniszczony. W tej chwili można po-
wiedzieć, że wioska również już nie 
istnieje. Nie wiem, jak ona się odro-
dzi, ale na razie są to ruiny.

Jak w tej trudnej sytuacji 
w kraju odnajdują się miejsco-
wi Polacy?
Bardzo dużo ludzi wyjechało. Rów-
nież Polaków. Założyli nawet wspól-
noty w Polsce. Nasza nauczycielka 
Krystyna Księżopolska dużo ludzi 
przygarnęła do swojego rodzinnego 
miasta Sokołów Podlaski. Szczegól-
nie matki z małymi dziećmi. Jest tam 
teraz cała wspólnota członków na-
szego stowarzyszenia.
Polacy, którzy zostali w Mikołajowie, 
nie mogą się spotykać jak dawniej. 
Jest to niebezpieczne. Ale jesteśmy 
w kontakcie telefonicznym. Ja dzwo-
nię, do mnie bardzo dużo osób dzwo-
ni. W święta komunikowaliśmy się 
przez sieci społecznościowe.

Mieszkańcy całej Ukrainy kie-
rują serca w stronę do Mikoła-
jowa i innych zagrożonych te-
rytoriów. Jakie mają potrzeby 
mieszkańcy miasta i czy docie-
ra do was pomoc humanitarna?
Codziennie informują nas różne me-
dia, grupy w sieciach społecznościo-
wych, gdzie można otrzymać po-
moc. Gdy jest gdzieś starsza samotna 
osoba, której nie ma kto przynieść 
wody i jedzenia, to ludzie w różnych 

grupach umawiają się między sobą 
i pomagają. Są też organizowane 
ośrodki, dokąd można przyjść po leki 
i inną pomoc. Nie ma takich ludzi, 
którzy zostaliby sam na sam ze swo-
im problemem.
Trwają zbiórki różnych niezbędnych 
rzeczy jak wśród mieszkańców Mi-
kołajowa, tak i w innych miastach. 
Pomaga nam Odessa, zachodnia 
Ukraina, Polska oraz inne państwa. 
To widać, bo na początku nie mieli-
śmy co jeść, w sklepach w ogóle nic nie 
było oprócz jajek i czasami chleba. Te-
raz mamy zaopatrzone sklepy, mamy 
warzywa, owoce, mleko, mięso. Tylko 
że trochę to zdrożało, ale nie jest aż tak 
drastycznie. Są też leki. Czasem nie 
od razu można je kupić, ale wszyst-
ko mamy. Ostatnio Związek Polaków 
im. Adama Mickiewicza w Odessie, 
mimo tego, że tę pomoc było bardzo 
trudno do nas dostarczyć, przekazał 
dary dla najbardziej potrzebujących 
naszych Polaków. Były to produk-
ty spożywcze, środki czystości, leki. 
Bardzo jesteśmy wdzięczni za każdą 
pomoc. Przetrwamy i na pewno zwy-
ciężymy. Żaden mieszkaniec Mikoła-
jowa nie dopuszcza myśli, że miasto 
może upaść. Widzimy Chersoń obok. 
Widzimy, jak ludzie tam cierpią, ja-
kie to jest straszne być pod okupacją. 
Ludzie są tego świadomi i nie wyjeż-
dżają z miasta, bo wiedzą, że w tych 
trudnych chwilach trzeba tu być 
i bronić miasta. Mamy podtrzymy-
wać naszych obrońców. Przyzwycza-
iliśmy się już do wojennych realiów, 
że w każdej chwili może nastąpić 
wybuch. Jesteśmy jak jedna rodzina. 
Nie oddamy Mikołajowa, bo bardzo go 
kochamy.

Dziękuję za rozmowę i życzę, 
aby ta wojna jak najszybciej się 
zakończyła i w Mikołajowie, 
i na całej Ukrainie i żeby zapa-
nował tak bardzo upragniony 
pokój.

Anna Lisowska: Nie oddamy Mikołajowa,  
bo bardzo go kochamy

Little Amal, czyli Mała Amal,  
to trzyipółmetrowa marionetka, 
światowy symbol dzieci-
uchodźców. Przedstawia 
dziewięcioletnią syryjską 
dziewczynkę, która podejmuje 
samotną wędrówkę po całej 
Europie, aby odnaleźć swoją matkę. 
Po tym, jak odwiedziła Polskę, na 
jeden dzień zawitała na Ukrainę. 
Miastem, które zostało wybrane do 
prezentacji lalki, jest Lwów. 

Amal odwiedziła miasteczko migran-
tów w Parku Stryjskim. Spotkała się tam 

z rodzinami uchodźców wewnętrznie 
przesiedlonych, mieszkających czasowo 
w domkach modułowych, które przekazał 
Rząd Polski.

Mer Lwowa Andrij Sadowy podarował 
lalce Amal flagę Ukrainy. Z niebiesko-żółtą 
flagą dziewczynka-lalka w towarzystwie 
dzieci i dorosłych przeszła aleją od Teatru 
Opery do pomnika Szewczenki. Tutaj po-
witał ją chór „Dudaryk”, który wykonał 
legendarną już piosenkę „Oj, na łące czer-
wona kalina”.

Zespół artystów obsługujących lalkę 
przybył do Lwowa dzięki wsparciu Lwow-
skiej Rady miejskiej.

– Na Ukrainie zginęło z rąk Rosjan już 
ponad dwieście dzieci – mówi Andrij Moska-
łenko, wiceprzewodniczący miasta Lwowa. 
– Tysiące dzieci straciło swoje domy i zostało 
zmuszonych do opuszczenia swych rodzimych 
miast. Aby wesprzeć Ukrainę i zwrócić uwagę 
całego świata na problem masowych zabójstw 
i kaleczenia dzieci, znana producentka filmowa 
Tracey Seaward wraz z kilkoma innymi produ-
centami przywiozła do Lwowa wędrowny 
festiwal sztuki z lalką Amal. Festiwal ma na 
celu ukazanie światu cierpienie dzieci, które 
straciły dom rodzinny, dzieci-uchodźców. Lal-
ka odwiedziła Ukrainę po raz pierwszy.

KONSTANTY CZAWAGA

Wizyta we Lwowie lalki Amal, symbolu dzieci-uchodźców
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Zabójstwo Andrzeja Potockiego (cz. II)
Konfrontacja pomiędzy 
Ukraińcami i Polakami 
w Galicji zaostrzała 
się coraz bardziej po 
wspomnianych już 
wyborach do Sejmu 
Krajowego w 1908 roku, 
które przebiegały według 
starego kurialnego 
systemu.
PETRO HAWRYŁYSZYN

Osobą, która targnęła się na 
życie hrabiego Andrzeja 
Potockiego był ukraiński 

student trzeciego roku Uniwer-
sytetu Lwowskiego Myrosław Si-
czyński. Urodził się 11 paździer-
nika 1887 roku w miejscowości 
Czernichowce w pow. zbaraskim 
woj., tarnopolskiego w rodzi-
nie kapłana greckokatolickiego 
Mykoły Siczyńskiego. Matka, 
Ołena, urodziła 11 dzieci, w tym 
trójkę martwych, a jedno dziecko 
zmarło w wieku niemowlęcym. 
Myrosław był najmłodszym sy-
nem w rodzinie i miał brata i pięć 
sióstr. Ojciec, oprócz duszpaster-
stwa, zajmował się działalnością 
społeczną i nawet został posłem 
na Sejm Krajowy. W 1890 roku o. 
Mykoła Siczyński poparł „Nowa 
erę” – umowę pomiędzy polską 
i ukraińską frakcjami w Sejmie, 
która regulowała napięte stosun-
ki narodowościowe w Galicji. Ro-
dzina Siczyńskich była zamożną. 
Ten stan pogorszył się znacznie 
po śmierci głowy rodziny w 1894 
roku – Mykoła Siczyński zmarł 
mając 46 lat. Jednak po jego 
śmierci majątek rodziny był sto-
sunkowo znaczny w porównaniu 
z majątkiem innych rodzin ukra-
ińskich. Po śmierci żywiciela 
dzieci zmarłego otrzymywały po-
moc państwową w rozmiarze 120 
reńskich na rok na każde dziecko. 
Były to niewielkie pieniądze, ale 
pozwalały na spokojne utrzyma-
nie. Dodatkowo rodzina na wy-
kształcenie dzieci otrzymywała 
70 reńskich. Dla porównania mo-
żemy podać, że pomoc dla Adolfa 
Hitlera i jego siostry Pauliny jako 
sierot po urzędniku państwo-
wym (starszym urzędniku urzę-
du celnego), wynosiła po 25 reń-
skich miesięcznie na osobę, czyli 
w sumie 300 reńskich rocznie.

Pomimo, iż rodzina Siczyń-
skich była rodziną duchowne-
go, panowała tam atmosfera li-
beralizmu. W domu rodzinnym 
była pokaźna biblioteka ksią-
żek o różnej tematyce. Rodzina 
prenumerowała wiele perio-
dyków. Ojciec zakładał, że liter 
należy uczyć się nie z abecadła, 
lecz z gazet. Podstawowe wy-
kształcenie Myrosław otrzy-
mał w domu, następnie uczył 
się w utrakwistycznej (dwu-
języcznej) szkole w Kołomyi 
(1896-1897) następnie w ukra-
ińskich gimnazjach w Koło-
myi (1897-1900) i w Przemy-
ślu (1900–1905). Jesienią 1905 
roku Myrosław Siczyński zo-
stał studentem Uniwersytetu 
Wiedeńskiego, skąd po roku 
przeniósł się do Lwowa.

Już jako młodzieniec za-
interesował się lewackimi 

i socjalistycznymi ideami. Pod 
koniec sierpnia 1904 roku My-
koła z siostrą Oleną i bratem Ms-
tysławem wzięli udział w akcji 
protestu przeciwko wizycie we 
Lwowie premiera Austro-Wę-
gier Ernesta von Koerbera. Zo-
stali zatrzymani przez policję. 
Student został skazany na karę 
w wysokości 25 reńskich, któ-
rej nie spłacił. Od marca 1907 
roku aktywnie uczestniczy 
w socjalistycznej agitacji, na-
wołując mieszkańców pow. ra-
dziechowskiego do głosowania 
w wyborach parlamentarnych 
na polskiego socjaldemokratę 
żydowskiego pochodzenia Hen-
ryka Lawenherza. W powiatach 
Brzeżany, Borszczów i Husiatyn 
agitował już ma rzecz innych 
kandydatów polskiej i ukraiń-
skiej socjaldemokracji 

Siczyński był młodzieńcem 
melancholijnym, intrawerty-
kiem, niezbyt interesującym 
się sprawami, które bezpośred-
nio nie dotyczyły go osobiście. 
Ciekawe, że w czasie przewodu 
sądowego w 1908 roku mło-
dzieniec nie umiał odpowie-
dzieć na pytanie, ile lat jego 
ojciec był deputowanym w Sej-
mie. Polska prasa określała Si-
czyńskiego, jako „fanatycz-
nego galicyjskiego Ukraińca” 
i przedstawiciela tzw. „ruskie-
go radykalizmu”. Częściowo te 
określenia odpowiadały praw-
dzie. Siczyński zupełnie nie 
był ukraińskim nacjonalistą 
i nigdy nie demonstrował szo-
winistycznego nastawienia do 
innych narodów. Jego działa-
nia w obronie Ukraińców były 
wynikiem ostrego współczucia 
ich socjalnego upośledzenia, ale 
w żaden sposób nie opierały się 
na poczuciu narodowej przyna-
leżności. Jeżeli Siczyński i był 
„ruskim radykałem”, to jedy-
nie w tym sensie, jaki wkładali 
w to określenie Mychajło Dra-
homanow i Iwan Franko. Oboje 
twierdzili, że na Ukrainie, gdzie 
większość wyzyskiwaczy jest 
pochodzenia nie ukraińskiego, 
socjalne i narodowe wyzwole-
nie są tożsame.

We Lwowie Siczyński z mat-
ką i trzema siostrami mieszkał 
przy ul. Zyblikiewicza 29 (ob. 
ul. Iwana Franki). Z prawnego 
punktu widzenia młody czło-
wiek przebywał na utrzyma-
niu swojej matki. Polska prasa 
wskazywała, że dawała synowi 
na kieszonkowe jedynie 4 reń-
skie miesięcznie. Stąd z cza-
sem pojawiło się pytanie, skąd 
młody człowiek, bez innego 
wsparcia finansowego, wziął 
pieniądze na przygotowanie za-
machu, czyli zakup broni. Jed-
nak, z uwagi na swe pochodze-
nie i na liczne kontakty ojca, 
Myrosław miał możliwość po-
bierania znacznych sum na kre-
dyt. Na przykład, 20 lutego 1904 
roku pożyczył od prof. Lwow-
skiego Uniwersytetu Mychajła 
Hruszewskiego 156 koron, które 
zobowiązał się zwrócić w ciągu 
dwóch tygodni.

Odtworzenie przygotowań 
do zamachu jest dość złożo-
ne, bowiem było sprawą jednej 

osoby i tylko on mógł o tym 
opowiedzieć. Trudność pole-
ga też na tym, że w różnych 
okresach swego życia Siczyń-
ski opowiadał różne wersje 
i detale zamachu na najwyż-
szego przedstawiciela władz 
austriackich w Galicji. Wyglą-
da na to, że w miarę nabiera-
nia symbolicznego znaczenia 
jego czynu, sam zamachowiec 
zmieniał pewne akcenty, aby 
nadać historii epickości.

Podczas pierwszej rozprawy 
sądowej, latem 1908 roku, dwa 
i pół miesiąca po zamachu, Si-
czyński twierdził, że myśl o za-
machu na namiestnika zaro-
dziła się na wiosnę 1906 roku 
podczas pobytu we Wiedniu, 
gdy dowiedział się o tragicz-
nych wydarzeniach we wsi 
Ladzkie w pow. buczackim. 
Mieszkańców tej wioski cecho-
wał wysoki poziom świadomo-
ści narodowej. 26 lutego 1906 
roku miał miejsce incydent, po-
traktowany przez władze jako 
sprzeciw i został on brutalnie 
stłumiony. W tym dniu gromada 
mieszkańców tej wsi pod mali-
nowymi kozackimi sztandara-
mi udała się do sąsiedniej wsi 
na wiec, gdzie miano omawiać 
oczekiwane zmiany w regula-
minie wyborów. Praworząd-
ni mieszkańcy Ladzkiego taką 
samą zorganizowaną kolumną 
wrócili do swej wioski. Prawa 
nikt nie naruszył, ale starosta 
uznał działania mieszkańców 
wioski za niesankcjonowaną 
akcję polityczną i zażądał wy-
dania organizatorów. Trzeba 
zaznaczyć, że starosta celowo 
określił malinowe sztandary 
jako „czerwone”, co nadało całej 
akcji znaczenia socjalnego. Na 
tle licznych informacji w pra-
sie o krwawych ekscesach re-
wolucji rosyjskiej 1905–1907 

roku, wspomnienie „czerwo-
nego” koloru sztandarów wy-
woływało szczególną uwagę ze 
strony władz. Wieczorem 28 
lutego 1906 roku do Ladzkiego 
przybyło20 żandarmów i za-
częły się areszty uczestników 
demonstracji. Rano aresztowa-
nych zebrano na placu, do któ-
rego zeszli się też mieszkańcy 
wsi. W pewnej chwili Juliana 
Derkacz próbowała zabrać z po-
śród aresztantów swego syna 
Mychajła. Wywołało to za-
mieszki, które żandarmi uznali 
za próbę odbicia zatrzymanych. 
Żandarmi zaczęli strzelaninę, 
w wyniku której zastrzelono 
trzy osoby, a kilka raniono. Zgi-
nęli wówczas Ilko Szumaga, lat 
27, Anna Derkacz, matka sied-
miorga dzieci, lat 40 i Mychajło 
Beztylny, lat 55.

Jak opowiadał Siczyński, 
w chwili, gdy dowiedział się 
o zajściu w Ladzkim, znajdo-
wał się w towarzystwie kil-
ku studentów ukraińskich 
w dzielnicy Prater w Wied-
niu. Ktoś z kolegów wskazał mu 
namiestnika Galicji Andrzeja 
Potockiego, który szedł przed 
nimi. Siczyński nawet nie zdą-
żył go dobrze obejrzeć. W tej 
chwili przyszły zabójca po raz 
pierwszy powiązał bezprawie 
i krzywdy ukraińskich chło-
pów z przedstawicielem cesarza 
w Galicji, reprezentującego też 
według niego władzę Polaków.

Pod koniec wiosny kolejne-
go 1907 roku, podczas wizyty 
do Lwowa, Siczyński odwiedził 
swego brata ciotecznego, który 
przebywał w szpitalu. Na ko-
rytarzu szpitala młody student 
zobaczył ofiary kolejnej chłop-
skiej manifestacji we wsi Ho-
ruckie w pow. drohobyckim, 
gdzie 24 maja 1907 roku od kul 
żandarmów zginęło czworo 

mieszkańców, a dziewięcio-
ro zostało rannych. Jak twier-
dził Siczyński, kilkoro rannych 
miało rany postrzałowe od tyłu, 
czyli strzelano do nich, gdy już 
zaczęli uciekać. Jak mówił po-
tem, na ten widok znów przy-
pomniał mu się namiestnik Ga-
licji. Na rozprawie natomiast 
twierdził, że chociaż pierwsza 
myśl o zabójstwie namiestnika 
pojawiła się po wydarzeniach 
w Ladzkim i Horuckim, to po 
pewnym czasie odpędził ją od 
siebie.

Do tej myśli Siczyński po-
wrócił po wyborach do Sejmu 
Krajowego w 1908 roku. Opu-
blikowane wyniki wyborów 
wywołały olbrzymie oburzenie 
wśród Ukraińców galicyjskich. 
Są świadectwa, że sam Potocki 
był niemile zdziwiony, że sta-
ło się tak za jego milczącą zgodą. 
Wracając do Lwowa z Wiednia 
hrabia pojechał do Stryja, gdzie 
mieszkał jeden z przywód-
ców ukraińskich narodowców, 
Jewhen Oleśnicki. Zrobił mu 
wówczas ugodową propozycję 
– pozbawienia mandatów kilku 
moskalofilów, a na ich miejsce 
miał wprowadzić kandydatów 
od partii ukraińskich. Oprócz 
tego zaproponował Ukraiń-
com posadę drugiego wiceprze-
wodniczącego Krajowej Rady 
Szkolnej, co miało poprawić stan 
ukraińskiego szkolnictwa. Aby 
zainteresować osobiście samego 
Oleśnickiego, Potocki zapropo-
nował mu posadę wicemarszałka 
Sejmu Krajowego. Wizyta ta zo-
stała przyjęta przez ukraińskiego 
polityka z entuzjazmem i obiecał 
przekonsultować te propozycje 
z innymi ukraińskimi polityka-
mi. Jeszcze tego dnia przybył do 
Lwowa, aby przeprowadzić kon-
sultacje w swojej partii.

Większość historyków, 
którzy wspominają tę wizy-
tę Potockiego u Oleśnickiego, 
podkreślają potencjalnie pozy-
tywne jej znaczenie dla polity-
ki ukraińskiej, a przy tym zu-
pełnie nie biorą pod uwagę, że 
unieważniała mandaty deputo-
wanych-moskalofilów, co mogło 
zostać ocenione jako przyzna-
nie się namiestnika do swego 
udziału w falsyfikacji wyborów, 
a jednocześnie ujawnić istnie-
nie zakulisowych gier w wy-
borach w Galicji. Siczyński nic 
o tej rozmowie Potockiego z Ole-
śnickim naturalnie nie wiedział. 
Na sądzie stwierdził, że swoim 
czynem chciał zwrócić uwagę 
Wiednia na sytuację w Galicji 
i tym samym doprowadzić do 
„zmiany systemu”. W później-
szych wspomnieniach nato-
miast twierdzi, że stało się tak 
z powodu jego fałszywego obra-
zu sytuacji w Galicji po wybo-
rach 1908 roku.

– Widać, że hrabia Potoc-
ki prowadził poważną grę. Po 
pierwsze – chciał wprowa-
dzić do Sejmu reakcjonistów 
i zaprzepaścić wszelkie pró-
by zmiany wyborczego prawa; 
po drugie – zastraszyć przez 
to ukrainofilów we Wiedniu 
i zmusić ich do ugody z rządem. 
Bo im więcej wzrastać będą 
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nastroje rusofilskie w Galicji, 
tym bardziej Ukraińcy w Wied-
niu będą lojalni i sprowadzą do 
minimum swe żądania. Pójdą 
śladem polityki rządu, skom-
promitują się przed ludnością, 
która ich wybierała oczeku-
jąc pewnego radykalizmu. Po-
lak Ziemiałkowski w swych 
wspomnieniach zrobił bardziej 
cyniczne wyznanie, że Pola-
cy w Wiedniu straszyli rząd 
galicyjskim moskalofilstwem, 
zapewniając, że jedynie oni 
popierają Ukraińców, że po-
lityczną moralność polskiej 
szlachty cechuje przewrotność 
jezuitów: straszą we Wiedniu 
rusofilstwem, a w Galicji popie-
rają je w celu dezorganizacji sił 
ukraińskich – pisał Siczyński.

Młodzieniec opowiadał póź-
niej, że ostatecznie ku zamia-
rowi zamachu popchnęło go 
powiadomienie w prasie o tym, 
iż cesarz miał stwierdzić, że 
wybory w Galicji przebiegały 
spokojnie. Po zamachu prasa 
polska starała się przedstawić 
Siczyńskiego jako nieodpo-
wiedzialnego i niedojrzałego 
młodzieńca, który stał się ofia-
rą manipulacji. Gazety podkre-
ślały, że wielki wpływ miała na 
niego prasa ukraińska, która 
całą odpowiedzialność za wy-
niki wyborów przekładała na 
Potockiego. 

–Czy to namiestnik był wi-
nien, że w Koropcu biła się ze 
sobą dzicz hajdamacka i że je-
den z tej dziczy rzucił się na 
żandarma, który, broniąc swego 
życia, zabił Kagańca? Lub czy to 
z powodu namiestnika, w cza-
sie wyborów do Państwowej 
rady ruskiej chłopstwo we wsi 
Ladzkie rzuciło się na wojsko, 
konwojujące do więzienia prze-
stępców, bo nikczemność, pod-
łość i przestępstwo – to samo 
ich życie, ich główne wartości 
– doszukiwała się rosyjskich 
źródeł w uczynku młodego 
ukraińskiego studenta „Gazeta 
Lwowska”, pisząc tak o świad-
ku, który w piątek 10 kwietnia, 
dwa dni przed zamachem, wi-
dział Siczyńskiego we Lwowie 

na Wałach Hetmańskich w to-
warzystwie dwóch młodych lu-
dzi, ubranych w mundury 
rosyjskich studentów. Sam Si-
czyński miał spacerować po 
mieście w czarnym kapeluszu 
i czerwonym krawacie. Jak Si-
czyński sam pisał później we 
wspomnieniach, polityczne 
zabójstwo „na sposób rosyjski”, 
samą ideę zamachu mógł zapo-
życzyć nie tylko od rosyjskich, 
ale i od polskich rewolucjoni-
stów. Dwa miesiące przed za-
machem zakończyła się sądowa 
epopea z uniewinnieniem pol-
skiej rewolucjonistki Wandy 
Krahelskiej, która 18 sierpnia 
1906 roku próbowała zabić ro-
syjskiego generał gubernatora 
Georgija Skalona. Zamach nie 
udał się – gubernator ocalał. 
Terrorystka uniknęła aresz-
towania i nielegalnie uciekła 
do Galicji. Przez pewien czas 
mieszkała we Lwowie, potem 
przeniosła się do Krakowa. Na 
żądanie Rosji kobietę areszto-
wano. Jednak sąd przysięgłych, 
obradujący 17-18 lutego w Wa-
dowicach uniewinnił ją. Stało 
się tak, pomimo że Krahelska 
nie zaprzeczała swego udziału 
w próbie zabójstwa warszaw-
skiego generał gubernatora. 

Proces odbywał się na fali wiel-
kiego emocyjnego uniesienia 
Polaków w Galicji. Uwolnioną 
na sali sądowej zamachowczy-
nię powitały tysiące ludzi, któ-
rzy specjalnie dla niej ustawili 
przed gmachem sądu triumfal-
ną arkę. W słowie końcowym 
przewodu sądowego – co po-
dały wszystkie polskie gazety 
Galicji – adwokat Krahelskiej 
podkreślił: „ Tam, gdzie toczy 
się walka o prawa narodu, tam 
zanika prawo kryminalne… 
Nikt nie uwierzy, że oskarżona 
jest przestępcą, jest ona –polską 
bohaterką!”.

Samą chwilę podjęcia de-
cyzji o zamachu Siczyński tak 
wspominał:

– Nie miałem żadnej we-
wnętrznej walki, ani wątpli-
wości. Decyzję podjąłem w trzy 
sekundy: zrobię tak, jak chcę. 
Dlatego, że tak chcą wszyscy. 
W powietrzu unosiła się po-
trzeba tego czynu. W Galicji na-
wet przed laty mówiono o tym. 
Jak tak dalej pójdzie, to trzeba 
będzie użyć rosyjskich metod. 
Nawet byłoby dobrze, gdyby 
5-6 uzbrojonych ludzi poszło do 
Sejmu i wystrzelało tam mózgi 
polskiej szlachty, może zginę-
łoby ze 30 osób, przewodzących 

szlachcie, sycącej się złością 
i przyjemnością ucisku nad 
nami. Czyni to garstka jedno-
stek, a większość szlachty – to 
przeciętni, inercyjni ludzie – 
nie mają nic do tego, są jedynie 
narzędziem w rękach przy-
wódców. Zniszczenie przy-
wódców szlachty może zmieni 
okoliczności”.

Decyzję o zamachu na Po-
tockiego ukraiński student 
podjął po trudnym psycholo-
gicznym kryzysie, który prze-
żył w na przełomie 1907 roku. 
W tym czasie Siczyński był 
w złym moralnym stanie, z to-
warzyszącymi mu myślami sa-
mobójczymi. Kryzys rozpoczął 
się po samobójstwie starsze-
go brata Mstysława. Depresja 
młodzieńca nasilała się również 
z powodu obcowania z kilkoma 
rówieśnikami, mającymi myśli 
samobójcze. Sądząc z korespon-
dencji Siczyńskiego, w jego oto-
czeniu były co najmniej cztery 
osoby o podobnych poglądach. 
W pewnej chwili, przekonany, 
że życie nie ma sensu, Siczyń-
ski zdecydował nie po pro-
stu popełnić samobójstwo, lecz 
ofiarować swe życie dla idei. 
W liście do Mychajła Hruszew-
skiego Siczyński pisał: 
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„Wielce szanowny Panie 
Profesorze!

Zwrócił Pan uwagę, że ostat-
nimi czasy zdarzyło się po-
między naszą młodzieżą wiele 
samobójstw, jedno po drugim… 
Rzeczywiście ostatnia jesień 
i zima przyniosły pięć wy-
padków, a wiosna miała przy-
nieść kolejne. Rok po śmierci 
mojego brata chciał zastrzelić 
się mój przyjaciel, którego ko-
cham bardziej niż siebie, zna-
ny Panu Mykoła Cegliński. Ja 
zdecydowałem się odebrać so-
bie życie w tym dniu, co i mój 
przyjaciel… nie mogę żyć bez 
Mykoły, gdyby się pośpieszył, 
to przyszłaby kolej i na mnie, 
a może i dalej… o siebie byłem 
pewny, o W., N. i T. domyślałem 
się i bałem… Wówczas, gdy sta-
łem jedną nogą po tamtej stro-
nie świata i czułem, że będę 
miał naśladowców, wznowiła 
się we mnie myśl o zabójstwie 
hrabiego Potockiego. Rozwi-
jała się ona przez ostatnie dwa 
lata, tak jak przedstawiłem to 
na rozprawie. Ostatnią przy-
czyną nie była śmierć Kagań-
ca, lecz zagrożenie śmiercią 
mego przyjaciela i mnie. O tym 
nie mówiłem ani moim adwo-
katom, ani na rozprawie, bo nie 
chcę zakrywać obiektywnych 
przyczyn zamachu subiek-
tywnymi” – pisał w liście do 
swego profesora.

Na sądzie Siczyński twier-
dził, że nie miał osobistej wro-
gości do Andrzeja Potockiego, 
jak i nie odczuwał nienawiści 
do narodu polskiego, a jedynie 
do polskiej warstwy rządzącej, 
która, według niego, działała 
na szkodę i zgubę jednocze-
śnie narodu polskiego i ukra-
ińskiego. Są podstawy uwa-
żać, że te wypowiedzi były 
prawdziwe. Pośród przyjaciół 
z gimnazjum i uniwersyte-
tu było wielu Polaków, Ży-
dów i austriackich Niemców. 
Jak już wspominałem, w cza-
sie kampanii wyborczej 1907 
roku do parlamentu agitował 
on na rzacz polskiego polityka 
żydowskiego pochodzenia.

Siły ukraińskie przechwyciły 
rosyjski transport amunicji 
artyleryjskiej, nie byłoby 
to nic nadzwyczajnego 
po tak długim czasie 
prowadzenia walk, gdyby 
nie to jakiego rodzaju są 
to pociski, a są to 2K25 
Krasnopol. Jest to rosyjska 
amunicja precyzyjna, 
będąca odpowiednikiem 
amerykańskiego 
Copperhead.

Pocisk Krasnopol przezna-
czony jest do haubic kalibru 152 
mm: D-20, 2S3M, 2S19 i 2A65 
Msta-B. Szacuje się, że jego uży-
cie zmniejsza zużycie amuni-
cji 5–10 razy w porównaniu ze 
zwykłymi pociskami odłam-
kowo-wybuchowymi i skraca 
o 10–15 razy czas na wykonanie 
zadania ogniowego. Procentowa 
szansa trafienia celu określana 
jest na ok. 90%, a błąd trafienia 
przy strzelaniu z zasięgu 20 km 
teoretycznie wynosi około 1 m.

W skład systemu precyzyj-
nego uzbrojenia Krasnopol (in-
deks GRAU 2K25) wchodzą:

– dwuczęściowy pocisk 
odłamkowo-burzący (korygo-
wany) 30F39 Krasnopol kal. 152 
mm z półaktywną laserową gło-
wicą naprowadzania 9E421;

– „podświetlacz” celu, czy-
li wskaźnik-dalmierz (np. typu 
1D15, 1D20, 1D22, 1D29 (LCD-
-3M) itd.); 

– system łączności.
Amunicja ta była używa-

na przez armię rosyjską m.in. 
w Syrii, gdzie wraz z trwaniem 
konfliktu zwiększano udział 
tych pocisków w walkach. 
W chwili obecnej wiadomo, że 
poza kontyngentem rosyjskim, 
pocisków tego typu używały 
również pododdziały syryjskie 
i irańskie. Pocisków Krasno-
pol używano w czasie ciężkich 
walk z Daesh we wschodniej, 
pustynnej Syrii. Pociskiem 
Krasnopol zlikwidowano jakoby 
bojowników, którzy 31 grudnia 

2017 r. ostrzelali z moździerza 
bazę w Hmejmim. W związ-
ku z tym, jako odwet, zorga-
nizowano specjalną operację, 
w wyniku której pododdział sił 
specjalnych wykrył bojowni-
ków na zachodniej granicy pro-
wincji Idlib. W momencie, kie-
dy bojownicy przesiadali się do 
mikrobusu uderzył w nich po-
cisk Krasnopol, co zostało zare-
jestrowane z bezzałogowca.

Krasnopoli używano rów-
nież podczas ćwiczeń Zapad-21, 
gdzie używano jej do likwidacji 
celów wcześniej wykrytych 
przez bezzałogowe aparaty la-
tające jak Orłan-10. W trakcie 
tamtych manewrów strzelania 
amunicją Krasnopol prowadzo-
no na dystansie od 10 do 16 km.

Utrata przez Rosjan tak cen-
nego typu efektorów jest dużą 
stratą, a będzie jeszcze większą, 
gdy zostanie on użyty przez 
stronę ukraińską do ostrzeli-
wania wrogich pozycji.
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Ukraińcy zdobyli rosyjską amunicję precyzyjną

– 85 z 90 haubic M777 zostało 
już wysłanych z USA na 
Ukrainę – poinformował 
w poniedziałek przedstawiciel 
Pentagonu. Jak dodał, 
w obsłudze dział przeszkolono 
też ponad 300 ukraińskich 
artylerzystów. Resort 
ma również informacje, 
że rosyjscy żołnierze 
nie wykonują rozkazów 
przełożonych.

Jak powiedział urzędnik 
podczas briefingu na temat 
sytuacji wojennej, wysłanych 
zostało też na Ukrainę 110 tys. 
z obiecanych 184 tys. poci-
sków kalibru 155 mm. W po-
niedziałek w sieci pojawiły się 
pierwsze filmy wideo mające 
pokazywać działanie haubic na 
froncie w Donbasie.

Przedstawiciel Pentago-
nu zaznaczył, że z obsługi dział 
przeszkolono już ponad 300 
ukraińskich żołnierzy i trwa 

szkolenie kolejnych 50. Do-
dał, że w ciągu ostatniej doby 
dostarczono 13 partii sprzętu 
wojskowego na Ukrainę z sied-
miu krajów, w tym m.in. pojaz-
dy Humvee.

Odnosząc się do stanu ro-
syjskiej ofensywy na wscho-
dzie kraju, przedstawiciel mi-
nisterstwa obrony USA ocenił, 
że Rosjanie czynią minimalne 
postępy w Donbasie i są nadal 
wypychani spod Charkowa. Do 
Donbasu ściągnięto też więk-
szość wojsk z Mariupola, gdzie 
według Pentagonu zostały dwie 
batalionowe grupy taktyczne, 
czyli mniej niż 2 tys. żołnierzy.

Jak dodał urzędnik, Rosja 
nadal ma problemy z logistyką 
i wyżywieniem swoich wojsk 
w Donbasie, a USA mają infor-
macje sugerujące, że oficerowie 
i żołnierze nie wykonują roz-
kazów dowódców lub nie wy-
konują ich „ochoczo”.

ŹRÓDŁO: DEFENCE24.PL

Pentagon: prawie wszystkie haubice M777 
dotarły już na Ukrainę
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TEKST I ZDJĘCIA  
DMYTRO ANTONIUK

Początek kwietnia 2022 r. 
Kijów i znowu Podole:  
wśród zabytków 
starożytności

1 kwietnia, wieczór w mojej 
dzielnicy w Kijowie. Wycho-
dzę na spacer przed godziną 
policyjną. Nie widziałem tego 
miejsca takim nawet na po-
czątku pandemii covidu dwa 
lata temu: zupełnie opustosza-
łe ulice w półmroku, niebieska 
mgła, zamknięte i zaśmiecone 
liśćmi wejście do metra, rzad-
kie światła w oknach. Wszyst-
ko to robi przygnębiające wra-
żenie. Ale, z drugiej strony, nie 
słychać strzelaniny, jak to było 
we wszystkich poprzednich 
wizytach tutaj. W ciągu go-
dziny marszu spotykam tylko 
dwie osoby. Od czasu do czasu 
do głowy wkradają się głupie 
myśli o wrogich sabotażystach, 
którzy mogą cię tu zabić tylko 
dla zabawy. Ale napięcie łago-
dzi kilka kotów, które wydają 
się mieszkać dużą rodziną pod 
jednym z ganków. Widać, że lu-
dzie je tu karmią, futrzaki zaś 
nie uciekają ode mnie.

Kolejne dni spędzam znowu 
w trasie. Zabieram rodziców 
do Kamieńca na kilka dni, aby 
wrócić z żoną do Kijowa. Je-
dziemy do wsi Noskowce w ob-
wodzie winnickim. Częściowo 
zachował się tu na wpół spalony 
pałac Potockich, którzy pod ko-
niec XIX wieku zmuszeni byli 
go sprzedać rosyjskim właści-
cielom ziemskim. Skoro tu je-
stem, chcę zaktualizować moje 
zdjęcia podobnych miejsc do 
ewentualnego przedruku mo-
jej książki o polskich rezyden-
cjach, którą planowałem opu-
blikować akurat w tym roku 
2022.

Już w Kamieńcu zastałem 
tak piękny zachód słońca, że 
pomimo głośnego szczekania 
podwórkowych i ulicznych 
psów pobiegłem do dzielnicy 
Polskie Folwarki, by fotografo-
wać w pomarańczowych pro-
mieniach „złotej godziny” ka-
tolicką fasadę miasta z katedrą 
św. Piotra i Pawła, klasztorem 
franciszkanów i innymi. O dzi-
wo, w poprzednich podróżach 
nie byłem w tych ładnych, wą-
skich uliczkach prywatnych 
domków, gdzie na elewacjach 
ozdobne wielobarwne kafel-
ki wskazują na wpływy są-
siedniej Mołdawii i Bukowiny, 
gdzie ludzie uwielbiają wszyst-
ko, co kolorowe. Myślę sobie, 
że chciałbym tu zamieszkać, 
a na pewno miałbym na ścianie 
domu taką płytkę, która mie-
niłaby się kolorami w promie-
niach zachodzącego słońca.

Następnego dnia cała ro-
dzina udaje się na krótką wy-
cieczkę do twierdzy Chocim, 
której jeszcze nie zwiedzili mój 
ojciec i mama żony. Tutaj zadzi-
wia prawie pusty duży parking, 
który zawsze był całkowi-
cie wypełniony samochodami 

i autokarami. Opowiadam ro-
dzicom historię warowni 
i widzę, że słucha mnie rów-
nież inna rodzina. Zapoznaję 
się z nią. Pochodzą z Charko-
wa. Nie mają już mieszkania – 
zbombardowane. Co dalej – nie 
wiedzą. Mężczyzna, kobieta 
i dwoje dzieci. Staram się opo-
wiadać i pokazywać tak, żeby 
choć na chwilę zapomnieli 
o swoim nieszczęściu.

Tata jest bardzo zadowolo-
ny z ujrzenia twierdzy. Rzad-
ko okazuje podziw dla tego, co 
widział, więc bardzo się cieszę, 
że mogłem mu pokazać tę perłę. 
Zawsze chciałem podróżować 
z tatą i wydaje się, że marze-
nie się spełniło, ale podróżuje-
my dziś niezupełnie z własnej 
woli…

7– 8 kwietnia 2022
Irpień, Horenka, Hostomel: 

oczy nie wierzą temu, co widzą
Znowu w Kijowie. Całą ro-

dziną i mam nadzieję, że nie 
będziemy musieli znów ucie-
kać. Oficjalne media podają, 
że obwody kijowski i czerni-
howski zostały już całkowicie 
wyzwolone. Aż nie mogę w to 
uwierzyć. Do niedawna słysza-
łem strzały i widziałem poża-
ry z balkonu mojego domu. Te-
raz cisza. Ta cisza jest dziwnie 
przerażająca. Do kanonady już 
się przyzwyczailiśmy.

Żona wciąż boi się przeby-
wać w Kijowie. Jest zagubiona 
nawet we własnym mieszka-
niu. Wydaje się, że wszystko 
jest nadal takie samo, lecz alar-
my przeciwlotnicze i zaklejo-
ne okna sprawiają, że się wra-
ca do rzeczywistości ze swego 
mikrokosmosu.

Wieczorem idziemy z nią na 
spacer przed domem. Nie ma już 
przygnębiającej mgły, na uli-
cach jest trochę więcej ludzi, 
ale wciąż bardzo mało oświe-
tlonych okien. Na jednym ze 
skrzyżowań widzimy nowy 
krzyż w ziemi. Grób? Zbliża-
my się. Na krzyżu zdjęcie puti-
na, rok jego urodzenia i podpis 

„zdechł w 2022 roku”. Oby tak 
się stało.

Muszę jechać do Irpienia, 
Buczy, Hostomela. W niewy-
tłumaczalny sposób pociąga 
mnie to, ale nie podoba mi się 
to moje pragnienie oglądania 
horrorów. Nie potrafię sobie 
tego wyjaśnić. Władze infor-
mują, że miasta te są zamknię-
te, trwa rozminowywanie, że 
w okolicznych lasach wyłapu-
je się moskali, którzy po pro-
stu zostali porzuceni podczas 
ucieczki. Ale mimo to jadę do 
Romanówki, gdzie był most 
do Irpienia. Przed mostem stoi 
kilka samochodów – dalej nie 
ma przejazdu. Droga, domy, 
cerkiew – wszystko po wybu-
chach min wroga. Zniszczone 
do cna. Pod płotami znajdują 
się dziecięce wózki porzucone 
przez uciekających od ostrza-
łu. Gdzieś tutaj zginęła cała 
rodzina, z wyjątkiem mężczy-
zny, który się trochę spóźnił 
i nie trafił pod eksplozję. Oto 
ten okaleczony, rozdarty most. 
Przed oczy nasuwa się marcowe 
zdjęcie setek cywilów z dzieć-
mi i zwierzętami, stojących 
pod nim, czekających na koniec 
ostrzału. Na środku rzeki, na 
ruinach mostu leży przewró-
cony samochód. Przechodzę 
na drugą stronę i wchodzę na 
most. Jest wiele spalonych lub 
przestrzelonych samochodów, 
które ludzie porzucili chowa-
jąc się pod mostem. Niektóre są 

bez kół – szabrownicy niestety 
już się postarali… Nieco dalej – 
zniszczona stacja benzynowa 
z przewróconym samochodem 
w wyniku eksplozji. Wypadały 
z niego naprędce zebrane rze-
czy: ubrania, buty, karma dla 
zwierząt. Widzę dużo zniszczo-
nych drogich samochodów. Lu-
dzie pewnie oszczędzali na nie 
przez całe życie…

Mój przyjaciel M. i ja jeste-
śmy w Horence pod Kijowem. 
Przejeżdżamy przez Pusz-
czę-Wodycę, gdzie 23 lutego 
w drodze od źródła znaleźliśmy 
z córką cudownego szczenia-
ka. To piękna stara podmiejska 
dzielnica kijowskich domów 
letniskowych. Są tu wspania-
łe dwory z początku XX wieku. 
Na szczęście znane mi domy są 
nienaruszone, ale niektóre bu-
dynki zostały zniszczone przez 
eksplozje. Jedziemy do sąsied-
niej Horenki. Tu naprawdę bie-
da. Tyle domów zniszczonych, 
wszystko okaleczone. Wróg tu 
nie dotarł, ale bez przerwy cha-
otycznie strzelał do wioski, nie 
zważając na cywilów. Pozna-
jemy starszą panią Irinę, któ-
ra opowiada o tym, jak przyle-
ciały tu wrogie pociski. Jeden 
z nich wystaje prosto z asfaltu. 
Pamiętamy, że niebezpiecznie 
jest tu chodzić i uważamy na 
każdy nasz krok. Przy jednym 
z domów stoi babcia. Podcho-
dzę, witam się, pytam, czy cze-
goś nie potrzebuje. „Leki. Różne. 

Na żołądek. Mój mąż leży, cierpi 
na żołądek. Wolontariusze już 
tu byli. Obiecali przynieść le-
karstwa, ale nikt nie wrócił”. 
Zapisuję nazwy leków i przy-
rzekam sobie, że dostarczę je tej 
babci. Na przeciwko jej mniej 
więcej ocalałego domu stoi są-
siedni, spalony. Ogień w dziw-
ny sposób nie rozprzestrzenił 
się na jej dom.

Tutaj są same ruiny. Nie ma 
nic: nie ma światła, nie ma 
gazu i wody. W niektórych 
miejscach są pojedyncze oso-
by, które przeżyły ten koszmar 
i teraz naprawiają dachy lub 
wybite okna. Mijamy ogromny 
sklep firmy Kuhne&Nagel, spa-
lony i zniszczony wybuchami 
pocisków. Coś takiego ogląda-
łem jedynie w niektórych fil-
mach. Lecz nawet tam nie było 
obrazów takiego zniszczenia. 
Wyjeżdżamy na resztki mostu 
przez rzekę Irpień w Hostome-
lu. Jedna strona jest całkowi-
cie zniszczona, druga bardzo 
się ugina, ale samochody przed 
nami odważają się jechać. Ze 
strachem, mocno przekrzywie-
ni na bok, przejeżdżamy przez 
ten most. Zaczyna się centralna 
część Hostomelu, który orko-
wie zajęli jako pierwszy, zrzu-
cając tu desant. Zniszczenie, 
pożary, chaos. Chcę obejrzeć 
dom mego przyjaciela, które-
go mieszkanie zostało znisz-
czone pociskiem wroga. Ale na 
drodze są saperzy i nikomu nie 
wolno ruszać dalej. W pobliżu 
znajduje się w połowie znisz-
czona przez pożar dzielnica 
domków, tak zwanych town-
-hausów. Śliczne niegdyś pię-
trowe domy z małymi ogród-
kami. Nawet nazwa tej ulicy 
brzmi – Malownicza. Połowa 
budynków spłonęła, inne zo-
stały splądrowane. Widać, że 
wybito tu drzwi i okna, który-
mi wynoszono niektóre rzeczy 
Na jednym z podwórek leżą za-
bawki, przez zniszczone okna 
widać na ścianach śmieszne 
obrazki z kotami… Bolesny wi-
dok. Z jednego mniej więcej ca-
łego domu wychodzi mężczy-
zna. Mieszkał tutaj i udało mu 
się wyjechać z rodziną. Widzę 
przez okno jego córkę patrzącą 
na nas. Częstujemy go papie-
rosem. Mówi: „Wyjęli drzwi 
i okradli dom. Nasi szabrow-
nicy byli tu po orkach. Ale na 
szczęście – żyjemy. Widzisz, 
ten dom spłonął na samym 
początku. Stoi na podwórku 
zniszczony porsche. Mieszkało 
tam młode małżeństwo. Pod-
czas pożaru kobieta udusiła się 
dymem, a jej mąż oszalał”.

Trudno nam tu cokolwiek 
powiedzieć. Nie da się tego po-
jąć. Jak w XXI wieku cała armia 
może niszczyć cywilów, ich 
mienie, ich godność tylko dla-
tego, że ci ludzie nie chcą być 
posłuszni najeźdźcom? Czy to 
wszystko dzieje się naprawdę?! 
Czy ożywają teraz te wszyst-
kie okropne wspomnienia Li-
twinów, Polaków i Ukraińców 
z zachodniej Ukrainy, dokąd 
przybyli sowieccy żołnierze, 
aby ich „wyzwolić”? Dużo prze-
czytałem o tym. Dziś identycz-
ne są świadectwa tych oto lu-
dzi, którzy takich książek nie 
czytali…
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Od początku rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę 
Centrum Kultury Polskiej 
i Dialogu Europejskiego 
w Iwano-Frankiwsku, 
dawnym Stanisławowie, 
prowadzi działalność 
pomocową.Tuż po 
wybuchu wojny dyrektor 
Maria Osidacz rozmawiała 
z pierwszą damą 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Agatą Kornhauser-Dudą. 
Omówiono wówczas 
zakres niezbędnej 
pomocy humanitarnej 
dla walczącego państwa 
i narodu ukraińskiego.

DANUTA STEFANKO

W pierwsze dni rosyj-
sko-ukraińskiej woj-
ny, kiedy na przej-

ściach granicznych z Polską 
zgromadziło się setki, tysiące 
osób i samochodów, wspólnie 
z Fundacją Wolność i Demo-
kracja we współpracy z Obro-
ną Terytorialną w Mościskach 
w obwodzie lwowskim Centrum 
Kultury Polskiej wspierało lu-
dzi, którzy stali w kolejkach. 
Wolontariusze gotowali cie-
płe posiłki, rozdawali żywność 
i napoje dostarczone z Polski.

– W tym momencie jesteśmy 
potrzebni tym, którzy znaleźli 
się w biedzie, dlatego od pierw-
szych dni wojny zaczęliśmy 
organizować pomoc humani-
tarną, która popłynęła z Pol-
ski. Podtrzymujemy regularny 
kontakt z naszymi partnera-
mi, przyjaciółmi. Listy potrzeb 
ciągle są aktualizowane. Ponad 

11 milionów Ukraińców było 
zmuszonych do opuszczenia 
swoich miejsc zamieszkania, 
więc trzeba pomagać, trzeba się 
wciąż mobilizować – powie-
działa Maria Osidacz, dyrektor 
Centrum Kultury Polskiej i Dia-
logu Europejskiego.

Obecnie, dzięki 
wsparciu partnerów 
i przyjaciół, placówka 
przekazuje wsparcie 
i pomoc humanitarną 
różnym odbiorcom. 
Wypracowana 
sieć kontaktów 
z wolontariuszami na 
Ukrainie pozwala na 
sprawne przekazywanie 
darów batalionom 
wojskowym, obronie 
terytorialnej, policji, 
przesiedleńcom, 
mieszkańcom 
mniejszych i większych 
miejscowości, gdzie 
są prowadzone walki, 

szpitalom, a nawet 
zwierzętom.

– Pomoc jest potrzebna 
w dużych ilościach, ponieważ 
ludzie stracili domy, absolut-
nie wszystko, co nabyli. Bardzo 
się cieszymy, że mamy takich 
partnerów, braci i siostry, któ-
rzy nam pomagają w różnych 
aspektach. Możemy śmiało 
i uczciwie nazywać Polskę na-
szą siostrą, ponieważ w tym 
trudnym czasie nas wspiera. 
Bardzo nam miło, że kontynu-
ujemy współpracę z Centrum 
Kultury Polskiej. Cieszy nas, że 
tutaj ludzie nie są obojętni, kon-
taktują się z nami i pomagają na 
różne możliwe sposoby – powie-
działa Ołeksandra Babecka, kie-
rownik Wydziału Komunika-
cji Społecznej Policji Patrolowej 
w obwodzie iwanofrankiwskim.

Pomoc, która dociera z Pol-
ski, ale też Francji, to głównie 
artykuły spożywcze, żyw-
ność dla dzieci, środki higie-
ny, leki, opatrunki medyczne 
oraz karmy dla zwierząt. Do-
tychczas pomoc przekazana 

przez Centrum Kultury Polskiej 
i Dialogu Europejskiego została 
dostarczona między innymi do 
Kijowa, Charkowa, Białej Cer-
kwi, Czernihowa, Mikołajowa, 
Kramatorska oraz mniejszych 
miejscowości w ich okolicach.

– Pracujemy z ludźmi, którym 
ufamy. Staramy się szukać te 
osoby, które dostarczają, odwożą 
tę pomoc. Trafia ona do różnych 
miejscowości. Zapotrzebowa-
nia na co dzień się zmieniają, ale 
zawsze są aktualne wszystkie 
rzeczy militarne oraz jedzenie 
zarówno dla cywilów, jak i dla 
wojskowych. Cały czas teraz 
słyszę, że Polacy to nasi bra-
cia, że jako pierwsi wyciągnęli 
do nas rękę z pomocą. Te rela-
cje bardzo się ociepliły i to mnie 
bardzo cieszy – powiedziała 
Alina Czirkowa, członek zarzą-
du Centrum Kultury Polskiej.

Partnerami ośrodka pomocy 
potrzebującym są m.in. Funda-
cja Wolność i Demokracja, Fun-
dacja Pomoc Polakom na Wscho-
dzie, Stowarzyszenie Wspólnota 
Polska, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, 
Fundacja „Świat w Naszych Rę-
kach” oraz Fundacja Psia Ekipa. 

Głównym darczyńcą pozostaje 
Kancelaria Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

– Staramy się pomagać 
wszystkim obywatelom Ukra-
iny. Pani Prezydentowa, z jednej 
strony, kieruje pomoc i stara się 
myśleć o tych, którzy są w Polsce, 
a z drugiej strony pamiętamy też 
o tych, którzy zostali na terenie 
Ukrainy.Wysyłamy pomoc m.in. 
do Centrum Kultury Polskiej 
i Dialogu Europejskiego, bo jest 
to miejsce, które dalej żyje, stara 
się działać na rzecz swoich sąsia-
dów, przyjaciół, znajomych, ale 
też nieznajomych, bo czasy woj-
ny wyzwalają w nas chęć pomocy 
wszystkim, bez względu na na-
rodowość, status czy miejsce za-
mieszkania. Jest to potrzeba ser-
ca – powiedział minister Adam 
Kwiatkowski, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP.

Od ponad 70. dni Ukraińcy 
walczą. Polacy na całym świe-
cie wspierają walczącą Ukra-
inę. Wojna ociepliła i wzmocni-
ła relacje tych dwóch narodów. 
Wierzymy, że wspólnymi si-
łami uda się pokonać wroga. 
Przyjdzie czas zwycięstwa, od-
budowy i rozkwitu.

Działalność pomocowa Centrum Kultury Polskiej 
i Dialogu Europejskiego

Brak przekazów na żywo 
z Placu Czerwonego 
w telewizjach na świecie, 
znane i skompromitowane 
pojazdy wojskowe 
przejeżdżające wzdłuż 
Kremla, anulowanie części 
lotniczej pokazu oraz mdłe 
przemówienie osamotnionego 
Putina, to krótkie streszczenie 
parady wojskowej, jaka 
zgodnie z tradycją została 
przeprowadzona 9 maja 2022 
roku w Moskwie.

W ostatnim tygodniu mogło rzeczy-
wiście dziwić anormalne zaciekawienie 
całego świata tym, co Putin powie 9 maja 
2022 roku na Placu Czerwonym w czasie 
Parady Zwycięstwa. Tymczasem śledząc 
to co wcześniej było wygłaszane z tej oka-
zji, wiadomo było, że rosyjski prezydent 
jak zawsze... będzie tylko kłamał. I tak się 
rzeczywiście stało. Natomiast sama uro-
czystość nikogo tak naprawdę już nie in-
teresowała, a bardziej wzbudzała zażeno-
wanie, przechodzące także w obrzydzenie.

Atmosfera panująca na Placu Czerwo-
nym musiała być zaskoczeniem nawet dla 
samego Putina. Brak przywódców innych 

państw w jego otoczeniu musiał być wielkim 
ciosem dla człowieka, który ma manię wyż-
szości. Dodatkowo Putin musi sobie zdawać 
sprawę, że coraz więcej ludzi, w tym w Rosji, 
widziało na Placu Czerwonym nie żołnie-
rzy, ale sołdatów: morderców, gwałcicieli, 
złodziei i raszystów. Zamiast podziwu, jaki 
wcześniej towarzyszył defilującym podod-
działom, teraz w przekazach światowych 
widać było odrazę i uśmiech politowania nad 
armią, która dostaje baty od teoretycznie 
słabszych ukraińskich sił zbrojnych.

Dlatego jedynym punktem uroczysto-
ści, na który rzeczywiście oczekiwano, była 
oficjalna przemowa Władimira Putina. Spo-
dziewano się różnych rzeczy: oficjalnego 
wypowiedzenia wojny Ukrainie i rozpoczęcia 
powszechnej mobilizacji, uznania Donbasu 
za terytorium Rosji, zapowiedzi użycia broni 
jądrowej, wypowiedzenia wojny Mołdawii, 
itp. W rzeczywistości Putin mówił dłużej niż 
w poprzednich latach i praktycznie tak samo.

Po pierwsze wskazywał, że Federacja Ro-
syjska została zaatakowano i trzeba jej bro-
nić. Putin próbował przy tym wyjaśniać, że 
w grudniu ubiegłego roku zaproponował za-
warcie umowy o gwarancje bezpieczeństwa 
oraz że „Rosja wezwała Zachód do uczci-
wego dialogu, poszukiwania rozsądnych, 
kompromisowych rozwiązań i wzajemnego 

uwzględniania interesów”. Według niego to 
jednak nie zostało zaakceptowane: „państwa 
NATO nie chciały nas słuchać, co oznacza, że 
w rzeczywistości miały zupełnie inne plany”.

Plany te zgodnie z logiką Putina miały 
obejmować: 
• przygotowania do kolejnej akcji 

karnej w Donbasie, do inwazji na 
„nasze historyczne ziemie, w tym 
na Krym”;

• ogłoszenie przez władze w Kijowie 
możliwość nabycia broni jądrowej;

• aktywny rozwój militarny przez 
NATO terytoriów sąsiadujących 
z Rosją;

• pracę setek zagranicznych dorad-
ców na Ukrainie:

• regularne dostawy najnowocze-
śniejszej broni z krajów NATO.
To właśnie dlatego: „Rosja z wyprze-

dzeniem odparła agresję”.
Po drugie po raz kolejny okazało się, że 

Putin to raszysta i w jego głowie nie istnie-
je pojęcie Ukraina i naród ukraiński. W cza-
sie całego, długiego przemówienia, słowa: 
„Ukraina” i „ukraiński” nie padły ani razu. 
Nie ma więc żadnej wątpliwości, kto tak na-
prawdę stoi za zorganizowaną eksterminacją 
Ukraińców. Putin nie mówił więc o wojnie na 
Ukrainie, za to wspominając sześciokrotnie 

o Donbasie. Dla niego „Donbasem” są więc 
również tereny na zachód od Dniepru, w tym 
takie miasta jak Kijów i Lwów.

Ostatecznie z Moskwy 
do świata popłynął 
obraz człowieka, 
który cynicznie dąży 
do eksterminacji 
narodu ukraińskiego 
i zniszczenia 
suwerennego 
europejskiego państwa. 
Obraz człowieka, 
który wciągnął Rosję 
w krwawą wojnę, 
twierdząc przy tym, że 
„nigdy nie zrezygnujemy 
z miłości do Ojczyzny, 
wiary i tradycyjnych 
wartości, obyczajów 
naszych przodków, 
szacunku dla wszystkich 
narodów i kultur”.

Dlatego w czasie całej defilady Władi-
mir Putin na pewno nie był tym, którego 

można określić pojęciem „zwycięzca”. 
W jego słowach i działaniach można było 
wyczuć wyraźne problemy, które już za-
czynają się pojawiać w Federacji Rosyj-
skiej. I nie chodzi jedynie o brak wojsko-
wych nowinek technologicznych, którymi 
zawsze chwalono się w majowych defila-
dach, co może wskazywać na coraz więk-
szą przepaść dzielącą rosyjską armię od sił 
zbrojnych krajów zachodnich i Chin.

Zwraca się natomiast uwagę na odwoła-
nie części lotniczej parady przy słonecznej 
pogodzie i lekkim zachmurzeniu, co zostało 
od razu odebrane, jako strach Putina przed 
zamachem wykonanym z powietrza – rze-
czywiście nie do zatrzymania w warunkach 
Placu Czerwonego. Z kolei zapowiedź spe-
cjalnego dekretu prezydenckiego mającego 
wspomóc „krewnych i przyjaciół” zabitych 
sołdatów, świadczy o tym, że dotychcza-
sowe wsparcie, którym się tak chwalono, 
okazało się niewystarczające. Być może 
protesty „matek i żon ruskich sałdatów” za-
czynają być w Rosji coraz silniejsze.

Ważniejszy dla nas był też obraz Putina, 
który z nienawiści do innego narodu nie jest 
stanie wypowiedzieć słowa będącego obec-
nie na ustach całego świata: Ukraina.

ŹRÓDŁO: MAKSYMILIAN DURA, 
DEFENCE24.PL

Rosyjska klęska na Placu Czerwonym
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Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego
Kościół rzymskokatolicki we Lwowie w latach 1945–1991 (cz. 6)
Ks. Zygmunt Hałuniewicz 
ze Lwowa podtrzymywał 
stały kontakt z kilkoma 
kapłanami archidiecezji 
lwowskiej w Polsce, 
m.in. z administratorem 
apostolskim w Lubaczowie 
bpem Janem Nowickim 
i duszpasterzem chorych 
ks. Janem Szurlejem. 
MARIAN SKOWYRA

Zachowane listy od ks. Jana 
Nowickiego do ks. Zyg-
munta Hałuniewicza z lat 

1965–1972 zostały w 2021 roku 
opublikowane  przez ks. Józe-
fa Wołczańskiego. Zachowała 
się również relacja o przekazie 
pieniężnym dla uwięzionego 
w łagrach sowieckich ks. Hału-
niewicza z Krakowa, od księży 
lwowskiej archidiecezji Bole-
sława Grudzieńskiego i Włady-
sława Matusa. Jak podawał 
ks. Józef Wołczański „Niezna-
ne bliżej zabiegi (o zwolnienie 
z łagrów ks. Hałuniewicza) miał 
również prowadzić w Krakowie 
abp Eugeniusz Baziak”, co rów-
nież świadczyło o jego dobrym 
obeznaniu z sytuacją religijną 
we Lwowie.

Ks. Hałuniewicz przyjmował 
również wizyty sporadycznie 
przybywających do Lwowa ka-
płanów z Polski, choć sam mimo 
wielu zaproszeń nigdy nie opu-
ścił granic ZSRR. Prawdopo-
dobnie w 1970 roku przesłał 
poufną drogą pismo do Stolicy 
Apostolskiej, informując papie-
ża Pawła VI o sytuacji Kościo-
ła we Lwowie. „W odpowiedzi 
otrzymał list sekretarza Rady 
ds. Publicznych Kościoła dato-
wany 9.IX.1970 r. z podzięko-
waniem oraz darami od papie-
ża. Były to: egzemplarz Nowego 
Testamentu z autografem Pawła 
VI, błogosławieństwo apostol-
skie oraz kielich mszalny”.

Również bp Jan Nowicki jako 
formalny zwierzchnik archi-
diecezji lwowskiej poczuwał się 
do troski o kapłanów przeby-
wających na obszarze Związku 
Sowieckiego, choć sam nigdy 
nie skorzystał z okazji, aby od-
wiedzić Lwów, mimo zaproszeń 
kierowanych doń przez daw-
nego kanclerza ks. Zygmunta 
Hałuniewicza. „Na Bukowinie 
mieszkała przecież jego umie-
rająca już wówczas siostra – 
pisał ks. Józef Wołczański – co 
mogło dlań stanowić mocną 
motywację do podjęcia podró-
ży nie tylko o charakterze ro-
dzinnym, ale też kościelnym 
dla rozpoznania sytuacji i po-
trzeb lokalnych rzymskokato-
lickich wspólnot. Obawa przed 
dość mało wówczas realnymi 
represjami ze strony władz so-
wieckich powstrzymywała go 
wszakże od podjęcia jakich-
kolwiek prób w tym względzie. 
Ograniczył swoje kontakty 
z kresowymi rodakami do kore-
spondencji oraz przyjmowania 
ich wizyt w Lubaczowie”. Mimo 
to żywo interesował się losami 
ks. Zygmunta Hałuniewicza, 

ks. Ignacego Chwiruta, o. Rafała 
Kiernickiego OFM Conv oraz ks. 
Jana Cieńskiego, proboszcza ze 
Złoczowa. Z szacunkiem wypo-
wiadał się o lwowskich polskich 
lekarzach: dr Irenie Pelczarskiej 
i dr Henryku Mosingu.

Tak o wizycie do Lwowa 
w dniach 17.08.–7.–09.1967 
sprawozdanie złożył ks. Michał 
Banaś (1897–1977) z Opola, któ-
ry podróżował tam z ks. Adolfem 
Maciągiem (1928–1990) z Luba-
czowa. Pod koniec 1967 roku 
Lwów odwiedził ks. Tadeusz Kle-
can (1892–1973). Sam zaś ks. Jan 
Nowicki, mimo że interesował 
się tamtejszymi wydarzeniami, 
„jednak nawet nie podjął pró-
by wyjazdu, zakładając a priori 
tzw. czarny scenariusz. Obawiał 
się bardziej braku możliwości 
powrotu do Polski z wizyty za 
wschodnią granicą, co w kon-
tekście jego wypowiedzi o chęci 
fizycznej pomocy polskich ka-
płanów na Ukraińskiej SSR wy-
daje się groteskowe. Władze so-
wieckie chętniej pozbywały się 
duchownych z własnego teryto-
rium, niż ich zatrzymywały”. 

U autora opracowania za-
chował się wycinek pewnej 
polskojęzycznej gazety, wyda-
wanej we Francji z 18 lipca 1979 
roku, gdzie został zamieszczony 
artykuł mieszkającego wów-
czas w Rzymie ks. Hieronima 
Kwiatkowskiego. W niniej-
szym artykule autor przytacza 
list ze Lwowa, w którym jest 
wyrażona radość z wyboru na 
Stolicę Apostolską papieża Jana 
Pawła II oraz jakichś bliżej nie-
wiadomych nowych otwartych 
placówkach duszpasterskich, 
które w realiach komunistycz-
nych ulegały uszczupleniu, 
a nie zwiększeniu. Na margine-
sach ks. Kwiatkowski własno-
ręcznie dokonał adnotacji, że 
list ten, otrzymany ze Lwowa, 
przekazał osobiście papieżo-
wi. Z racji wyjątkowości arty-
kułu autorstwa ks. Hieronima 
Kwiatkowskiego pt. „Polska 
radość we Lwowie” pragniemy 
przytoczyć go w całości.

„Lwów bynajmniej nie jest 
ubogi w element polski. Do pol-
skości przyznają się oficjalnie 
(na podstawie spisu ludności) 
takie tłumy (dochodzą do 45 ty-
sięcy), jakimi na początku tego 
stulecia w mieście dysponował 
metropolita Andrzej Szeptycki, 
władyka świętojurski. Aby dać 
zatem swoisty wyraz euforii na 
wieść wyniesienia metropolity 
z Krakowa na stolicę apostolską 
w Rzymie obchodzono zaraz 
w październiku 250-lecie tego 
kościoła św. Antoniego, od któ-
rego kluczy piszący nie oddał 
4-tego czerwca 1946 roku, kie-
dy ostatni transport duchow-
nych porzucał to tzw. Wierne 
miasto. 

Z tego więc Grodu (Semper 
Fidelis) znamienne po wizycie 
papieskiej w Polsce nadeszły oto 
słowa pisane w noc świętojań-
ską (24 czerwca 1979 r.):

Jak Go tu wszyscy kocha-
ją. Cieszą się Nim. Za Niego się 

modlą. Już chyba nie ma domu, 
gdzieby nie było Jego portretu 
albo obrazka: chyba – może na 
prowincji. 

A teraz wszyscy są jeszcze 
pod wrażeniem tej wizyty. Cały 
czas słuchaliśmy radia. Czytali 
polskie gazety. Ci, co mieli an-
teny telewizyjne nastawione 
na Polskę – oglądali wszystko 
w telewizji. 

Zdolniejsi układają o Nim 
i dla Niego – wiersze i pieśni. 

...Otwarto tu kilka nowych 
placówek, które obsługują 
młodsi z duchownych: rocznie 
takich 3 do 4 przybywa.

Okazuje się, iż w dzisiejszym 
świecie środków masowego 
przekazu nie tak znów tragicz-
nie bywa w wypadku odcięcia 
od społeczności polskich tam-
tych, co Lwowa mimo wszystko 
nie opuścili”.

Starania o mianowanie 
biskupa dla Lubaczowa po 
śmierci abpa E. Baziaka

Mówiąc o archidiecezji 
z siedzibą w Lubaczowie, na-
leży również dodać, że od 1962 
roku powstały tam niebez-
podstawne obawy o nomina-
cję biskupa po śmierci arcybi-
skupa-wygnańca Eugeniusza 
Baziaka. Szczegółowe relacje 

o tym zawarł ks. Stanisław Bi-
zuń we wspomnianych już nie-
publikowanych zapiskach pt. 
„Śmierć i pogrzeb śp. Ks. Abpa 
Eugeniusza Baziaka i obrazki 
z lat następnych. 1962–1968”. 

Jeszcze w trakcie 
pogrzebu abpa Baziaka, 
który odbył się na 
Wawelu 19 czerwca 
1962 roku, kapłani 
lwowscy z terenów 
Polski zadawali sobie 
pytanie „co będzie 
dalej z archidiecezją 
w Lubaczowie. Kto go 
bodaj tymczasowo 
zastąpi”. Pewne 
spekulacje snuto na 
temat bpa Karola 
Wojtyłę, który 
był przewidziany 
na stanowisko 
wielkiego kanclerza 
i rektora Katolickiego 
Uniwersytetu 
Lubelskiego, 
a równocześnie 
na ordynariusza 
w Lubaczowie. 

Kolejnym omawianym kan-
dydatem na Lubaczów był bi-
skup Wincenty Urban z Wro-
cławia, o którym bp Latusek 
wobec biskupów i duchowień-
stwa miał się wyrazić, że „wła-
ściwie bp Urban nie jest nam tu 
potrzebny”.

Wreszcie trzecia wersja 
podawała, że Lubaczów bę-
dzie stanowił „unię personalną 
z Krakowem, że dla Lubaczowa 
ewentualnie będzie wyznaczo-
ny biskup sufragan”. Z tej też 
racji jako jedyną kandydatu-
rę wysuwano ks. prof. Mariana 
Jaworskiego „przyjaciela abpa 
Wojtyły”. Również tę wersję 
podtrzymał przed śmiercią ks. 
Stanisław Szurek (1885–1964), 
który przekazał: „Powiedzcie o. 
Fidelisowi, niech się nie martwi 
o Lubaczów. Już jest dla Luba-
czowa wyznaczony biskup: ks. 
Marian Jaworski. W swoim cza-
sie będzie to ogłoszone”.

Obawy o Lubaczów były rze-
czywiście uzasadnione. Jeszcze 
w pierwszym roku po śmier-
ci abpa Baziaka ze stanowiska 
wikariusza kapitulnego zre-
zygnował ks. Michał Orliński. 

KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY WE LWOWIE-ZBOISKACH

MINISTRANCI KATEDRY LWOWSKIEJ LUDWIK MARKO (OD PRAWEJ) 
I STANISŁAW DURYS

POGRZEB O. ALOJZEGO KASZUBY. LWÓW 22.09.1977
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Wielu kapłanów, zwłaszcza 
młodych, pod pretekstem choro-
by opuszczało Lubaczów i uda-
wało się do innych diecezji, pro-
sząc tam o inkardynację. Jednak 
po ks. Orlińskim na wikariusza 
kapitulnego 15 czerwca 1964 
roku został mianowany dawny 
rektor seminarium lwowskiego 
w Kalwarii Zebrzydowskiej ks. 
Jan Nowicki, który 19 kwietnia 
1968 roku został przez papieża 
Pawła VI mianowany biskupem. 
W ten sposób udało się urato-
wać dziedzictwo archidiecezji 
lwowskiej na tym skrawku me-
tropolii, co było również waż-
nym aspektem dla nielicznych 
trwających kapłanów po drugiej 
stronie żelaznej kurtyny.

Lwowscy świeccy pomocnicy 
Kościoła

Na początku lat 70. we Lwo-
wie pozostawały dwa czynne 
kościoły rzymskokatolickie. 
W katedrze pracowali wciąż 
dwaj kapłani: o. Rafał Kier-
nicki OFM Conv i ks. Zygmunt 
Hałuniewicz. Jednak jeszcze 
w tym dziesięcioleciu odnoto-
wano znaczące zmiany w ży-
ciu tutejszej parafii katedralnej 
oraz wiernych obrządku łaciń-
skiego we Lwowie. W latach 
70. ks. Hałuniewicz cierpiał na 
cukrzycę oraz na choroby ser-
ca, wątroby i nerek. Kilka nocy 
poprzedzających jego śmierć 
nocował w jego mieszkaniu o. 
Rafał, bowiem „złożony obłożną 
chorobą ks. Hałuniewicz zry-
wał się często z posłania, usiłu-
jąc wyruszyć do kościoła”.

Ks. Zygmunt Hałuniewicz 
zmarł 30 marca 1974 roku 
w wieku 85 lat. Ciało przez kil-
ka dni było wystawione w kate-
drze na katafalku, wokół którego 
gromadziły się rzesze wiernych. 
Pogrzeb odbył się 2 kwietnia 
1974 roku. Mszę św. odprawił 
i kazanie wygłosił ks. (bp) Jan 
Cieński ze Złoczowa. Po uroczy-
stościach w katedrze ciało prze-
wieziono na Cmentarz Janow-
ski we Lwowie, gdzie złożono 
w grobowcu jezuitów. Tutaj wła-
śnie w czasie mowy pożegnalnej 
o. Rafał Kiernicki miał wypo-
wiedzieć słynne słowa, „czy bę-
dzie jeszcze kapłan we Lwowie, 
który go pochowa”. W 1977 roku 
Lwów był świadkiem kolejne-
go kapłańskiego pogrzebu. Tym 
razem 19 września 1977 roku 
zmarł o. Serafin Alojzy Kaszuba 
(1910–1977), który w tym dniu 
przybył do Lwowa, zamierza-
jąc kontynuować swą podróż na 
północne tereny ZSRR.

Po pogrzebie ks. Hałuniewi-
cza nad katedrą zawisło kolejne 
zagrożenie dla świątyni, a po-
wodem tym razem miały być 
katedralne parafianki z cho-
rągwiami zauważone na jednej 
z ciężarówek przewożącej cia-
ło zmarłego kapłana w czasie 
pogrzebu. Afera skończyła się 
usunięciem organisty Józefa 
Nowakowskiego z kierownic-
twa komitetu kościelnego.

W sytuacji, gdy w katedrze 
pozostał tylko jeden kapłan, naj-
bardziej uwidoczniły się udział 
i pomoc świeckich w życiu Ko-
ścioła. Obok świeckich szafarzy 
sakramentów (czyli parafianek, 
które w specjalnych pojemnicz-
kach roznosiły komunię chorym 

we Lwowie) ważnym organem 
był komitet kościelny, który 
w świetle prawa sowieckie-
go był organem założycielskim 
każdej wspólnoty. Musiał liczyć 
20 osób – stąd nazwa „dwu-
dziestka”. Kapłan przy para-
fii mógł być zarejestrowany po 
uprzednim podpisaniu umowy 
o pracę z komitetem kościelnym. 

Mimo że komitet miał być 
organem zwierzchnim i pra-
codawcą dla duchownych, we 
Lwowie jednak, dzięki roztrop-
ności, sprytowi i sztuce dyplo-
macji, proboszcz miał kontrolę 
nad komitetem, a jego członko-
wie okazywali się pomocnika-
mi we wszystkich działaniach 
proboszcza. W tym celu należy 
wyszczególnić osoby szczególnie 
oddane kościołowi, należące do 
komitetu kościelnego. Był to nie-
wątpliwie długoletni organista 
Józef Nowakowski. Wielką rolę 
odegrała również dr Irena Pel-
czarska (1911–1990), gdyż dzię-
ki jej staraniom w Kijowie, Mo-
skwie i Rydze w katedrze w 1974 
roku zarejestrowano jako dru-
giego kapłana ks. Ludwika Ka-
milewskiego. Ważne znaczenie 
odegrały wreszcie takie posta-
cie jak Antoni Dudak czy Janina 
Zamojska. 

Działalność komitetu ko-
ścielnego lwowskiej bazyliki 
metropolitalnej z lat 1965–1990 
jest doskonale znana dzięki za-
chowanym protokołom Posie-
dzenia Organu Wykonawcze-
go i Komisji Rewizyjnej, które 
zostały wydane drukiem przez 
ks. Józefa Krętosza w 2004 
roku. Mimo że ich wiarygod-
ność z racji pisania dla urzęd-
ników państwowych jest mało 
wiarygodna, mogą stanowić 
cenne źródło w poznaniu osób 
przynależnych do ratowania 
lwowskiej katedry. Komitet 
kościelny katedry lwowskiej 
w czasie swojego trwania li-
czył przeważnie 26-27 człon-
ków wraz z przewodniczącym, 
którzy piastowali swoje urzę-
dy z wyboru. Jako pierwszego 
przewodniczącego powołano 
szewca Jana Punca, który ten 
urząd piastował do 1948 roku. 
Następnie do 1974 roku komi-
tetem kierował organista Józef 
Nowakowski. Była to osoba da-
rzona szczególnym zaufaniem 
przez proboszcza i występował 
jako jego główny doradca. Po 
ustąpieniu z urzędu Józefa No-
wakowskiego na czele komite-
tu stanęła dr Irena Pelczarska, 

która pełniła tę funkcję do 
1990 roku. Ostatni protokół 
z posiedzenia komitetu i wier-
nych katedry sporządzono 26 
czerwca 1991 roku, w którym 
wyznaczono trzy osoby: Jani-
nę Zamojską, Antoniego Du-
daka i Czesławę Żaczek odpo-
wiedzialnymi za stały kontakt 
z władzami państwowymi.

W grupie pomocników o Ra-
fała było wiele przedstawicieli 
miejscowej inteligencji – profe-
sorów, lekarzy i innych. Należy 
tu wymienić choćby Zofię Ro-
galinę, która w latach 70. uczy-
ła języka polskiego ks. L. Kami-
lewskiego, a łaciny przyszłych 
kandydatów do seminarium 
w Rydze. Ważną rolę dla prowa-
dzenia duszpasterstwa odegrał 
dom Janiny i Izabeli Leduchow-
skich, gdzie przez pewien czas 
mieszkali wygnani z Mościsk 
redemptoryści. W małym pokoju 
na zapleczu katedry przez wiele 
lat nocowała Waleria Wybraniec, 
pracownik lwowskiego szpita-
la. Jej podstawowym zadaniem 
było zawiadomienie proboszcza 
o jakimś niebezpieczeństwie, np. 
zaprószeniu ognia w katedrze 
przez nieznanych sprawców. 

Dr Irena Pelczarska otaczała 
fachową medyczną opieką cho-
rych lwowskich kapłanów. Rów-
nież przygotowywała młodzież 

do sakramentu bierzmowa-
nia. Tak o niej wspominał ks. dr 
Henryk Mosing: „Wspólnie ota-
czaliśmy opieką wielu chorych, 
a zwłaszcza naszych słabych 
duszpasterzy, że wspomnę dłu-
goletnią opiekę zmarłej nad nie-
zapomnianej pamięci księdzem 
Karolem Jastrzębskim, czy nad 
steranym więźniem ks. prała-
tem Ignacym Chwirutem. W cią-
gu wielu lat dr Irena Pelczarska 
roztaczała gorliwą opiekę nad 
zdrowiem seniora naszych ka-
płanów, ks. biskupa Jana Cień-
skiego w Złoczowie, a wyjeż-
dżając, polecała go zawsze mojej 
szczególnej pamięci”. Chorym ks. 
Ignacym Chwirutem opiekowa-
ła się również lwowianka Maria 
Pokiziak (1896–1985), w której 
domu zamieszkał po powrocie 
łagrów. Mieszkał w domu Ma-
rii Pokiziak na Sobieszczyźnie 
również ks. Ludwik Seweryn. 
Maria Barańska na rzecz kościo-
ła katedralnego ofiarowała część 
domu przy ul. Kwitki Osnowia-
nenki 12, który w ostateczności 
o. Rafał w zamian za opiekę nad 
ofiarodawczynią podarował dla 
odradzającego się Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi.

Z formacji o. Rafała 
Kiernickiego powstało 
wiele katechetek, 
które mimo zakazów 
gromadziły dzieci 
i młodzież we własnych 
domach na lekcjach 
religii. Najbardziej 
znanymi z tego okresu 
były siostry Jadwiga 
i Irena Zappe, Zofia 
i Krystyna Pankówny, 
Maria Homme, 
Katarzyna Słotwińska 
i Maria Makowiecka. 

W domu sióstr Krystyny 
i Zofii Panek przy ul. Majakow-
skiego 36 przez pewien czas 
mieszkał o. Rafał Kiernicki. 
Tam też na spotkania forma-
cyjne i patriotyczne z okazji 

ŚWIECCY POMOCNICY. (OD LEWEJ) JANINA SOSABOWSKA, IRENA 
PELCZARSKA, MARIA SKIERSKA I ANTONINA KOWALSKA

REMONT WIEŻY KOŚCIOŁA ŚW. ANTONIEGO WE LWOWIE

rocznic narodowych groma-
dziła się lwowska inteligen-
cja i młodzież. W dzieło kate-
chizacji włączały się również 
mieszkające we Lwowie sio-
stry zakonne zarówno obrząd-
ku rzymskokatolickiego jak 
i greckokatolickiego. Tak o tym 
wspominał w 1991 roku o. Mi-
kołaj Kostiuk, redemptorysta 
należący do Kościoła grec-
kokatolickiego: „W katedrze, 
w zakrystii, niemal przez cały 
dzień siedziała siostra Daria. 
Dzieci przychodziły do zakry-
stii pojedynczo, a ona je uczy-
ła. Po dwoje, troje. Siedziała 
tak z tymi zmieniającymi się 
dziećmi od rana do wieczo-
ra i szeptała z nimi katechizm. 
Musiało to wyglądać jak jakieś 
prywatne rozmowy, bo rzecz 
jasna, nie można było przed ni-
kim się zdradzić, że to właśnie 
odbywa się zabroniona przez 
władze katechizacja. 

Oczywiście organizatorem 
tego wszystkiego był o. Rafał 
Kiernicki. Trzeba tu powiedzieć, 
że to, co on przez te wszystkie 
lata zrobił dla Kościoła katolic-
kiego – nie tylko dla rzymoka-
tolików, ale i dla grekokatoli-
ków, niezależnie od tego czy byli 
to Polacy, czy Ukraińcy – to jest 
jakiś cud, ilu ludzi on do Kościoła 
przyciągnął”.

Spośród licznej grupy mini-
strantów powstawały bezinte-
resowne zastępy grup remon-
towych w czynnych kościołach 
Lwowa i okolic. Kościelnymi, 
którzy musieli być w katego-
rii najbardziej zaufanych osób 
w katedrze lwowskiej byli ko-
lejno Antoni Dudak, Florian 
Biszgiel, Stefan i Paweł Łuziak, 
Roman Kowalski, Kazimerz 
Wańczyk oraz Marian Bałła.

Polacy Lwowa również sta-
li się inicjatorami wielu akcji, 
związanych z zachowaniem 
pamięci historycznej. Gdy 
rozpoczęto akcję dewastacji 
Cmentarza Orląt we Lwowie 
Maria Tereszczak (1880–1977) 
wraz z innymi podjęła się dzie-
ła przeniesienia ciał niektórych 
zmarłych na Cmentarz Łycza-
kowski. W ten sposób urato-
wano przed zbezczeszczeniem 
ciała generała Tadeusza Jor-
dan-Rozwadowskiego, gene-
rała Wacława Iwaszkiewicza-
-Rudoszańskiego, brygadiera 
Czesława Mączyńskiego, abpa 
Józefa Teodorowicza, Lotników 
i ks. Gerarda Szmyda.

Mimo licznych jak dotąd 
opracowań na temat działal-
ności Kościoła katolickie-
go na terenie Lwowa w okre-
sie komunistycznym wciąż 
brakuje osobnego fachowego 
opracowania na temat działal-
ności świeckich w tym mie-
ście w dziele ratowania wiary 
i tradycji katolickich, a temat 
ten może być również podstawą 
do niejednej pracy magister-
skiej czy rozprawy doktorskiej. 
Sprawa wydaje się o tyle na-
gląca, że z każdym dniem od-
chodzą ostatni naoczni świad-
kowie tamtych wydarzeń, co 
ostatecznie spowoduje, że zo-
staną utracone liczne wiado-
mości na temat tych osób, które 
z poświęceniem własnego życia 
zabiegały o przetrwanie wiary 
i Kościoła w tym mieście. 
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Wojna przynosi 
spustoszenie i zabiera to co 
najwartościowsze – życie, domy 
i poczucie bezpieczeństwa, 
ale także obraca w gruzy 
wypracowany przez pokolenia 
kapitał i niweczy plany 
na przyszłość. Skutki są 
również odczuwalne w sferze 
kultury. Rosyjska agresja 
spowodowała, że unikalne 
dziedzictwo Ukrainy jest 
zagrożone jak nigdy dotąd. 
Polska doskonale wie czym 
jest utrata dziedzictwa 
kulturowego. Dlatego Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 
podpisał trójstronne umowy 
z lwowskimi instytucjami 
i szwajcarską fundacją The 
International alliance for 
the protection of heritage 
in conflict areas (ALIPH), 
która sfinansowała zakup 
materiałów i sprzętu do 
zabezpieczania zbiorów. 
Niezbędne urządzenia 
i tworzywa trafią do Lwowskiej 
Narodowej Naukowej Biblioteki 
Ukrainy im. W. Stefanyka, 
Lwowskiego Muzeum 
Historii Religii i Centralnego 
Państwowego Archiwum 
Historycznego Ukrainy we 
Lwowie.

TEKST I ZDJĘCIA  
ARTUR ŻAK

Dzięki pomocy logistycz-
nej Międzynarodowego 
Centrum Budownictwa 

w Warszawie, do Lwowa dotar-
ły ognioodporne szafy pancerne, 
skrzynie aluminiowe i specja-
listyczne materiały do ochro-
ny obiektów bibliotecznych 
i muzealnych, które mają pomóc 
w zabezpieczaniu zbiorów.

Tak o danej inicjatywie 
opowiedziała „Kurierowi” dr 
Olha Kłosowśka, wicedyrektor 
Lwowskiej Narodowej Nauko-
wej Biblioteki Ukrainy im. W. 
Stefanyka:

– Szczerze dziękujemy 
Aliansowi i naszemu partne-
rowi, Zakładowi Narodowemu 
im. Ossolińskich, za dary, które 
otrzymaliśmy. Są to ogniotrwa-
łe pancerne szafy, których od 
Aliansu otrzymaliśmy dziesięć 
sztuk, a pięć dodatkowych sfi-
nansował producent – Hart-
mann Tresore Polska. W tych 
szafach będziemy przechowy-
wać nasze cenne dokumenty, rę-
kopisy, starodruki i unikatowe 
książki. Jest to już druga transza 
pomocy, za którą jesteśmy nie-
zmiernie wdzięczni. W najbliż-
szym czasie oczekujemy rów-
nież na dostawę, umówionych 
wcześniej, stelaży dla naszego 
archiwum. Od całego zespołu 
naszej biblioteki pragnę bardzo 
podziękować. Mam nadzieję, że 
razem będziemy w stanie zacho-
wać nasze wspólne dziedzictwo 
dla następnych pokoleń.

Od pierwszych dni wojny 
zabytki na Ukrainie przeby-
wają w stanie permanentnego 
zagrożenia. We Lwowie od ty-
godni specjaliści zabezpiecza-
ją zabytki architektury, dzieła 
sztuki, dokumenty i wiele in-
nych bezcennych dzieł, które 

znajdują się w naszym pięknym 
mieście. My lwowiacy, dosko-
nale wiemy w jak wyjątkowym 
mieście mieszkamy, ale pełnię 
tego, jakie bogactwa kryje nasz 
ukochany gród, możemy od-
czuć tylko rozmawiając ze spe-
cjalistami, którzy chronią i ba-
dają jego obfite zasoby.

Dr Olha Kłosowśka, w kilku 
krótkich zdaniach zrelacjono-
wała jakie skarby są w posia-
daniu Biblioteki Stefanyka:

W naszych zasobach 
mamy dokumenty od X 
wieku do dni dzisiejszych. 
Posiadamy 50 
inkunabułów, paleotypy 
pierwszej połowy XVI 
wieku, sto dwadzieścia 
tysięcy starodruków, 
a także wiele 
cennych i unikalnych 
dokumentów, z których 
korzystają nie tylko 
ukraińscy naukowcy, 
a także naukowcy 
z całego świata. Jest 
to materiał do badań 
naszego wspólnego, 
wielonarodowego 
dziedzictwa Lwowa.

Takie rozmowy nie tylko 
napawają nas dumą z dokonań 
naszych przodków i dziedzic-
twa, które jest teraz pod naszą 
opieką, lecz niestety są również 
przyczyną uzasadnionych obaw 
o jego los, podczas tej bezprece-
densowej wojennej pożogi.

Dyrektor Lwowskiej Na-
rodowej Naukowej Bibliote-
ki Ukrainy im. W. Stefanyka 
dr Wasyl Fersztej, również nie 
kryje swoich obaw o to, co się 
stanie z unikatowymi zasoba-
mi placówki, którą kieruje:

– Szanowni Państwo, przeży-
wamy nienajlepsze, niepokojące 

czasy. Z przykrością muszę 
stwierdzić, że wszystkie boga-
te zasoby naszej biblioteki, któ-
re były gromadzone przez set-
ki lat, są zagrożone, ponieważ 
Lwów jest ostrzeliwany przy 
pomocy rakiet. Jesteśmy bardzo 
zaniepokojeni dlatego, że każde 
trafienie rakiety, niesie ze sobą 
ogromne zagrożenie. Bardzo 
doceniamy pomoc, którą otrzy-
maliśmy od naszych partne-
rów. Zapewne nie będę w stanie 
wymienić wszystkich, którzy 
przyczynili się do tej pomo-
cy, ale niezmiernie dziękuję 
wszystkim. Niestety nie jeste-
śmy w stanie wszystkiego zro-
bić sami. Za chwilę pójdziemy 
do magazynu rękopisów, gdzie 
na własne oczy będziecie mogli 
się przekonać jak istotna jest to 
pomoc. Systemy regałów prze-
suwnych i szafy pancerne, to 
zupełnie inny poziom bezpie-
czeństwa dla naszych zbiorów. 
W ten sposób zabezpieczymy 
najbardziej cenne i unikal-
ne dokumenty. Nawet gdy, nie 
daj Boże nas ostrzelają, czy też 
zdarzy się pożar, to zawartość 
tych szaf pancernych ocaleje. 
Ten sprzęt gwarantuje, że nasze 
zasoby przetrwają. Chciałbym 
osobno podziękować naszemu 
partnerowi, Ossolineum, z któ-
rym współpracujemy już dzie-
siątki lat. Mam nadzieję, że ra-
zem będziemy w stanie ten czas 
przetrwać.

Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich pełnił rolę 
koordynatora projektu, 
realizując zamówienie 
niezbędnych 
materiałów i sprzętu. 
W czasie realizacji 
zamówienia na 
ogniotrwałe szafy 
pancerne firma 
Hartmann Tresore 

Polska przekazała 
Bibliotece im. Stefanyka 
darowiznę w postaci 
dodatkowych szaf 
pancernych.

Wiktoria Malicka, pełno-
mocnik Ossolineum ds. współ-
pracy z zagranicą, podzieliła się 
z nami szczegółami tego pro-
jektu, ale także opowiedziała 
o tym, jak pomagają ukraiń-
skim instytucjom kultury:

– Pomagamy też bardzo dużo 
naszym partnerskim insty-
tucjom we Lwowie. Od razu na 
początku wojny wysłaliśmy 
transport leków dla Biblioteki 
Stefanyka i dla lwowskich mu-
zeów, z którymi współpracuje-
my, które w swoich kolekcjach 
mają nasze przedwojenne zbio-
ry. Do Lwowskiej Galerii Sztuki, 
Muzeum Historycznego Mia-
sta Lwowa, Muzeum Etnogra-
fii i Przemysłu Artystycznego 
i Muzeum Historii Religii. Uda-
ło mi się również skontaktować 
ze szwajcarską fundacją ALIPH, 
zajmującą się pomocą dla insty-
tucji kultury na terenach ob-
jętych działaniami wojenny-
mi. Dzięki tej pomocy udało się 
zabezpieczyć zbiory w Lwow-
skim Archiwum Historycznym, 
w Lwowskim Muzeum Histo-
rii Religii, a przede wszystkim 
u naszego najbliższego partne-
ra, czyli we Lwowskiej Narodo-
wej Naukowej Bibliotece Ukra-
iny im. W. Stefanyka. Udało się 
z pieniędzy ALIPH kupić sys-
tem regałów przesuwnych, któ-
re są właśnie teraz montowane 
w magazynie rękopisów w Bi-
bliotece Stefanyka oraz całkiem 
pokaźną liczbę szaf pancer-
nych ogniotrwałych, które będą 
chronić najcenniejsze zabytki 
piśmiennictwa. Całość działań 
organizujemy w porozumieniu 
z Centrum Pomocy Dla Kultury 

na Ukrainie powołanym przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego RP.”

Bezpośrednią pieczę nad 
bezcennymi skarbami Biblio-
teki im. Stefanyka sprawuje dr 
Myrosława Diadiuk, kierownik 
Działu Rękopisów, która swój 
zawód i pracę naukową traktu-
je jako misję:

– Te szafy pancerne są dla 
nas prawdziwie bezcennym 
prezentem, służącym do zabez-
pieczenia naszych rękopisów. 
Jest to tym bardziej ważne, że 
nie wiemy co nas czeka w tak 
wyjątkowym, wojennym cza-
sie. Jest to nasze bardzo ważne 
zadanie. Mówimy, że jest front 
wolontariuszy, a ja myślę, że 
jest również front biblioteka-
rzy, którzy powinni robić, co do 
nich należy. To dzieło jest dzie-
łem wspólnym z naszymi kole-
gami z Polski, którzy martwią 
się o nasze europejskie dzie-
dzictwo, zgromadzone w zaso-
bach Działu Rękopisów. W na-
szych sejfach przechowujemy 
najbardziej cenne dokumenty, 
przede wszystkim rękopisy. 
Aby dobrze zrozumieć powa-
gę sytuacji, należy uświadomić 
sobie, że te książki są w jed-
nym jedynym egzemplarzu. Na 
podstawie rękopisów powstały 
książki, ale także powstają nie-
zliczone dzieła badawcze i ana-
lityczne. To jest bardzo ważne. 
Rozumiemy, że nasze dokumen-
ty, które są datowane od drugiej 
połowy XI wieku, wymagają 
zabezpieczenia, ponieważ nie 
jesteśmy barbarzyńcami, jak 
nasz przeciwnik, który bom-
barduje nasze miasta. Zgroma-
dziliśmy rękopisy głównych 
księgozbiorów, które są pod-
stawą zasobów naszej bibliote-
ki, tzn.: księgozbioru Zakładu 
Narodowego Ossolińskich we 
Lwowie, Biblioteki Baworow-
skich, a także licznych ukraiń-
skich wielkich księgozbiorów: 
Towarzystwa Naukowego im. T. 
Szewczenki. Towarzystwa Stu-
dion św. Jana Chrzciciela oraz 
księgozbioru Akademii Teolo-
gicznej. Jesteśmy pewni, że za-
mykając je w tych pancernych 
szafach, uchronimy je od ognia 
i bombardowań.

Poczynając od pierwszych 
dni agresji Rosji na 
Ukrainę, Polska i polskie 
instytucje niosąc pomoc, 
mają niezastąpiony 
wkład w dziele ratunku 
wspólnego dziedzictwa 
kulturowego na Ukrainie.

Międzynarodowy front bibliotekarzy i muzealników

DR WASYL FERSZTEJ
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te tereny i zrujnowali wielopię-
trowy blok, na jednej z ocalałych 
ścian została wisząca szafka 
kuchenna i na niej taki właśnie 
kogucik. Do naszego Centrum 
Artystycznego wielu artystów 
z Ukrainy przynoszą swe wyro-
by. Podczas oglądania tej wysta-
wy zwiedzający zbierają datki na 
potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy. 
W tym też celu jeden z miesz-
kańców Lwowa przyniósł do nas 
swego kogucika, podobnego do 
tego z Borodianki. Żeby ludzie 
mogli lepiej go obejrzeć, by pod-
nieść ducha Ukrainy i pomnożyć 
materialne wsparcie dla ukraiń-
skiego wojska.

„Gliniane koguty, kopie tego, 
którego można zobaczyć na 
znanej fotografii ze zrujnowanej 
Borodianki stały się symbolem 
wytrzymałości narodu ukra-
ińskiego. Wierzymy, że jest to 
dobry znak” – napisał w swoim 
Instagramie prezydent Ukrainy 
Wołodymyr Zełenski.

Wydarzenia

W Municypalnym Centrum 
Artystycznym we Lwowie został 
zaprezentowany w ekspozycji 
majolikowy kogucik, podobny 
do tych, które charkowska 
plastyczka Waleria Polanskowa 
wręczyła premierowi Wielkiej 
Brytanii Borisowi Johnsonowi 
i prezydentowi Wołodymyrowi 
Zełenskiemu w Kijowie.

KONSTANTY CZAWAGA

– Jest to znany w całej Ukra-
inie kogucik, którego często 
można było zobaczyć prawie 
w każdym ukraińskim domu – 
wyjaśniła Marta Lubiw, admini-
stratorka Centrum Artystyczne-
go. – Jest to oryginalny dzbanek, 
do którego nalewano kompot lub 
wino. Takie „kumańce” (dzban, 
wyraz pochodzenia turańskiego 
– red.) w kształcie koguta maso-
wo były produkowane w fabryce 
majoliki w Wasylkowie pod Kijo-
wem. Kiedy Rosjanie okupowali 

Nie wystarczy wspierać 
Ukrainę w walce, lecz 
trzeba wykorzenić 
ideologię, która stoi za 
rosyjską napaścią, bo jest 
ona równie niebezpieczna 
jak nazizm i komunizm 
– przekonuje na łamach 
środowego wydania 
„Daily Telegraph” premier 
Mateusz Morawiecki.

– Kiedy rozmawiam z mło-
dymi ludźmi, historia XX wieku 
brzmi dla nich jak makabrycz-
na bajka. Wydaje się niemożli-
we, że Hitler czy Stalin mogliby 
powrócić w naszych czasach. 
Jednak złudzenie, że historia 
nie może się powtórzyć, zosta-
ło obnażone 24 lutego tego roku. 
To, co niewyobrażalne, stało się 
faktem, gdy pociski spadły na 
Kijów, Charków i inne miasta 
suwerennego, demokratyczne-
go państwa w sercu Europy - 
pisze polski premier.

Zwraca uwagę, że podczas 
parady z okazji zakończenia II 
wojny światowej rosyjski pre-
zydent Władimir Putin po-
nownie przedstawił światu mi-
tologię zwycięstwa Rosji nad 
nazizmem, ignorując fakt, że 
choć Armia Czerwona pokonała 
nazistowskie Niemcy, to przy-
niosła niewolę wielu narodom 
Europy Środkowej i Wschod-
niej. Dodaje, że odrodzenie 

Europy było możliwe pod wa-
runkiem zbudowania systemu, 
w którym wojna i totalitaryzm 
nigdy więcej nie będą możli-
we, ale agresja Rosji na Ukrainę 
sprawia, że Europa zastana-
wia się, czy fundamenty na-
szej wolności są jeszcze mocne 
i nienaruszone.

– Ulice Buczy, Irpienia i Ma-
riupola spłynęły krwią nie-
winnych. To, co dzieje się na 
Ukrainie, oznacza powrót prze-
klętych ideologii. Ironia tej hi-
storii polega na tym, że Putin 
zbudował nowy rosyjski impe-
rializm w oparciu o mit zwy-
cięstwa nad nazizmem, a jego 
propaganda opisuje agresję na 
Ukrainę jako operację „dena-
zyfikacji” kraju – pisze Mateusz 
Morawiecki.

Podkreśla, że Putin nie jest 
ani Hitlerem, ani Stalinem, ale 
jest od nich bardziej niebez-
pieczny, bo dysponuje nie tylko 
bardziej śmiercionośną bronią, 
ale ma też w zasięgu ręki nowe 
media, by szerzyć swoją pro-
pagandę. Przypomina, że nie 
tak dawno temu Polska toczy-
ła z Rosją wojnę informacyjną 
o genezę II wojny światowej 
i choć wygrała, Putin osiągnął 
swój cel, bo zainfekował Inter-
net milionami fake newsów.

– Putinowska ideologia „Rus-
skiego Miru” jest odpowiedni-
kiem XX-wiecznego komuni-
zmu i nazizmu. Jest to ideologia, 

za pomocą której Rosja uzasad-
nia wydumane prawa i przy-
wileje dla swojego kraju. Jest ona 
również podstawą opowieści 
o „szczególnej misji historycz-
nej” narodu rosyjskiego. W imię 

tej ideologii Mariupol i dziesiąt-
ki ukraińskich miast zrównano 
z ziemią, ponieważ wysłała ona 
rosyjskich żołnierzy na wojnę, 
przekonywała ich o ich wyższo-
ści i zachęcała do popełniania 

nieludzkich zbrodni wojen-
nych – mordowania, gwałcenia 
i torturowania niewinnych cy-
wilów. Wiemy też, że ta ideolo-
gia prowadzi do przymusowego 
przesiedlania Ukraińców w głąb 
terytorium Rosji – wskazuje szef 
polskiego rządu.

– Nie możemy mieć żadnych 
złudzeń. To nie jest szaleństwo, 
ale przemyślana strategia, któ-
ra już otworzyła bramy do lu-
dobójstwa. „Russkij Mir” to rak, 
który trawi nie tylko większość 
rosyjskiego społeczeństwa, ale 
stanowi śmiertelne zagroże-
nie dla całej Europy. Dlatego 
nie wystarczy wspierać Ukra-
inę w jej militarnej walce z Ro-
sją. Musimy całkowicie wy-
korzenić tę nową, potworną 
ideologię – przekonuje Mateusz 
Morawiecki.

Podkreśla, że tak jak kiedyś 
Niemcy zostały poddane dena-
zyfikacji, tak dziś jedyną szan-
są dla Rosji i cywilizowanego 
świata jest „deputinizacja”. 

– Jeśli nie podejmiemy się 
tego zadania natychmiast stra-
cimy nie tylko Ukrainę, ale 
także naszą duszę, wolność 
i suwerenność. Bo Rosja nie za-
trzyma się na Kijowie. Wyru-
szyła w długi marsz na Zachód 
i to od nas zależy, gdzie ją za-
trzymamy – podsumowuje pol-
ski premier.

ŹRÓDŁO: BARTŁOMIEJ NIEDZIŃSKI 
PAP

Mateusz Morawiecki: wykorzenić ideologię „Russkiego Miru”

13 maja, w 105. rocznicę 
objawień Matki Bożej 
w Fatimie, pomimo wojny na 
Ukrainie, w wielu świątyniach 
i sanktuariach maryjnych 
w tym kraju przeprowadzono 
Nabożeństwa Fatimskie. 
We Lwowie w godzinach 
wieczornych w kaplicy 
przy kościele Matki Bożej 
Gromnicznej arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki odprawił 
uroczystą Mszę św., a po jej 
zakończeniu poprowadził 
krótką procesję fatimską. Tym 
razem nie przeszła ona przez 
centrum miasta.

TEKST I ZDJĘCIE  
KONSTANTY CZAWAGA

– Rozpoczynamy znowu 
w tym roku Nabożeństwa Fa-
timskie 13 maja i każdego na-
stępnego miesiąca – powie-
dział dziennikarzowi Kuriera 
arcybiskup Mieczysław Mo-
krzycki, metropolita lwowski. 

– Z kościoła Matki Bożej Grom-
nicznej z którego niestety przed 
czterema laty zostaliśmy wy-
pędzeni, gdyż zamknięto przed 
nami drzwi tego kościoła, oj-
cowie dominikanie przenieśli 
się ze swoim duszpasterstwem 
i z liturgią Mszy św. do kaplicy 
Rosena, którą przed laty opatrz-
nościowo przekazała nam ów-
czesna premier Ukrainy Julia 
Tymoszenko. W tym roku te 
nabożeństwa będą miały szcze-
gólny wymiar. Jeszcze bardziej 
będziemy zagłębiać się w ta-
jemnicę objawień Matki Boskiej 
Fatimskiej, która wskazała nam 
gdzie tkwi zło, skąd to zło wy-
chodzi. Ona powiedziała jasno: 
trzeba zawierzyć Jej Niepoka-
lanemu Sercu Rosję, która jest 
przyczyną niepokojów, wojen, 
wielu krzywd i podziału ludzi. 
Dlatego będziemy tutaj modlić 
się każdego miesiąca, prosząc 
Matkę Boską, by uprosiła nam 
cud pokoju. By otwarła nasze 
serca i serca wszystkich ludzi 

dobrej woli na Boże Miłosier-
dzie. Byśmy zrozumieli, stanę-
li w prawdzie. Byśmy oczyścili 
się, byśmy wyrzekli się grze-
chów własnych, grzechów na-
rodowych, grzechów pijaństwa, 
grzechów aborcji. Grzechów 
także zabójstwa, bo w Ewangelii 
wprost mówi się, iż jeśli gnie-
wamy się na brata, jeśli mamy 
jakieś krzywdy do wyrówna-
nia – to jest to zabójstwo. Więc 
musimy tutaj stawać zawsze 
w prawdzie i wtedy Matka Bo-
ska, tak jak obiecała, z pew-
nością przywróci nam długo 
oczekiwany pokój w Ukrainie, 
w naszym kraju.

Nabożeństwo Fatimskie zo-
stało zorganizowane przez oj-
ców dominikanów.

– Chociaż trwa jeszcze wojna, 
każdy ma swój front, i my wła-
śnie jesteśmy na froncie ducho-
wym – stwierdził o. Igor Gnius, 
dominikanin. – Dlatego dzisiaj 
modlimy się nie tyle o pokój, co 
o zwycięstwo. Dużo ludzi wyje-
chało do Polski, natomiast przyje-
chali ludzie ze wschodu, z Kijowa, 
również związani z dominika-
nami i rzeczywiście odczuwamy 
pewne zamieszanie z powodu tej 
migracji. Ale pomimo odebranego 
nam kościoła, ta kaplica, tak zwa-
na Rosena, jest miejscem, gdzie 
sprawuje się Msza św., spowiedź 
i gdzie ostatnio wznowiliśmy 
spotkania duszpasterskie. 

Na zakończenie procesji od-
czytano przed drzwiami ko-
ścioła akt poświęcenia Ukra-
iny Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny.

Nabożeństwo Fatimskie podczas wojny

A
LE

K
SA

N
D

E
R

 K
U

ŚN
IE

R
Z

K
R

Z
Y

SZ
TO

F 
K

O
W

A
LE

W
IC

Z

Misja glinianego kogucika 
z Borodianki
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Holokaust był jedną 
z największych katastrof 
w światowej historii. 
W sowieckiej nauce 
historycznej temat 
wyniszczenia Żydów 
na terenach Ukrainy 
był przemilczany 
lub traktowany 
fragmentarycznie, jako 
wyniszczanie obywateli 
radzieckich na terenach 
okupowanych. Do 
tematu wrócono podczas 
gorbaczowowskiej 
„pierestrojki”. Niewielu się 
orientuje, że na terenach 
Stanisławowa w latach 
1941-1943 wymordowano 
według różnych 
szacunków od 50 do 100 
tys. Żydów.
PETRO HAWRYŁYSZYN

Ludność żydowska obec-
na była w naszym mieście 
od początków jego założe-

nia czyli od 1662 roku. Potoccy 
świadomie osiedlili ich tu, bo-
wiem żyłka handlowa i umie-
jętności rzemieślnicze sprzyja-
ły wzrostowi bogactwa miasta. 
Żydzi otrzymali szereg przywi-
lejów: prawo do budowy domów, 
do nieograniczonych zarobków, 
do zajęcia się handlem, otrzy-
mali autonomię wewnętrznego 
zarządzania, zrównanie z resz-
tą mieszkańców w prawach, 
możliwość zwracania się do są-
downictwa zamkowego. Gmina 
żydowska stale powiększała się 
– na rok 1732 w mieście miesz-
kało 1 470 osób wyznania moj-
żeszowego; w 1793 r. było już 
2 412 osoby; w 1869 r. – 8 088; 
w 1910 r. – 15 161 osób. 

Według danych spisu lud-
ności od 9 grudnia 1931 roku 
w Stanisławowie zamiesz-
kiwało 60 256 mieszkańców: 
z tego 24 823 Żydów (41,4%), 
22 312 Polaków (37,2%), 11 134 
Ukraińców (18,6%) i 1 691 in-
nych narodowości (2,8%). 
W latach 1930 w mieście było 
49 synagog i domów modli-
twy (bożnic), działały ży-
dowskie szkoły początkowe 
i zawodowe oraz prywatne 
gimnazjum. Gmina utrzymy-
wała domy dziecka, przytułki 
dla ludzi starszych, bibliote-
ki i dwa teatry („SZI-AN-SKI” 
i im. Goldenfadena), orkiestrę 
„Tel Awiw” i inne. W przeded-
niu II wojny światowej w 1939 
roku liczba ludności żydow-
skiej wzrosła do 26 500 osób. 
Niestety większość z nich zgi-
nęła w tyglu wojny. Oprócz 
miejskich Żydów i z okolic, do 
stanisławowskiego getta przy-
wożeni byli Żydzi z terenów 
sojuszniczych z Niemcami – 
z Węgier i Zakarpacia. W latach 
1939-1941 społeczność żydow-
ska miasta znacznie wzrosła 
przez przyjazd uchodźców z za-
jętej przez Niemców Polski.

Prześladowania i masowe wy-
niszczanie ludności żydowskiej 

w Niemczech i na terenach ich 
sojuszników oraz ziemiach pod 
okupacją w czasach II wojny 
światowej określane jest sło-
wem holokaust. Podczas trybu-
nału w Norymberdze padła cyfra 
6 mln Żydów, wyniszczonych 
podczas działań wojennych 
w Europie. Istnieją rozbieżne 
dane co do liczby ofiar na tere-
nach Ukrainy. Wahają się one 
około cyfry 1 mln ofiar w latach 
1941-1944. Szacuje się, że na te-
renach Galicji podczas wojny 
ocalało jedynie około 2% przed-
wojennej ludności wyznania 
mojżeszowego. Do ofiar holo-
kaustu również należy odnieść 
wyniszczanych przez nazistów 
Cyganów, homoseksualistów, 
obłożnie chorych i inwalidów. 
Czyli w szerokim tego słowa 
znaczeniu holokaust oznacza 
systematyczne prześladowanie 
i wyniszczanie ludności według 
ich rasowej, etnicznej, narodo-
wej, seksualnej przynależności 
lub według typu genetycznego, 
jako niepełnowartościowych 
i szkodliwych elementów.

W pierwszych latach po 
dojściu nazistów do władzy 

stymulowali oni masową mi-
grację Żydów z Niemiec, ale 
w 1941 roku zakazano jej. Od 
tego roku możemy twierdzić 
o początku świadomego i zapla-
nowanego wyniszczania lud-
ności żydowskiej w Europie. 
Interesujące jest to, że liderzy 
nazistów zdawali sobie sprawę, 
że są zbrodniarzami. Zachował 
się dziennik Josefa Goebbelsa, 
w którym przytacza on przebieg 
rozmowy z Adolfem Hitlerem: 
„Gdy zwyciężymy, to kto zapyta 
nas o stosowane metody?”.

Oficjalnie 1 sierpnia 1941 
roku tereny Galicji trafiły pod 
panowanie hitlerowców i we-
szły do tzw. Dystryktu Galicji 
z centrum we Lwowie, należą-
cym do Generalnego Guberna-
torstwa z centrum w Krako-
wie. Z powodu gwałtownego 
posuwania się wojsk koalicji 
niemiecko-węgierskiej więk-
szość Żydów przebywających 
w Stanisławowie nie zdąży-
ła się ewakuować. Miasto zo-
stało zajęte na początku lip-
ca 1941 roku przez wojska 
węgierskie. Już pod koniec lip-
ca do miasta deportowano około 

tysiąca Żydów z węgierskiego 
Zakarpacia.

W Stanisławowie, w odróż-
nieniu od Lwowa, większość 
przebywających w mieście Ży-
dów nie wysyłano do obozów 
koncentracyjnych, lecz roz-
strzeliwano na miejscu. Praw-
dopodobnie sprawcą takiej sy-
tuacji był Hans Krüger, który 
wsławił się swoim okrucień-
stwem wobec Żydów i innych 
mieszkańców miasta.

Po wojnie znalazł się w Niem-
czech Zachodnich, gdzie poda-
wał się za antyfaszystę. Został 
wykryty przy próbie ubiegania 
o posadę państwową i sądzony 
w 1967 roku. Na sądzie wyznał, 
że kierował Gestapo w Stani-
sławowie, ale nie przyznał się 
do osobistego wyniszczania 
mieszkańców miasta. Świad-
kiem na sądzie wystąpiła hra-
bina Karolina Lanckorońska, 
której udało się przetrwać woj-
nę. Jej zeznania obaliły całą linię 
obrony Krügera i został skazany 
na dożywocie. Zwolniony został 
w 1986 roku.

Ówczesne komunistycz-
ne władze Iwano-Frankiwska 
zastanawiały się, w jaki spo-
sób wydelegować na sąd swego 
przedstawiciela, ale w związ-
ku z sytuacją międzynarodową 
i kwestią finansową przedsta-
wiciela władz miasta na sądzie 
ostatecznie nie było. Krügera 
sądzono za wyniszczanie Ży-
dów, a nie za rozstrzeliwanie 
Polaków, Ukraińców czy likwi-
dację lwowskich profesorów, co 
też było dziełem jego rąk.

Krügerowi bezpośrednio 
podlegało 25 osób. Tak nie-
wielka liczba gestapowców 
nie była, rzecz jasna, w stanie 
osobiście wyniszczyć takiej 

liczby Żydów. Potrzebna była 
dodatkowa pomoc – niemiec-
kiej i ukraińskiej policji. Kwe-
stia kolaboracji Ukraińców i ich 
zaangażowania w mordowanie 
Żydów jest bardzo złożona. We-
dług lwowskiego historyka Ja-
rosława Hrycaka „nie da się jej 
rozwiązać prostym stwierdze-
niem „tak” lub „nie”. Ukraiń-
cy współpracowali z władzami 
niemieckimi na początku oku-
pacji, ale i walczyli przeciwko 
niej”. Według historyka „punk-
tem startowym do wyjścia z tej 
sytuacji może być przyznanie, 
że część społeczeństwa ukraiń-
skiego faktycznie współpraco-
wała z Niemcami i wspomagała 
ich w wyniszczaniu ludności 
żydowskiej. Ukraińska policja, 
tzw. „pomocnicza” była wyko-
rzystywana przez Niemców 
do organizacji i bezpośrednie-
go wyniszczania ludności ży-
dowskiej. Funkcję tę pełnili nie 
tylko w Galicji, ale również na 
terenach polskich, białoruskich 
czy litewskich. Pełnili oni 
funkcję strażników w obozach 
koncentracyjnych”.

Udział tej formacji w dzia-
łaniach przeciwko ludności nie 
pozwala na utożsamianie jej 
z całym społeczeństwem ukra-
ińskim na terenach okupowa-
nych. W lutym 1942 roku me-
tropolita Szeptycki wystosował 
pismo do Heinricha Himmlera 
z protestem przeciwko wynisz-
czaniu Żydów i z prośbą, aby 
ukraińskie formacje policyjne 
nie były w to wciągane. Szep-
tycki był jedyną postacią z hie-
rarchii kościelnej, która wystą-
piła w obronie Żydów. Himmler 
nakazał aresztować metropoli-
tę, ale szef lwowskiego gestapo 
obronił go, twierdząc, że taki 

Holokaust w Stanisławowie

DZIELNICA ŻYDOWSKA W STANISŁAWOWIE, ZDJĘCIE PRZEDWOJENNE

WEJŚCIE DO STANISŁAWOWSKIEGO GETTA

ŻYDZI ZE STANISŁAWOWSKIEGO GETTA NA ROBOTACH PRZYMUSOWYCH
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krok może wywołać niezado-
wolenie całych mas Ukraińców 
na tych terenach. Za to Niemcy 
zlikwidowali Ukraiński Ko-
mitet Narodowy, którego ho-
norowym przewodniczącym 
był Szeptycki. W listopadzie 
1942 roku Szeptycki pisze list 
pasterski „Nie zabijaj”, w któ-
rym mówi, że żaden ziemski 
cel nie może usprawiedliwić 
zbrodniarzy.

W Stanisławowie były dwa 
cmentarze żydowskie. Pierw-
szy, „na okopisku”, najstarszy 
żydowski cmentarz w mieście, 
leżący obok Drogi Tyśmienic-
kiej. Istniał przez trzy wieki 
i został zamknięty w 1957 roku, 
ostatecznie zniszczony na po-
czątku lat 1960. Nowy cmentarz 
powstał w 1926 roku koło jezio-
ra miejskiego i tu właśnie roz-
strzeliwani byli Żydzi z getta.

W określonych przez Gesta-
po granicach stanisławowskie-
go getta nie mogło pomieścić 
się 27 500 Żydów. Stąd wyni-
kła potrzeba „zmniejszenia” tej 
liczby. 12 października 1941 
roku, w żydowski Nowy Rok, 
miała miejsce pierwsza maso-
wa egzekucja Żydów. W tym 
dniu na cmentarzu rozstrze-
lano od 6 do 12 tys. osób. Za-
chował się dziennik jednego 
z członków Judenratu, inży-
niera Juliusza Foermana, który 
był świadkiem wydarzeń i cu-
dem ocalał: „straciłem wówczas 
dziewięć osób z najbliższej ro-
dziny (ojca, siostrę z mężem 
i dwojgiem dzieci, bratową 
z 18-letnią córką). Siedzieliśmy 
na ziemi bez ruchu, skamieniali 
i nieczuli. Padał na nas mokry 
śnieg. Patrzyłem na to, co dzieje 
się wokół. Kilka razy musiałem 
całą siłą woli uzmysłowić sobie, 
że jest to realność, a nie jakaś 
zła zjawa. Rzucali do dołu cię-
żarne kobiety, matki z dzieć-
mi na rękach i strzelali do 
nich bez przerwy… Tylko jeden 

HANS KRÜGER, SZEF 
STANISŁAWOWSKIEGO 
GESTAPO W LATACH 1941-1942

z nich spróbował się uratować. 
Po drodze do grobu uciekł na 
pole i nie zważając na prześla-
dowanie (już się ściemniało), 
udało mu się uciec. Strzelający 
zmieniali się i w wolnym cza-
sie częstowali się kanapkami. 
Około godziny 6 rozstrzeliwa-
nie zakończono i tym, kto oca-
lał pozwolono wrócić do domu. 
Ledwo podniosłem się z ziemi. 
W tym dniu stałem się dziad-
kiem. Mając 51 lat, odczułem, że 
jestem dziadkiem. Do tej chwili 
mogłem pracować jak dwudzie-
stolatek. Wcześniej nie miałem 
żadnego siwego włosa, a w tym 
dniu moje skronie pobielały”.

Tym Żydom, którzy ocaleli, 
zezwolono od 13 październi-
ka do połowy grudnia 1941 r. 
zajmować opuszczone pod get-
to domy. 20 grudnia ogłoszono 
powstanie getta – dzielnicy ży-
dowskiej, oddzielonej od reszty 
miasta.

20 stycznia 1942 roku na 
konferencji w Wannsee pod 
Berlinem, gdzie zebrali się naj-
wyżsi rangą urzędnicy III Rze-
szy przyjęto program „Osta-
tecznego rozwiązania kwestii 
żydowskiej”. Ta decyzja nie była 
afiszowana. Według niej Ży-
dów z Europy Zachodniej wy-
syłano na Wschód do obozów 
koncentracyjnych na terenach 
Gubernii Generalnej (terenach 
Polski). W ciągu lat 1942-1943 
wyniszczono większość Żydów 
z Europy Centralnej i Wschod-
niej i większą część z Europy 
Zachodniej. Dopiero pomyślna 
ofensywa Armii Czerwonej pod 
Stalingradem i porażka Römmla 
w Afryce przyspieszyły egze-
kucje w obozach.

O dalszym przebiegu wyda-
rzeń w getcie Foerman pisze: 
„Od 31 marca zaczęło się otwar-
te i systematyczne, z niemiec-
ką pedantycznością, otwarte 
wyniszczanie Żydów. Wieczo-
rem tego dnia policja otoczyła 

getto i zaczęło się wypędzanie 
jego mieszkańców z budynków, 
niezależnie czy pracowali czy 
nie. Otoczono centrum, ulice 
Długą, Rejtana, Słoneczną, Bel-
wederską. Policja wypędzała 
ludzi z domów i gromadziła ich 
na Belwederskiej. Do godz. 10 
zebrano tu około 5 tys. ludzi. 
Poprowadzono ich na wojsko-
wy peron. Tu załadowano ich 
do specjalnych wagonów, ozna-
czonych białym pasem. Ozna-
czało to, że należy je przepusz-
czać w pierwszej kolejności. 
Później granatami zniszczyli 
większość budynków”.

Pociąg wywieziono do obo-
zu w Bełżcu, gdzie był obóz 
masowego wyniszczania Ży-
dów. Tam w komorach gazo-
wych i krematoriach spotkała 
swoją śmierć większość Żydów 
z Dystryktu Galicja.

W getto panował głód, jedze-
nie nie wystarczało. Za pró-
bę samowolnego wwiezienia 
żywności na teren getto w ciągu 
maja-czerwca 1942 roku roz-
strzelano 400-500 osób.

Jedna z największych eg-
zekucji była karą za to, że pe-
wien Żyd pobił ukraińskiego 

policjanta i chlusnął mu w twarz 
siarczanem miedzi. 24 sierpnia 
1942 roku rozstrzelano i spa-
lono 1200 Żydów. 20 członków 
żydowskiej służby porządko-
wej powieszono na latarniach 
przy ul Belwederskiej. Ich tru-
py pozwolono zdjąć dopiero po 
trzech dniach. Rozstrzelano 
również wszystkich człon-
ków Judenratu z rodzinami. 
Historyk L. Sołowka zaznacza: 
„Ostatnia akcja w getcie miała 
miejsce na placu Wandlera 12 
września 1942 roku. W cza-
sie jej trwania wymordowano 
około 2 tys. osób i wywieziono 
do Bełżca 5 tys.”.

23 lutego 1943 roku oficjal-
nie zlikwidowano getto w Sta-
nisławowie. Policja rozstrzelała 
wszystkich członków żydow-
skiej policji, byłych członków 
Judenratu i jego ostatnich 
mieszkańców. Od tej chwili 
Stanisławów został ogłoszony 
Judenfrei – miastem oczysz-
czonym od Żydów.

Na podstawie materiałów 
obwodowego Archiwum pań-
stwowego możemy odtworzyć 
dokładny przebieg tych trud-
nych wydarzeń. Jesienią 1944 
roku w Stanisławie (tak do 
1962 roku nazywało się mia-
sto) utworzono „Komisję śled-
czą przestępstw niemieckich 
faszystów i ich sojuszników”. 
Na czele komisji stanął pierw-
szy sekretarz partii M. Słon. 
Komisja prowadziła badania 
świadków przestępstw władz 
okupacyjnych. 29 listopada 
1949 roku złożono akt oględzin 
cmentarza żydowskiego i wy-
jawiono 458 grobów, z nich 32 
były to wspólne groby z reszt-
kami spalonych ciał.

Intensywne działania Armii 
Czerwonej zmusiły Niemców 
do gorączkowego likwidowa-
nia resztek getta i zacierania 
śladów swoich przestępstw. Od 
stycznia 1944 roku do końca 

marca na cmentarzu, celowo 
ogrodzonym trzymetrowym 
płotem, pracowała specjalna 
brygada z więźniów lwow-
skiego obozu janowskiego. 
Aby zatrzeć ślady przestępczej 
działalności i w poszukiwaniu 
ukrytego złota, trupy rozstrze-
lanych wykopywano z grobów 
i palono w specjalnie przywie-
zionych piecach. Prochy zsy-
pywano do potoku, który nadal 
płynie w okolicy cmentarza.

Przytoczę zeznania miesz-
kańca Stanisławowa, Polaka 
Czernieckiego Mateusza (1878 
roku urodzenia) o tych wyda-
rzeniach: „Gdy w marcu 1944 
roku do Stanisławowa wdar-
ły się czołgi sowieckie, Niemcy 
i gestapowcy z cmentarza ucie-
kli, zostawiając wszystko tak jak 
było. Wówczas zdecydowałem 
się pójść do tego budynku, gdzie 
palili trupy rozstrzelanych. Zo-
baczyłem tam trzy piece, z któ-
rych do góry sterczały kominy, 
wokół było dużo popiołu… Prze-
szedłem się po cmentarzu i zo-
baczyłem trzy rozkopane i puste 
groby, do których zrzucano tru-
py rozstrzelanych. Gdy czołgi 
sowieckie wycofały się z miasta, 
gestapowcy wrócili i zasypa-
li doły po grobach. Ten budynek, 
gdzie palili trupy, wyczyścili, 
a piece wywieźli. Wszystko do-
prowadzili do porządku, nie zo-
stawiając po sobie żadnych śla-
dów swoich przestępstw”.

W wyniku holokaustu z po-
wierzchni ziemi znikła podsta-
wowa społeczność Stanisławo-
wa i najbliższych miasteczek 
i wiosek. Żydów wyniszcza-
no w wielu przypadkach przy 
milczącej zgodzie lub będących 
w strachu ludzi innych narodo-
wości. Byli jednak i tacy, którzy 
pomagali –trzeba to przyznać. 
Usiłowali ratować bliźniego, 
pomimo wszystko.

Pamiętajmy o tym i wycią-
gajmy wnioski.

Panią Izabelę Kozłowską 
poznałam w latach 
osiemdziesiątych podczas 
społecznej działalności 
w Towarzystwie Miłośników 
Lwowa. Bardzo przyjemna 
pani o niezwykle ciepłej 
osobowości, zafascynowana 
Lwowem i Kresami, 
w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych prowadziła 
w domu „salon lwowski” 
gromadząc rozproszonych 
jaworowiaków, lwowiaków 
i kresowiaków. Z tej 
fascynacji wyrosła pokusa, 
aby zbierać kresowe pamiątki 
i tworzyć kolekcję. W miarę 
gromadzenia zbioru rosła 
też refleksja, jak mało wiemy 
o Kresach jako społeczeństwo.

ALICJA KOCAN

Po latach zbierania ma-
teriałów, bogate i wielokul-
turowe dziedzictwo Kresów, 
zostało utrwalone przez sta-
ły cykl spotkań „Opowieści 
z Kresów”, którego inicjatorem 
i autorem jest syn pani Izabeli 

Kozłowskiej – Tomasz Kuba Ko-
złowski. W Domu Spotkań z Hi-
storią w sposób nadzwyczaj in-
teresujący prowadzi spotkania 
poświęcone tematyce kresowej 
opowiadając o miejscach, spra-
wach i ludziach często zapo-
mnianych i nieobecnych w po-
wszechnej świadomości.

Pamiętam spotkanie z panią 
Izabelą w czerwcu 2008 roku. 
Okazało się, że razem zmierza-
my na uroczystość odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej poświęco-
nej pamięci profesorów lwow-
skich w Instytucie Biofizyki 
i Biochemii PAN. 

Na tę uroczystość przyby-
li przedstawiciele rodzin pro-
fesorów: syn i wnuk docenta 
Jerzego Grzędzielskiego, cór-
ka profesora Edwarda Hamer-
skiego, wnuk i prawnuk profe-
sora Stanisława Progulskiego. 
Przybyli także przedstawiciele 
Oddziału Stołecznego Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich 
z prezesem Ryszardem Orze-
chowskim oraz Janusz Wasyl-
kowski, dyrektor i wydawca 

„Rocznika Lwowskiego”, a tak-
że naukowcy i studenci zgro-
madzeni na powitaniu profe-
sora J. D. Watsona i jego żony 
Elżbiety Watson. 

Po odsłonięciu tablicy przez 
profesora, krótkie przemówie-
nie wygłosił fundator profe-
sor Wacław Szybalski. Na jego 
wniosek zebrani uczcili pa-
mięć o zamordowanych mi-
nutą ciszy, po czym głos zabrał 
Stanisław Kosiedowski, który 
przygotował kilkustronicowe 
broszury w językach polskim 
i angielskim, aby przybyli na 
uroczystość mieli możliwość 
zapoznania się z okolicznościa-
mi lwowskiej tragedii.

Przybyła cała rodzina pań-
stwa Kozłowskich. Na tę oko-
liczność pani Izabela ofiarowa-
ła ogromną wiązankę pięknych 
kwiatów, którą w artystyczny 
sposób ułożyła przy tablicy.

Kryształowa podświetlana 
tablica z nazwiskami profeso-
rów Lwowskich z dwujęzyczną 
polską i angielską inskrypcją 
jest wyrazem miłości do Pol-
ski i rodzinnego Lwowa. Po tej 

oficjalnej uroczystości lwowia-
cy zostali zaproszeni na skrom-
ny poczęstunek, gdzie była 
okazja do rozmów i wspomnień.

Panią Izabelę wraz z całą 
rodziną spotykałam 
na uroczystościach 
lwowskich, w Galerii 
Porczyńskich, w Domu 
Spotkań z Historią, 
a także zupełnie 
przypadkowo i zawsze 
w pośpiechu. Była 
bardzo gościnna, 
zapraszała mnie na 
pierogi. Szkoda że nie 
mogłam skorzystać. 
Zawsze uśmiechnięta, 
serdeczna, koleżeńska. 
Mówiła, że dba 
o każdy dzień, żeby 
go nie zmarnować. 
Ceni każdą chwilę 
spędzoną z rodziną 
i lubi wzajemne 
relacje z przyjaciółmi. 

Lwowianka, 
dobra, mądra, 
szlachetna, wierna 
w przyjaźni, pracowita, 
odpowiedzialna z dużym 
poczuciem humoru. 
Zapalona turystka 
a przede wszystkim 
harcerka. Zawsze 
wierna rodzinnemu 
Miastu, nestorka rodu 
o wyjątkowym wpływie 
na młode pokolenie.

Teraz jest mi bardzo smut-
no, ale pozostały wspomnienia, 
dobre myśli, niezapomniane 
chwile i świadomość, że mia-
łam szczęście poznać tak nie-
zwykłą panią, a przede wszyst-
kim mamę pana Tomasza Kuby 
Kozłowskiego. 

Wraz z odejściem pani 
Izabeli straciliśmy 
kawałek Lwowa. 
Pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci.

Izabela Drzewicka-Kozłowska we wspomnieniach 
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W XIX wieku cmentarz 
miejski w Stanisławowie 
był główną nekropolią 
miasta. Tu spoczywali 
zarówno mieszkańcy 
Stanisławowa, jak 
i żołnierze polscy 
i uczestnicy zrywów 
narodowych z różnych 
okresów historii. 
Po zniszczeniu 
cmentarza w 1980 roku 
i przemienieniu go 
w park miejski większość 
pochówków zatraciła 
się. Jednak z materiałów 
archiwalnych udało się 
ustalić niektóre postacie, 
do dziś spoczywające 
prawdopodobnie w tej 
ziemi.

ROMAN CZORNEŃKYJ  
PETRO HAWRYŁYSZYN

Najstarszymi znanymi po-
chówkami wojskowy-
mi na terenie cmentarza 

przy ul. Sapieżyńskiej były gro-
by polskich żołnierzy z armii 
Napoleona. Byli oni żołnierza-
mi Księstwa Warszawskiego, 
państwa polskiego, założonego 
przed Napoleona w 1807 roku 
na dawnych terenach polskich 
z przekazanych umową w Tylży 
Księstwu Prus. 

Podczas kampanii moskiew-
skiej Napoleona 1812 roku woj-
ska Księstwa Warszawskiego 
liczyły około 200 tys. żołnierzy 
i oficerów. Po klęsce Napoleona 
Księstwo zostało przejęte przez 
Prusy i Rosję, zgodnie z ustale-
niami kongresu Wiedeńskiego. 
Znane są dwa pochówki żoł-
nierzy Napoleona na cmenta-
rzu w Stanisławowie: Jan Ko-
pystyński, 1878–28.07.1809 
oraz Antoni Falkowski 1783 – 
09.10.1809. Zmarli oni w cza-
sie, gdy w Stanisławowie sta-
cjonowały wojska Księstwa 
Warszawskiego. Ich nagrobki, 
jak twierdzi Stanisław Nicieja, 
były najstarszymi zachowany-
mi do dewastacji w 1980 r.

Cmentarz miejski w Sta-
nisławowie był też miejscem 
spoczynku uczestników pol-
skich powstań i Wiosny Ludów. 
Powstanie listopadowe 1830-
1831 roku z czasem objęło rów-
nież ziemie dzisiejszej Prawo-
brzeżnej Ukrainy. Powstańcy 
zgromadzili wojsko, liczące na-
wet do 150 tys. żołnierzy i ofi-
cerów. Pomimo zaciętego oporu 
powstańców 27 września 1831 
roku wojska rosyjskie zdoby-
ły Warszawę. Władze i resztki 
wojsk uszły na tereny Austrii 
i Prus i tam zostały interno-
wane. Większość żołnierzy 
pochowanych w Stanisławo-
wie należała do oddziału Józe-
fa Dwernickiego, który został 
otoczony na Wołyniu i z wal-
kami przedarł się do Galicji. Tu 
1 maja 1831 roku złożyli broń. 

W Stanisławowie pochowa-
no 30 uczestników tego zrywu 
narodowego. Z czasem aleję, 
przy której zostali pochowani, 
nazwano „aleją powstańców”.

Spoczywali tu między 
innymi:
• Hipolit Broniewski, 1799–

1880, wachmistrz bate-
rii kpt. Puzyny w korpusie 
Dwernickiego;

• Baltazar Czarkowski, 1777-
02.05.1879, walczył w pułku 
strzelców lubelskich, wielo-
krotnie odznaczony za od-
wagę na polu boju, uczest-
nik powstania, który przeżył 
102 lata;

• Stanisław Michał Grudziń-
ski, 1797–12.02.1862, kapi-
tan kawalerii wołyńskiej; 

• Hipolit Łopatyński, 1812–
15.07.1890, adiutant gen. 
Dwernickiego, w Stanisła-
wowie był znanym nauczy-
cielem francuskiego;

• Mikołaj Bołoz-Antoniewicz, 
1801–1885, poeta ormiański, 
organizator polskiej Gwardii 
Narodowej w Stanisławo-
wie podczas Wiosny Ludów 
w latach 1848-1849;

• Józef Wasilewski, 1806–
30.10.1886, porucznik ar-
tylerii, nagrodzony orderem 
Virtuti Militari;

• Wincenty Nowina-Sma-
głowski, 1806–1883, poeta, 
porucznik, urodzony w Bro-
dach, studiował na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Pod-
czas koronacji Mikołaja I na 
króla Polski w 1825 roku zo-
stał aresztowany za hasła pa-
triotyczne. W czasie pogro-
mu Jakuba Szeli w 1846 roku 
był ciężko pobity. Brał udział 
w wydarzeniach Wiosny Lu-
dów we Lwowie i Wiedniu, za 
co został skazany na 6 lat cięż-
kiego więzienia w Jozefstad-
cie (przemieście Wiednia) 
i w Ołomuńcu. Po odbyciu 
kary w 1859 roku wyjechał do 
Francji. Wykładał w polskiej 
szkole. Był znanym bibliofi-
lem i zebrał pokaźną kolekcję 
rzadkich ksiąg. W 1873 roku 
przeniósł się do Stanisławowa 
i przekazał swe zbiory mia-
stu, czym położył podwaliny 
pod bibliotekę miejską. Był 
jej dożywotnim kustoszem. 
Po śmierci w 1883 roku bur-
mistrz Stanisławowa Ignacy 
Kamiński nakazał z funduszy 
miasta ustawić nagrobek na 
jego mogile. 
Jedynym ocalałym z de-

wastacji grobem uczestników 
powstania listopadowego jest 
pochówek Maurycego Gosław-
skiego, 05.10.1802–17.11.1834, 

podporucznika, znanego po-
ety, przedstawiciela ukraiń-
skiej szkoły w poezji polskiej 
– „piewcy Podola”. Urodził się 
we Frampolu (dziś wieś Koso-
girka) w rejonie jarmolinieckim 
obw. chmielnickiego. Studio-
wał w szkole w Kamieńcu Po-
dolskim i w Liceum Krzemie-
nieckim, gdzie z czasem został 
nauczycielem i udzielał pry-
watnych lekcji. Przez nieszczę-
śliwą miłość wstąpił do woj-
ska Księstwa Warszawskiego, 
wówczas w składzie Imperium 
Rosyjskiego. Walczył w kam-
panii tureckiej na Bałkanach 
pod wodzą generała-feldmar-
szałka Hansa Karola von Dibi-
cza. Po powrocie do Warszawy 
wziął udział w powstaniu listo-
padowym. Walczył w kawale-
rii w Litewsko-Ruskim Legio-
nie w stopniu podporucznika. 
Podczas obrony Zamościa na-
leżał do grona 7. oficerów, któ-
rzy opowiedzieli się przeciwko 
poddaniu fortecy. Po upadku 
powstania w sierpniu 1831 roku 
przedostał się do Galicji. Za-
mieszkał we Lwowie, a z cza-
sem, pod nazwiskiem Maury-
cego Jasińskiego, przeniósł się 
do czortkowskiego cyrkułu. 
Wykryto go w 1833 roku pod-
czas pochodu płk. Józefa Zalew-
skiego, podczas jego nieudanej 
próby wzniecenia powstania 
w Imperium Rosyjskim. Zo-
stał aresztowany podczas za-
bawy w Jagielnicy i uwięzio-
ny w Zaleszczykach. Z czasem 
przewieziono go do Stanisła-
wowa do więzienia w dawnym 
klasztorze trynitarzy (ob. po-
liklinika wojskowa przy ul. 
Starozamkowej). W więzieniu 
Maurycy Gosławski doglądał 

swego przyjaciela, chorego na 
tyfus. Zaraził się sam i zmarł.

Kapłani katoliccy nie zgodzili 
się pochować niepokornego po-
wstańca. Obrzęd odprawił ka-
płan grekokatolicki, proboszcz 
katedry Zmartwychwstania 
Pańskiego, Joan Pogłodowski. 
Są trzy wersje ceremonii po-
grzebowej Maurycego Gosław-
skiego: w cerkwi św. Barbary 
(w miejscu dzisiejszego liceum 
muzycznego im Denisa Siczyń-
skiego); w cerkwi św. Paraske-
wii Piatnicy w Opryszkowcach 
i w kaplicy więziennej.

Pogrzeb urządziła mu pol-
ska ludność Stanisławowa, 
a powstaniec Teofil Wiśniow-
ski przygotował mundur ułań-
ski wzoru 1831 roku, w którym 
pochowano Gosławskiego. Sta-
raniem burmistrza Ignacego 
Kamińskiego i dyrektora Kasy 
Oszczędności Felicjana Mile-
rowicza w 1879 roku na gro-
bie Maurycego Gosławskiego 
ustawiono nagrobek dłuta Jana 
Bębnowicza.

Na cmentarzu miejskim 
w Stanisławowie spoczywa 9 
uczestników Wiosny Ludów. 
Ofiarą politycznej swawo-
li austriackich urzędników był 
16-letni gimnazjalista Stefan 
Hoszowski 1832–27.04.1848. 
Aby ośmieszyć austriackich 
urzędników wykorzysty-
wano w tym czasie tzn. „ko-
cią muzykę”. W czasie jednej 
z demonstracji przeciwko rad-
cy kameralnemu Żuławskiemu, 
znienawidzonego przez miesz-
kańców, austriaccy żołnierze 
dopędzili Stefana Hoszowskiego 
i jeden z nich przebił go bagne-
tem. Pogrzeb młodzieńca stał 
się wielką manifestacją, w któ-
rej oprócz mieszkańców miasta, 
wzięli udział również miesz-
kańcy okolicznych wiosek. 
Trumnę z ciałem nieśli kolejno 
przedstawiciele różnych sta-
nów, czcząc tego, kto oddał życie 
za wolność.

Uczestnikiem tych wyda-
rzeń był również przyszły bur-
mistrz miasta Ignacy Kamiń-
ski, 24.01.1819–21.05.1902. 
Urodził się w miasteczku Wi-
śniowczyk w pow. trembo-
welskim woj. tarnopolskiego, 
uczył się w szkole w Bucza-
czu i w gimnazjum we Lwo-
wie. Następnie ukończył wy-
dział prawa na Uniwersytecie 
Lwowskim i otrzymał stopień 

doktora prawa i filozofii. W la-
tach 1841-1846 był członkiem 
tajnych stronnictw politycz-
nych i znajdował się pod nad-
zorem policji. W 1846 przeniósł 
się do Wiednia i został tu nie-
bawem aresztowany. Po am-
nestii w 1848 roku przyjeżdża 
do Stanisławowa i uczestniczy 
w życiu społecznym miasta 
– zostaje członkiem Stanisła-
wowskiej Rady Narodowej. Po 
wydarzeniach Wiosny Ludów 
otwiera kancelarię adwokacką. 
Podczas powstania stycznio-
wego w 1863 roku nielegalnie 
dostarcza broń powstańcom do 
Imperium Rosyjskiego. W 1864 
roku, uchodząc przed prześla-
dowaniami Rosjan wyjeżdża 
do Szwajcarii. W Austrii za-
ocznie zostaje skazany i ma 
zakaz prowadzenia prakty-
ki adwokackiej. W Szwajcarii 
otrzymuje obywatelstwo kan-
tonu Saint Hellen i zostaje se-
kretarzem przedstawicielstwa 
rządu polskiego na emigra-
cji w Szwajcarii. Był przyja-
cielem Józefa Hauke-Bossaka, 
który wyemigrował do Francji 
po upadku powstania. Po am-
nestii 1865 roku powraca do 
Stanisławowa i w latach 1869-
1883 pełni funkcję burmistrza 
oraz czterokrotnie zostaje de-
putowanym do Sejmu Krajo-
wego od tego miasta. W latach 
1883-1884 był posłem parla-
mentu austriackiego. Zrzekł 
się tej funkcji z powodu złego 
stanu zdrowia. Zmarł w cza-
sie wakacji w Delatynie. Ciało 
zostało przewiezione do Stani-
sławowa, gdzie odbył się wspa-
niały pogrzeb na koszt budżetu 
miejskiego.

Jeszcze jednym uczestni-
kiem Wiosny Ludów w Sta-
nisławowie był ojciec znanej 
nam już „dumnej księżnej” Jó-
zefy Dzwonkowskiej, miło-
ści Iwana Franki, Władysław 
Dzwonkowski, 01.01.1818-
18.03.1880. Urodził się w War-
szawie i tu studiował prawo na 
Uniwersytecie. Za udział w pol-
skich organizacjach konspi-
racyjnych w 1843 roku został 
aresztowany i osadzony na trzy 
miesiące w cytadeli warszaw-
skiej. Przed drugim aresztem 
ucieka w 1844 roku do Prus. 
Rząd rosyjski ogłosił jego po-
szukiwania i nawet nagrodę 
1000 rubli za jego schwytanie. 
W 1846 roku zostaje człon-
kiem Towarzystwa Demokra-
tycznego i organizuje powsta-
nie w województwach płockim 
i poznańskim, a w 1848 roku 
uczestniczy w wydarzeniach 
Wiosny Ludów. Następnie osia-
da w Poznaniu, gdzie jest redak-
torem gazety „Krzyż i Miecz”. 
Jakiś czas mieszka w Paryżu 
i należy do „towiańczyków” – 
religijno filozoficznego odłamu 
polskiego ruchu emigracyjnego. 
W powstaniu styczniowym nie 
uczestniczy z powodu choroby 
serca, ale pomaga w kwestiach 
organizacyjnych i naświetle-
nia celów powstania za granicą. 
W 1869 roku wraz z żoną Anto-
niną Deskur i dziećmi przenosi 
się do Galicji i w 1873 roku osia-
da w Stanisławowie.

Polskie pochówki wojskowe z XIX wieku w Stanisławowie

MAURYCY GOSŁAWSKI, 
POWSTANIEC LISTOPADOWY

FRANCISZEK KOPERNICKI, 
UCZESTNIK WOJNY KRYMSKIEJ 
1853–1856 I POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO

POMNIK MAURYCEGO GOSŁAWSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU, 
2022 R. 
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Interesującą jest również 
biografia uczestnika Wiosny 
Ludów na Węgrzech Alek-
sandra Trzaski Konopackiego, 
05.06.1828–28.09.1906. Uro-
dził się w miejscowości Poni-
kowica w rejonie Brodów na 
Ziemi Lwowskiej. W 1848 roku 
wstąpił do polskiego ochotni-
czego legionu do artylerii pie-
choty. Pod dowództwem Józefa 
Wysockiego walczył w oddzia-
łach Lajosza Koszuta na Wę-
grzech. Rząd węgierski zezwo-
lił Józefowi Wysockiemu na 
tworzenie polskich oddziałów 
ochotniczych w liczbie 5 tys. 
żołnierzy. Po porażce rewolucji 
w 1849 roku polski legion prze-
nosi się do Imperium Osmań-
skiego i zostaje internowany. 
W Stambule Aleksander Kono-
packi zatrudnia się w angiel-
skim konsulacie. Bierze udział 
w wojnie krymskiej 1853-1856 
roku jako oficer angielskiej 
huzarii. Po wojnie pozostaje 
w wojsku angielskim w stopniu 
kapitana-tłumacza floty. Pod-
czas powstania styczniowego 
przewozi zakupioną w Anglii 
broń dla powstańców w Rosji. 
Jako emeryt rządu angielskie-
go przenosi się do Galicji i za-
mieszkuje w Stanisławowie. 

Kolejnym uczestni-
kiem rewolucji na Węgrzech 
był spolonizowany Ukra-
iniec Konstanty Łękawski, 
30.06.1816–06.08.1872. Zimą 
1848-1849 roku wraz z przy-
jacielem Grzegorzem Osadkow-
skim przechodzą przez Karpaty 
na Węgry i wstępują do pol-
skiego legionu Józefa Wysoc-
kiego. Po internowaniu legionu 
w Imperium Osmańskim kon-
stanty Lekawski wyjeżdża do 
Anglii, gdzie zajmuje się han-
dlem. Około 1866 roku powraca 
do Galicji.

Wśród innych uczestników 
Wiosny Ludów byli: 
• Stanisław Jaksa Bykow-

ski, 1815–09.03.1895, zie-
mianin, porucznik Polskiej 
Gwardii Narodowej, prze-
wodniczący rady powiato-
wej w Zaleszczykach;

• Józef Czerkawski, 1825–
18.04.1897, członek Pol-
skiej Gwardii Narodowej, 
muzyk-kapelmistrz.
Na cmentarzu miejskim za 

rok 1906 było 38 pochówków 
uczestników powstania stycz-
niowego, w którym uczestni-
czyli Polacy Litwini, Białorusi-
ni, Ukraińcy. Powstanie miało 
poparcie za granicą. Powstań-
cy stoczyli około 1200 walk 
i potyczek z wojskami car-
skimi. W powstaniu walczyli 
też oficerowie i żołnierze ar-
mii carskiej, którzy przeszli na 
stronę powstańców. Niestety 
i ten zryw narodowy zakończył 
się porażką. Około 38 tys. osób 
zostało skazanych na zsyłkę na 
Sybir, a około 10 tys. udało się 
na emigrację.

Pośród znanych powstań-
ców osiadłych w Galicji byli:
• Władysław Cichorski, zmarł 

w 1877r., pułkownik, pseu-
donim „Zameczek”, organi-
zator zbrojnego oddziału gen. 
Zygmunta Padlewskiego; 

• Władysław Ciesielski, 
1842–14.05.1893, walczył 
w Górach Świętokrzyskich 

i południowo-wschodniej Polsce, 
po upadku powstania był zna-
nym dziennikarzem i pisarzem, 
w latach 1881-1882 redaktor  
„Głosu Stanisławowskie-
go”, dziennikarz czerniowiec-
kiej „Gazety Polskiej” i „Kuriera 
Stanisławowskiego”; 

• Jan Dąbrowski, 1834–1882, 
urodzony na Wołyniu, w po-
wstaniu brał udział ze swym 
ziemianinem. Zesłany na 
Sybir, uciekł stamtąd do Ru-
munii, zamieszkał w miej-
scowości Botoşany na połu-
dniowej Bukowinie, został tu 
pracownikiem kolei. Z cza-
sem przeniósł się do Stani-
sławowa i był tu magazynie-
rem na kolei;

• Łucjan Dąbrowski, 1822–
1881, pułkownik w oddziale 
gen. Mariana Langiewicza, 
jeden z najbardziej doświad-
czonych oficerów, po upad-
ku powstania osiadł w Ru-
munii, skąd przeniósł się do 
Stanisławowa;

• Bołesław Sas Drohomirecki, 
1839–1888, oficer, walczył 
w walkach na Litwie, w Sta-
nisławowie był inżynierem 
na kolei;

• Julian Montwiłł Ejtmino-
wicz, zmarł 13.03.1873), 
urodził się na Litwie, kapi-
tan pułku piechoty im. Księ-
cia Karola Pruskiego armii 
carskiej, przeszedł na stronę 
powstańców, nominowany 
na pułkownika, został ciężko 
ranny podczas walk;

• Agaton Giller, 10.01.1831–
18.07.1887, jeden z dowód-
ców powstania, opracował 
plany zbrojnego oporu, czło-
nek Rządu Tymczasowego 
Polski, stał na czele wydzia-
łu spraw zagranicznych. Po 
emigracji do Prus i Szwaj-
carii przenosi się do Lwowa, 
ze Lwowa zostaje deporto-
wany w 1876 roku za udział 
w przygotowaniach do no-
wego powstania w Rosji. 
Władze austriackie zezwo-
liły mu na powrót do Gali-
cji w roku 1884. Na miejsce 
osiedlenia wybrał Stanisła-
wów, gdzie mieszkała jego 
siostra Agrypina Koper-
nicka. W 1886 roku zało-
żył gazetę „Kurier Stanisła-
wowski”, który ukazywał się 
do 1939 roku. W 1981 roku 
szczątki Agatona Gillera zo-
stały przeniesione na aleję 
główną cmentarza powąz-
kowskiego w Warszawie;

• Franciszek Kopernic-
ki, 01.04.1825–25.11.1892, 
szwagier Agatona Gillera, 
urodził się we wsi Czyżów-
ka gub. kijowskiej. W latach 
1843-1862 służył w armii 
carskiej, uczestnik wojny 
krymskiej 1853-1856. De-
mobilizowany w stopniu ma-
jora. W 1863 roku dołączył 
do powstania w stopniu puł-
kownika. Był szefem szta-
bu i dowódcą kawalerii gen. 
Edmunda Taczanowskiego, 
a z czasem wojskowym ko-
mendantem piotrkowskiego, 
sieradzkiego, wieluńskie-
go i kaliskiego powiatów. 
Z rodziną wyemigrował do 
Szwajcarii. Po powrocie do 
Stanisławowa był dyrekto-
rem Kasy Oszczędności;

• Stanisław Grzegorzewski, 
1842–25.01.1903, porucznik 
oddziału gen. Mariana Lan-
giewicza, wyemigrował do 
Francji i Belgii, gdzie studiował 
na politechnice. Po powrocie 
do Galicji był inżynierem Wy-
działu Krajowego oraz preze-
sem i członkiem honorowym 
„Sokoła” w Borszczowie;

• Andrzej Kamiński, 1832–
18.04.1883, uczestnik po-
wstania, aresztowany 
w Rzeszowie, po zwolnieniu 
brał udział w ekspedycji mek-
sykańskiej księcia Maksymi-
liana, brata Franciszka Józefa I;

• Władysław Kossowicz, zmarł 
21.04.1890, uczestnik Wiosny 
Ludów na Węgrzech, walczył 
w oddziale gen. Józefa Bema. 
W powstaniu styczniowym 
był rotmistrzem oddziału gen. 
Artura Gołuchowskiego na 
Podolu;

• Felicjan Milerowicz, 
19.10.1837–15.11.1904, był 
urzędnikiem skarbowym, sze-
regowcem w oddziałach gen. 
Mariana Langiewicza i gen. 
Józefa Wysockiego, pułk. Józefa 
Miniewskiego i płk. Marcina 
Borelowskiego. Ranny kilka-
krotnie. Osiadł w Stanisławo-
wie, gdzie był dyrektorem Kasy 
Oszczędności;

• Mieczysław Mokłowski, 
1842–10.11.1905, studiował 

w Polskiej Szkole Wojskowej 
w Genui we Włoszech, w wal-
kach powstania był ciężko 
ranny, więziony w Rzeszowie, 
był urzędnikiem w gminie 
Kniahinin;

• Aleksander Nęcki, 24.12.1844 
– 15.03.1892, kapitan kosy-
nierów oddziału gen. Maria-
na Langiewicza, studiował 
w Polskiej Szkole Wojskowej 
w Genui we Włoszech;

• Bronisław Rapacki, 
01.06.1842–14.06.1880, czło-
nek Centralnego Narodowe-
go Komitetu Polski, uczest-
nik powstania, aresztowany 
przez władze rosyjskie w 1861 
roku z wyrokiem śmierci. Na 
emigracji mieszkał w Nor-
wegii i Prusach, gdzie spędził 
w areszcie dwa lata i został 
przekazany władzom rosyj-
skim. Zwolniony został dzięki 
obywatelstwu norweskiemu. 
W Stanisławowie miał atelier 
fotograficzne.

Na szczególną uwagę zasłu-
guje postać Romana Rawicz Bo-
cheńskiego, 1842–11.11.1907. 
Był podporucznikiem drago-
nów armii rosyjskiej i prze-
szedł na stronę powstańców. 
W stopniu rotmistrza walczył 
w oddziale mjr. Aleksandra 
Lutticha. W walce 5 lipca 1863 
roku pod Chorzenicami w pow. 
częstochowskim został oto-
czony i zasieczony przez koza-
ków. Otrzymał 18 ran i był na 
granicy życia i śmierci. Jednak 
ozdrowiał i został nominowa-
ny na majora. Wyemigrował do 
Szwajcarii, a z czasem zgłosił się 
na ochotnika do Stanów Zjed-
noczonych do udziału w wojnie 
o niepodległość USA po stronie 
Stanów Północnych.

Jedynym zachowanym gro-
bem uczestników powsta-
nia styczniowego na daw-
nym cmentarzu miejskim 
w Stanisławowie jest grób Karo-
la Świdzińskiego, 04.07.1842–
04.06.1877, polskiego poety. 
Urodził się we wsi Skornorohy 
w pow. hrubieszowskim woj. 

GRÓB POETY KAROLA ŚWIDZIŃSKIEGO

lubelskigo. Studiował w szkole 
w Lublinie i na uczelni Agro-
nomicznej na Marymoncie pod 
Warszawą, a następnie w Szko-
le Politechnicznej w Puławach. 
Był członkiem polskich tajnych 
towarzystw, współpracując ze 
swym szwagrem Jarosławem 
Dąbrowskim. Udało mu się na-
kłonić do udziału w powstaniu 
większość studentów Szkoły 
Politechnicznej i przystąpie-
nia ich do oddziału por. Alek-
sandra Żdanowicza. Z czasem 
walczył w oddziale płk. Leona 
Czechowskiego jako szef żan-
darmerii pow. hrubieszow-
skiego. Utworzył ochotniczy 
oddział strzelców konnych 
i na jego czele prowadził walkę 
partyzancką. Po upadku po-
wstania jakiś czas zamieszku-
je w Galicji. Z czasem przenosi 
się do Belgii, gdzie studiuje na 
Uniwersytecie w Gondawie. 
Z braku środków do życia prze-
nosi się do Francji. W Paryżu 
jest kreślarzem i agentem han-
dlowym. Przy pomocy Jarosła-
wa Dąbrowskiego zostaje na-
uczycielem w Polskiej Szkole 
w Batignolles. Należał do Sto-
warzyszenia Polskiej Emigra-
cji. Podczas wojny franko-pru-
skiej 1870-1871 roku zgłasza 
się na ochotnika do 223 bata-
lionu Gwardii Narodowej. Wal-
czy w stopniu sierżanta, a po 
ogłoszeniu Komuny Paryskiej 
zostaje nominowany do stopnia 
kapitana. Walczy ze swym od-
działem pod Neuilly i Asniéres. 
Był członkiem sztabu gen. Ja-
rosława Dąbrowskiego, na jego 
rozkaz tworzy oddział gwardii 
konnej i dowodzi eskadrą wy-
wiadu konnego XI dzielnicy 
Paryża. 1 maja 1871 roku otrzy-
muje stopień podpułkownika 
Gwardii Narodowej Komuny 
Paryskiej. Podaje się do dymisji 
po przejściu części oficerów do 
Gwardii Narodowej gen. Julesa 
Bergereta. Zostaje aresztowany, 
ale zwolniony po interwencji 
Jarosława Dąbrowskiego i da-
lej walczy u jego boku aż do jego 
śmierci na barykadzie na ul. 
Myrha. Z Teofilem Dąbrowskim, 
bratem Jarosława, emigruje do 
Wielkiej Brytanii, gdzie miesz-
ka żona gen. Dąbrowskiego 
z dziećmi. Tu zostaje członkiem 
I Międzynarodówki, korzysta-
jąc z pomocy finansowej Karola 
Marksa i pieniędzy przekaza-
nych przez Fryderyka Engel-
sa z Niemiec. Przed wyjazdem 
do Galicji otrzymuje pieniądze 
na rozwój propagandy socjali-
stycznej w Galicji. W Krakowie 
Karol Świdziński pracuje w ga-
zecie „Na dziś” i publikuje swoje 
artykuły w „Mrówce”, „Tygo-
dniku Wielkopolskim”, „Strze-
sze”. W 1873 roku obejmuje 
pracę przy budowie linii kole-
jowej arcyksięcia Albrechta (li-
nia Lwów-Stryj-Stanisławów) 
i przenosi się do Stanisławowa. 
Tutaj się żeni. Wkrótce umie-
ra na gruźlicę. Żona po śmierci 
wydaje we Lwowie tomik jego 
wierszy „Poezje”.

W czasie dewastacji cmen-
tarza w 1980 roku władze 
zachowały jego grób, jako 
uczestnika Komuny Pary-
skiej – jak wówczas mówio-
no: „pierwszego komunisty 
Stanisławowa”.

KAROL ŚWIDZIŃSKI, UCZESTNIK 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
I KOMUNY PARYSKIEJ



26 nr 9 (397) | 17–30.05.2022
www.kuriergalicyjski.comZ przedwojennej prasy

Większość dzienników 
12 czy 13 maja 1926 
roku ukazały się 
prawie jednakowe: na 
pierwszych stronach 
grubą czcionką rzucało 
się w oczy: ZAMACH 
STANU W WARSZAWIE. 
Marszałek Piłsudski 
na czele oddziałów 
wojskowych wystąpił 
przeciw rządowi. 
Krwawe walki na ulicach 
Warszawy. Stan oblężenia.

OPRACOWAŁ  
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Dalej następowały jed-
nobrzmiące informacje 
oficjalne, przygotowane 

przez Polską Agencję Telegra-
ficzną w Warszawie:

Marszałek Piłsudski na czele 
7 p. ułanów wkroczył do War-
szawy. Rano w Rembertowie, 
gdzie stoi 7-my pułk ułanów, 
zjawił się Marszałek Piłsudski 
i na czele pułku samochodem 
ruszył w kierunku Warsza-
wy. O godz. 2-giej oddziały te 
przebyły rogatkę grochowską 
i skierowały się w stronę War-
szawy. O godz. 4.45, na Pradze, 
niedaleko mostu Kierbedzia, 
oddziały zatrzymały się do na-
dejścia piechoty.

Marsz. Piłsudski odebrał ra-
port od przybyłego tymczasem 
batalionu piechoty z Rember-
towa, poczem udał się autem na 
czele pułku ułanów ulicą Ska-
ryszewską w kierunku mo-
stu. Tymczasem piechota ze-
szła ulicą Targową, przez most 
Kierbedzia, gdzie spotkała się 
z częścią oddziałów piechoty 
warszawskiej. Szpica oddzia-
łów rembertowskich przeszła 
przez most z dowódcą oddzia-
łów piechoty warszawskiej 
w stronę Warszawy. 

Tymczasem z komendy mia-
sta nadszedł rozkaz zatrzymania 
wojska, żandarmerja wojskowa 
zatrzymała przemarsz piechoty 
przy wejściu do miasta.

Na III moście 7 pułk uła-
nów zatrzymał się, gdyż na 
wieść o tem, że Marsz. Piłsud-
ski na czele wojska maszeruje 
ku Warszawie, przybył Prezy-
dent Rzplitej w towarzystwie 
2 adiutantów. Jeden z adjutan-
tów Prezydenta przeszedł Most, 
zbliżył się do Marszałka i wrę-
czył mu jakiś dokument, po-
czem powrócił do Prezydenta.

Po pewnym czasie P. Prezy-
dent przeszedł przez Most i dłu-
żej rozmawiał z Marszałkiem, 
poczem odjechał w kierunku 
Rady Ministrów, która obra-
dowała od rana od godz. 11-tej, 
w obecności Marszałka Sejmu. 

O godz. 7-mej wieczorem sy-
tuacja przedstawiała się nastę-
pująco: Za III mostem stoi 7-my 
pułk ułanów, a po przeciwnej 
stronie dywizjon artylerii kon-
nej i część oddziałów garnizonu 
warszawskiego.

Most Kierbedzia obsadzony 
przez piechotę rembertowską.

Rozkaz Prezydenta Rzplitej 
do armji. 

Warszawa, 12. 5. (PAT). Pre-
zydent Rzplitej Polskiej, jako 
najwyższy zwierzchnik Sił 
Zbrojnych Państwa, wydał na-
stępującą odezwę do żołnierzy 
Wojsk Polskich:

Żołnierze Rzeczypospolitej! 
Honor i Ojczyma — to hasła, pod 
któremi pełnicie szczytną służ-
bę pod sztandarem Białego Orla. 
Dyscyplina i bezwzględne po-
słuszeństwo prawowitym wła-
dzom i dowódcom to najwyższy 
obowiązek żołnierski, na który 
składaliście przysięgę. — Wier-
ność Ojczyźnie, wierność Kon-
stytucji, wierność legalnemu 
rządowi, jest warunkiem do-
trzymana tej przysięgi. Obo-
wiązek ten przypominam wam, 
żołnierze, jako wasz najwyż-
szy zwierzchnik i żądam bez-
względnego wytrwania w wier-
ności żołnierskiej. Tych, którzy 
by obowiązków tych zapomnieli, 
wzywam i rozkazuję im natych-
miast powrócić na drogę prawa 
i posłuszeństwa mianowanemu 
przeze mnie ministrowi spraw 
wojskowych.

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej:

Stanisław Wojciechowski.
Prezes Rady Ministrów: 

Wincenty Witos.
Minister Spraw Wojskowych:

J. T. Malczewski.

Rada Ministrów wydała na-
stępujący oficjalny komunikat:

Warszawa, 12. 5. (PAT.) 
Prezydium Rady Ministrów 
komunikuje:

Szerzona od dłuższego czasu 
przez spiskowców i burzycieli 
ładu i porządku zbrodnicza agi-
tacja wśród wojska spowodo-
wała smutne następstwa. Kilka 
oddziałów wojskowych z nie-
których powiatów, zebranych 
w okolicy Rembertowa, podnie-
conych fałszywemi pogłoskami 
i uwiedzionych farszowanymi 
rozkazami, dało się pociągnąć 
do złamania dyscypliny i wy-
powiedzenia posłuszeństwa 
Rządowi Rzeczypospolitej.

Inne informacje były trud-
ne do zdobycia. Pisma wyry-
wały je sobie nawzajem, aby 
być pierwszymi. Zobaczmy, 
jakie informacje mogli za-
sięgnąć Czytelnicy Kuriera 
Lwowskiego o wydarzeniach, 
które toczyły się w mie-
ście Lwów wobec wypadków 
warszawskich. 

Lwów, 13 maja. Już w godzi-
nach porannych zaczęły prze-
nikać do Lwowa chaotyczne 
i sprzeczne początkowo wia-
domości o rozgrywających się 
w Warszawie wypadkach.

Dodatki nadzwyczajne, 
zawierające 
jedynie oficjalny 
komunikat rządu 
i rozkaz Prezydenta 
Rzeczypospolitej nie 
podawały żadnych 
konkretnych 
wiadomości 
o przebiegu wypadków, 
dezorientując zupełnie 
czytającą publiczność. 
Telefony redakcyjne nie 
milkły na chwilę, zajęte 
ciągłemu rozmowami 
z żądnymi wiadomości 
Czytelnikami 
i Przyjaciółmi naszego 
pisma.

W obecnej chwili panu-
je we Lwowie zupełny spo-
kój, jakkolwiek wśród ludno-
ści wyczuwać się daje duże 
podniecenie.

Dowódca O. K., gen. Wład. Si-
korski, wbrew kursującym po-
głoskom, bawi we Lwowie i odbył 
wczoraj o godz. 23-ciej odprawę 
dowódców wszystkich we Lwo-
wie załogujących pułków.

Na dziś godz. 11 przed poł. 
zwołany został wiec Związków 
zawodowych. 

Manifestacja  
Związków zawodowych.

Lwów, 13 maja. W obecnej 
chwili panuje we Lwowie zu-
pełny spokój. W godzinach ran-
nych pod gmachem ratuszowym 
poczęły się gromadzić Związki 
zawodowe, które następnie się 
uformowały i pochodem ruszyły 
pod pomnik Mickiewicza.

Na czele pochodu, liczące-
go kilka tysięcy uczestników, 
niesiono transparent z napisem: 
„Niech żyje Marszałek Piłsudski”.

Pod pomnikiem przemawiali 
prezes Związków zawodowych 
p. Żelaszkiewicz, poseł Smuli-
kowski, redaktor Skalak i inni. 
Po odśpiewaniu „My pierwsza 
brygada”, „Czerwonego sztan-
daru” i okrzykach na cześć ko-
mendanta, pochód ruszył pod 
Teatr Wielki i tu w najwięk-
szym spokoju rozwiązał się.

Z ramienia władz, asystowa-
li pochodowi r. Wagner z Dy-
rekcji policji, komisarz Konce-
wicz i komisarz Stryjkowski 
z komendy Lwów-miasto.

Wśród ludności Lwowa jest 
duże podniecenie, mimo to za-
chowany jest wszędzie bez-
względny spokój. Władze poli-
cyjne i wojskowa czuwają nad 
porządkiem, którego nigdzie 
nie zakłócono. Z całego obszaru 
D. O. K. lwowskiego i z innych 
terenów Małopolski nadchodzą 
wiadomości o zupełnym spoko-
ju. Dla ostrożności i zapobieże-
nia ewentualnym ekscesom ze 
strony mętów, obsadzono dwo-
rzec główny i gmach pocztowy 
przy ul. Słowackiego wojskiem.

Pociągi kursują normalnie.
Należy wyrazić nadzieję, że 

Lwów – znany ze swego głę-
bokiego poczucia obywatel-
skiego, nie da się wyprowadzić 
z równowagi.

…i okolicach Lwowa:
Lwów, 13 maja. Dochodzą-

ce nas telefonem wiadomości 
od naszych korespondentów 
prowincjonalnych, donoszą, że 
wszędzie panuje nastrój wyso-
ce podniecony, jednakże spokój 
nigdzie nie został zakłócany.

W Borysławiu odbył się wiec 
robotniczy, na którym uchwa-
lono rezolucje hołdownicze dla 
Marszałka Piłsudskiego. Rada 
Robotnicza obraduje bez prze-
rwy. W mieście zarządzono 
ostre pogotowie policyjne.

W Stryju zarządzone pier-
wotnie ostre pogotowie zostało 
cofnięte, ponieważ miasto jest 
zupełnie spokojne.

W Kolomyji odbyły się de-
monstracje uliczne na cześć 
Marsz. Piłsudskiego.

W Przemyślu nastrój wyso-
ce podniecony. W Domu Robot-
niczym na Zasaniu gromadzą 
się tłumy robotników. Część 
wchodzącej w skład D. O. K. X 
(Przemyśl) drugiej dywizji le-
gionowej, wyjechała w kierun-
ku Warszawy.

W Złoczowie wywołał wiel-
kie wrażenie wymarsz 52 p. p.. 
W mieście spokój.

Władze miasta starały się 
opanować sytuację. Ukazało 
się Rozporządzenie wojewo-
dy lwowskiego z dnia 14. maja 
1926.

Zmierzając do utrzyma-
nia lądu społecznego w mie-
ście Lwowie i na terenie całego 
Województwa, wydaję niniej-
szem, opierając się na posta-
nowieniach ustawy z dnia 3 
maja 1869 Dz. U. P. Nr. 56, oraz 
na podstawie paragr. 7 patentu 
z dnia 20 kwietnia 1854 Dz. U. 
P. Nr. 96, następujące zarządze-
nia ograniczające:

1. Stowarzyszenia względnie 
ich filje i oddziały, podpadają-
ce pod postanowienia ustawy 
z dnia 15 listopada 1867, Dz. U. 
P. Nr. 134, mogą odbywać zgro-
madzenia swych członków tyl-
ko na podstawie ze¬zwolenia, 
udzielonego przez Dyrekcję Po-
licji we Lwowie, a na powiecie 

Lwów wobec zamachu stanu

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI W DNIU PRZEWROTU MAJOWEGO 
NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO W ASYŚCIE OFICERÓW 
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TŁUM LUDZI OCZEKUJĄCY NA WIADOMOŚĆ W ALEJACH UJAZDOWSKICH
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przez właściwe Starostwo. Pi-
semne podania, zawiadamiają-
ce o odbyć się mającym zgroma-
dzeniu, powinny być podane do 
władzy administracyjnej I-szej 
instancji na 3 dni przed odbyć 
się mającem posiedzeniem.

2. Zgromadzenia, publicz-
ne i za zaproszeniami, przewi-
dziane paragrafem 2-gim usta-
wy o zgromadzeniach z dnia 15 
listopada 1867, Dz. II. P. N,r. 135, 
są zakazane. W wypadkach 
wyjątkowych będą dopuszczo-
ne jedynie za zezwoleniem wy-
mienionym w pkcie 1) władzy. 
O zezwolenie to prosić należy 
na 3 dni przed zgromadzeniem.

3. Przypomina się, że w myśl 
obowiązującego rozporządze-
nia Wojewody lwowskiego, 
sprzedaż, posiadanie i nosze-
nie broni, amunicji zależne jest 
od zezwolenia wymienionego 
w punkcie 1) władzy.

4. Osoby, które nie uczynią 
zadość obowiązującym prze-
pisom meldunkowym, będą 
pociągane do surowej odpo-
wiedzialności w myśl obowią-
zujących przepisów.

5. Gromadzenie się ludzi na 
ulicach i placach publicznych, 
jak niemniej przedsiębranie 
demonstracyjnych czynności 
na miejscach publicznych, jest 
zakazane. W razie wkrocze-
nia organów bezpieczeństwa 
i w stosowaniu wezwania win-
ny osoby, do których wezwanie 
to się odnosi, do tego wezwania 
się zastosować, pod rygorem 
następstw karnych.

Zadziwiają tu dokumenty, na 
których opiera się wojewoda – 
z lat 1869 i 1854!

Każdy dziennik, a tym i „Ku-
rier Lwowski” rozchwytywany.

Lwów, 14 maja. Miarą pod-
niecenia, panującego w mieście, 
jest fakt, że wszystkie dodatki 
nadzwyczajne, jakie się ukaza-
ły, zostały rozchwytane. Szcze-
gólnym popytem cieszyły się 
dodatki „Kuriera Lwowskiego”, 
który pierwszy przyniósł kon-
kretne szczegóły o przebiegu 
wypadków dzisiejszych.

W redakcji naszego pisma 
informowały się bez przerwy 
najwybitniejsze osobistości 
naszego miasta, a dzięki do-
brze zorganizowanej służbie 
informacyjnej via Kraków, by-
liśmy w tem miłem położeniu, 
że mogliśmy zaspokajać zro-
zumiałe zainteresowanie na-
szych Szanownych Przyjaciół 
i Czytelników.

Mimo niezwykłego podniece-
nia w mieście parował normal-
ny ruch świąteczny. W teatrach 
i kinach odbyły się przedstawie-
nia, jedynie zapowiedziane na 
wczoraj widowisko „Kościusz-
ko pod Racławicami” z powodu 
zarządzonego pogotowia wojsk 
mającego w niem brać udział, zo-
stało odwołane.

Przepełnione parki i miejsco-
wości podmiejskie nie wskazy-
wały na to, że w tej samej chwili 
toczą się wypadki epokowego 
znaczenia dla Polski. Jednakże 
poważny nastrój i gorączkowe 
rozmowy i dyskusje zdradzały, 
że myśli wszystkich skoncen-
trowane są w tej chwili na tere-
nie toczącej się walki. 

Dziennik opisuje nastroje 
ludności lwowskiej i Demon-
stracje we Lwowie.

Manifestacje młodzieży 
we Lwowie. Lwów, 14 maja. 
Wczoraj około g. 20-tej wiecz. 
z ul. Piekarskiej wyszła grup-
ka młodzieży, śpiewając pieśni 
legionowe i ruszyła ku ul. Le-
gjonów. Grupka ta z chwili na 
chwilę rosła tak, że gdy przeszła 
koło Teatru Wielkiego przez 
ulicę Gródecką, liczyła już ty-
siące osób.

Pochód ten ruszył ku dwor-
cowi, a stamtąd okrężną drogą 
ku ulicy Legjonów. Stąd ulicą 
Sykstuską ruszył ku ul. Sło-
wackiego i z okrzykami na cześć 
Komendanta i śpiewem: „My 
pierwsza brygada...” przeszedł 
ulicami: Ossolińskich, Friedri-
chów, placem Akademickim, 
św. Mikołaja, Zyblikiewicza na 
ulicę Jabłonowskich.

W ulicy Jabłonowskich za-
stąpił manifestującym drogę 
silny oddział policji, który roz-
pędził tłum aż do Rynku. Od-
działami policji dowodzili ko-
misarze, pp.: dr. Kipa, Koroczko, 
Stryjkowski, Janczyszyn i inni. 
Policja zachowała się bardzo 
taktownie.

Z całej prowincji napły-
wają ciągle zapytania do Re-
dakcji ,,Kuriera Lwowskie-
go” o wiadomości. Chcąc choć 
w części spełnić obowiązek 
dziennikarski informowa-
nia pozbawionych wszelkich 
wieści Czytelników naszych 
udzielaliśmy z całą gotowością 
wszystkich zdobytych infor-
macji. W kilku miastach pro-
wincjonalnych korespondenci 
„Kurjera Lwowskiego” wydali 
biuletyny, bite na maszynie, 
opierając się na podanym im 
dla użytku Czytelników na-
szych materiale.

Manifestacje w Stryju. Stryj, 
14 maja. W dniu dzisiejszym 
odbyły w mieście tłumne ze-
brania i pochody manifesta-
cyjne rzesz robotniczych na 
cześć Marszałka Piłsudskiego. 
Przemawiali kolejarze: Ożga 
i Charsfild. W kilkutysięcznym 
pochodzie wzięli też udział ma-
sowy robotnicy i inteligencja 
narodowości ukraińskiej.

Strajk kolejowy we Lwowie. 
Lwów, 15 maja. Wczoraj o godz. 
7 rano w domkach kolejowych 
odbyli wiec warsztatowcy 

kolejowi z udziałem posłów, 
na którym zapadła uchwa-
ła natychmiastowego podjęcia 
strajku.

Następnie zebrani ruszyli 
pochodem w liczbie około 2.000 
ludzi pod pomnik Mickiewi-
cza. Tu odśpiewano „Czerwo-
ny sztandar” i po krzykach na 
cześć Marszałka Piłsudskiego 
pochód ruszył z powrotem do 
domków kolejowych i tu roz-
wiązał się.

Jednocześnie podjęli warsz-
tatowcy rokowania ze „Związ-
kiem zawodowych kolejarzy” 
(konduktorzy i maszyniści), 
który nie chciał przystąpić do 
strajku i nawet miał zażądać 
eskorty wojskowej.

Około godz. 12-tej rokowa-
nia ukończono. A rezultatem 
ich było ogłoszenie generalnego 
strajku kolejowego.

Zgromadzenie I Stowarzy-
szenia legjonistów. Lwów. 15 
maja. Wczoraj rano o godzinie 
10-tej odbyło się pod pomni-
kiem Mickiewicza demonstra-
cyjne zgromadzenie I Stowa-
rzyszenia legjonistów.

Do zebranych tłumów prze-
mawiali dr. Dręgiewicz i posło-
wie: Smulikowski i Pawłowski. 
Wśród okrzyków na cześć Mar-
szałka i śpiewu „My, pierwsza 
brygada”, demonstranci sfor-
mowali olbrzymi pochód, któ-
rym udali się pod Teatr Miejski. 
W manifestacyjnym pochodzie 
brali też udział strajkujący pra-
cownicy kolejowi.

Późnym wieczorem, na 
wieść o wzięciu Belwederu 
przez Marszałka Piłsudskie-
go, ruszyły tłumy manifestan-
tów na ulice miasta. Manifesty 
te trwały od godziny 6-30 do 
godz. 9.30. W ulicy Leona Sa-
piehy odziały policji pochód 
zatrzymały i rozwiązały.

Z czasem ukazała się infor-
macja o tym, że Warszawa wró-
ciła do normalnego życia…

Warszawa, 15. 5. (AW). Mia-
sto przedstawia obraz znisz-
czenia w tych dzielnicach, 
w których toczono walki, 
a mianowicie: w Alejach Jero-
zolimskich, na Hożej, Pięknej, 
Nowowiejskiej, Marszałkow-
skiej od Placu Zbawiciela do 
Placu Unji Lubelskiej, o gmach 
Szkoły Podchorążych i części 
Aleji Ujazdowskich.

Komunikacja tramwajowa 
w Warszawie uruchomiona na 
linjach nieuszkodzonych.

Pociągi podmiejskie chodzą 
normalnie. Na południe docho-
dzą one do Grodziska.

Z dworców wileńskiego 
i wschodniego odchodzą wszyst-
kie pociągi. Wszystkie minister-
stwa czynne. Urzędy państwowe 
funkcjonują normalnie.

Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, Bank Polski i inne podję-
ły pracę.

Sytuacja w mieście i okolicy 
opanowana. Spokój wraca.

We Lwowie też życie powra-
cało do normalności. Świadczy 
o tym informacja podana przez 
Magistrat Podatek od zbytku 
mieszkaniowego, co niezbyt 
ucieszyło właścicieli luksuso-
wych mieszkań:

Lwów. 16 maja. Magistrat m. 
Lwowa podaje niniejszem do 
powszechnej wiadomości, że 
Rada miejska uchwałami z dnia 
22 kwietnia i 6 maja 1926 r. 
wprowadziła z policzeniem od 
dnia 1 maja b. r., w miejsce do-
tychczasowego gminnego po-
datku luksusowego od 5-ciu 
pokoji wzwyż — komunalny 
podatek od zbytku mieszka-
niowego, a to od zbędnych czę-
ści mieszkań, w wysokości za 
każdy zbędny pokój 4 procent 
komornego, względnie wartości 
czynszowej całego mieszkania, 
przerachowanej na złote w rela-
cji 100 kor. = 105 zł.

Wymiar i pobór podatku od 
zbytku mieszkaniowego doko-
nywany będzie w tenże sposób 
i w tymże czasie, co i podatek od 
lokali.

O powrocie do spokojne-
go życia świadczyło też i takie 
Ogłoszenie:

Niniejszem podaje się do 
wiadomości P. T. Publiczno-
ści, że z dniem 14 maja 1926 
otwarto przedsiębiorstwo wio-
ślarsko-kąpielowe „Świteź”. 
Kąpiele stawowe, słoneczne, 
łódkowanie, tenis, kręgielnia, 
smaczny i zdrowy bufet tudzież 
koncerty muzyki 40 pp. uprzy-
jemniają chwile w czarownym 
ustroniu Wólki. Dojazd tram-
wajem 5 lub 11.

Została zachowana orygi-
nalna pisownia

MANIFESTACJA PRZED TEATREM MIEJSKIM WE LWOWIE 

N
A

C

Pół życia
Pan Jachet z przyjacielem kąpał się 

w stawach janowskich. W pewnym mo-
mencie trafił na głębię i zaczął tonąć. Na 
szczęście dla niego nadszedł jakiś miejsco-
wy chłop, wskoczył bez namysłu do wody 
i wyciągnął na pół żywego topielca.

Kiedy pan Jachet jako tako oprzytom-
niał, jego przyjaciel powiada:

– Słuchaj, Jachet, wypada, żebyś dał 
temu chłopu ze trzy złote, bądź co bądź 
uratował ci życie...

– Ee – powiada na to niedoszły topielec – 
wystarczy półtora złotego. Przecież jak on 
mnie wyciągał, to ja byłem na pół żywy...

Znany i nieznany
Pan Hersch, bogaty, powszechnie zna-

ny kupiec, chodzi stale w lichym, by nie 
powiedzieć – wręcz nędznym ubraniu. Kie-
dy koledzy zwracają mu na to uwagę, pan 
Hersch spokojnie odpowiada:

– Po co ja mam się stroić? Przecież pra-
wie każdy we Lwowie mnie zna i wie, kim 
ja jestem.

Ale na urlop do Truskawca pan Hersch 
pojechał oczywiście znowu w swoim sta-
rym ubraniu. Nagabywany ponownie na 
temat tego ubrania, powiada:

– Po co mi się tu stroić? Przecież w Tru-
skawcu i tak mnie nikt nie zna...

Pojedynek
Pan Elo ma mieć swój pierwszy w życiu 

pojedynek, i to na pistolety. Jego przyjaciel 
jest wręcz przerażony.

– Ja wiem – powiada do pana Ela – że 
ty go nie możesz przeprosić i że on także 
ciebie nie może przeprosić. Ale dlaczego 
musicie zaraz strzelać do siebie? A czy nie 
możecie, na przykład, zagrać w karty?

Pozdrowienia
– Mam dla ciebie pozdrowienia od Wol-

fa – powiada pan Gerszon do przyjaciela.
– Dziękuję ci serdecznie. A jak się tobie 

powodzi?
– Mam dla ciebie pozdrowienia od 

Wolfa.
– Słyszałem, dziękuję. Odkąd jesteś we 

Lwowie?
– Mam dla ciebie pozdrowienia od 

Wolfa.
– Zwariowałeś! Zawsze wszystko po-

wtarzasz kilka razy?
– Nie, ale Wolf kazał mi pozdrowić cie-

bie tysiąc razy...

Po co mają wiedzieć
Pan Beniamin wychodzi na szosę i ku 

swojemu zdziwieniu zauważa swego przyja-
ciela Bermana, jadącego konno. Zdziwienie 
pana Beniamina jest tym większe, że jego 
przyjaciel siedzi tyłem do kierunku jazdy.

– Berman, czyś ty zwariował? Jak ty 
jedziesz?! – woła, łapiąc się za głowę.

– Co ty się martwisz, jak ja jadę - odpo-
wiada przyjaciel. - A może ja nie chcę, żeby 
wszyscy wiedzieli, dokąd jadę...

Niestety
Pan Aszer idzie ulicą Sykstuską z pa-

nem Izerem. Nagle z przeciwnej strony po-
jawia się pan Nachman.

– Wiesz co? – powiada pan Aszer. – 
Przejdźmy lepiej na drugą stronę ulicy, nie chcę 
się spotykać z tym wstrętnym człowiekiem.

– Dlaczego? Co on ci zrobił? – zapytuje pan 
Izer, przechodząc jednak na drugą stronę.

– A, wiesz, przed trzema laty byłem 
w potrzebie i prosiłem go, aby mi pożyczył 
dwieście złotych.

– No i co? Nie pożyczył? – dopytuje się 
pan Izer. – Niestety, pożyczył...

JANUSZ WASYLKOWSKI, 
OBYŚ ŻYŁ W CIEKAWYCH CZASACH
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Tajemnice Stryjskiego Parku (cz.III)

Wydarzeniem, które 
wstrząsnęło całym 
Lwowem, było bestialskie 
morderstwo prostytutki 
Emilii Scheffówny. 5 
lutego 1934 roku na 
terenie Stryjskiego 
parku odnaleziono 
poćwiartowane 
i nadpalone zwłoki kobiety 
bez głowy i kończyn. 
Po południu i w ciągu 
następnych dni w okolicy 
cegielni Nachta przy ulicy 
Tarnowskiego, na placu 
Targów Wschodnich 
oraz w parku na Żelaznej 
Wodzie znaleziono 
kolejne części ciała. 
Wywiadowcy policyjni 
z psami bardzo szybko 
wpadły na trop mrocznego 
zabójcy, którym okazał 
się być Hieronim 
Cybulski, inwalida 
wojenny, właściciel 
małego kiosku z gazetami 
na skrzyżowaniu 
ulic św. Zofii, 
Dwernickiego, Parkowej 
i Poniatowskiego. 

JURIJ SMIRNOW

Prasa od razu nazwała 
mordercę „wampir Cybul-
ski” i tą nazwą został on na 

zawsze w kryminalnej historii 
Lwowa. Rewizja przeprowa-
dzona w jego kiosku przynio-
sła wręcz sensacyjne wyniki. 
Pod ladą leżały zakrwawio-
ne szczątki kobiety, owinięte 
w papier, w kątach znaleziono 
skrwawione szmaty i strzę-
py damskiej garderoby. Wśród 
rupieci na podłodze znalezio-
no kilka palców rąk ofiary. Na 
półce w teczce schowana była 
głowa ofiary, zmasakrowana 
tak, że nie można było rozpo-
znać rysów twarzy. Na stole le-
żały narzędzia mordu: siekiera, 
nóż i piła ręczna. Poszukiwa-
nia trwały też na terenie parku 
Stryjskiego. Ogółem odnalezio-
no 44 fragmenty ciała. Policja 
ustaliła, że ofiarą mordu była 
41-letnia prostytutka Emi-
lia Schefferówna, zamieszka-
ła na Zamarstynowie. Należała 
do najgorszego typu dziewcząt 
ulicznych. Trudniła się też kra-
dzieżą, należała do szajki pa-
serów. Cybulski spotkał Emilię 
na ulicy Halickiej i zaprosił do 
swojego kiosku, przyniósł bu-
telkę wódki i przekąski. Oko-
liczności morderstwa nie były 
do końca jasne. Cybulski kilka 
razy zmieniał zeznania. Proku-
rator domagał się kary śmier-
ci, ale morderca został uznany 
przez psychiatrów za niepo-
czytalnego i skazano go na do-
żywotnie więzienie. 

W zacisznych alejkach par-
ku Stryjskiego dochodziło też 
do zabójstw politycznych. 22 
marca 1932 roku na ul. Stryj-
skiej obok parku zastrzelono 

komisarza Emila Czechowicza, 
kierownika wydziału ukraiń-
skiego policji lwowskiej. 3 maja 
1934 roku Roman Seńkiw i Ro-
man Myhal zastrzelili w parku 
ukraińskiego adwokata Jakowa 
Baczyńskiego, „podejrzewane-
go przez OUN o kontakty z wła-
dzami bezpieczeństwa”.

Park i Cmentarz Stryjski 
przyciągały również samobój-
ców różnego wieku i płci. Dla 
niektórych było to niezwykle 
romantyczne miejsce dla ostat-
niego pożegnania z życiem. 
W lutym 1926 roku na Cmenta-
rzu Stryjskim znaleziono cia-
ło powieszonego nieznanego 
osobnika. „Gazeta Poranna” do-
nosiła, że 27 czerwca 1925 roku 
tragiczne wydarzenie miało 
miejsce w parku Kilińskiego, 
kiedy około godziny 10 wieczo-
rem „nagle usłyszano z jednego 
zakątka huk wystrzału rewol-
werowego. Na miejscu ujrzano 
jakiegoś młodzieńca w wieku 
około 20 lat leżącego na zie-
mi. Ze skroni sączyła się krew. 
Obok leżał rewolwer. Zawezwa-
no pogotowie i policję. Po zało-
żeniu opatrunku odwieziono 
go do szpitala. Policja ustali-
ła, że ranny nazywa się Stefan 
Myszczyszyn, liczy lat 20, z za-
wodu malarz szyldów. Znale-
ziono przy nim listy, w których 
desperat podkreśla, że popeł-
nia samobójstwo dobrowolnie, 
gdyż nie może żyć bez swej 
ukochanej. Rodzice jej bowiem 
jako Żydzi nie chcieli się zgo-
dzić na ich małżeństwo. Nie 
widząc innego wyjścia z sytu-
acji Myszczyszyn postanowił 
odebrać sobie życie”.

Najbardziej znaną próbą sa-
mobójstwa była popełniona 
przez Mariana Hemara, wybit-
nego lwowskiego poety, reży-
sera, aktora, satyryka. Również 
w tym razie chodziło o nie-
szczęśliwą miłość. Prasa pisała, 
że 27 czerwca 1926 roku „z po-
wodu nieszczęśliwej miłości do 
Olgi Ziemilskiej Marian He-
mar usiłował popełnić w parku 
Stryjskim samobójstwo; kula 
przeszła w odległości kilku cen-
tymetrów od serca”.

Nie tylko miłość prowoko-
wała lwowian do popełnie-
nia samobójstw, ale też trudna 

sytuacja materialna lub nie-
uleczalne choroby. Wielu z nich 
przyciągał właśnie park Stryj-
ski. Inne romantyczne (czy fe-
ralne?) miejsca to Cmentarz 
Łyczakowski, Wysoki Zamek, 
park Bartosza Głowackiego na 
górnym Łyczakowie. 

Oto jeszcze kilka tragicznych 
wypadków zanotowanych 
przez prasę lwowską w parku 
Stryjskim, które „Wiek Nowy” 
nazwał „manią samobójstw”. 

16 września 1926 roku w ar-
tykule „Tajemnica podziemnej 
pieczary w parku Kilińskiego” 
czytamy: „Morderstwo i nie-
doszłe samobójstwo – rozprawa 
przeciw Władysławowi Jan-
czakowi, zamieszkałemu przy 
ul. Domsa 15. 20 lipca 1926 roku 
doniesiono policji, że w grocie 
koło baszty w parku Kilińskie-
go znaleziono zakrwawione 
zwłoki Władysława Tarań-
skiego, ślusarza, z przestrzeloną 
piersią i raną na prawej skroni. 
Obok leżał rewolwer, ślady spa-
lonych świec, okładka jakiejś 
książki niemieckiej (...) Policja 

aresztowała Janczaka, 22-let-
niego ślusarza, który przyznał 
się do mordu. Jak wyjaśniono, 
obydwaj przyjaciele postano-
wili zakończyć życie samobój-
stwem, nie mogąc znaleźć pracy 
w zawodzie. Udali się do groty 
w parku, napili się wódki, potem 
ciągnęli losy, kto ma pierwszy 
strzelać do drugiego, a potem 
sam sobie życie odebrać. Wy-
padło Janczakowi, który oddał 
do przyjaciela strzał w piersi, 
potem w prawą skroń, poczem 
Tarański wyzionął ducha. Na 
widok krwi denata morder-
ca przeraził się, stracił ochotę 
do samobójstwa i uciekł”. Sąd 
jednak uwolnił Janczaka od 
winy i kary, uznając, że działał 
w przystępie chwilowego zabu-
rzenia umysłowego. 

24 lutego 1934 roku „Gaze-
ta Lwowska” pisała: „Nielicz-
ni przechodnie spostrzega-
li wczoraj po godzinie trzeciej 
po południu na jednej z ławek 
na placu Targów Wschodnich 
tuż za Pałacem Sztuki nieru-
chomo siedzących dwoje ludzi: 

mężczyznę i kobietę, zastygłych 
w bezruchu. Dopiero z bliska 
można było zorientować się, że 
nie żyją. Mężczyzna był lek-
ko przechylony w tył, a z ust 
jego i skroni sączyły się wąskie 
strumyczki krwi. W kurczowo 
zaciśniętej ręce kobiety tkwił 
mały browning. Na brązowym 
jej futrze zakrzepły pasemka 
krwi z przestrzelonej skroni. 
Przechodnie zawiadomili te-
lefonicznie policję. Na miejsce 
przybyli wkrótce kierownik 
wydziału śledczego P.P. komi-
sarz Mika, komisarz Bartyzel 
oraz komisarz Weber. Ustalo-
no, że tragicznie zmarłymi są 
zarządca dóbr Łopatyna Jakub 
Korner oraz jego żona. W liście 
pozostawionym przez nich, 
a zaadresowanym do brata za-
rządcy Emila Kornera oboje pi-
szą, że powodem ich wspólnego 
samobójstwa jest nieuleczalna 
choroba Jakuba. Wpierw praw-
dopodobnie strzelała żona Kor-
nera do swego męża, a potem 
dopiero skierowała lufę brow-
ningu w swoją skroń”.

9 września 1936 roku „Wiek 
Nowy” donosił w artykule pod 
tytułem „Wisielec w parku Ki-
lińskiego”: „Wczoraj w godzi-
nach popołudniowych w parku 
Kilińskiego obok głównej alei 
znaleziono zwisające na żela-
znym ogrodzeniu zwłoki męż-
czyzny w wieku około lat 60. 
Zwłoki znajdowały się w pozycji 
klęczącej. Przy denacie nie zna-
leziono żadnych dokumentów, 
wobec czego nie zdołano ustalić 
jego identyczności. Na polecenie 
lekarza dzielnicowego zwłoki 
samobójcy odstawiono do In-
stytutu Medycyny Sądowej. 
Dalsze dochodzenie w toku”.

Podobny wypadek miał 
miejsce 27 sierpnia 1939 roku, 
kiedy pod tytułem „Zwłoki ta-
jemniczego wisielca w parku 
Kilińskiego” „Wiek Nowy” pi-
sał: „Wczoraj w parku Kiliń-
skiego na jednym z drzew za-
uważono wiszące na pasku 
zwłoki mężczyzny. Przy de-
nacie nie znaleziono żadnych 
dokumentów stwierdzających 
jego tożsamość osoby ani też 
żadnego listu, który by wyja-
śnił przyczynę rozpaczliwego 
kroku”. Ustalić nazwisko de-
nata i inne szczegóły policja już 
nie zdążyła, bo trzy dni później 
zaczęła się II wojna światowa.

Po nocach w parku Stryjskim 
grasowały też różni bandyci 
i daleko nie każda zakochana 
para ryzykowała odbywać tam 
romantyczne spacery. O jednym 
z takich wyczynów bandyckich 
donosił „Wiek Nowy” 29 marca 
1939 roku: „Ofiarą nieznanych 
bliżej nożowców był robotnik 
Wasyl Petryszyn (ul. Objaz-
dowa 8), którego wieczorem 
w parku Kilińskiego zaczepi-
li jacyś osobnicy, z których je-
den bez powodu ranił go nożem 
w plecy i w głowę. Pierwszej 
pomocy udzielił lekarz dyżurny 
Pogotowia Ratunkowego.

Drugą ofiarą noża z ręki nie-
znanego napastnika był Ja-
kub Ogonowski. W szpitalu KIOSK WAMPIRA CYBULSKIEGO
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stwierdzono u niego ranę ciętą 
na głowie, przedramieniu i na 
klatce piersiowej”.

Nieprzyjemności oczeki-
wały też na chętnych do spa-
cerów na terenie zaniedbanego 
Cmentarza Stryjskiego z kobie-
tami z tak zwanego „półświat-
ka”. Podobne kobiety często 
współpracowały ze zwykłymi 
bandytami i romans naiwne-
go człowieka mógł skończyć się 
spotkaniem właśnie z nimi na 
ciemnych alejkach parku Kiliń-
skiego lub w chaszczach Cmen-
tarza Stryjskiego. Dla chętnych 
„taniej miłości” u takich kobiet 
był jeszcze jeden trik. Otóż 23 
sierpnia 1939 roku „Dziennik 
Polski” donosił w artykule pod 
tytułem „Zagadkowa śmierć 
robotnika skutkiem przepi-
cia” o miłosnym spotkaniu 

robotnika Aleksandra Dąbrow-
skiego z Marią Polarczuk na 
terenie Cmentarza Stryjskie-
go. „Na wzgórzach Pełczyń-
skich naprzeciw realności przy 
ul. Stryjskiej nr 28 znalezio-
no wczoraj wczesnym rankiem 
zwłoki Aleksandra Dąbrow-
skiego liczącego 25 lat, robot-
nika, zamieszkałego w baraku 
miejskim nr 2 na Persenkówce. 
Przybyły na miejsce wypadku 
lekarz dzielnicowy stwierdził 
śmierć skutkiem zatrucia alko-
holem. Dochodzenia policyjne 
wdrożone w kierunku wyja-
śnienia zagadkowego wypad-
ku stwierdziły, że Dąbrowski 
przybył w godzinach popołu-
dniowych na wzgórze Pełczyń-
skie w towarzystwie Marii Po-
larczuk i w jej obecności wypił 
całą niemal dużą flaszkę mocnej 

wódki, skutkiem czego doznał 
śmiertelnego zatrucia. Polar-
czukowa została przytrzyma-
na”. Policja miała uzasadnione 
przypuszczenia, że owa wód-
ka mogła być zatruta, bo do niej 
została podmieszana jakaś nie-
znana substancja trująca, zaś 
Maria Polarczuk miała do tego 
stosunek bezpośredni.

W ciszy parków działa-
li też zawodowi oszuści. Ten-
że „Dziennik Polski” w dniu 
25 sierpnia 1939 roku opisał 
zdarzenie bardzo charaktery-
styczne dla przedwojennego 
Lwowa. W reportażu w kronice 
policyjnej pod tytułem „Naiwna 
kobieta w sieci rafinowanego 
oszusta” poznajemy przygodę 
niejakiej Szeindli Małki Flec-
ker. Na ulicy Rejtana spotka-
ła ona nieznanego jej osobnika, 

który tuż z miejsca zaoferował 
jej kupno złotej broszki, „która 
według oświadczenia sprze-
dawcy przedstawiała wartość 
2500 zł” (całkiem poważna 
suma w przedwojennym Lwo-
wie!). Panna Flecker zaintere-
sowała się broszką, przystanęła 
i wyraziła chęć jej kupna. Dalej 
nastąpił targ i tak oboje targu-
jąc się doszli do parku, dokąd 
Fleckerównę prowadził oszust 
w zamiarze dobicia interesu 
nie w zgiełku ulicy, lecz wśród 
ciszy alei parkowej. Flecke-
równa wręczyła oszustowi 
500 złotych zaliczki i udała się 
do złotnika by stwierdzić jej 
wartość. Ku swojemu przera-
żeniu dowiedziała się, że bro-
szka nie jest zrobiona ze złota 
i przedstawia wartość najwyżej 
50 złotych. „Po oszuście, który 

suto obłowił się, zaginął wszel-
ki ślad” – dodał na zakończenie 
reportażu „Dziennik Polski”. 

W parkach lwowskich kwitł 
jeszcze inny rodzaj oszustwa, 
mianowicie gra w „trzy karty” 
i jej podobne. Na przykład „Wiek 
Nowy” 9 sierpnia 1939 roku do-
nosił, że „w parku Kościuszki 
osobnicy spod ciemnej gwiazdy 
łupią skórę z niewinnych prze-
chodniów, otoczeni własnym 
wywiadem, sygnalizującym 
zbliżenie się posterunkowego. 
Koło takiego stoliczka, za któ-
rym odbywała się gra, przysta-
nęła wczoraj w południe Maria 
Stepanków (ul. Domsa 16), w „za-
miarze wygrania”. W kilka minut 
gry w „trzy karty” przegrała 10 
zł, po czym złożyła doniesienie 
w komisariacie P.P.”. Oszustów, 
oczywiście, policja nie znalazła.

Z inicjatywy i przy 
wsparciu Instytutu 
Teologicznego 
Niepokalanej Maryi 
Panny diecezji 
kamienieckiej 
w Gródku Podolskim 
pojawiły się 
patriotyczne plakaty.
TEKST I ZDJĘCIE  
DMYTRO POLUCHOWYCZ

W czasie wojny walczy 
nie tylko broń, wal-
czy również Słowo. To 

ostatnie potrzebne jest nie tylko 
na froncie, ale też na zapleczu, 
w którym front ma wsparcie. 
Mieszkańcy Gródka Podolskie-
go w obw. chmielnickim dobrze 
to rozumieją. Działalnością agi-
tacyjną zajmują się tu wolonta-
riusze z grupy „Artystyczny 
opór”. Centralny plac miastecz-
ka udekorowany został kopią 
dobrze znanego na całym świe-
cie plakatu Nikity Titowa „Ro-
syjski okręt wojenny, idź…”. Ze 
względu na to, że spacerują tu 
dzieci, kierunek okrętu został 
zastąpiony trzema kropkami. 
Ale wszyscy dobrze orientują 
się, dokąd został wysłany ten 
rosyjski okręt wojenny. Plakat 
został odtworzony przez arty-
stów z Gródka Serhija Koropa-
towa i Leona Radiuka. Leon ty-
dzień po tym udał się na front 
jako ochotnik.

KS. SERHIJ CHYTRYJ (OD LEWEJ) W TOWARZYSTWIE PSYCHOLOGA Z MARIUPOLA MAKSYMA CYGANOWA, 
KTÓRY PRZYGOTOWAŁ MONTAŻ PLAKATU. MAKSYM CYGANOW PRZEBYWA W INSTYTUCIE WRAZ ZE 
SWOIMI EWAKUOWANYMI WYCHOWANKAMI

Niebawem w centrum mia-
sta ukazał się kolejny plakat 
z hasłem: „Zwyciężyliśmy fa-
szyzm – zwyciężymy raszyzm”. 
Tym razem popracowali nam 
nim profesorowie miejscowej 
szkoły artystycznej. 

Na początku maja w mieście 
ukazały się również plakaty, bę-
dące wspólnym projektem „Ar-
tystycznego oporu” i Instytutu 
Teologicznego NMP. Na jednym 
z nich widzimy pochylonego 
w modlitwie żołnierza ukraiń-
skiego z karabinem i słynnym 

białym różańcem w ręku. Ta-
kie różańce – tanie, plastiko-
we – pojawiły się na Majdanie 
podczas Rewolucji Godności i po 
jakimś czasie stały się popular-
ne wśród żołnierzy, walczących 
przeciwko rosyjskiej agresji 
na Donbasie. Od 2022 roku są 
obecne na całej linii frontu wal-
ki z Rosją. Są pożądanym atry-
butem, chroniącym żołnierzy, 
niezależnie od przynależności 
religijnej i jednym z symboli 
ukraińskiego oporu przeciwko 
rosyjskim okupantom.

– W zwycięskiej walce wiel-
ką rolę odgrywa motywacja – 
mówi jeden z inicjatorów po-
wstania tego plakatu, prorektor 
Instytutu o. Serhij Chytryj. 
– Wojsko bez motywacji, na-
wet mające przewagę, skazane 
jest na porażkę. Ale zmotywo-
wany żołnierz osiągnie sukces 
w walce, nawet z przeważają-
cym przeciwnikiem.

Zwycięstwo jednak zale-
ży nie tylko od żołnierzy na 
pierwszej linii, ale również od 
tych, co są na zapleczu i ponoszą 

trudy zaopatrzenia armii. Ci lu-
dzie również powinni posiadać 
motywację i wspólnie z żołnie-
rzami dążyć do zwycięstwa. 
Taką motywację budują m.in. 
plakaty i hasła.

– Pojawił się pomysł takiego 
plakatu – opowiada o. Serhij. 
– Za hasło wybraliśmy słowa 
z Pisma Świętego, a konkret-
nie z listu św. Pawła Apostoła 
do Rzymian: „Jeśli Bóg z nami, 
któż przeciwko nam?” (Rzym. 
8, 31). Słowa te są jak najbar-
dziej na miejscu, gdyż nasz kraj 
walczy z silniejszym agreso-
rem, którego armia uważa-
na była do niedawna za drugą 
na świecie. Myśląc tylko po 
ludzku, taką armię pokonać 
nie jesteśmy w stanie. Ale gdy 
po naszej stronie jest Bóg, to 
wówczas przestaje mieć zna-
czenie siła wroga. Przecież Bóg 
nigdy nie przegrywa. Słowa te 
stają się pozytywną motywa-
cją dla całego naszego narodu, 
zarówno dla cywilów jak dla 
żołnierzy.

Urzeczywistnić ideę w ry-
sunku podjął się tarnopolski ar-
tysta Wołodymyr Poworoźnik, 
który wykonał szkice, pod-
stawowy rysunek i ostateczne 
opracowanie. Jak uważa sam 
artysta, jest to jego niewielki 
wkład w przyszłe zwycięstwo.

Plik plakatu można otrzy-
mać bezpośrednio w Instytucie 
Teologicznym NPM w Gródku 
Podolskim.

Ukraiński żołnierz z różańcem w ręku nawołuje do obrony

Przed rosyjską agresją 
szacowano, że w Ukrainie 
mieszka ponad 40 tys. Żydów. 
Pochodzenie żydowskie ma 
sporo ukraińskich biznesmenów, 
rozpoznawalnych dziennikarzy 
czy polityków, w tym prezydent. 
– Mam żydowską krew. Jestem 
prezydentem – mówił w styczniu 
2020 roku w portalu The Times 
of Israel Wołodymyr Zełenski.

Kreml zaś nieustannie próbuje przeko-
nywać rodaków i świat, że Rosja walczy 
nad Dnieprem z „nazistami”. Stawić czo-
ło tej propagandzie postanowił naczelny 
rabin Ukrainy Jaakow Bleich. Urodzony 
i wychowany w USA absolwent Harvardu 

udzielił w języku rosyjskim wywiadu 
dziennikarzowi niezależnej stacji radiowej 
Echo Moskwy, zdelegalizowanej po wybu-
chu wojny przez rosyjskie władze.

Wspominał jak na początku marca ro-
syjskie rakiety podczas ataku na kijowską 
wieżę telewizyjną uderzyły też w pobliski 
memoriał Babi Jar. – Nie widzieliście, jak na 
to reagowali staruszkowie, którzy mieszkają 
w naszym żydowskim domu starców w Ki-
jowie. To ludzie, którzy przeżyli Holokaust, 
pamiętają Babi Jar i mają tam pochowanych 
bliskich. To bardzo symboliczne. A Rosja nie 
powiedziała ani słowa. Po prostu mordują 
ludzi, a później mówią, że to nie oni, że to 
Ukraińcy sami mordują swoich ludzi. Jeden 
żydowski mędrzec powiedział, że patrząc na 
innego człowieka widzisz siebie w lusterku. 

Oskarżają innych, a sami to mają w swojej 
głowie – powiedział Bleich. – Pamiętamy, 
jak nasza wspólnota cierpiała w 2014 roku 
w Kijowie od rosyjskich prowokacji. Napadali 
na Żydów i naszą społeczność, a okazało się, 
że przyjechali z Rosji, złapaliśmy ich – mówił. 
Jego zdaniem w Rosji jest znacznie więcej 
faszystowskich organizacji oraz ludzi sięga-
jących po taką symbolikę niż nad Dnieprem.

Co ciekawe, naczelny ukraiński rabin 
nie oszczędzał rządu Izraela, który po 
wybuchu wojny zawiesił ruch bezwizowy 
z Ukrainą. By tam wyjechać, od 15 marca 
obywatele Ukrainy muszą wcześniej ubie-
gać się o specjalne zezwolenie z izraelskie-
go resortu spraw wewnętrznych. Na stro-
nie ukraińskiej ambasady w Tel Awiwie 
widnieje komunikat, z którego wynika, że 

Izrael „nie przyjmuje uchodźców z Ukra-
iny” i że rząd określił „priorytetową kate-
gorię osób”, które po spełnieniu pewnych 
warunków mogą wjechać do Izraela. Cho-
dzi m.in. o bliskich krewnych obywateli 
izraelskich oraz repatriantów.

– Gdy zaczęła się wojna i bardzo dużo Ży-
dów, i nie tylko Żydów, postanowiło schronić 
się w Izraelu, jak robią to na Węgrzech, na 
Słowacji, w Niemczech i w Polsce, Izrael nie-
stety zamknął wjazd dla Ukraińców, zatrzy-
mał ruch bezwizowy. Jest mi wstyd o tym 
mówić – powiedział Bleich, dodając, że Ro-
sjanie mogą wciąż bez przeszkód korzystać 
z ruchu bezwizowego z Izraelem. Tłumaczył, 
że mieszkający nad Dnieprem Żydzi mogą 
wyjechać do Izraela, ale pod warunkiem, że 
osiedlą się tam na stałe.

Rabin przekonywał, że uciekając przed 
wojną, znacznie więcej Żydów z Ukrainy 
udało się do Europy niż do Izraela. Przyznał, 
że na nic się zdały interwencje jego wspólno-
ty. – Wynika to ze słabości rządu w Izraelu. 
Powstał w wyniku koalicji różnych małych 
partii, z których żadna nie ma tam siły, by 
podejmować właściwe decyzje. A my, Żydzi 
Ukrainy, przez to cierpimy – stwierdził rabin. 
– Każdy Żyd, który przyjeżdża do Niemiec, 
otrzymuje obywatelstwo, dobre stypendium. 
A jeżeli chodzi o Polskę, to w ogóle brakuje 
mi słów, by to (wsparcie – red.) opisać. Polska 
otworzyła swoje bramy dla wszystkich Ukra-
ińców, byłem tam, widziałem jak przyjmują 
tam uchodźców – mówił. 

ŹRÓDŁO: RUSŁAN SZOSZYN 
RP.P

Mocny głos rabina znad Dniepru. Krytykuje rosyjski przekaz, nie oszczędza Izraela
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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); 17:00
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

Dworzec przemyski
Konserwowaliśmy dawniej
cenne freski Strońskiego,
by dworzec był piękniejszy,
lecz dziś zajaśniał pięknem
stokroć szlachetniejszym.
Tego nie ujmie żaden pędzel
i nie wyrażą żadne słowa,
tak różne podawanie rąk
pomocnych dla tonących
w bezsilnej trwodze, w głodzie.
Kiedy już rozpacz prawie
zadusiła – tu dla każdego życie
poczyna jakby się od nowa.
Perony, tłoczne hale – w dziejów
burzy – stały się wyspą ocalenia.
Płyną pociągi, samochody….
Ten dworzec pomnikiem stał się
żywego narodów przymierza.

Mariupol
Kaniony gruzów byłych ulic
widma wieżowców osmalone
pod stopą szkło papiery
i wypalone wraki samochodów
Stara kobieta ciągnie wózek
pełen rozpaczy wszystko jej przepada
myśl jej przecina z hukiem pocisk
zrywa się znowu kanonada obok 
W piwnicach wszędzie słychać jęki
płacz czasem rwie się i pacierze
Jeszcze ostatnia kromka chleba
na równo trzeba ją podzielić
Wśród potrzaskanych drzew
powiewa wciąż ukraińska flaga
Morze całuje falą puste plaże
i przepowiada wieczność bohaterom 
Słowa zbyt małe na tragedię
ciała tam wszędzie rozrzucone
przykryte płaszczem czy gazetą
żaden wiersz nie wypowie bólu 
Nike powstaje tam o każdej porze
Z serc wiernych aż do końca
z oczu patrzących w wielki płomień

02.IV.22
MARIUSZ OLBROMSKI

Straszny huk,
Pył oczy zasłania,
Dech zapiera.
Rzeczywistość przekroczyła 
ludzkie obawy.

O, Boże!
Na wszystkich ustach 
Drżą te słowa.
Strach, panika 
Przez tłum się przelewa.

Serce bólem ścięte,
Czyny ludzkie niepojęte.
Cały świat jest przerażony,
W wielkim smutku pogrążony.

W sercach
Smutek,

Rozpacz,
Żal
I ciągle to samo pytanie:
Dlaczego? Dlaczego?
Mój Panie.

Dnia jutrzejszego 
nieświadoma,
Ratunku znikąd nie mając,
Tobie, Jezu ufam,
W ręce Twoje się oddając,
Mocno wierzę w Boga potęgę,
Wierzę,
Że wreszcie powstrzymasz
Ludobójcy rękę.

ALICJA MICHAŁKIEWICZ-ROMANIUK 
LWÓW, 10.05.2022 R.

Witryna literacka
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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

Podajemy według czasu ukraińskiego

Redakcja:

Lwów 79013 
skrytka pocztowa nr 1565 
Львів 79013
абонентська скринька № 1565
telefon redakcji: +38 0980712564
e-mail: redakcja@nowykuriergalicyjski.com 
e-mail: reklama@nowykuriergalicyjski.com

Свідоцтво про державну реєстрацію 
cерія КВ № 24708-14648Р 
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Wydawca Stowarzyszenie 
„Kurier Galicyjski” 
Видавець ГО „Кур’єр Ґаліцийскі”

 
założyciel Mirosław Rowicki

Kantorowe kursy walut  
na Ukrainie
16.05.2022, Lwów Kupno UAH Sprzedaż UAH

1 USD 34,00 00

1 EUR 35,40 00

1 PLN 7,30 00

1 GBR 35,00 00
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Adresy placówek 
dyplomatycznych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej na Ukrainie
Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej na Ukrainie
adres: Jarosławiw Wał 12, 01901 Kijów
telefon: +38 044 2300700,
faks: +38 044 2706336
e-mail: kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny 
Ambasady RP w Kijowie
adres: Chmielnickiego 60, 01901 Kijów
telefon: +38 044 2840040, 
+38 044 284 0033
faks: +38 044 234 99 89
e-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP 
w Charkowie
adres: 61002 Charków,  ul. Alchevskyh 16
telefon: +38 057 7578801
faks: +38 057 7578-804
e-mail: charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
godziny przyjęć: 8.00 do 16.00

Konsulat Generalny RP 
we Lwowie
adres: 79011 Lwów, ul. Iwana Franki 108
telefon: +38 032 295 79 90
faks: +38 032 295 79 80
e-mail: lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
godziny przyjęć: 08.30 – 16.30

Konsulat Generalny RP 
w Łucku
adres: 43010 Łuck, ul. Dubniwska 22b
telefon: +38 0332 280 640
faks: +38 0332 280 659
e-mail: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

godziny pracy urzędu: 8.15 do 16.15
Przyjęcia w sprawach wizowych, 
MRG: 9.00 do 13.00;
Odbiór paszportów z wizami: 
9.00 do 13.00;
Odbiór Kart Polaka: 
wtorek 10.00 do 12.00, 
środa 11.00-13.00
Inne sprawy: wizyta możliwa 
po uprzednim umówieniu.

Konsulat Generalny RP 
w Odessie
Adres: ul. Uspenska 2/1, 65014 Odessa
Tel: +38 048 718 24 80
Fax: +38 048 722 77 01
e-mail: odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
Uprzejmie informujemy, że w Konsu-
lacie Generalnym RP w Odessie działa 
Elektroniczna Platforma Usług Admi-
nistracji Publicznej (ePUAP) - adres 
skrytki: /KG-ODESSA/SkrytkaESP

Konsulat Generalny RP 
w Winnicy
adres: 21050 Winnica, ul. Owodowa 51 - VII p.
telefony:  +380 432 507 411 - 
sprawy wizowe i paszportowe 
+380 432 507 412  - 
sprawy Karty Polaka i polonijne 
+380 432 507 413 – 
sprawy obywatelskie, pomocy prawnej 
i sekretariat
faks: +380 432 507 414
e-mail: winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
e-mail dyżurny: 
winnica.kg.dyzurny@msz.gov.pl 

godziny przyjęć: 8:30 - 16:00
W naszym konsulacie działa Elektro-
niczna Platforma Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP) - adres skrytki: /
KGWinnica/SkrytkaESP  

Instytut Polski w Kijowie
ul. B. Chmielnickiego 29/2, lok.17
01-030 Kijów, Ukraina
tel.: +380 44 288 03 04
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
e-mail: kyiv@pot.gov.pl
www.polscha.travel

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

Ze względu na trwające działania 
zbrojne na terenie Ukrainy, działal-
ność Ambasady RP w Kijowie została 
czasowo zawieszona. Ponadto zawie-
siły działalność konsulaty w Charko-
wie, Łucku, Winnicy i w Odessie.
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Partnerzy medialni

„Ocaleją ludzie 
i środowiska zdolne 
do miłości społecznej. 
Ale wobec ogólnego 
nieszczęścia, lęku i nędzy 
zagrażającej ludzkości, 
przeciwstawianie się 
złu, pomaganie, służba 
społeczna, spieszenie 
z pomocą i organizowanie 
pomocy jest obowiązkiem 
każdego człowieka 
chcącego ratować swój 
naród przed zagładą. 
Sprawiedliwość Boża 
wobec milości braterskiej 
zmienia swe oblicze – 
staje się miłosierdziem, 
pomocą i opieką. Naród 
polski może ocaleć, 
o ile zrozumie to [...]. 
Potrzeby same nadadzą 
kierunek pomocy [...]. Nie 
potrzeba więc obawiać 
się wojny i kataklizmów, 
a własnego egoizmu, 
chciwości, nieczułości 
i braku miłosierdzia” – 
zadania dla Polaków, zapis 
przestrogi z 1967 roku, 
Anna Dąmbska.

ANETA M. KRAWCZYK

Zaledwie rok temu wydaw-
nictwo Fronda i Instytut 
Wydawniczy Św. Jakuba 

zaproponowały polskiemu czy-
telnikowi powrót do pism Anny 
Dąmbskiej (1923–2007), żoł-
nierza AK, sanitariuszki i łącz-
niczki na Nowogródczyźnie, 
więźniarki łagrów w Kałudze 
i Ostaszkowie, inwigilowanej 
po wojnie przez Urząd Bezpie-
czeństwa, redaktora, dzienni-
karki i pisarki, a wreszcie wi-
zjonerki, która zapisując swoje 
mistyczne rozmowy z Bogiem 
i Matką Bożą, polegała na apro-
bacie Kościoła katolickiego. 
Książka Zadanie Polski. Du-
chowa misja Polaków przeka-
zana mistyczce w latach 1967–
1991 była zwiastunem kolejnej. 
W lutym tego roku ukazał się 
drugi tom pod redakcją Grze-
gorza Płoszajskiego, długolet-
niego współpracownika Anny 
i współautora opracowanej 
wspólnie z nią antologii litera-
tury polskiej (Polska jest jedna), 
któremu autorka przed śmiercią 

powierzyła swoje archiwum: 
Serviam! Wybór tekstów o służ-
bie społecznej 2002–2007. Du-
chowa misja Polaków.

Zaskakująco aktualne prze-
słania zawarte w tych tomach, 
dotyczące Polski w czasie nad-
chodzących wojen, katakli-
zmów i epidemii oraz związane 
z zadaniami duchowymi i służ-
bą społeczną Polaków, wyda-
ją się wpisywać w scenariusz 
wydarzeń, których jesteśmy 
świadkami w ostatnich latach 
i miesiącach. 

Frapujące jest to, że zezwo-
leniom władzy duchownej na 
publikacje pism Anny (m.in. 
podyktowany jej przez same-
go Pana tekst książki Pozwólcie 
ogarnąć się miłości), jak rów-
nież pozytywnym rekomenda-
cjom kierowników duchowych, 
biskupów, osób badających te 
pisma pod względem popraw-
ności teologicznej oraz klau-
zulom Nihil obstat, Imprimatur 
towarzyszyły kontrowersje. Po-
ważne wątpliwości pochodziły 
od kapłanów obawiających się 
zwodzenia wiernych oraz eg-
zorcystów zaniepokojonych spi-
rytyzmem narzucającym się ich 
zdaniem wyraźnie w rozmowach 
ze zmarłymi. Część zapisanych 
przez Annę rozmów to osobi-
ste dialogi z duszami (nie tylko 
ze zmarłą matką, z innymi zba-
wionymi, ale i z Janem Pawłem 
II jeszcze przed Jego beatyfikacją, 
a także z generałem Nilem – co do 
tych zapisów rodzina zmarłego 
generała pozostała sceptyczna). 
Nie chodziło o sensację. Zachwy-
cona Bogiem, który się jej dawał 
poznać w osobistych, poufnych 
rozmowach, Anna publikowała 
pod pseudonimem, prosząc o sło-
wa nie tylko dla siebie, ale i tych, 
którzy jak ona szukają blisko-
ści ze Zbawicielem. Otrzymała 
teksty zachęcające do ufności, 
a także do podejmowania służby 
ludziom będącej odpowiedzią na 
Bożą miłość. 

Wydawnictwo jezuitów 
WAM na publikację tekstów z lat 
1990–1992 uzyskało wprawdzie 
zgodę kurii krakowskiej jeszcze 
za życia autorki, w roku 1998, 
ale już po kilku miesiącach tę 
zgodę cofnięto, tłumacząc się 
jednak nie zastrzeżeniami wo-
bec samej Anny i innych jej 
pism, ale – jak wskazuje obecnie 
wydawca książki Serviam! – 
tym, że były to wówczas „zapisy 
rozmów w grupie modlitewnej 

zawierającej poglądy osób w niej 
uczestniczących, nie zawsze 
zgodne z nauczaniem Kościoła”. 
Anna za radą ojca duchowego 
już dużo wcześniej przedstawiła 
do oceny w kurii warszawskiej 
kilka swoich tekstów. Oceny 
biskupa, biblisty, a nawet psy-
chiatry nie wzbudzały wątpli-
wości. Uczestnikami jej modlitw 
i rozmów były później również 
osoby świeckie, kapłan, niektó-
rzy zaangażowani w ruchu Od-
nowy w Duchu Świętym. Dość 
powiedzieć, że Annie z powodu 
postępującej choroby stawów 
i pobytów w szpitalu pomagano 
zapisywać usłyszane słowa. Pod 
koniec życia autorka stwier-
dziła, że objawienia były chyba 
odpowiedzią Bożą na jej prośbę 
o to, aby mogła służyć Polsce. 

Tę prośbę wyraziła w czasie 
pobytu w łagrze w Ostaszko-
wie, oddając się Bogu do dyspo-
zycji, pragnąc służyć swojej oj-
czyźnie. W 1953 roku, w czasie 
gdy okazywała troskę areszto-
wanym kolegom z partyzant-
ki, a żaden z polecanych przez 
nią modlitwom sióstr wizytek, 
nie został skazany na śmierć, 
ofiarowała się Matce Bożej na 

służbę, „na robotę”, jak zapisała 
w swoim modlitewniku.

Zadanie, służba – proroctwo, 
nie wróżba

Pierwszy tom pism został 
opatrzony nie tylko wstępem 
Jana Łopuszańskiego, ale i sło-
wem arcybiskupa metropoli-
ty szczecińsko-kamieńskiego 
Andrzeja Dzięgi, z datą szcze-
gólną, na co sam wskazał – 
w 1055. rocznicę chrztu Polski. 

Swoją opinię na temat książ-
ki przedstawił, podpisując zgo-
dę na jej druk: „[...] zaznaczam, 
że w pełnym pokoju serca moż-
na ten tekst przekazać do pry-
watnego studium i do medytacji 
każdemu wiernemu, który chce 
bardziej odpowiedzialnie prze-
żywać swoją wiarę, także w nur-
cie duchowych dziejów nasze-
go Narodu i naszej Ojczyzny. [...] 
Zaznaczam też wprost, że błędów 
teologicznych, czyli twierdzeń 
niezgodnych z doktryną Kośio-
ła, w przedstawionych tekstach 
nie znalazłem. Nie jest natomiast 
moją intencją ani zadaniem roz-
strzygać o duchowym źródle 
i rzeczywistej inspiracji, która 
poruszala serce i myśli Autor-
ki, gdy teksty te powstawały. 
Świadectwa osób ją znających 
wskazują, że była to osobowość 
duchowo dojrzała, doświadczona 
życiowo i duchowo, przygoto-
wana też na różnych poziomach 
i w różnych obszarach życia do 
pogłębionego, ewangelicznego 
patrzenia na sprawy ducha Na-
rodu i do poważnego ich inter-
pretowania. [...] Dla prowadzenia 
samego studium i podejmowania 
przez czytelnika własnych re-
fleksji na kanwie przedstawio-
nych myśli Autorki istotne jest, 
że treści te oraz prezentowane 
myśli mogą być bezpiecznie po-
znawane, chociaż przyjmowa-
ne mają być w drodze osobiste-
go studium oraz metodą własnej 
dojrzałej medytacji. Trzeba tu 
więc korzystać z osobistej, ro-
zumnej wolności serca. Niech 
więc teksty niniejsze służą każ-
demu, kto zechce poznawać du-
chowe dzieje naszej Ojczyzny 
i Narodu oraz zechce stawiać 
Bogu w modlitwie medytacyj-
nej pytania o dzisiejsze ducho-
we szanse Polski oraz o Boże 
zaproszenie wobec Narodu i Oj-
czyzny posród innych narodów 
świata w nowym czasie. Na te 
drogi rozumnej wolności serca 
błogosławię”.

Wyjaśnienia, napomnienia, 
serdeczne dialogi ze Zbawicie-
lem, Matką Bożą Królową Pol-
ski, duszami odwiedzającymi 
Annę w warszawskim miesz-
kaniu mistyczka zapisywała 
przez ponad 40 lat. Jest to lek-
tura zaskakująca, zwłaszcza 
dzisiaj.  

Wypowiedzi są tak zapisane, 
że nie wystarczy zadumać się 
jedynie nad rolą polskiego naro-
du w czasie zagrażającym ludz-
kości. Są szczere i bezpośrednie, 
nie epatują aurą niesamowi-
tości. Prostota słów, zachowań 
uczestników tych spotkań har-
monizuje z respektem, czcią, 
uwielbieniem. Niezwykłość, 
„nowoczesność” duchowych 
rozmów wiąże się z tym, że for-
ma wypowiedzi przypomina 
wywiad z kochającym Ojcem, 
zatroskaną Mamą i pokornymi 
dziećmi. Spójność stylistycz-
na, surowość i zarazem czułość 
przesłania łączą się z natural-
ną, kameralną atmosferą domu 
rodzinnego. Rozmowy niosą 
nadzieję i przypominają lek-
cję duchową. Kalendarium hi-
storyczne dodane do pierwszej 
części książki (Zadanie Polski) 
pozwala powiązać przesłania 
i treści rozmów ze Stwórcą, ze 
świętymi oraz z Matką Chry-
stusa z wydarzeniami, któ-
re dokonywały się na naszych 
oczach (między innymi wolne 
wybory, odejście do Domu Ojca 
Jana Pawła II, zapowiedź nad-
chodzącej wojny). 

Jakie zadanie mają naro-
dy w planach Bożych? Co my-
śli o nas sam Bóg i czy w ogó-
le mamy prawo o to tak śmiało 
zapytać i właśnie Jemu przy-
pisać słowa pochodzące od 
Anny o Polsce i polskości? 
Jak podano w nocie wydaw-
niczej: tutaj mówi się inaczej 
niż w dyskursie publicznym. 
Warto poznać inną stronę pu-
blicystycznej debaty – ducho-
wą, pozbawioną uprzedzeń, 
nieuwikłaną w ostry spór po-
lityczny. To publicystyka, 
w której moderatorem opinii 
nie jest człowiek. Niemedialny 
wywiad mistyczny, niebędą-
cy przecież fikcją, wydaje się 
drogą do serc, które potrafią 
wsłuchać się w historię współ-
czesną i usłyszeć głos będący 
echem pochodzącym z Ewan-
gelii i najlepszych polskich tra-
dycji spod znaku: Bóg – Honor 
– Ojczyzna.

Anna Dąmbska, „Zadanie Polski. Duchowa misja Polaków przekazana mistyczce w latach 1967–1991”,  
red. Grzegorz Płoszajski, Fronda, Warszawa 2021

Anna Dąmbska, „Serviam! Wybór tekstów o służbie społecznej 2002–2007. Duchowa misja Polaków”, 
oprac. Grzegorz Płoszajski, Fronda, Warszawa 2022

Duchowe szanse Polski


