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Ostatni dzwonek dla uczniów liceum nr 10  
im. św. Marii Magdaleny we Lwowie i Warszawie

Na Ukrainie nauka w szkołach trwa do końca maja. W związku  z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę w polskim 
liceum nr 10 im. św.  Marii Magdaleny we Lwowie zakończenie roku szkolnego odbyło się dwa razy – dla tych , 
co zostali we Lwowie oraz tych, którzy tymczasowo mieszkają i uczą się w Polsce.               › strona 4
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Kraje NATO próbują 
przezwyciężyć różnice co do 
tempa i sposobu dozbrajania 
Ukrainy. Czy wzmacnianie 
wschodniej flanki Sojuszu 
będzie opierać się na „modelu 
niemieckim” dla Litwy?

15 czerwca ministrowie 
obrony krajów NATO rozpoczęli 
dwudniową naradę w Brukseli, 
która przygotowuje szczyt Soju-
szu Północnoatlantyckiego pod 
koniec czerwca w Madrycie. 
Dzisiejsze obrady poprzedzi-
ło – zorganizowane przez Stany 
Zjednoczone – spotkanie „grupy 
kontaktowej” ds. obrony Ukra-
iny (Ukraine Defense Contact 
Group) zawiązanej w kwietniu 
w amerykańskiej bazie lotni-
czej Ramstein, by koordyno-
wać działania około 40 państw 
wspierających Ukraińców bro-
nią oraz sprzętem wojskowym.

– Jestem wdzięczny za 
znaczną pomoc, jakiej dotąd 
udzieliła grupa kontaktowa. 
Ale nie możemy odpuszczać 
i nie możemy tracić tempa. 
Ukraina stoi w obliczu kluczo-
wego momentu na polu bitwy. 
Pracuję wspólnie z ukraińskim 

NATO dyskutuje jak mocno zbroić Ukrainę

SEKRETARZ GENERALNY NATO JENS STOLTENBERG

ministrem Ołeksijem Reznio-
wem [uczestniczy w nardzie 
w Brukseli], by spełnić proś-
by Ukrainy w sprawie nowych 
dostaw, zwłaszcza w zakre-
sie prowadzenia ognia dale-
kiego zasięgu, sił pancernych 
i obrony wybrzeża – powiedział 
amerykański sekretarz obrony 
Lloyd J. Austin.

Dodatkowym zadaniem jest 
pomoc Ukrainie w sprawniej-
szym przechodzeniu na zachod-
nią broń i standardy wojskowe. 

– Chodzi nam teraz o umoż-
liwienie Ukraińcom przejścia 
od starego sprzętu z czasów ra-
dzieckich do nowocześniej-
szego, zgodnego ze standar-
dami NATO – tłumaczył dziś 

Jens Stoltenberg, sekretarz ge-
neralny Sojuszu. Przekazy-
wanie Ukrainie poradzieckich 
modeli broni, co mogła robić 
m.in. Polska, jako kraj byłego 
Układu Warszawskiego, po-
zwalało – przeszkolonym w jej 
użyciu Ukraińcom na szybkie 
wykorzystanie jej na polu bitwy.  
                                                     › strona 3



2 nr 11 (399) | 17–30.06.2022
www.kuriergalicyjski.comWydarzenia

– Jesteśmy suwerennym 
krajem, który chce zacieśniać 
współpracę z naszym 
partnerem – powiedział premier 
RP Mateusz Morawiecki 
w Kijowie, pytany o scenariusz 
braku szybkiej akcesji 
Ukrainy do UE. – Nie jesteśmy 
niewolnikami rozwiązań 
europejskich. Jesteśmy 
suwerennym krajem, który chce 
zacieśniać współpracę z naszym 
partnerem i przyjacielem.

W środę, 1 czerwca premier Rzeczypo-
spolitej Polskiej Mateusz Morawiecki i wi-
cepremier RP Jarosław Kaczyński złożyli 
wizytę na Ukrainie. Uczestniczyli w otwar-
ciu miasteczka kontenerowego dla przeszło 
tysiąca osób w podkijowskich miejscowo-
ściach Borodianka i Bucza. Jest to rozwiąza-
nie tymczasowe, ale w tej chwili najlepsze. 
Tylko w obwodzie kijowskim miasteczka 
fundowane przez Rządową Agencję Rezerw 
Strategicznych dadzą schronienie ponad 
5000 mieszkańcom, a w całej Ukrainie tym-
czasowe miejsce pobytu znajdzie w nich na-
wet 20 000 osób.

Po południu odbyło się spotkanie pre-
mierów Polski i Ukrainy, na którym zosta-
ły omówione kwestie strategiczne.

– Nowy poziom stosunków, jakie Ukra-
ina i Polska zbudowały przez ostatnie trzy 
miesiące został ukierunkowany na rozwój 
i jest produktywny – podkreślił premier 
Ukrainy Denys Szmyhal. – Podpisane umo-
wy i memoranda świadczą o tym, że nowy 
poziom stosunków, jaki Ukraina i Polska 
zbudowały przez ostatnie trzy miesiące, 
jest ukierunkowany na rozwój i jest pro-
duktywny. Chodzi o osiem podpisanych 
dziś dokumentów dotyczących kwestii 
energetyki, kwestii wojskowo-obronnej, 
współpracy transgranicznej i celnej, po-
lityki ekologicznej, polityki regionalnej, 
odbudowy Ukrainy oraz współpracy w za-
kresie pamięci narodowej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Ze-
łenski uhonorował premiera Mateusza 
Morawieckiego i wicepremiera Jarosława 
Kaczyńskiego Orderem Jarosława Mądre-
go drugiego stopnia. Nagroda państwo-
wa Ukrainy ustanowiona w 1995 roku za 
wybitne zasługi dla Ukrainy w dziedzinie 
budowania państwa, wzmacniania mię-
dzynarodowego prestiżu Ukrainy, rozwoju 
gospodarczego, nauki, oświaty, kultury, 
sztuki, ochrony zdrowia oraz za wybitną 
działalność charytatywną, humanistycz-
ną i publiczną.

 
ŹRÓDŁO: PAP, INF. WŁASNA

Wizyta premiera RP Morawieckiego 
i wicepremiera Kaczyńskiego  
na Ukrainie

Pomimo wojny na 
Ukrainie, w dniach 20–29 
maja odbył się we Lwowie 
41. Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny 
„Wirtuozi”. W związku 
z tym, że w Filharmonii 
Lwowskiej obecnie 
znajduje się hub pomocy 
humanitarnej, również 
w sali, publiczność 
podczas koncertów 
znajdowała się tylko na 
balkonach. Wszystkie 
występy można było 
oglądać również on-line. 
Dochód ze sprzedaży 
biletów zostanie 
przekazany Siłom 
Zbrojnym Ukrainy, 
a darowizny z audycji 
internetowych zostaną 
przeznaczone na wsparcie 
pozostałych na Ukrainie 
muzyków.

KONSTANTY CZAWAGA  
TEKST  
ALEKSANDER KUŚNIERZ  
ZDJĘCIE

Jest dla mnie ważne, 
że festiwal jest wierny 
swym tradycjom – mówi 
dyrektor generalny 
Filharmonii Lwowskiej 
Wołodymyr Sywochip. 

– Przez ostatnie trzy lata 
zarówno 39. festiwal, jak ju-
bileuszowy 40. i obecny 41. 
były zagrożone tym, że się nie 
odbędą. Zaczęła się pandemia 
i wszystkie imprezy zosta-
ły zakazane. Były tzw. „czer-
wone strefy” i nic nie mogli-
śmy zrobić. Ale prowadziliśmy 
transmisje internetowe. Do sali 
wpuszczaliśmy ograniczoną 
liczbę widzów. Teraz podczas 
wojny rozpoczęliśmy 41. festi-
wal. Rozumiemy to i wszyscy to 
potwierdzają, że jest to obecnie 
jedyny festiwal muzyki kla-
sycznej, akademickiej, który 
odbywa się na Ukrainie w cza-
sie wojny. Alarmy powietrz-
ne zdarzają się praktycznie 
w trakcie koncertów. To wyma-
ga odwagi. Podjęliśmy decyzję, 
że muzy nie mogą milczeć. My, 
artyści, nie możemy milczeć. 
W ten sposób możemy przeka-
zać nasz ból, nasze uczucia do 
naszej rodzimej Ukrainy, ale 
też modlić się za pomocą mu-
zyki za naszych obrońców. Na 
otwarcie festiwalu zabrzmia-
ło „Requiem” Mozarta. Była to 
praktycznie msza żałobna za 
wszystkich tych, którzy już 
oddali życie za świetlaną przy-
szłość naszej Ukrainy. Robimy 
festiwal nie tylko dla lwowian, 
nie tylko dla muzyków. Festi-
wal zachowuje swój status mię-
dzynarodowy. Niech to będzie 
kilka osób, ale są to prawdziwi 
patrioci, prawdziwi przyjacie-
le. Do Lwowa nie latają samo-
loty, nie jest łatwo dostać się tu, 

ale mimo wszystko oni przybyli 
– z Francji, z Hiszpanii. Dzisiaj 
dyryguje nasz wspaniały przy-
jaciel z Polski, dyrygent Bła-
żej Wincenty Kozłowski, który 
przyjechał, by zadeklarować 
swoje wsparcie. Bardzo waż-
ne jest, aby życie artystyczne 
było kontynuowane. Właśnie 
wróciła z Krakowa nasza Aka-
demicka Orkiestra Symfonicz-
na „INSO-Lwów”, która wzię-
ła udział w słynnym festiwalu 
filmowym. Za kilka dni nasza 
Orkiestra Kameralna pojedzie 
do Wrocławia na festiwal mu-
zyczny. Oznacza to, że muzy 
nie milczą. W każdych oko-
licznościach odradza się nasza 
współpraca międzynarodowa 
i, jak mówimy teraz, wszystko 
zakończy się zwycięstwem.

Wybitny polski maestro 
Błażej Wincenty Kozłowski 
jest dobrze znany we Lwowie. 
Dyryguje gościnnie w Operze 
Lwowskiej, pod jego batutą nie 
raz występowała też Orkie-
stra Symfoniczna Filharmonii 
Lwowskiej.

Lwów to mój drugi dom 
i nie mogłem się bać 
przyjechać do własnego 
domu – mówi dyrygent. 
– Lwów to najpiękniejsze 
miasto. Miasto kultury. 
Absolutnie europejskie, 
na najwyższym poziomie 
wykonania muzyki i nie 
tylko. Zapraszamy na 
koncert i czekamy  
na zwycięstwo. 

– Alarmy bywały podczas 
prób, więc mieliśmy czasem 
trochę rozrywki z tego powodu. 
A program jest bardzo symbo-
liczny – uwertura „Przemienie-
nie” Aleksandra Szymka oraz 
ostatni utwór Richarda Straus-
sa „Śmierć i przemienienie” mają 
nam dać nadzieję, że wszystko 
się przemieni na lepsze. Pozdra-
wiam serdecznie wszystkich 
Polaków, ale też Ukraińców. 
Lwów to miasto, gdzie moja bab-
cia się urodziła i wychowała, 
więc wiem, że jest nas tutaj nie-
mało. Przyjeżdżajcie do Lwowa. 
Lwów czeka na was. 

Młoda francuska skrzypacz-
ka Eva Zavaro jest laureatką 
wielu prestiżowych konkursów 
muzycznych, m.in. pierwszego 
miejsca i nagrody specjalnej na 
25. Międzynarodowym Kon-
kursie im. J. Brahmsa w Pört-
schach w Austrii w 2018 roku. 
Koncertowała w USA, Japonii, 
Chinach, Niemczech, Polsce, 

innych krajach. Po raz pierw-
szy przybyła na Ukrainę, do 
kraju, gdzie toczy się wojna. 
Rozmawiamy po polsku.

– Jestem z Francji, z Pary-
ża, ale studiuję w Monachium, 
w Niemczech – mówi Ewa Za-
waro. – Moja matka jest Polką, 
więc mam rodzinę w Polsce 
i najbliższa sercu część rodzi-
ny jest w Lublinie. Ten koncert 
miałam zaplanowany na dłu-
go przed wojną. Półtora roku 
temu. Wcale nie było pewne czy 
ten koncert się odbędzie. Dłu-
go czekałam na potwierdze-
nie, aż w końcu dwa tygodnie 
temu otrzymałam telefon, że 
będzie. Będzie na żywo. Będzie 
publiczność. Będzie na żywo 
też w Internecie, na You Tube. 
Więc przyjechałam. Dzięki za-
proszeniu z filharmonii mogłam 
przejść przez granicę i tu przy-
być. Jestem bardzo szczęśliwa, 
że się udało. 

Ewa Zawaro podzieliła się 
też pierwszym swoim wraże-
niem o Lwowie w czasie stanu 
wojennego.

–Widać, że ludzie są już 
przyzwyczajeni. Że żyją 
normalnie, pomimo syren 
i pomimo taśm ochronnych na 
oknach. Stan wojenny jest od-
czuwalny, ale ludzie jakby pró-
bują już się tym nie przejmo-
wać tak na co dzień. Pierwszej 
nocy po raz pierwszy usłysza-
łam wycie syren, o piątej rano. 
Wstałam, nie wiedziałam co 
mam robić. Schodzić, czy nie 
schodzić do schronu. To sytu-
acja, której nigdy dotychczas 
nie przeżyłam. Teraz czuję się 
przyzwyczajona i mam na-
dzieję, iż mój przyjazd z Fran-
cji, jest też znakiem tego, że 
Ukraina jest bardzo dzielna 
i wciąż żyje. I jest zdecydowa-
na dalej bić się i nie poddawać.

Koncerty 41. Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyczne-
go „Wirtuozi” cieszyły się za-
interesowaniem miłośników 
muzyki klasycznej – różnych 
pokoleń lwowian. Przyszli też 
przesiedleńcy, których jest 
sporo w tym mieście.

– Takie koncerty są potrzeb-
ne, ponieważ rozwój ducho-
wy jest potrzebny nieustan-
nie, zarówno w czasie pokoju, 
jak i wojny – mówi lwowian-
ka Diana Orszulak. – Muzy-
ka wpływa pozytywnie na 
duszę, na emocje. Byliśmy już 
w teatrze, w operze i tam sala 
też była pełna. Myślę, że takie 
występy i koncerty są bardzo 
ważne nawet w tak trudnym 
czasie.

XLI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
„Wirtuozi” we Lwowie

Brytyjskie media podają,  
że 12-osobowy zespół byłych 
komandosów SAS zabił 
w ciągu sześciu tygodni do 
20 rosyjskich generałów. 
W ubiegłym miesiącu grupa 
miała zabić także w zasadzce 
15 najemników z Grupy 
Wagnera.

Brytyjczycy pełniący czynną służbę 
wojskową objęci są zakazem wyjazdu na 
Ukrainę. Nie obejmuje on jednak osób, któ-
re zakończyły swoją wojskową karierę. 
Oficjalnie brytyjski rząd nie popiera ta-
kich inicjatyw, jednak każdy były żołnierz 
może podjąć taką decyzję indywidualnie.

Jak podaje „The Sun”, jednostka złożona 
z byłych komandosów z SAS jest samodziel-
na, dobrze uzbrojona, dysponuje materiała-
mi wybuchowymi i towarzyszy jej dwóch 

sanitariuszy. W ciągu ostatnich sześciu 
tygodni Brytyjczycy mieli wyeliminować 
dwudziestu rosyjskich generałów. Żołnie-
rze mają mieć łącznie 120 lat doświadczenia 
bojowego. Wszyscy są weteranami wojen 
w Iraku i Afganistanie. Najmłodszy ma 29 
lat, najstarszy 62 i jest dziadkiem. Mieli zo-
stać zrekrutowani za pośrednictwem grupy 
na WhatsApp dla byłych członków brytyj-
skich służb specjalnych.

Brytyjskie media donoszą, że grupa 
tropi także wagnerowców. W ubiegłym 
miesiącu byli komandosi mieli unieszko-
dliwić piętnastu z nich w zorganizowanej 
przez siebie zasadzce. Członkowie jed-
nostki rozmawiali z „Daily Star” i przeka-
zali, że nie mogą sobie pozwolić na wzięcie 
do niewoli, ponieważ najprawdopodobniej 
będą torturowani, osądzeni i straceni jako 
zagraniczni najemnicy.

ŹRÓDŁO: EXPRESS.CO.UK

Byli komandosi SAS zlikwidowali  
na Ukrainie 20 rosyjskich generałów

W mediach społecznościowych 
pojawiły się nagrania ukraińskich 
żołnierzy testujących polski 
wielkokalibrowy karabin 
wyborowy 12,7 mm WKW TOR 
produkcji ZM Tarnów. Jest to 
broń przeznaczona raczej do 
niszczenia sprzętu niż siły żywej 
przeciwnika. To kolejny typ 
uzbrojenia produkcji polskiej, 
który trafił do Sił Zbrojnych 
Ukrainy.

WKW TOR, 12,7 x 99 mm, jest najcięż-
szym z rodziny karabinów wyborowych 
produkcji ZM Tarnów. TOR należy do ka-
tegorii tzw. broni przeciwsprzętowej. 
Przeznaczony jest do niszczenia celów 
punktowych, które mogą znajdować się za 
lekkimi osłonami polowymi, lekko opan-
cerzonych pojazdów, niewybuchów amu-
nicji artyleryjskiej oraz dowolnych innych 

nieopancerzonych lub lekko opancerzonych 
celów na dystansie nawet 1700 m (a więc 
znajdujących się poza zasięgiem większości 
innego uzbrojenia piechoty). Służy też do 
rażenia siły żywej, nawet na odległościach 
przekraczających 2 km. Jednym z zastoso-
wań są działania przeciwsnajperskie, gdzie 
duży zasięg i precyzja ognia może mieć klu-
czowe znaczenie dla sukcesu operacji.

Karabin ma masę około 17 kg i zasilany 
jest z magazynka pudełkowego o pojemności 
7 naboi. Dzięki uniwersalnej szynie montażo-
wej TOR może być wyposażony w celownik 
elektrooptyczny lub optyczny, zgodny z MIL-
-STD 1913 lub NATO STANAG 4694. Broń 
dostosowana jest do użycia w skrajnych 
warunkach atmosferycznych, przy tempe-
raturach od -50⁰C do +50⁰C. Jak podkreślają 
przedstawiciele ZM Tarnów, konstrukcja za-
pewnia karabinowi dużą odporność na zanie-
czyszczenia i zapiaszczenia.
ŹRÓDŁO: JULIUSZ SABAK, DEFENCE24.PL

Polski karabin wyborowy TOR  
na Ukrainie
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dokończenie ze strony 1

Jednak ten rezerwuar się 
kończy, a USA i Europa dostar-
czają Kijowowi coraz więcej za-
chodniej broni, co – jak wska-
zywał dziś Stoltenberg – będzie 
wymagać coraz więcej szkoleń, 
których muszą podjąć się po-
szczególne kraje NATO.

Jednak głównym problemem 
pozostają – jak podkreślają 
Ukraińcy – nawet dziesięć razy 
za małe dostawy broni, a także 
spory na Zachodzie, w jakim 
tempie i w jaki dokładnie spo-
sób dozbrajać Ukrainę. Pre-
zydent Wołodymyr Zełenski 
w przeddzień narady NATO 
apelował o nowoczesne sys-
temy antyrakietowe, podkre-
ślając, że Rosja coraz częściej 
używa radzieckich pocisków, 
które są mniej celne, a tym sa-
mym niebezpieczniejsze dla 
ludności cywilnej. Kijów głośno 
skarży się, że niezdecydowa-
nie Zachodu kosztuje Ukraiń-
ców życie, ponieważ są skaza-
ni na ponoszenie ciężkich strat 
w walce z przeważającą artyle-
rią rosyjską.

Władze Ukrainy same 
podają, że codziennie 
tracą od stu do dwustu 
żołnierzy. W warunkach 
wojny na wyczerpanie, 
w którą teraz przeradza 
się wojna w Ukrainie, to 
bardzo wysoki poziom, 
jak na czasy po 1945 roku 
– tłumaczą zachodni 
dyplomaci w Brukseli.

Dyskusja o dozbrajaniu Ki-
jowa wiąże się ze sposobem, 

w jaki członkowie NATO okre-
ślają swe cele wobec Ukrainy 
i Rosji. Państwa Sojuszu po-
łożone najbliżej walk i z po-
czuciem zagrożenia ze strony 
Rosji, czyli m.in. Polska bądź 
kraje bałtyckie, najgłośniej do-
magają się natychmiastowego 
i poważnego zwiększenia doz-
brajania Ukraińców. Naciskają 
na mocne zwiększenie dostaw 
broni ciężkiej, przekonując, że 
Rosjanie muszą zostać jak naj-
dotkliwiej pokonani, by to od-
straszyło Rosję od kolejnych 
napaści na sąsiadów.

Jednak na Zachodzie pod-
noszone są argumenty, że nie-
realistyczne jest oczekiwanie, 
by Ukraina mogła całkowicie 
wypchnąć Rosjan na pozycje 
sprzed 24 lutego, kiedy zaczęła 
się obecna wojna. A taka pro-
gnoza – jak tłumaczą niektórzy 
zachodni dyplomaci w Bruk-
seli – prowadzi do obaw przed 

eskalacją, czyli zwiększeniem 
ryzyka bezpośredniego star-
cia między Rosją a niektóry-
mi z krajów NATO albo nawet 
użycia taktycznej broni jądro-
wej w Ukrainie. I choć najwięk-
szą pomoc dla Kijowa dostarcza 
Waszyngton, to także Amery-
kanie – najwyraźniej z powo-
du ryzyka eskalacji – ograni-
czają rodzaje broni wysyłanej 
Ukraińcom.

Prezydent Joe Biden niedaw-
no napisał, że celem USA jest 
zachowanie wolnej i niepod-
ległej Ukrainy. Od Ameryka-
nów można usłyszeć, że chodzi 
o zapewnienie Ukrainie możli-
wie najsilniejszej pozycji przy 
stole negocjacyjnym z Rosją. 
Kanclerz Olaf Scholz powta-
rza, że Rosja nie może wygrać. 
Źródła w Pałacu Elizejskim tłu-
maczyły francuskim mediom, 
że Francja chce, by Ukraina 
zwyciężyła, ale sam prezydent 

Emmanuel Macron dopiero dziś 
publicznie powiedział, że „kie-
dy Ukraina zwycięży i walki 
ustaną, prezydent i przywódcy 
Ukrainy będą musieli negocjo-
wać z Rosją”. Natomiast premier 
Boris Johnson po prostu stwier-
dza, że „Ukraina musi wygrać”. 
Niewykluczone, że dopiero na 
madryckim szczycie NATO uda 
się wypracować wspólne sta-
nowisko co do sposobu dalszego 
dozbrajania Ukrainy.

Stany Zjednoczone zapew-
niają Ukrainie kolejny miliard 
dolarów na pomoc w zakresie 
bezpieczeństwa, w tym dodat-
kową broń artyleryjską i obro-
ny wybrzeża, a także amunicję 
dla artylerii i zaawansowa-
nych systemów rakietowych, 
których Ukraińcy potrzebu-
ją do wsparcia obrony operacji 
w Donbasie.

Po dzisiejszej rozmowie z pre-
zydentem Zełenskim, prezydent 

Biden ogłosił, że potwierdza 
wcześniejsze zobowiązanie do-
tyczące wspierania Ukrainy. 
Ogłosił dwa pakiety pomocy - 
militarnej i humanitarnej.

Potwierdzam moje 
zobowiązanie, że 
Stany Zjednoczone 
będą wspierać 
Ukrainę, broniąc jej 
demokracji i wspierając 
jej suwerenność 
i integralność 
terytorialną w obliczu 
niesprowokowanej 
rosyjskiej agresji 
– przekazał Biden 
w oświadczeniu.

- Bez względu na to, jak pro-
fesjonalna jest nasza armia, bez 
pomocy naszych zachodnich 
partnerów Ukraina nie będzie 
w stanie wygrać tej wojny – po-
wiedziała wiceminister obrony 
Hanna Malar.

- Omówiliśmy również dzi-
siejsze wysiłki sekretarza Au-
stina w Brukseli, dotyczące 
koordynacji dodatkowego mię-
dzynarodowego wsparcia dla 
ukraińskich sił zbrojnych – po-
informował Biden.

Stany Zjednoczone zapewnią 
również 225 milionów dolarów 
pomocy humanitarnej, która, 
jak powiedział Biden, zostanie 
przeznaczona na „dostarczenie 
wody pitnej, niezbędnych ma-
teriałów medycznych i opieki 
zdrowotnej, żywności, schro-
nienia i gotówki dla rodzin na 
zakup niezbędnego dla życia 
wyposażenia”.

ŹRÓDŁO: DW, RP.PL

NATO dyskutuje jak mocno zbroić Ukrainę

Światowe media podają, 
że premier Włoch Mario 
Draghi, prezydent Francji 
Emmanuel Macron 
i kanclerz Niemiec Olaf 
Scholz dotarli już do 
Kijowa. Rządowe samoloty 
trzech krajów wylądowały 
w Rzeszowie, stamtąd 
przywódcy przejechali 
do Medyki i nocnym 
pociągiem ruszyli do 
stolicy Ukrainy Wszystko 
odbyło się w największej 
dyskrecji.

Podróż premiera Włoch, 
prezydenta Francji i kanclerza 
Niemiec do Kijowa prowadziła 
przez Rzeszów – poinformował 
włoski dziennik „La Stampa”. 
Również włoska agencja infor-
macyjna Adnkronos potwier-
dziła, że przywódcy ruszyli 
nocą do Kijowa, a ze względów 
bezpieczeństwa o podróży nie 
informowano oficjalnie wcze-
śniej. Macron, Scholz i Draghi 
wylądowali w środę wieczo-
rem w Rzeszowie, skąd uda-
li się na przejście graniczne 

w Medyce, gdzie wsiedli do 
nocnego pociągu do stolicy 
Ukrainy. W czwartek rano (16 
czerwca) Reuters poinformo-
wał, że Macron, Scholz i Draghi 
dotarli do Kijowa.

Przywódcy mają spotkać się 
z prezydentem Ukrainy Woło-
dymyrem Zełenskim. 

Jak stwierdza 
agencja Adnkronos, 
przywódcy „wiozą do 
stolicy Ukrainy mocne 
przesłanie solidarności 
z Zełenskim 
i narodem ukraińskim 
w potępieniu rosyjskiej 
inwazji”. Politycy 
mają też rozmawiać 
o sytuacji w Donbasie, 
przeanalizować 
wydarzenia na froncie 
oraz przedyskutować 
kwestię odblokowania 
eksportu ukraińskiego 
zboża i kandydatury 
Ukrainy do UE.

„La Stampa” pisze, że „nie 
było łatwo połączyć agendy 

Draghiego, Scholza i Macro-
na i nadal nie jest jasne, w ja-
kim stopniu są oni jednomyśl-
ni”. Chodzi przede wszystkim 
o tempo wejścia Ukrainy do 
Unii Europejskiej. – Wydaje 
się, że Francuzi hamują, Włosi 
mają mniej oporu, podczas gdy 
Niemcy przybywają przytło-
czeni nieufnością ukraińskie-
go prezydenta i oskarżani o to, 
że nie chcą tak do końca zerwać 
z uzależnieniem ekonomicz-
nym, wiążącym Berlin i Mo-
skwę” – dodaje włoski dziennik.

O podróży przywódców 
Włoch, Francji i Niemiec mówił 
w „Sygnałach dnia” w Radiowej 
Jedynce wiceszef MSZ Marcin 
Przydacz. – To nie jest wizy-
ta, w której Polska będzie bra-
ła udział, nie bierzemy za nią 
odpowiedzialności, ale mamy 
o niej informacje – wskazał. 
Przypomniał też, że do wizy-
ty na Ukrainie wielokrotnie 
wzywał Scholza i Macrona pre-
zydent Andrzej Duda. – Wizy-
ta w Kijowie z całą pewnością 
zmieni ich podejście – podsu-
mował Przydacz.

ŹRÓDŁO: WPROST.PL

Macron, Scholz i Draghi wyruszyli z Polski  
do Kijowa. Media ujawniają szczegóły

Jak przekazał sztab generalny 
ukraińskich sił zbrojnych, 
wojska rosyjskie zostały 
zmuszone do odwrotu na 
dwóch kierunkach działań 
zbrojnych w obwodzie 
donieckim na południowym 
wschodzie kraju. Ukraińska 
armia odpiera szturmy 
Rosjan w Siewierodoniecku 
i pobliskiej Toszkiwce. Do 
ostrzałów rosyjskie wojsko 
używa tam aktywnie artylerii 
oraz lotnictwa. Pociski i rakiety 
spadają na szereg miejscowości 
w obwodzie donieckim 
i ługańskim.

Jak donosi w porannym raporcie Sztab 
Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych – Ro-
sjanie szturmowali także pozycje ukraiń-
skiej armii w kierunku Słowiańska w oko-
licach Bohorodycznego i Dołyny. Szturmy 
zostały odparte. Ukraińcy odepchnęli też 
Rosjan, którzy atakowali Bachmut i okoli-
ce Mikołaiwki. Na północnym wschodzie 
obwodu charkowskiego rosyjska armia 
przy wsparciu artylerii i lotnictwa blokuje 
próby przesuwania się ukraińskich oddzia-
łów w stronę granicy z Rosją.

Jak z kolei poinformowało Dowódz-
two Operacyjne Południe ukraińskiej armii, 
odpowiedzialne za działania w obwodach 

winnickim, kirowohradzkim, mikołajowskim, 
odeskim i chersońskim, w ciągu ostatniej 
doby Rosjanie stracili na południu 70 żołnie-
rzy i oficerów. Ponadto, na liście rosyjskich 
strat jest też „ponad 60 sztuk sprzętu, w tym 
śmigłowiec, działo samobieżne Pion, wielo-
prowadnicowa wyrzutnia rakietowa Grad, 
trzy haubice, a także 19 pojazdów opance-
rzonych i 33 pojazdy kołowe”.

W Brukseli odbędzie się spotkanie mi-
nistrów obrony państw NATO. Poprzedzi 
je spotkanie Grupy Kontaktowej do spraw 
Obrony Ukrainy zwołane przez Stany 
Zjednoczone.

– To będzie trzecia narada Grupy Kon-
taktowej, w skład której wchodzą przed-
stawiciele 50 krajów. 

Ideą spotkania jest, by 
państwa, które udzielają 
wsparcia Ukrainie, zebrały 
się i usłyszały bezpośrednio 
od Ukrainy, jakie są jej 
obecne potrzeby. Oceniamy 
je i ustalamy, które kraje są 
w stanie spełnić prośby i jak 
najszybciej dostarczyć sprzęt 
– powiedziała ambasador 
USA przy Sojuszu 
Północnoatlantyckim 
Julianne Smith.

ŹRÓDŁO: POLSKIERADIO24.PL

Rosjanie zmuszeni do odwrotu  
na dwóch kierunkach
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We Lwowie „ostatni dzwo-
nek” połączono z Dniem Dziec-
ka. Uroczystość zakończenia 
roku szkolnego rozpoczęła się 
w kaplicy Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy, dawnego 
rzymskokatolickiego semina-
rium duchownego, znanej jako 
„kaplica Rosena”. Uczestniczy-
li we mszy świętej uczniowie, 
nauczyciele oraz rodzice, któ-
rzy pozostali we Lwowie. – Ta 
msza była bardzo ważna ponie-
waż po tylu latach przemawia-
li do uczniów ojcowie domini-
kanie, kazanie wygłosił ojciec 
Igor Gnius. Nasza szkoła była 
założona jako szkoła św. Marii 
Magdaleny przy kościele do-
minikańskim – mówi dyrektor 
szkoły Wiera Szerszniowa. 

Po kilku miesiącach nauki 
zdalnej uczniowie w końcu mogli 
się spotkać nie w trybie on-line, 
a na żywo. W dwóch restaura-
cjach „Premierze Lwowskiej” 

i „Kupolu”, prowadzonych przez 
lwowskich Polaków, czekały na 
nich niespodzianki – kolorowe 
laurki oraz lody, ufundowane 
przez Konsulat RP we Lwowie. 
Tak by choć na chwilę dzieci 
mogły zapomnieć o wojnie i jak 
zawsze cieszyć wakacjami.

Druga część uroczystości 
zakończenia roku szkolnego dla 
uczniów i absolwentów liceum 
św. Marii Magdaleny, którzy od 
początku rosyjskiej agresji na 
Ukrainę  uczą się w Polsce od-
była się 3 czerwca we Wspól-
nocie Polskiej w Warszawie. 
Na uroczystość „ostatniego 
dzwonka” przybyła małżon-
ka prezydenta RP Agata Kor-
nhauser-Duda. W spotkaniu 
udział wzięli: sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta mini-
ster Adam Kwiatkowski, pre-
zes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Dariusz Piotr Boni-
sławski. Szkołę reprezentowała 
wicedyrektor Swietłana Lewi-
na. Natomiast dyrektor Wiera 
Szerszniowa w trybie on-line 

przywitała ze Lwowa wszyst-
kich obecnych w siedzibie 
„Wspólnoty Polskiej”. 

Pierwsza dama Agata Korn-
hauser-Duda wręczyła dyplo-
my absolwentom szkoły. Nigdy 
wcześniej uczniowie słynnej 
„Magdusi” nie zaznali tak za-
szczytnego i uroczystego za-
kończenia roku szkolnego. Jako 
pierwszy dyplom oraz nagrodę 
pieniężną jako pierwszy odebrał 
jeden z najlepszych uczniów, fi-
nalista olimpiad i konkursów 
Paweł Derkacz. 

– Zbudowaliśmy niezwy-
kłą relację pomiędzy Polską 
a Ukrainą i bardzo bym chcia-
ła, żebyście w przyszłości tę 
relację pielęgnowali. By mosty, 
które zostały teraz zbudowane 
były mostami trwałymi – mó-
wiła Agata Kornhauser–Duda.  

Podczas spotkania jednej 
z najstarszych lwowskich szkół 
został wręczony medal 30-lecia 
Wspólnoty Polskiej za wybitne 
zasługi dla Polonii i Polaków za 
Granicą. 

Ostatni dzwonek dla uczniów liceum nr 10  
im. św. Marii Magdaleny we Lwowie i Warszawie

W Międzynarodowym 
Dniu Muzeów, 18 maja, 
wszyscy zainteresowani 
mogli zwiedzić jedno 
z najciekawszych, ale 
mało znane we Lwowie 
Muzeum Zoologiczne im. 
Benedykta Dybowskiego – 
powstańca styczniowego 
i wybitnego polskiego 
naukowca. Jego zbiory 
znajdują się w starym 
gmachu uniwersytetu 
lwowskiego obok dawnego 
kościoła św. Mikołaja przy 
wydziale biologicznym.
KONSTANTY CZAWAGA 
TEKST 
ALEKSANDER KUŚNIERZ  
ZDJĘCIA

– Jest to najstarsze uniwer-
syteckie muzeum na Ukra-
inie, ponieważ założono je 
jeszcze w 1784 roku –powie-
dział dziennikarzowi Kurie-
ra Ihor Szydłowski, dyrektor 
muzeum. – Tak podają źródła 
historyczne. Są też notatki, że 
w tym czasie było już dość dużo 
okazów zoologicznych, wów-
czas w dziale przyrodniczym. 
Ale jako muzeum zoologiczne 
zreorganizował te zbiory prof. 
Benedykt Dybowski w 1885 
roku. Rektor uniwersytetu na-
dał dodatkowe pomieszczenia. 
Sto lat temu muzeum zajmowało 
wszystkie pomieszczenia do-
okoła podwórka, piętro niżej. 
Benedykt Dybowski przekazał 
do muzeum 110 tys. okazów. 
Jego rola w rozwoju muzeum 
jest nieoceniona. Zbiory wcze-
śniejsze zawierały też prepa-
raty medyczne i rolne. Zostały 
one przekazane do Akademii 

Rolniczej w Dublanach i do 
wydziału lekarskiego uniwer-
sytetu. Tutaj pozostały tylko 
zbiory zoologiczne. Dybowski 
zgromadził we Lwowie faunę 
z całego świata. Współpracował 
z różnymi naukowcami, któ-
rzy też zaopatrywali muzeum. 
Dzisiaj zasoby składają się ze 
187 tys. okazów zoologicznych 
z całego świata.

Muzeum jest dostępne dla 
zwiedzających, ale ze wzglę-
du na stan wojenny w naszym 
kraju jest zamknięte. Jak tylko 
sytuacja się zmieni, przynaj-
mniej w naszym regionie, bę-
dzie otwarte. Minęło dwa lata 
pandemii, teraz trzy miesiące 
wojny. 

Współpracujemy z polski-
mi kolegami. Wcześniej do-
brą współpracę nawiązaliśmy 
z Muzeum Jacka Malczewskie-
go w Radomiu. Planowaliśmy 
nawet wspólną wystawę, ale się 
nie udało. Teraz jedna z naszych 
współpracowniczek stara się 
w Muzeum i Instytucie Zoologii 

PAN zbadać pochodzenie nie-
których kolekcji, m.in. ptaków, 
które zostały do nas przywie-
zione na początku XIX w., ale 
ich pochodzenie nie jest znane. 

W tym dniu muzeum zwie-
dzali rodzice z dziećmi.

– Przyprowadziliśmy nasze 
dzieci – powiedziała Anna Ła-
wryk. – Teraz dzieci mało in-
teresują się kulturą, historią, 
a tym bardziej muzeami. Chce-
my pokazać im, jak wyglądały 

orły czy inne ptaki. Dokąd 
zniknęły dinozaury? Chcemy 
opowiedzieć, jakie żmije ist-
nieją na świecie. Nie każdego 
dnia jest taka możliwość poka-
zać dzieciom, dlaczego trzeba 
zwiedzać muzea i co tam można 
zobaczyć. Ale trzeba też uwa-
żać i zdążyć złapać brzdąca, by 
czasem nie przewrócił jakie-
goś szkieletu. Dziękujemy Mu-
zeum Zoologicznemu, że przyj-
muje dzieci w różnym wieku. 

Najbardziej spodobała się nam 
kolekcja motyli.

Maria Faryna pomo-
gła nam przeprowadzić wy-
wiad z jej małym synkiem 
Łukianczykiem:

– Co spodobało ci się 
najbardziej?

– Ptaszki.
– A które? Pewnie sowa? 

Dlatego, że rano oglądałeś film 
animacyjny i tam też była sowa.

– Lubię sowę.
– Jeszcze zwrócił uwagę na 

żmije.
– I krokodyla.
– Tu można zobaczyć bardzo 

dużo zwierząt. Na pewno warto 
dzieci od małego zainteresować. 
Warto zwiedzić to muzeum– 
stwierdziła młoda matka.

– Do naszego muzeum przy-
chodzą najczęściej ludzie, by 
zobaczyć kolekcję owadów, 
gdyż jest najlepiej zaprezen-
towana – opowiada Zofia Py-
tel-Huta, pracownik naukowy 
i przewodniczka po muzeum. 
– Tym razem wystawiliśmy 
stare kolekcje motyli z łusko-
watym pokryciem skrzydeł. 
I chyba właśnie one przyciąga-
ją największą uwagę swą wie-
lobarwnością i pochodzeniem 
z różnych kontynentów. Przy-
chodzą ludzie w różnym wieku, 
ale najczęściej rodzice z mały-
mi dziećmi. Wcześniej muzeum 
zwiedzały wycieczki ze szkół 
i uczelni. Przychodzą też star-
sze osoby. Dużo też wycieczek 
przyjeżdżało z Polski i innych 
krajów. Teraz, ze względu na za-
grożenia wojenne, najbardziej 
interesujący eksponat – szkie-
let krowy morskiej, przenieśli-
śmy do ukrytych magazynów. 
Z niecierpliwością czekamy na 
zakończenie wojny i otwarcie 
muzeum.

Obchody Międzynarodowego Dnia Muzeów 
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Sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej  
Adam Kwiatkowski wraz 
z dyrektorem generalnym 
Służby Zagranicznej MSZ 
Maciejem Karasińskim 
przebywali z wizytą  na 
Ukrainie. Delegacja KPRP 
odwiedziła Chmielnicki, 
a także miejscowości 
Maćkowce i Szaróweczka, 
gdzie mieszkają potomkowie 
polskich Mazurów, osadników 
z XVII i XVIII wieku. Celem 
pobytu była kontynuacja 
akcji wsparcia, pomocy 
humanitarnej dla obywateli 
Ukrainy. 

ANNA GORDIJEWSKA

– Przed agresją rosyjską na 
Ukrainę przyjeżdżaliśmy tu-
taj by spotykać się z Polaka-
mi tam, gdzie mieszkają w ich 
wsiach, miasteczkach czy du-
żych miastach po to, żeby po-
kazać, że o nich pamiętamy, że 
jesteśmy im wdzięczni za to, że 
podtrzymują polskość, aby po-
kazać, że tworzymy jako Polacy 
jeden naród, jedną wspólnotę. 

W momencie, w którym wy-
buchła wojna ta akcja zmie-
niła się w akcję solidarności 
z Ukrainą. Dziś pomagamy tym 
obywatelom Ukrainy, którzy 
w Polsce znaleźli schronienie. 
Pamiętamy też o tych, którzy 
pozostali na terenach Ukra-
iny. Chcemy być z nimi, jeste-
śmy z nimi i przekazujemy im 
pomoc – powiedział minister 
Adam Kwiatkowski. 

Wizyta delegacji KPRP 
w obwodzie chmielnickim to 
również  efekt wizyty pierw-
szej damy RP Agaty Kornhau-
ser-Dudy przed majowymi 
świętami w Kamieńcu Podol-
skim, gdzie pani prezydentowa 
odbyła spotkania z Polakami 
i z uciekinierami ze wschod-
nich części Ukrainy. Na spotka-
niu z władzami miasta małżon-
ka prezydenta wyraziła chęć 

pomocy. Padła prośba o sprzęt 
komputerowy dla tych dzieci, 
które uciekając z terenów woj-
ny dzisiaj mieszkają na terenie 
obwodu chmielnickiego. 

W przededniu Dnia Dziecka 
w imieniu kancelarii prezyden-
ta minister Adam Kwiatkowski 
przekazał sto komputerów i ta-
bletów, które ułatwią dzieciom 
naukę w szkole. W Szaróweczce 
przedstawiciele delegacji KPRP 

spotkali się z polską społecz-
nością oraz  przekazali pomoc 
humanitarną dla mieszkań-
ców Szaróweczki, Maćkowców 
i Chmielnickiego.

W drodze powrotnej do Pol-
ski sekretarz stanu odwie-
dził Lwów. Na Cmentarzu Or-
ląt Lwowskich  minister wraz 
z przedstawicielami korpusu 
dyplomatycznego złożył kwia-
ty w imieniu  prezydenta An-
drzeja Dudy. 

– Jesteśmy wzruszeni i bar-
dzo zadowoleni z tego faktu, że 
dzisiaj są już uwolnione – moż-
na powiedzieć – z opakowań 
i uwięzienia te lwy, które są 
dla nas tak symboliczne. Czę-
sto słyszymy listę wzajemnych 
oczekiwań, ale właśnie to, że 
dzisiaj te lwy już są „uwolnio-
ne” jest z pewnością bardzo 
ważnym krokiem w budowaniu 
dobrych relacji, bardzo waż-
nym dla Polski, bardzo ważnym 
dla Polaków, bardzo ważnym 
dla prezydenta Andrzeja Dudy 
– podsumował minister. Se-
kretarz stanu wyraził nadzieję, 
że to jest kolejny krok w budo-
waniu dobrych relacji między 
Ukrainą a Polską.

Wizyta ministra Kwiatkowskiego  na Ukrainie
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9 czerwca w Parku „Na 
wałach” (dawnych Wałach 
Gubernatorskich) we Lwowie 
została otwarta wystawa 
plakatów ukraińskiego artysty 
Andrija Jermołenki i polskiego 
grafika Wojciecha Korkucia 
pt. „Dzień Zwycięstwa”, które 
w większości powstały po 24 
lutego 2022 roku jako reakcja 
na inwazję Rosji i bohaterski 
opór Ukrainy. Tytułowy 
Dzień Zwycięstwa odnosi się 
do oczekiwania i nadziei na 
prawdziwy dzień zwycięstwa, 
gdy Ukraina wspierana przez 
sojuszników ostatecznie 
pokona wroga. Wystawa 
została zorganizowana przez 
Konsulat Generalny RP we 
Lwowie i Lwowską Obwodową 
Administrację Wojskową.

KONSTANTY CZAWAGA

– Lepiej by było, gdybym nie 
musiał rysować tych plakatów 
– powiedział dziennikarzowi 
Kuriera Galicyjskiego Andrij 
Jermołenko. – Rysuję dlatego, że 
mnie to niezwykle boli. Za każ-
dym z tych plakatów jest krew 
naszych chłopców, którzy te-
raz są na froncie i oddają swo-
je życie. Są to najlepsi synowie 
Ukrainy. Najważniejszym jest 
to, że te plakaty ludzie ogląda-
ją, że są wystawiane też za gra-
nicą. Z tymi plakatami ludzie 
za granicą wychodzą na wie-
ce. My wszyscy – artyści gra-
ficy, montażyści, reżyserowie 
chcemy teraz zorganizować się 
w nieliczną grupę artystyczną. 
Staramy się wpłynąć na świat 
Zachodu, na świat cywilizowa-
ny. Usiłujemy rozmawiać z nim 
o Ukrainie, o tym, by mniej żoł-
nierzy ginęło na froncie. Woj-
ciech Korkuć jest fantastyczny, 

nie znałem go wcześniej. Zoba-
czyłem jego prace, gdy zapro-
ponowano mi zrobić wspólną 
wystawę. On jest fantastyczny 
w swej szczerości, fantastyczny 
w prawdziwości tego, co poka-
zuje. Bardzo się cieszę, że mogę 
o nim mówić jako o pobratym-
cu. To co Polska teraz czyni dla 
Ukrainy, trudno określić w sło-
wach. Są to prawdziwi nasi bra-
cia. Tacy z krwi. To niewątpli-
wie przybliża zwycięstwo. Tak 
silnego wsparcia nie czułem od 
nikogo. Dziękuję braciom Po-
lakom za to. Jesteście niesa-
mowici! Za to, jak wspieracie 
nasze rodziny, póki mężczyźni 
są na froncie – niski ukłon ode 
mnie. Wasza postawa jest wiele 
warta, jest bezcenna. Po zwy-
cięstwie namaluję najlepszy 
mój obraz i nie będzie to plakat. 
Będzie to obraz olejny, którym 
chcę podziękować braciom Po-
lakom. Nigdy nie potrafię od-
wdzięczyć się na tyle, ile mam 
dla was uczuć.

Na otwarcie wystawy przy-
była też delegacja z Centrum 

Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski w Warszawie, gdzie 
wystawa gościła w przestrzeni 
miejskiej od 9 do 29 maja. Za-
stępca dyrektora Beata Łupiń-
ska-Rytel w naszej rozmowie 
zaznaczyła:

– Sztuka współczesna może 
być dla wielu osób skompli-
kowana, niezrozumiała, nato-
miast sztuka plakatu jest bar-
dzo uniwersalna i wszyscy ją 
rozumieją. I w tym jest jego siła. 
Siła plakatu. Centrum Sztu-
ki Współczesnej ma wystawy 
bardzo różne, różnych arty-
stów z całego świata. Pierwszy 
raz mamy wystawę, w któ-
rej uczestniczy dwóch arty-
stów, polski i ukraiński. Jest to 
na tyle silna wystawa, że się 
odbiła echem w mediach pol-
skich, mediach zagranicznych. 
Mamy też nadzieję, że pojedzie 
ona dalej, w świat. Cieszymy 
się, że dotarła do Lwowa i cie-
szy się tam dużą popularnością. 
Wybitny artysta Wojciech Kor-
kuć, który jeszcze kilka lat temu 
za swój plakat był wzywany do 

sądu, za to że jego plakat jest fa-
szystowski, okazał się plakatem 
proroczym. W Polsce śmiano 
się z niego, że straszy Putinem. 
W rzeczywistości okazało się, 
że to właśnie on miał rację. Bar-
dzo dziękujemy mieszkańcom 
Lwowa za zaproszenie Zamku 
Ujazdowskiego do współpracy.

Partnerem wystawy we 
Lwowie jest też Instytut Polski 
w Kijowie.

Można powiedzieć,  
że sztuka plakatu musi 
bardzo silnie reagować na 
odbiorcę, współpracować 
z odbiorcą – mówił  
Robert Czyżewski, 
dyrektor Instytutu. 

– Ona nie jest elitarna z defi-
nicji. W konsekwencji na plakat 
można patrzeć z perspektywy 
artysty, który go namalował, ale 
można też patrzeć z perspekty-
wy odbiorcy. Bo ten plakat do 
kogoś jest skierowany. I to, że 
bardzo podobnie reagują na te 

plakaty i w Polsce, i na Ukrainie, 
pokazuje bliskość naszych spo-
łeczeństw, a przynajmniej seg-
mentów naszych społeczeństw. 

Na pytanie czy ta wysta-
wa będzie eksponowana poza 
Lwowem Robert Czyżewski 
powiedział:

– Teraz, w ciężkich warun-
kach wojny, nie można po-
wiedzieć na sto procent, ale na 
pewno będę się starał, żeby tę 
wystawę pokazać w Kijowie, 
a potem może jeszcze w innych 
miastach.

Sztukę plakatu podczas woj-
ny docenił też rektor Narodowej 
Akademii Wojsk Lądowych im. 
hetmana Piotra Sahajdacznego 
we Lwowie generał porucznik 
Paweł Tkaczuk.

– Taka wystawa jest bar-
dzo potrzebna teraz, gdy toczy 
się wojna, gdy Ukraina walczy 
z podstępnym agresorem z Rosji 
– podkreślił generał Tkaczuk. – 
Bronimy własnej ziemi. Nie po-
szliśmy po ziemię rosyjską. Oni 
odbierają nam to co najdroż-
sze, najcenniejsze. Takie wy-
darzenia jak ta wystawa pod-
noszą na duchu, a stan ducha 
to bardzo ważna rzecz dla żoł-
nierza, by móc bronić własnej 
ziemi. Chciałbym raz jeszcze 
podziękować organizatorom 
za wystawę. Odgrywa ona po-
zytywną rolę. Jak nigdy, połą-
czyliśmy się dzisiaj z Polakami, 
by ocalić pokój na Ziemi. Ukra-
inie przypadło jako pierwszej 
walczyć z tym wrogiem, bo ta 
wojna może przerzucić się da-
lej. Dlatego uważam, że wspól-
nie – przez takie wystawy, 
takie koncerty, takie impre-
zy, które podnoszą na duchu 
nie tylko wojskowych, ale też 
wszystkich patriotów, obywa-
teli – zwyciężymy.

„Dzień Zwycięstwa” – polsko-ukraińska wystawa plakatów

A
LE

K
SA

N
D

E
R

 K
U

ŚN
IE

R
Z 



6 nr 11 (399) | 17–30.06.2022
www.kuriergalicyjski.comWydarzenia

Prasa polska  
o Ukrainie

OPRACOWAŁ 
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

– Administracja USA planu-
je przekazać Ukrainie sys-

temy artylerii rakietowej HIMARS z kiero-
wanymi pociskami o zasięgu 70 km – podał 
dziennik „Wall Street Journal”. Dostawa ma 
być kwestią tygodni, zaś szkolenie z obsłu-
gi systemu ma trwać ok. 10 dni. Jak twier-
dzi „WSJ”, choć rakiety, jakie USA planują 
wysłać Ukrainie – i o które Ukraina od 
dawna zabiegała – nie są tymi największe-
go zasięgu (do 300 km), to i tak niemal po-
dwoją zasięg dotychczasowych systemów 
będących w posiadaniu wojsk ukraińskich.

Wcześniej prezydent USA Joe Biden 
wykluczył przekazanie Ukrainie rakiet 
o zasięgu pozwalającym na zaatakowanie 
terytorium Rosji, choć np. odległość mię-
dzy ukraińskim Charkowem, a rosyjskim 
Biełgorodem to nieco ponad 50 km.

Według „WSJ”, naprowadzane ra-
kiety GMLRS zostaną przekazane wraz 
z wyrzutniami HIMARS. Ich liczba nie jest 
jeszcze znana, lecz mają trafić na Ukrainę 
w ciągu tygodni, zaś szkolenie ma potrwać 
ok. 10 dni. Ogłoszenie nowego pakietu 
amerykańskiej pomocy wojskowej dla 
Ukrainy spodziewane jest w tym tygodniu.
USA PRZEKAŻĄ UKRAINIE KIEROWANE 
RAKIETY O ZASIĘGU 70 KM. 01.06.2022

100 dni po rozpoczęciu woj-
ny na Ukrainie prezydent 

federalny Frank-Walter Steinmeier przyjął 
w Pałacu Bellevue przewodniczącego ukra-
ińskiego parlamentu Rusłana Stefanczuka. 
Wcześniej Stefanczuk spotkał się z kancle-
rzem Scholzem i zaprosił go do Kijowa.

Jak podkreśla niemiecka agencja infor-
macyjna DPA, spotkanie było pierwszym 
osobistym spotkaniem prezydenta Nie-
miec z ukraińskim politykiem od czasu za-
żegnania politycznych zadrażnień między 
Berlinem a Kijowem.

– Prezydent Niemiec chciał odwiedzić 
stolicę Ukrainy wraz z prezydentami Pol-
ski i trzech krajów bałtyckich, ale w ostat-
niej chwili został wykluczony, co bardzo 
zirytowało Berlin. Na początku maja Ste-
inmeier i prezydent Ukrainy Wołodymyr 
Zełenski w rozmowie telefonicznej wyja-
śnili zaistniałe spory – przypomina DPA.

Stefanczuk spotkał się wcześniej 
z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem 
i był gościem w niemieckim Bundestagu. 
Stefanczuk zaprosił Scholza do Kijowa, jak 
poinformowano po spotkaniu. – Rozmowa 
z kanclerzem Niemiec była otwarta i przyja-
zna – powiedział Stefanczuk telewizji ARD.

SZEF UKRAIŃSKIEGO PARLAMENTU 
W NIEMCZECH. SCHOLZ SKORZYSTA 

Z ZAPROSZENIA DO KIJOWA.03.06.2022

Prezydent Ukrainy Woło-
dymyr Zełenski podkreślił 
w poniedziałek, że jest 

wdzięczny prezydentowi RP Andrzejowi 
Dudzie za jego wysiłki na rzecz konsolida-
cji wsparcia międzynarodowego dla otrzy-
mania przez Ukrainę statusu kandydata do 
Unii Europejskiej.

– Rozmawiałem telefonicznie z prezy-
dentem Andrzejem Dudą na temat współ-
pracy obronnej Ukrainy i Polski. Jestem 

wdzięczny za jego wysiłki na rzecz kon-
solidacji wsparcia międzynarodowego dla 
otrzymania przez Ukrainę statusu kandyda-
ta do UE – przekazał na Twitterze Zełenski.

O rozmowie telefonicznej prezyden-
tów Polski i Ukrainy poinformował szef 
prezydenckiego Biura Polityki Międzyna-
rodowej na Twitterze. Przekazał, że An-
drzej Duda i Wołodyrnyr Zełenski omówili 
aktualną sytuację na wschodzie Ukrainy 
i dalsze działania obu państw.

– Polska będzie wspierać Ukrainę za-
równo w jej walce o niepodległość, jak 
i w jej aspiracjach unijnych – zapewnił Ja-
kub Kumoch.

28 lutego prezydent Ukrainy Wołody-
myr Zełeński podpisał wniosek o człon-
kostwo jego kraju w Unii Europejskiej. 
Za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE 
natychmiast opowiedzieli się prezydenci 
dziewięciu państw Europy Środkowo-
-Wschodniej – Polski, Słowenii, Estonii, 
Litwy, Bułgarii, Łotwy, Czech, Węgier 
i Słowacji. Wezwali państwa członkow-
skie do umożliwienia instytucjom unijnym 
podjęcia kroków dla natychmiastowego 
przyznania Ukrainie statusu kraju kandy-
dującego i rozpoczęcia procesu negocjacji.

ROZMOWA PREZYDENTÓW POLSKI 
I UKRAINY. 06.06.2022

Brytyjski premier Boris 
Johnson wygrał przeprowa-

dzone w poniedziałek wieczorem partyjne 
głosowanie nad wotum zaufania dla niego 
i pozostanie liderem Partii Konserwatyw-
nej, a tym samym – szefem rządu.

Za odwołaniem Johnsona z funkcji li-
dera partii opowiedziało się 148 posłów, 
poparło go – 211. Aby wniosek o jego od-
wołanie przeszedł, musiało go poprzeć co 
najmniej 180 posłów. Zgodnie z regulami-
nem Partii Konserwatywnej, zwycięstwo 
Johnsona oznacza, że następny wniosek 
o przeprowadzenie głosowania nad wo-
tum zaufania nie może zostać złożony 
przed upływem 12 miesięcy.

Jak zwracają uwagę brytyjskie media, 
nieufność wobec Johnsona wyraziło 41,2 
proc. członków klubu poselskiego konser-
watystów, czyli wyraźnie więcej niż we 
wspomnianym głosowaniu opowiedziało 
się przeciw May (37 proc.). 

BORIS JOHNSON POZOSTANIE 
PREMIEREM WIELKIEJ BRYTANII. 

06.06.2022

– Parlament Europejski za-
rekomenduje uczestnikom 

szczytu przywódców UE w dniach 23-24 
czerwca przyznanie Ukrainie statusu kan-
dydata i oczekiwanej przez nią pomocy 
militarnej – poinformował o tym przewod-
niczący Komisji Spraw Zagranicznych Par-
lamentu Europejskiego David McAllister, 
jak informuje Ukrinform.

– Rekomendujemy dostarczenie Ukra-
inie broni i wszelkiego sprzętu, zgodnie 
z potrzebami wyrażonymi przez władze 
ukraińskie oraz nadanie jej statusu kraju 
kandydującego, jako wyraźny polityczny 
sygnał solidarności z narodem Ukrainy 
– powiedział McAllister, nawiązując do 
projektu raportu w tej sprawie. Parlament 
Europejski będzie rekomendował szero-
kie monitorowanie stosowania sankcji 

UE w celu wzmocnienia ich praktycznego 
skutku.

Kanclerz Austrii Karl Nehammer we-
zwał w niedzielę do wprowadzenia etapu 
pośredniego między współpracą a pełnym 
członkostwem w Unii Europejskiej dla ta-
kich krajów jak Ukraina i Mołdawia.

– Statusowi kandydata Ukrainy w Unii 
sprzeciwiają się prawie wszystkie duże 
państwa UE, powiedziałbym, że wszystkie 
z wyjątkiem Włoch – powiedział po zakoń-
czeniu szczytu Rady Europejskiej w Bruk-
seli premier Włoch Mario Draghi.

Jednocześnie przywódcy Francji, Nie-
miec i Austrii stwierdzili, że wejście Ukra-
iny do UE może zająć lata i zaproponowali 
zorganizowanie innych form współpracy

PE ZAREKOMENDUJE PRZYWÓDCOM 
UE STATUS KANDYDATA DLA UKRAINY 

AMK, 07.06.2022

Żołnierze elitarnych jedno-
stek wojsk powietrzno-de-

santowych są odsyłani do Rosji, ponieważ 
odmawiają dalszego uczestnictwa w wal-
kach - poinformował w środę Sztab Gene-
ralny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Żołnierze są zdemoralizowani. Według 
naszych informacji w oddziałach wcho-
dzących w skład 106. oraz 76. dywizji po-
wietrzno-desantowych żołnierze, którzy 
odmawiają dalszego uczestnictwa w dzia-
łaniach wojennych są odsyłani z obwodu 
Ługańskiego do Rosji. 106 Tulska Gwardyj-
ska Dywizja Powietrznodesantowa stacjo-
nuje w Tule – poinformowano w środowym 
porannym komunikacie na Facebooku.

76 Czernichowska Gwardyjska Dy-
wizja Desantowo-Szturmowa to związek 
taktyczny Sił Zbrojnych Federacji Rosyj-
skiej, wchodzący w skład jednego z dwóch 
samodzielnych rodzajów wojsk Sił Zbroj-
nych Federacji Rosyjskiej (drugi to Wojska 
Rakietowe Przeznaczenia Strategicznego). 
Uchodzi za jedną z najbardziej elitarnych 
w siłach zbrojnych FR. Była wykorzysta-
na w dwóch wojnach czeczeńskich oraz 
w wojnie z Gruzją w sierpniu 2008 roku. 
W marcu 2014 żołnierze jednostki uczest-
niczyli w aneksji Krymu. Stacjonuje obec-
nie w Pskowie. 

ROSYJSCY ŻOŁNIERZE Z ELITARNYCH 
JEDNOSTEK ODMAWIAJĄ DALSZEGO 
UDZIAŁU W WALKACH. 08.06.2022

Rodziny poinformowały, że 
jest to część wymiany z Ro-

sją, w ramach której każda ze stron otrzy-
mała 160 ciał. 

Bojownicy spędzili tygodnie ukrywa-
jąc się w miejskiej hucie stali Azowstal. 
W maju ci, którzy przeżyli, zostali wzięci 
do niewoli. Ponad 1000 ukraińskich żoł-
nierzy pojmanych w Mariupolu zostało 
podobno przekazanych Rosji. Nie ma po-
twierdzenia ze strony ukraińskiej, ale 
wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr 
Zełenski powiedział, że jego zdaniem po-
nad 2500 obrońców Azowstalu, do któ-
rych zalicza się również straż graniczną, 
policję i obronę terytorialną, jest przetrzy-
mywanych przez Rosję.

Kijów twierdzi, że ostatni obrońcy Ma-
riupola otrzymali rozkaz ratowania życia 
po tym, jak z powodzeniem wykonali swój 
główny cel, jakim było powstrzymanie 

wojsk rosyjskich i niedopuszczenie do ich 
przerzucenia na inne kluczowe pola walki.

Rosyjskie ministerstwo obrony po-
informowało, że stworzyło warunki dla 
dwóch morskich korytarzy humanitar-
nych, aby umożliwić bezpieczny przepływ 
statków na Morzu Czarnym i Morzu Azow-
skim, wynika z komunikatu opublikowane-
go w poniedziałek w Telegramie.

CIAŁA OBROŃCÓW AZOWSTALU 
DOTARŁY DO KIJOWA.  

P.MAL, 08.06.2022

Nowa umowa o dobrosą-
siedztwie między Ukrainą a Polską mogłaby 
zostać podpisana w Hadziaczu (obwód poł-
tawski) – zaproponował w rozmowie z PAP 
wiceminister spraw zagranicznych Marcin 
Przydacz. To symboliczne miejsce, gdyż 
w 1658 r. została podpisana umowa między 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów a hetma-
nem zaporoskim i starszyzną kozacką, któ-
ra miała wyrwać Ukrainę z rąk Rosji.

– Można byłoby zastanowić się, czy 
miejscem podpisania nowego traktatu o do-
brosąsiedzkich relacjach Polski i Ukrainy 
nie mógłby być Hadziacz na Ukrainie, który 
także jest miejscem symbolicznym – powie-
dział Przydacz.

Wiceminister podkreślił, że nadszedł 
czas na podpisanie nowej umowy między 
Kijowem a Warszawą, gdyż poprzednia zo-
stała podpisana w 1992 roku w innej epoce, 
kiedy Polska i Ukraina znajdowały się w in-
nej rzeczywistości. Przypomniał, że Polska 
nie była wtedy ani w NATO, ani w Unii Eu-
ropejskiej i dopiero rząd Jana Olszewskiego 
„jako pierwszy zaproponował linię integra-
cji z NATO”.

– Ukraina jasno opowiedziała się za 
kierunkiem prozachodnim, postawiła też 
na jak najlepsze relacje z Polską i zaczyna 
odwoływać się do historii nas łączącej – 
powiedział wiceszef polskiej dyplomacji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełen-
ski poparł inicjatywę Dudy zawarcia no-
wego porozumienia, które miałoby pomóc 
w utrzymaniu ciepłych stosunków między 
narodami.

UNIA HADZIACKA BIS. 08.06.2022 

– Chociaż Andrij Pokrasa 
ma dopiero 15 lat, istotnie 

przyczynił się do odparcia rosyjskiego 
ataku na Kijów; swoim dronem chłopiec 
zlokalizował kolumnę wojskową wroga, 
co pomogło ukraińskim siłom ją zniszczyć 
– czytamy w reportażu kanadyjskiego por-
talu Global News. Bohaterski czyn chłopca 
został potwierdzony przez jego rodziców, 
źródła w armii Ukrainy oraz Ukraińską Fe-
derację Właścicieli Dronów. Andrij był je-
dyną osobą, która miała w tych stronach 
doświadczenie w obsłudze dronów. 

– Pewnego razu zauważyłem w nocy 
(przy pomocy drona) reflektory pojazdu, 
zdradzające miejsce przebywania wroga. To 
działo się dwa kilometry od nas. (…) Bardzo 
się bałem, lecz nie chciałem, by najeźdźcy 
zajęli moją miejscowość. Zwróciły się do 
mnie wojska obrony terytorialnej, które po-
trzebowały współrzędnych GPS rosyjskiej 
kolumny, aby móc ją namierzyć – opowiadał 
15-latek.

Zgrupowanie zniszczone dzięki pomo-
cy Andrija było jednym z największych 
wrogich oddziałów nacierających na Ki-
jów od zachodu, od strony Żytomierza. 
Ojciec chłopca przekazał dane lokalizacyj-
ne rosyjskiej formacji za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. Następnie 
kolumna została rozbita pod Bereziwką, 
około 40 km od stolicy Ukrainy.

W kolejnych tygodniach chłopiec nadal 
pomagał w lokalizowaniu wrogich zgru-
powań wojskowych, ale już przy pomocy 
bardziej zaawansowanego drona, przekaza-
nego mu przez ukraińskie siły zbrojne. Jak 
czytamy na Global News, Andrij wyjechał 
później do Polski, gdzie kontynuował naukę 
w szkole.

– Tak naprawdę Rosjanie nie są żadną 
najsilniejszą armią – krótko skomentował 
swoje dokonania 15-latek.

15-LATEK POMÓGŁ W ODPARCIU 
ROSJAN SPOD KIJOWA. 09.06.2022

Międzynarodowy zespół 
naukowców i ekspertów 

w dziedzinie technologii cyfrowych, który 
śledzi kradzieże, uważa, że wyspecjalizo-
wany gang przemyca cenne historyczne 
eksponaty z Ukrainy do Rosji.

– Istnieją bardzo mocne dowody na to, 
że jest to celowe działanie Rosjan, a kon-
kretne obrazy i ozdoby są namierzane 
i wywożone do Rosji – powiedział w roz-
mowie z „The Guardian” Brian Daniels, an-
tropolog współpracujący z archeologami, 
historykami i specjalistami od obrazowa-
nia cyfrowego. Daniels i jego współpra-
cownicy śledzili plądrowanie i niszczenie 
obiektów kultury od początku inwazji 
i wykryli schematy przestępstw.

Ślad kradzieży koncentruje się głównie 
na cennym scytyjskim złocie. Są to wyso-
kiej wartości starożytne wyroby, często 
przedstawiające zwierzęta. Wytwarzały 
je plemiona zamieszkujące obszar Azji 
Środkowej i Europy Wschodniej, znany 
niegdyś jako Scytia.

– Przedmioty te są zachwycające wi-
zualnie, a obecnie jest tak wiele doniesień 
o kradzieżach, że jest to oczywista strate-
gia – powiedział Daniels. – Ukraińcy, oczy-
wiście, są również bardzo zainteresowani 
tym, abyśmy stworzyli listę skradzionych 
przedmiotów – dodał.

Dla eksperta jasne jest, że kradzieże 
zwykle następują po przesłuchaniach ku-
ratorów i opiekunów muzeów. Rosyjskie 
próby odnalezienia i kradzieży artefaktów 
ukrytych w okupowanych miastach Ukra-
iny stają się coraz bardziej zdecydowane.

– Mamy coraz większe obawy o pra-
cowników muzeów i pracowników ochro-
ny, zwłaszcza gdy znajdują się za liniami 
rosyjskimi - powiedział Daniels.

WYSPECJALIZOWANA GRUPA SZUKA 
NA UKRAINIE ZABYTKÓW I WYWOZI JE 

DO ROSJI. P.MAL, 12.06.2022

W czwartek premier Włoch 
Mario Draghi, kanclerz Nie-
miec Olaf Scholz i prezy-

dent Francji Emmanuel Macron będą w Ki-
jowie – podał w poniedziałek dziennik „La 
Stampa”. Według włoskiej gazety ich roz-
mowy z przywódcą Ukrainy Wołodymy-
rem Zełenskim mają być skoncentrowane 
na kwestii „otwarcia” wobec kandydatury 
tego kraju do UE.

Wcześniej niemiecki dziennik „Bild am 
Sonntag” informował, że do wizyty trzech 
przywódców dojdzie jeszcze przed szczy-
tem grupy państw G7, planowanym na 
26–28 czerwca.

„La Stampa” dodaje, że podróż odbędzie 
też przed szczytami UE i NATO. „Wszyscy 
trzej razem, by pokazać prostą wspólną 
fotografią pełne poparcie trzech najwięk-
szych europejskich państw dla ukraińskie-
go prezydenta” – podkreśla włoska gazeta.

Niemiecka prasa zaznaczała zaś, że 
Berlin i Paryż od dawna prowadziły roz-
mowy na temat wspólnej podróży do 
stolicy Ukrainy, a pomysł zaproszenia do 
udziału w podróży szefa włoskiego rządu 
miał wyjść od strony francuskiej.

Premier Draghi rozpoczyna w ponie-
działek wizytę w Izraelu, w trakcie której 
ma rozmawiać głównie o Ukrainie i kwe-
stiach energii. 

MARIO DRAGHI, OLAF SCHOLZ 
I EMMANUEL MACRON JADĄ DO 

KIJOWA. 13.06.2022

– Mamy przedstawicieli 
z ponad 50 krajów i narodowości. Kiedy 
ostatnio patrzyłem, było ich 55. Mamy 
przedstawicieli krajów ze wszystkich czę-
ści świata, ze wszystkich kontynentów, 
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nawet z Brazylii, Korei Południowej, Austra-
lii – poinformował rzecznik legionu Damien 
Magrou, podaje portal „Ukraińska Prawda”.

Wśród ochotników Międzynarodowe-
go Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy 
najwięcej jest obywateli Stanów Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii, w dalszej ko-
lejności są to ochotnicy z Polski i Kanady, 
a także z krajów bałtyckich i nordyckich, 
w tym Finlandii, podał rzecznik Magrou.

Podkreślił, że Międzynarodowy Le-
gion stanowi część Sił Zbrojnych Ukrainy, 
w związku z czym jest finansowany przez 
armię.

– Wszyscy ochotnicy otrzymują taką 
samą pensję jak pozostali żołnierze Sił 
Zbrojnych Ukrainy — jak podkreślono w pu-
blikacji —  ochotnicy nie mogą być uważani 
za najemników.

Międzynarodowy Legion Obrony Ukra-
iny został utworzony w ramach Głównego 
Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony 
Ukrainy w związku z agresją Rosji.

NA UKRAINIE WALCZĄ Z ROSJĄ 
OCHOTNICY Z PONAD 55 KRAJÓW. 

13.06.2022

Komisja Europejska wyda 
pozytywną rekomendację 

jeśli chodzi o przyznanie Ukrainie statusu 
kraju-kandydata do UE – twierdzą roz-
mówcy „Politico”.

Przyznanie Ukrainie statusu kandydata 
do UE miało być tematem dyskusji w czasie 
Kolegium Komisarzy, do której doszło po 
nieoczekiwanej wizycie szefowej KE, Ur-
suli von der Leyen, w Kijowie (szefowa KE 
odwiedziła stolicę Ukrainy w sobotę). Była 
to druga wizyta von der Leyen w Kijowie po 
wybuchu wojny na Ukrainie.

Komisarze w czasie dyskusji nad wnio-
skiem Ukrainy o przyznanie jej statusu 
państwa-kandydata do Unii Europejskiej 
zwracali uwagę na ofiarną walkę Ukrainy 
z Rosją i potrzebę wysłania silnego sygna-
łu prezydentowi Rosji, Władimirowi Puti-
nowi, że swoją agresją przeciw Ukrainie 
stracił on wszelką szansę na przywróce-
nie Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów.

– Komisja Europejska nie zapomina, że 
Ukraina jest jedynym krajem w Europie, 
gdzie ludzie umierali, gdzie do ludzi się 
strzelało za wychodzenie na ulice z flagami 
UE – mówi jeden z rozmówców „Politico”. 
– Teraz nie możemy im powiedzieć: prze-
praszamy, machaliście niewłaściwymi fla-
gami – dodaje.

Nadanie Ukrainie statusu kandydata 
do UE wymaga jednogłośnego poparcia 27 
przywódców państw członkowskich UE. 
Decyzja w tej sprawie ma zapaść podczas 
szczytu w Brukseli, w przyszłym tygodniu. 
Nieoficjalnie mówi się, że przedstawiciele co 
najmniej trzech państw UE mają wątpliwo-
ści co do tego czy Ukraina jest gotowa na 
to, by zostać kandydatem na członka Unii.

NIEOFICJALNIE KE ZAREKOMENDUJE 
PRZYZNANIE UKRAINIE STATUSU 

KANDYDATA DO UE. ARB, 14.06.2022

– Jesteśmy już blisko, 10 
km od miasta, dlatego cze-

kajcie na nas, bo na pewno przyjdziemy 
- zwrócił się ukraiński żołnierz do miesz-
kańców okupowanego Chersonia w nagra-
niu wideo opublikowanym w poniedziałek 
przez agencję UNIAN za korespondentem 
wojennym Andrijem Caplijenką.

Wcześniej, w poniedziałek wieczorem, 
doradca biura prezydenta Ukrainy Ołeksij 
Arestowycz poinformował w rozmowie 
z rosyjskim opozycjonistą Markiem Fejgi-
nem, że ukraińskie oddziały znajdują się 
w odległości 18 km od Chersonia. 

– Ukraińskie wojska były już 15 km 
od miasta, lecz zostały odrzucone na 
odległość 18 km. Nie stało się jednak nic 
strasznego, to nie wpływa na ogólny obraz 
walk – ocenił prezydencki doradca. 

UKRAIŃSKIE SIŁY CORAZ BLIŻEJ 
CHERSONIA. 14.06.2022

Nie wszyscy uciekinierzy 
przed wojną na Ukrainie stają 
się uchodźcami. Katarzyna 
Lisowa zalicza siebie do 
wymuszonych przesiedleńców 
wewnątrz kraju. Przyjechała 
z Donbasu do obwodu 
lwowskiego jeszcze w 2015 
r. Teraz w Daszawie koło 
Stryja zajmuje sie hodowlą 
kóz. W każdą sobotę na targu 
farmerskim na Lwowskim 
Rynku wraz z obecnymi 
uchodźcami sprzedaje nabiał. 

KONSTANTY CZAWAGA 

– Opuściłam tereny Donbasu 
jeszcze w 2014 roku. Do Karpat 
przyjechałam w 2015 – opo-
wiedziała dziennikarzowi Ku-
riera Galicyjskiego Katarzyna 
Tarasenko, współzałożycielka 
kooperatywy „Gazdowie kar-
paccy”. – Dla nas wojna zaczę-
ła się w 2014 roku. Żeby prze-
żyć tutaj, bo emerytura była 
za mała, pomyślałam, że trzeba 
jeszcze coś robić. Na początku 
pracowałam jako copywriter, 
a później moja miłość do zwie-
rząt przerosła w farmę. W tym 
roku powołaliśmy kooperaty-
wę farmerów, do której weszły 
farmy rodzinne, i reklamujemy 
się jako kooperatywa „Gazdo-
wie karpaccy”, która zrzesza 
farmerów z obszarów Truskaw-
ca, Stryja i Skolego. W koope-
ratywie jest w tej chwili 180 
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kóz, a w naszej rodzinnej far-
mie dodatkowo jeszcze 50. Pro-
dukujemy sery z koziego mleka 
i współpracujemy z farmerami 
z Zakarpacia i Chmielnickiego. 
Przekazują nam także bryndzę 
owczą. Są też sery twarde, pro-
dukowane w okolicach miasta 
Chmielnicki. Sprzedajemy je 
na Rynku lwowskim. Dwa dni 
po rozpoczęciu wojny, 26 lute-
go, nasz kolega, współzałoży-
ciel kooperatywy zaproponował 
przeprowadzić się na jego farmę, 
by wspólnie zorganizować pro-
dukcję. Zamieszkałam w niedo-
budowanej kafejce i pomyśla-
łam, że muszę pomagać ludziom, 
którzy będą opuszczać tereny 
ogarnięte wojną. Wszystko to 
działo się spontanicznie. Zate-
lefonowała do mnie córka mojej 
przyjaciółki z Kijowa, który już 

był ostrzeliwany. Przestraszona 
tym pyta, co ma robić? Powie-
działam, by wsiadali do pocią-
gu i przyjeżdżali. Dzisiaj mamy 
około 40 przesiedleńców. W naj-
trudniejszym czasie było aż 70. 
Pierwsza pomoc przyszła od 
mieszkańców Daszawy. Przy-
nieśli kołdry, poduszki, pościel. 
Przywieźli stare kanapy. Każdy 
dawał co mógł. Trochę konserw, 
trochę kartofli, marchwi. Przy-
pomniałam sobie, że mam znajo-
mych wolontariuszy. Niektórzy 
sami mnie znaleźli, przyjecha-
li. Wśród nich Roman Cip, któ-
ry stale wozi z Polski artykuły 
spożywcze. Potem dary przy-
wożono z Czech, Węgier. Polacy 
pomagają dosłownie od pierw-
szego dnia. Dzięki Polakom za-
częliśmy przyjmować ludzi, 
mieliśmy czym ich nakarmić, 

wyposażyć pokoje, stworzyć 
normalne warunki. Chciałabym 
nawiązać stałą współpracę. Ni-
gdy w Polsce nie byłam, chciała-
bym ją zobaczyć. 

– Przyjechaliśmy z Krama-
torska, z Donbasu – mówi Ołe-
na, która pomaga Katarzynie 
Tarasenko. – Państwo wiedzą, 
że tam w tej chwili jest gorąco, 
toczą się walki. Wyjechałam 
z synem, by zachować życie. 
Przyjaciele polecili mi zwrócić 
się do pani Katarzyny. Podoba 
się nam tu pracować, pomagać 
na farmie i na jarmarku. Bardzo 
chcę wrócić do domu, ale jesz-
cze nie wiem czy się uda i czy 
będzie do czego wracać. Nasz 
Kramatorsk był jednym z naj-
lepszych miast na Donbasie. 
Zielone, piękne miasto. Bardzo 
za nim tęsknię.

Uchodźcy wspierają uchodźców

22 maja br. ponad 250 Polaków 
we Lwowie, szczególnie 
osób starszych, chorych, 
niepełnosprawnych otrzymało 
kolejną pomoc żywnościową, 
która została przekazana do 
Towarzystwa Kultury Polskiej 
Ziemi Lwowskiej z Polski – 
poinformował Kurier Emil 
Legowicz, prezes TKPZL. 

TEKST I ZDJĘCIE  
KONSTANTY CZAWAGA

W Polsce czasem błędnie się wydaje, 
że z powodu wojny przeważna część lwow-
skich Polaków wyjechała. W długiej kolej-
ce po pomoc spotkałem wiele osobistości, 
znanych seniorów, którzy przez całe swoje 
życie pielęgnowali polskość w rodzinnym 
mieście i nawet w tak trudnym czasie jak 
teraz nie chcą wyjeżdżać ze swoich domów.

Dawno nie widziałem poetki Janiny 
Wołosieckiej-Al-Koni. Lata płyną, a ona 
pomimo wszystko nadal pisze wiersze. 

Wsparcie dla lwowskich Polaków

Przygotowała nową książkę. Obiecywała, 
że po wydaniu sprezentuje mi ją i prze-
prowadzimy z nią wywiad. Dowiedziałem 
się też, że po wzmiance w naszej gazecie 
o schronie w domu rodziny Kotów wielu 
naszych czytelników juz skorzystało z tego 
doświadczenia. 

Prawie wszyscy moi rozmówcy nie ukry-
wali, że borykają się z trudnościami material-
nymi. Rosną ceny na żywność, której jest co-
raz mniej, a tymczasem we Lwowie zwiększa 
się liczba uciekinierów od wojny.

W imieniu Zarządu TKPZL Emil Legowicz 
złożył za pośrednictwem Kuriera serdecznie 
podziękowanie dobroczyńcom z Polski, któ-
rzy się przyczynili do akcji pomocy Polakom 
we Lwowie. Wśród wymienionych osób Mał-
gorzata Maria Kidawa-Błońska, wicemarsza-
łek Sejmu RP, poseł Marek Rząsa, prezydent 
Krakowa Jacek Majchrowski oraz szefowa 
jego kancelarii Anna Frankiewicz. Część po-
mocy nadeszła w ramach akcji „Dar miesz-
kańców Krakowa dla Ukrainy” oraz „Serce 
dla Rodaka” od Fundacji Dziedzictwo Kreso-
we w Warszawie.

Zdrowie rosyjskiego 
dyktatora znalazło się 
ponownie w centrum uwagi. 
Zainteresowanie mediów 
wzbudziło nagranie, na którym 
widać, jak pod Władimirem 
Putinem uginają się nogi. Film 
pochodzi z 12 czerwca. Jest to 
święto państwowe: Dzień Rosji. 
Podczas oficjalnej ceremonii 
tego dnia rosyjski przywódca 
przyznaje tytuł Bohatera Pracy. 
Jedną z osób, która otrzymała 
to wyróżnienie w tym roku, był 
reżyser Nikita Michałkow.

Nagranie, które wzbudziło nową falę 
spekulacji na temat zdrowia rosyjskiego 
dyktatora, pokazuje Władimira Putina, 
który stoi obok przemawiającego Michał-
kowa. W pewnym momencie nagrania wi-
dać, jak Putin, kołysząc się w przód i w tył 
i trzymając ręce sztywno wzdłuż swojego 
ciała, ma problem z ustaniem w miejscu.

Nagranie pobudziło 
światowe media do 
kolejnych spekulacji na 
temat zdrowia rosyjskiego 
przywódcy. Nie można 
jednak definitywnie 
stwierdzić, że zachowanie 
Putina podczas ceremonii, 
które widać na nagraniu, 
świadczy o tym, że stan 
jego zdrowia jest zły.

Redaktorzy portalu snopes.com, który 
specjalizuje się w weryfikacji prawdziwo-
ści treści, przejrzeli dużą liczbę nagrań 
wystąpień Putina, podczas których rosyj-
ski prezydent długo stał w miejscu. Jak się 

okazuje, ruchy, które widać na nagraniu, 
są w jego przypadku częste.

– Drobne ruchy, które wyglądają na 
niekontrolowane, mogą być w przypad-
ku Putina świadomym sposobem na za-
chowanie odpowiedniego krążenia krwi 
w trakcie długich wystąpień publicznych 
– wskazują autorzy snopes.com.

Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie 
stan zdrowia Władimira Putina jest jed-
nym z głównych tematów medialnych 
spekulacji. W tej kwestii pojawiło się wiele 
plotek, a niektóre z nich sugerują, że stan 
prezydenta Rosji jest bardzo poważny, 
jednak jak zauważają lekarze, potwierdzić 
może to tylko diagnoza z bliska. Temat 
zdrowia Putina w ciągu ostatnich lat poja-
wiał się już kilkukrotnie, a Kreml w różny 
sposób na niego reagował.

Liczba plotek na temat 69-letniego 
prezydenta i jego dziwnie opuchniętej 
twarzy osiągnęła taką skalę, że minister 
spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ław-
row w tym tygodniu uznał za konieczne 
odrzucić wszelkie sugestie, że Putin jest 
chory. Nagrania wideo, na których widać, 
jak Putin podczas niedawnego spotkania 
zaciekle chwyta się stołu, wyglądając 
przy tym nieswojo, wykonuje drżące ge-
sty rękami i wydaje się, że utyka podczas 
rosyjskiej parady z okazji Dnia Zwycię-
stwa, tylko pogłębiły ten chaos wśród 
lekarzy.

Lekarze jak dotąd twierdzą, że nic 
z tego nie jest wystarczająco mocne, by 
wskazywać na chorobę Putina, a tylko 
diagnoza z bliska mogłaby zweryfikować 
pogłoski. Eksperci od wywiadu w więk-
szości się z tym zgadzają.

 
ŹRÓDŁO: ONET.PL

Dyktator na „glinianych nogach”?  
Fala spekulacji po nowym nagraniu Putina
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Ojcowie dominikanie 
i wolontariusze przy 
Centrum św. Marcina 
de Porres w Fastowie 
w obwodzie kijowskim 
cały czas wspierają 
potrzebujących. 
Przekazują pomoc 
humanitarną 
i pomagają w odbudowie 
zrujnowanych 
domów. W działalność 
zaangażowała się 
również MARZENA 
MICHAŁOWSKA, 
wolontariuszka przy 
centrum w Fastowie, 
wiceprezes Fundacji 
Charytatywnej. 
Rozmawiała z nią 
DANUTA STEFANKO. 
Wywiad opracowała 
KARINA WYSOCZAŃSKA.

Jak obecnie wygląda sytuacja 
w Fastowie? Jak funkcjonuje 
parafia, klasztor?
Sytuacja w samym Fastowie jest 
dość spokojna. Co kilka godzin mamy 
alarmy, ale rakiety lecą głównie na 
wschód i na południe. Niespokojnie 
jest w Centrum św. Marcina de Por-
resa, w którym teraz się znajduję. 
Niespokojnie, ponieważ tutaj toczy 
się całe wolontariackie życie okolicy, 
sięgające aż za Borodiankę.

Jaką działalność prowadzicie?
Centrum św. Marcina de Porresa 
działa już od ponad pięć lat. Jest to 
wielki ośrodek pomocowy, skiero-
wany przede wszystkim do osób nie-
pełnosprawnych, do rodzin znajdują-
cych się w trudnej sytuacji losowej, 
bytowej. Pomaga bezdomnym, Ro-
mom, właściwie nie ma takiej dzia-
łalności, które by centrum nie pro-
wadziło. Centrum zarządza o. Michał 
(Misza) Romaniuk, dominikanin. 
Cały ten ośrodek ma pochodzenie 
polskie. Został założony przez domi-
nikanów dawno temu. Parafia jest 
polska, ale do naszego kościoła przy-
chodzą też prawosławni. Centrum zo-
stało założone przez polską prowincję 
ojców dominikanów. Przyjechałam, 
żeby nauczyć się języka ukraińskie-
go, ale jest to bardzo trudne, bo każdy 
tu zna język polski.

Jak zmieniło się życie placówki 
po 24 lutego?
Od początku wojny Centrum św. 
Marcina zmieniło całą swą dzia-
łalność. Najpierw było mobilnym 
ośrodkiem dla uchodźców. Prawie 
20 autokarów z uchodźcami zosta-
ło przetransportowanych do Pol-
ski z okolic Mikołajowa, Chersonia, 
z różnych trudnych miejsc, o których 
wciąż słyszymy. Kilka dni temu wy-
jechał ostatni transport do Polski. 
Pomagają nam w tym: Monika Ci-
chocka, żona polskiego ambasadora 
Bartosza Cichockiego w Kijowie i Pa-
weł Stępień, z którym współpracu-
jemy przy relokacji uchodźców. Poza 
tym każdego dnia wysyłamy paczki 
dla najbardziej potrzebujących, dla 
uchodźców, przesiedleńców, do wio-
sek, które się odbudowują. Każdego 
tygodnia tych paczek jest ponad 2,5 

tysiąca. Na początku rosyjskiej in-
wazji wolontariuszy była prawie set-
ka, w tej chwili jest ich około 70. Są 
to osoby dochodzące z miasta, ale też 
mieszkający w samym Centrum św. 
Marcina de Porres.

Wiem, że pomagacie odbudo-
wywać domy mieszkańcom Ki-
jowa, ale też tych okolic, które 
były najbardziej zrujnowane. 
Jak wygląda ta działalność?
Centrum wraz z ojcami dominikanami 
po prostu zapewnia niezbędne rzeczy 
do remontu tych domów. Począwszy 
od gwoździ, poprzez młotki, piły, deski, 
cegły, a skończywszy na pokryciach 
dachowych. Materiały są właściwie 
dostarczane codziennie do podkijow-
skich wiosek m.in.: Andrijiwki, Nały-
wajkiwki, Borodianki, Makarowa. I do 
wielu wiosek w okolicach Fastowa. 
Ale znając o. Miszę, możemy się spo-
dziewać, że nasi wolontariusze zaczną 
jeździć też 150 kilometrów dalej. Po-
trzeby są ogromne. Wioski są napraw-
dę zniszczone. Są takie, które właści-
wie w całości wymagają odbudowy. Są 
wioski, w których zniszczonych jest 
kilkaset domów. To robi wrażenie. By-
łam kilka razy, odwoziliśmy tam dary. 
Zapał ojców, zapał wolontariuszy jest 
niesamowity. Jest kilku kierowców, 
kilka samochodów, codziennie udają 
się w różne strony. Naprawdę, nie da-
łoby się tego zrobić, gdyby nie ogrom-
ne wsparcie z Polski i z całego świata, 
które jest dostarczane w różny sposób. 
Są to dary, finanse, również modlitwa.

Co powoduje, że osoby chcą 
pomagać?
Ludzie zobaczyli kobiety z dziećmi, 
które zaczęły przyjeżdżać stąd do Pol-
ski. Wypełnione pociągi, na dworcach 
tysiące kobiet z dziećmi, bez ubrań, 
często bez wózków dziecięcych, oszo-
łomione, nie wiedziały dokąd mają się 
udać. Ruszyło im naprzeciw mnóstwo 

wolontariuszy. Ludzie wyciągali rze-
czy z szaf, robili kanapki, przywozili 
je uchodźcom. Każdy chciał coś zro-
bić. Setki tysięcy Polaków przyjmo-
wało na początku wojny uchodźców 
z dziećmi do siebie i tak samo jest tu-
taj. Żołnierz walczy, bo broni Ojczyzny. 
A jak jeszcze można bronić Ojczyznę? 
Dając siebie innym. Dając swój czas, 
swoją prace, swoje ręce. Tutejsi wolon-
tariusze mają po 70, 40, 30 lat. Są też 
dziesięciolatkowie, którzy przycho-
dzą z dziadkami lub rodzicami, żeby 
pomagać. Jest kilka działów: chemicz-
ny, budowlany, medyczny. Tutaj na-
prawdę każdy znajdzie swoje miejsce.
Jestem tu dopiero od trzech tygo-
dni. Wcześniej organizowałam po-
moc w Polsce. Osoby, które pomagały 
w Polsce, stały się wojenną rodziną. 
Tutaj też się to bardzo mocno czuje. 
Jest to jedna wielka wojenna rodzi-
na. Bez tych ludzi nie byłoby pomocy 
dla osób najbardziej pokrzywdzo-
nych, dla zniszczonych wiosek, ta-
kich jak Makarowka, Andriiwka czy 
Naływajkiwka.

Wspomniała Pani, że w Fasto-
wie mieszka wielu Polaków. 
Czy oni wyjechali, czy jed-
nak mimo wszystko pozostali 
w swoich domach?
Nie ma chyba różnicy, czy to jest Po-
lak, czy Ukrainiec, czy ktoś inny. 
Zależy to przede wszystkim od oso-
bowości, od stopnia lęku, ale też 
od odruchu serca. Mnóstwo kobiet 
chciałoby zostać, pomagać, ale jest 
taki czynnik wiążący, który sprawia, 
że kobiety wyjeżdżają, czyli dzie-
ci. Więc kobiety wyjeżdżają, bo chcą 
zapewnić bezpieczeństwo swoim 
dzieciom.

Jak ludzie reagują na pomoc, 
którą dostarczacie?
Bardzo różnie. Przede wszystkim 
ze wzruszeniem. Wiele osób płacze. 

Wiele osób nie potrafi sobie poradzić. 
Wiele osób chciałoby więcej. Nie da 
się zapewnić wszystkiego wszystkim. 
Nie jestem Ukrainką, więc szokujące 
było dla mnie znaczenie dla tutejszych 
ludzi oleju. Jeżeli nie ma oleju w pacz-
ce – to paczka się nie liczy. Wiadomo, 
że olej jest jednym z najdroższych pro-
duktów na Ukrainie. Są ludzie, którzy 
są tak dotknięci tym co się stało, tym 
co przeżyli, że na widok pomagających 
zaczynają płakać.
Jeździliśmy po najbardziej zniszczo-
nych wojną miejscowościach i ude-
rzyła mnie rozmowa z jedną kobietą, 
która poprosiła, żeby się nad nimi nie 
litować. Zostali tak bardzo pokrzyw-
dzeni, bo to sprawia im jeszcze więk-
szy ból, a oni tego bólu mają wiele. 
Powiedziałam jej, że się nie litujemy. 
Jesteśmy dumni z ich odwagi, bo na-
prawdę trzeba mieć ogromną odwagę 
po tym wszystkim, co się wydarzy-
ło, a przypomnę, że w tych miejsco-
wościach stacjonowali Rosjanie. Te 
wioski zostały bardzo silnie zbom-
bardowane i ostrzelane w atakach 
rakietowych. Czołgi wjeżdżały im 
prosto do domów. Na jedną z wiosek, 
Naływajkiwkę, spadła 500-tonowa 
bomba. Zabiła mnóstwo ludzi, znisz-
czyła domy, krater po tej bombie wy-
gląda jak kopalnia odkrywkowa. Ale 
ci, którzy przeżyli, mają ogromną siłę 
i są wdzięczni.

Każdy oczywiście chciałby szybko 
odbudować swój dom. Więc proszą 
o wszystko, ale wszystkiego brak. 
Dlatego tak bardzo potrzebna jest po-
moc płynąca z całego świata. Tutaj na 
miejscu jest to o tyle trudne, że pa-
trząc na te ogromne ludzkie tragedie, 
chciałoby się pomóc natychmiast. Ale 
tak się nie da, są to olbrzymie koszty, 
na Ukrainie zaś wielu materiałów też 
teraz brakuje.
Byliśmy pod wrażeniem ludzi, którzy 
przyjechali do Dmytriwki z daleka 
i zaczęli pomagać w odbudowie. Cegła 
po cegle zaczęli stawiać domy. Przy-
jeżdżali z Wołynia, żeby pomagać. To 
jest właśnie to, że jeżeli ktoś ma dobre 
serce, to będzie przekraczać granice, 
pomimo, że jest zagrożenie. Ale też 
gdyby nie to zagrożenie, nas też by 
tutaj nie było. Jest ono motywujące. 
Oczywiście stale musimy dbać o sie-
bie i o innych, ale dzięki temu zagro-
żeniu myślę, że wiele osób odkryło 
swoje powołanie do pomagania. Ten 
zryw jest naprawdę wielki.

Dziękuję za tę rozmowę, za to co 
Pani robi i za serce, które oka-
zujecie osobom potrzebującym.
Na koniec rozmowy chciałabym 
opowiedzieć jeszcze o super boha-
terce, którą tu spotkałam. Jest taka 
wioska Andrijiwka. Pani Mari-
ja, która ma prawie 90 lat, miesz-
ka samotnie w ostatnim właściwie 
budynku na skraju wsi. Gdy sta-
cjonowali Rosjanie, z jednej części 
domu zostało rozstrzelanych dwóch 
żołnierzy ukraińskich, z drugiej 
ośmiu. Okupanci nie pozwolili ich 
pochować. Kobieta wynegocjowała, 
by można było przykryć zamordo-
wanych plandeką, i przez kilka dni 
i kilka nocy chodziła odpędzać od 
tych ciał zwierzęta. Sama jest osobą 
schorowaną, chodzi o lasce. I to jest 
właśnie siła Ukrainy. Myślę że dzię-
ki tej sile, dzięki wolontariuszom, 
dzięki wierze w zwycięstwo dobra 
nad największym złem, Ukraina się 
podniesie i będzie wolna.

Też bardzo mocno w to wie-
rzę. Dziękuję serdecznie za 
rozmowę.
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Marzena Michałowska: Dzięki wierze, iż dobro zwycięża  
najgorsze zło, Ukraina się podniesie i będzie wolna
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Zespół Kalush Orchestra 
z Kałusza koło Iwano-
Frankiwska (d. Stanisławowa) 
przed wyjazdem do Turynu na 
konkurs piosenki Eurowizja 
2022 zaprezentował swój 
utwór „Stefania” na Rynku 
we Lwowie. Utwór jest 
poświęcony matce lidera 
zespołu. Z tą piosenką 
Kalush Orchestra zwyciężyła 
prestiżowy konkurs 
i po powrocie na Ukrainę 
zaśpiewała ją znów na 
lwowskim Rynku.

KONSTANTY CZAWAGA

– Mieszkałem kiedyś przez 
cztery lata we Lwowie, dlatego 
Lwów jest mi bliski i bardzo go 
lubię – wyznał dziennikarzowi 
Nowego Kuriera Galicyjskiego 
Ołeh Psiuk, lider zespołu Kalush 
Orchestra. – Lubię go najbardziej 
po moim rodzinnym Kałuszu.

Pociąg relacji Iwano-Fran-
kiwsk – Kijów niedługo otrzy-
ma imię Stefania. Ołeh nie 
ukrywa, że jego mama cieszy 
się, że tak się stanie.

Na Zamku Królewskim 
w Warszawie po raz 
dwudziesty drugi ogłoszono 
nazwiska nominowanych 
do tytułu Mistrza Mowy 
Polskiej. W tym roku zostało 
wybranych dziesięć osób, 
wśród których znaleźli 
się m.in. znani aktorzy 
Stanisław Brejdygant, 
Grzegorz Damięcki, Andrzej 
Ferenc, dziennikarze – 
Karolina Lewicka, Maria 
Szabłowska, Mariusz 
Szczygieł, a także pianista 
i kompozytor Leszek 
Możdżer. Nominacje 
wręczono również 
przedstawicielom placówek, 
zgłoszonych przez członków 
Akademii Mistrzów Mowy 
Polskiej do tytułu Kuźni 
Mistrzów Mowy Polskiej. 
Wyróżnienie to przyznawane 
jest inicjatywom życia 
publicznego mającym 
niekwestionowane zasługi 
w pielęgnowaniu najlepszych 
wzorców polszczyzny. 

ANNA GORDIJEWSKA

Placówki, które zostały no-
minowane do tytułu Kuźni 
Mistrzów Mowy Polskiej 

to: Centrum Języka i Kultu-
ry Polskiej dla Polonii i Cu-
dzoziemców UMCS w Lublinie, 
miesięcznik poświęcony dra-
maturgii współczesnej Dialog, 
Narodowe Centrum Kultury za 
kampanię społeczno-eduka-
cyjną Ojczysty − dodaj do ulu-
bionych, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Bystrzycy 
Kłodzkiej. Jako jedyną placówkę 
z zagranicy nominowano Polski 
Teatr Ludowy we Lwowie.

Podczas uroczystego ogło-
szenia kandydatów do Na-
grody Mistrz Mowy Polskiej 
2022 słynny reżyser Krzysz-
tof Zanussi (laureat tej nagro-
dy z 2003 roku) wspominał 
o niedawno zmarłych wspa-
niałych polskich aktorach – 
Barbarze Krafftównie, Igna-
cym Gogolewskim i Jerzym 
Treli, którzy przyczynili się do 
propagowania mowy polskiej 
i byli wzorem posługiwania się 
polszczyzną.

Pierwsza edycja konkursu 
odbyła się w 2001 roku. Mi-
strza Mowy Polskiej wybie-
ra grono ekspertów złożone ze 
specjalistów w dziedzinie języ-
koznawstwa, literaturoznaw-
stwa i socjologów języka pol-
skiego. Dodatkowo wręczane 
są nagrody Vox Populi, na które 
mogą głosować czytelnicy, in-
ternauci oraz widzowie tele-
wizyjni. Tegoroczna gala wrę-
czenia nagrody odbędzie się 3 
października w Poznaniu.

Wśród dotychczasowych 
laureatów tytułu Mistrz Mowy 
Polskiej znajdują się m.in.: 

Jeremi Przybora, Wanda Cho-
tomska, Przemysław Ba-
biarz, Gustaw Holoubek, Irena 

Kwiatkowska, Danuta Szafar-
ska, Stefan Stuligrosz, Jerzy Tre-
la czy Wojciech Młynarski.

Podczas otwarcia konkursu 
każdy z kandydatów wygło-
sił krótką przemowę. Podczas 
swojego wystąpienia nomino-
wane osoby mówiły o znacze-
niu dbania o czystość języka 
polskiego, wspominały o tych, 
którzy zaszczepili w nich mi-
łość do pięknej polszczyzny. 

Poprosiłam podzielić się swo-
imi wrażeniami o nominacji 
Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej 
dyrektora Polskiego Teatru Lu-
dowego  we Lwowie Zbigniewa 
Chrzanowskiego:
− Znalazłem się wśród bardzo zna-
nych i popularnych osób, aktorów, 
dziennikarzy, radiowców, filmow-
ców. W jury tego konkursu zasiadają 
bardzo wybitni znawcy języka pol-
skiego z kilku uniwersytetów m.in. 
z Krakowa, Lublina oraz Poznania. 
Byłem bardzo szczęśliwy, że Polski 
Teatr Ludowy jest wśród nomino-
wanych kandydatów. Kiedy przy-
szła kolej, żeby zaprezentować nasz 
zespół teatralny, znalazłem się na 
scenie i przyznałem się publicznie, 
że przeżyłem ogromne wzruszenie, 
dlatego, że w 1993 roku mieliśmy za-
szczyt wystąpić na tej scenie. Teraz 
ta reprezentacyjna sala nosi nazwę 
sali koncertowej i znajduje się obok 
sali tronowej. Zaprezentowaliśmy 
tam Szopkę polską w dość okazałym 
składzie. To wzruszające spotkanie 
w tamtych latach było dla nas szale-
nie ważne i odpowiedzialne. Po tym 
występie już kilka lat później na tejże 
scenie zagraliśmy naszą wspania-
łą pozycję Odprawę posłów greckich 
Jana Kochanowskiego. Ta sala jest dla 
mnie przeżyciem sentymentalnym. 
Pamiętam wszystko do dziś: zaplecze 
sali, jak się wchodziło... Znajduje się 
obok sali, w której kilka lat temu od-
bierałem nagrodę dla naszego teatru 
Kustosz Pamięci Narodowej. 

Polski Teatr ze Lwowa wśród nominatów do tytułu  
Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej

WRĘCZENIE NOMINACJI NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE
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ELŻBIETA WAWRZYŃCZAK, WNUCZKA PIOTRA HAUSVATERA, 
ZAŁOŻYCIELA TEATRU (OD LEWEJ), ZBIGNIEW CHRZANOWSKI, 
AKTORKA POLSKIEGO TEATRU LUDOWEGO WE LWOWIE IRENA 
SŁOBODIANA 
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– Wielkie dzięki dla wszyst-
kich, którzy wspierali Ukrainę 
i nasz występ. Wielkie podzię-
kowania kieruję do wszystkich 
obywateli Polski. Niedługo bę-
dziemy tam koncertować, za-
praszamy – zaprosił słuchaczy 
w Polsce.

Koncert dziękczynny zwy-
cięzców Eurowizji na Rynku 
lwowskim zgromadził sporo ich 
fanów.

– Kibicowaliśmy, oczywiście, 
zespołowi Kalush Orchestra. Jest 
to muzyka jakościowa, którą 
uzupełniają prawidłowe słowa 
i prawidłowe emocje – powie-
działa Ołena Mojsejenko, lwo-
wianka. – Już wcześniej, przed 
zwycięstwem na Eurowizji ci 

wykonawcy darowali nam do-
bre emocje, dobre samopoczu-
cie i dobre myśli. Nie podzielam 
stanowiska ukraińskich juro-
rów odnośnie polskiego piosen-
karza, ale stało się. Jego wyko-
nanie spodobało mi się.

– Super! Cieszę się, że Ukra-
ina wygrała – dodała Magda-
lena Sosulska, Polka ze Lwowa. 
– Ale było to chyba do przewi-
dzenia, że zwycięży właśnie 
Ukraina. Piosenkę śpiewają 
wszyscy wokół. Słychać ją na 
każdym kroku. Akurat przed 
chwilą widziałam zespół, który 
zwyciężył na Eurowizji. Cieszę 
się z tego i mam nadzieję, że nie 
tylko Eurowizję wygraliśmy, 
ale i dalej zwyciężymy.

Kalush Orchestra na Rynku we Lwowie
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Ten rok szkolny  
dla dzieci z Ukrainy  
miał być podobny  
do poprzednich,  
ale wszystko zmieniła 
rosyjska inwazja.

Tysiące rodzin z dziećmi 
ewakuowało się do Polski tra-
cąc możliwość kontynuowania 
nauki w swoich szkołach.

Polska widząc ten problem 
wyszła naprzeciw oczekiwa-
niom i rozpoczęła zbiórkę sprzę-
tu komputerowego dla dzieci 
z Ukrainy, aby mogły kontynu-
ować naukę na lekcjach online.

Dziś swój sprzęt odebra-
ły dzieci z Sambora, Winnicy 
i Żytomierza. Życzymy zatem 
owocnej nauki i najlepszych 
ocen!

ŹRÓDŁO: FUNDACJA WID

Komputery dla dzieci  
z Sambora, Winnicy i Żytomierza
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Przegląd prasy 
polskiej 
na Ukrainie

OPRACOWAŁ  
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Atak rakietowy  
na Czortków: 22 osoby ranne

11 czerwca o 21:46 miał miejsce 
ostrzał rakietowy Czortkowa – poin-
formował przewodniczący Tarnopol-
skiej Obwodowej Administracji Pań-
stwowej Wołodymyr Trusz.

Według wstępnych danych cztery 
pociski rakietowe, którymi uderzono 
w Czortków, odpalone zostały z akwenu 
Morza Czarnego. 

– Zrujnowano część obiektu woj-
skowego oraz obiekty cywilne. Uszko-
dzone zostały cztery cywilne bu-
dynki pięciokondygnacyjne. W tej 
chwili ofiar śmiertelnych nie ma. Ran-
ne są 22 osoby, w tym 12-letnie dziecko 
– powiedział Wołodymyr Trusz podczas 
briefingu zorganizowanego o 10:00 
czasu ukraińskiego 12 czerwca.

Po południu przewodniczący obwo-
dowej administracji poinformował, że 
rodzina rannego dziecka po rozpoczę-
ciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę prze-
niosła się do obwodu tarnopolskiego 
z Charkowa. Na miejscu przez całą noc 
pracowali ratownicy. W Czortkowie 
wyłączono gaz, ponieważ został uszko-
dzony gazociąg, w wyniku czego doszło 
do pożaru.
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Polska delegacja z ministrem 
Adamem Kwiatkowskim 
na czele odwiedziła obwód 
chmielnicki

Minister Adam Kwiatkowski, dy-
rektor generalny Służby Zagranicznej 
polskiego MSZ Maciej Karasinski oraz 
konsul generalny RP w Winnicy Da-
mian Ciarciński spotkali się z miejsco-
wymi Polakami. Przekazali też sprzęt 
komputerowy dla dzieci z rodzin 
uchodźców i rozmawiali z przedstawi-
cielami władz regionalnych.

Po oddaniu hołdu bohaterom Nie-
biańskiej Sotni i wojny na wschodzie 
goście z Polski razem z szefami regional-
nych władz omówili sprawy obustron-
nej współpracy międzypaństwowej.

Przewodniczący Chmielnickiej Ad-
ministracji Obwodowej Serhij Gamalij 
podziękował za dary z Polski oraz za 
ciepłe przyjęcie ukraińskich uchodź-
ców w kraju nad Wisłą. Sprzęt, który 
dotarł, jak zapewnił pan Gamalij, tra-
fi do szkół w obwodzie chmielnickim, 
gdzie będą uczyć się dzieci z rodzin, 
które musiały uciekać z terenów obję-
tych działaniami wojennymi wskutek 
inwazji rosyjskiej.

Tego samego dnia po południu go-
ście pojechali do wsi Szaroweczka, 
której znaczną część mieszkańców 
stanowią Polacy. Parafianie kościoła 
rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej 
Różańca Świętego razem z proboszczem 
Andrzejem Kinowskim powitali gości 
korowajem.

Adam Kwiatkowski odczytał po-
zdrowienie od pierwszej damy Aga-
ty Dudy. W przyszłości przy kościele 
powstanie park imienia Jana Pawła II. 

Teraz trwa tutaj budowa budynku se-
minarium duchownego.

Obecnie w Szaroweczce przeby-
wa około 300 uchodźców ze wschodu 
Ukrainy, w tym dużo dzieci.

O wielkim sercu Polaków z miejsco-
wości partnerskich opowiadał prze-
wodniczący rady wiejskiej Aleksander 
Symczyszyn.

Po krótkim koncercie goście z Polski 
wyjechali w kierunku Lwowa.

FRANCISZEK MICIŃSKI 
SLOWOPOLSKIE.ORG

Uchodźcy z Ukrainy –  
dokąd uciekają?

Polska nadal pozostaje głównym 
kierunkiem dla uchodźców z Ukrainy. 
Przybyło tu już ponad 3,5 mln Ukraiń-
ców uciekających przed wojną. W prze-
ważającej mierze są to kobiety i dzieci. 
Drugim najczęściej wybieranym kie-
runkiem pozostaje Rumunia, gdzie zde-
cydowało się uciec już ponad 972 tys. 
uchodźców.

Zgodnie z danymi Wysokiego 
Komisarza ONZ ds. uchodźców Pol-
skę, jako swój cel wybrało 3 544 995 
uchodźców. Rumunię, jako drugie pod 
względem przyjętych uchodźców pań-
stwo, wybrało ponad 972 203 uchodź-
ców. Kolejne miejsce przypada Rosji, 
gdzie trafiło według oficjalnych danych 
945 007 Ukraińców.

Węgry, jako cel schronienia, wybra-
ło 654 664 uchodźców, Mołdawię – 473 
690 osób, a Słowację – 446 755 osób.

Najmniejsza liczba uchodźców 
zdecydowała się uciekać do Białorusi, 
gdzie trafiło 27 308 Ukraińców.
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Polskie T72 jak „Mercedesy” 
w porównaniu do tych 
niezmodernizowanych

W wywiadzie dla ukraińskiej sta-
cji „1+1” ukraiński żołnierz pochwalił 
polskie T72B za nowoczesne przyrządy 
wizji nocnej i ogólnie za unowocześnie-
nia w tej konstrukcji w radzieckim po-
jeździe z lat 70.

7 czerwca dziennikarze „TSN” zapre-
zentowali rozmowę z czołgistą Ukraiń-
skich Sił Zbrojnych, któremu przypadło 
służyć w jednostce, zaopatrzonej w pol-
skie T72B. Podczas rozmowy żołnierz 
chwalił polski sprzęt, mówił, że można 
na nim walczyć także w nocy. I dodał, że 
w porównaniu ze starszymi wersjami to 
„Jak Mercedes w porównaniu z samo-
chodami Żiguli (Lada)”.

Dostarczone przez Polskę czołgi 
wcześniej przeszły remont general-
ny i modyfikację, co pozwoliło na wy-
dłużenie ich służby w Wojsku Polskim 
o kolejne lata. Jednak proces ten nie 
zwiększył odporności czołgu na róż-
nego rodzaju środki przeciwpancerne, 
na przykład poprzez montaż pance-
rza reaktywnego. Braki te postanowili 
uzupełnić Ukraińcy instalując kost-
ki elementu pancerza reaktywnego 
Kontakt-1. Zwiększyło to znacząco 
odporność na ostrzał z granatników 
przeciwpancernych, ale też na pociski 
starszych typów jak Fagot i Konkurs, 

wciąż w dużym stopniu obecne na woj-
nie na Ukrainie.

Warto tutaj nadmienić, że materiał 
wybuchowy użyty do wypełnienia 
kostek ERA pochodził m.in. z Czech, 
pozwalając na tworzenie już na miej-
scu kolejnych elementów pancerza 
reaktywnego Kontakt-1, który został 
nałożony na czołgi przekazane z Pol-
ski, a także z Czech i – według części 
źródeł – ze Słowacji. Pancerz Kontakt-1 
jest znany na Ukrainie i stosuje się go 
na czołgach T-72AW, T-72B, T-80BW 
czy T-64BW.

SLOWOPOLSKIE.ORG

Aktualności 
„Wojna wojną… a kwiaty posadzić 

trzeba”, powiedziała główna ogrodnicz-
ka Kijowa. Niedawno jej zespół posadził 
błękitne bratki w kwietniku pod zło-
tą kopułą Soboru Sofijskiego. To wy-
raz nadziei, że wojna nie potrwa długo, 
a miasto wypięknieje, nim przekwitną 
wiosenne kwiaty. 

Tylko mała część przybyłych do 
Polski ukraińskich uchodźców pra-
cuje. Nie dlatego, że im się nie chce. Na 
przeszkodzie stoi wiele strukturalnych 
problemów.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej, w Polsce pracuje 
ok. 102 tys. uchodźców z Ukrainy. Do 8 
maja 2022 roku numery PESEL otrzy-
mało prawie 1,1 mln Ukraińców, którzy 
uciekli przed wojną, z czego 48 proc. to 
dzieci, a 4 proc. to osoby starsze.

W rzeczywistości jest ich w Pol-
sce więcej: Maciej Duszczyk i Paweł 
Kaczmarczyk w opracowaniu „Wojna 
i migracja: napływ uchodźców wojen-
nych z Ukrainy i możliwe scenariusze 
na przyszłość” szacują, że może nawet 
1,55 mln czyli 45 proc. uchodźców nie 
zna języka polskiego – a to ogromna ba-
riera. Jeśli założyć, że liczba uchodźców 
mieści się w granicach 1,1–1,55 mln, to 
odsetek osób aktywnych zawodowo 
powyżej 18. roku życia wynosi w tej 
grupie zaledwie 13–18 proc.

Wojna w Ukrainie wywołała po-
ważne niepokoje o sytuację żywno-
ściową świata. Rosja i Ukraina od-
powiadają bowiem za prawie 1/3 
światowego eksportu pszenicy.

Zarząd Główny Wywiadu Mini-
sterstwa Obrony Ukrainy (HUR) po-
informował, że zboże ukradzione przez 
siły rosyjskie w Ukrainie znajduje się 
obecnie na pokładzie statków na Morzu 
Śródziemnym. Skradzione zbiory naj-
prawdopodobniej kierowane są do Syrii.

Z Syrii skradzione zboże może być 
przemycane do innych krajów Bli-
skiego Wschodu – czytamy w powia-
domieniu. W tym samym wpisie HUR 
informuje, że w Połohach w obwodzie 
zaporoskim na południu Ukrainy ziar-
na zbóż oraz nasiona słonecznika skła-
dowane w magazynach przygotowuje 
się do wywozu do Rosji. Zbiory prze-
chowywane w Enerhodarze wywiezio-
no ciężarówkami pod eskortą wojska 
w kierunku Kamianki Dniprowskiej, 
a prawdopodobnym miejscem ich prze-
znaczenia jest okupowany Krym.

1500 ton ziarna wywieziono ze wsi 
Mała Łepetycha w obwodzie chersoń-
skim, graniczącym z Krymem, na ten 
półwysep. Wywiad dysponuje rów-
nież informacjami, że na Krym wywo-
żone są ogromne ilości skradzionych 
w Ukrainie warzyw – buraków, ziem-
niaków i kapusty.

Zaledwie garstka lokalnych urzęd-
ników ukraińskich opowiedziała się 
po stronie Rosji – informował w swoim 
artykule w „New York Times” Wojciech 
Konończuk, zastępca dyrektora Ośrod-
ka Studiów Wschodnich.

Na początku Rosjanie próbowa-
li zmuszać Ukraińców do współpracy 
siłą. Zdarzało się to wśród tamtejszych 
polityków lokalnych – niektórzy byli 
porywani, torturowani, a nawet zabi-
jani. Mimo to przedstawiciele ukraiń-
skich władz stawiali opór.

Choć Rosjanie liczyli, że kolaboran-
tów będzie znacznie więcej, ukraińskie 
władze wszczęły zaledwie 38 postę-
powań o zdradę. Wszystkie dotyczą 
pojedynczych urzędników niskiego 
szczebla.
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Delegacja z Ukrainy 
wzięła udział w Kongresie 
Trójmorza w Lublinie

Przedstawiciele zachodnich obwo-
dów Ukrainy reprezentowali region na 
Samorządowym Kongresie Trójmorza. 
Dwudniowe międzynarodowe forum 
odbyło się w dniach 6–7 czerwca w Lu-
blinie pod patronatem prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

Kongres zgromadził przedstawicieli 
samorządów z Polski, Rumunii, Litwy, 
Słowacji, Austrii, Bułgarii, Estonii, Ło-
twy, Słowenii, Chorwacji, Czech i Wę-
gier, które są częścią Inicjatywy Trój-
morza. Jak podaje Wołyńska Obwodowa 
Administracja Państwowa przedstawi-
ciele Ukrainy, w szczególności obwodów 
wołyńskiego, rówieńskiego, tarnopol-
skiego i lwowskiego, wzięli udział w fo-
rum jako honorowi uczestnicy.

– Staramy się rozbudowywać Trój-
morze o kolejne wymiary, by nie po-
zostało koncepcją teoretyczną. Sa-
morządy mogą nadać tej idei wymiar 
praktyczny poprzez współpracę regio-
nów. Nasz kongres odbywa się w cieniu 
wojny na Ukrainie. Nie będzie Trój-
morza bez wolnej i suwerennej Ukra-
iny – podkreślał premier RP Mateusz 
Morawiecki.

Uczestnicy Kongresu przez dwa 
dni dyskutowali o nowych formatach 
współpracy międzyregionalnej, w tym 
o potrzebie solidarności i wsparcia dla 
poszczególnych regionów Ukrainy, 
napływie uchodźców z Ukrainy oraz 
o użytkowych narzędziach pomocy 
humanitarnej dla nich.

– Wsparcie Polski dla Ukrainy 
i Ukraińców w obecnej wojnie zapisze 
się w historii stosunków między obo-
ma narodami. Ten czas to dobra okazja, 
aby przemyśleć życie, naszą wspólną 
przeszłość i wyraźniej zobaczyć na glo-
balnej osi czasu, kto jest prawdziwym 
przyjacielem, który pomoże w trudnym 
momencie. Mam zaszczyt podzięko-
wać w imieniu mieszkańców Wołynia 
i wszystkich Ukraińców – ludzi odważ-
nych i kochających wolność – za wasze 
niezwykle mocne wsparcie. Dzięku-
jemy wam za wszystko, co wasze pań-
stwo i wasz naród już zrobiły w obronie 
naszej wolności – powiedział podczas 
Kongresu Jurij Hupało, zastępca prze-
wodniczącego Wołyńskiej Obwodowej 
Administracji Państwowej.

Według danych Wołyńskiej Ob-
wodowej Administracji Państwowej, 
region prowadzi współpracę mię-
dzynarodową w ramach 133 umów 

międzynarodowych z partnerami za-
granicznymi i sąsiednimi państwami 
będącymi członkami Unii Europejskiej.

– Z tego 88 umów zostało zawar-
tych z Rzeczą Pospolitą Polską. Obwód 
wołyński jest nadal gotowy do aktyw-
nej współpracy transgranicznej, co jest 
niewątpliwie ważnym warunkiem 
dalszej integracji europejskiej – powie-
dział Jurij Hupało.

MONITOR WOŁYŃSKI

Transport zboża  
przez Dunaj – obiecująca, 
ale niewystarczająca 
perspektywa

Nie zważając na apele dotyczące od-
blokowania portów morskich i szlaków 
handlowych Kreml nadal trzyma w ob-
lężeniu ukraińskie porty morskie i krok 
za krokiem prowadzi świat w kierunku 
kolapsu żywnościowego.

Wcześniej Ukraina przy pomocy 
infrastruktury morskiej eksporto-
wała ponad 70 proc. wszystkich swo-
ich towarów na ogólną kwotę blisko 
47 miliardów USD. Od początku luto-
wej agresji rosyjskiej wszystkie porty 
ukraińskie oprócz dunajskich stoją za-
mknięte. Te ostatnie musiały przyjąć na 
siebie znacznie większe obciążenie.

Na Dunaju Ukraina ma dwa por-
ty rzeczne – Reni oraz Izmaił. Stanem 
na koniec pierwszej dekady czerwca 
zwiększyły one czterokrotnie swoją 
przepustowość. Odsetek zboża w ogól-
nej strukturze towaru wzrósł z 12 proc. 
w roku ubiegłym do 81 proc. w czerwcu 
2022 roku.

Ukraińskie porty dunajskie skarżą 
się na brak floty dla załadunku zboża. 
Z tego powodu „Ukraińskie przewozy 
dunajskie” rozpoczęły sprzedaż mocy 
załadunkowych za pośrednictwem 
systemu przetargów PROZORRO.

Razem z tym cena przeładunku zbo-
ża w portach dunajskich wzrosła czte-
rokrotnie. Przed 24 lutym cena przeła-
dunku jednej tony stanowiła 5–6 USD, 
transport do rumuńskiej Konstancy 
– 9–10 USD. Teraz koszt wynosi od 12 
USD za tonę i ciągle rośnie.

Rząd ukraiński poinformował, że 
pracuje nad rozwiązaniem problemu ze 
zbyt wysokimi cenami na przeładunek 
zboża. Jeżeli firmy prywatne nie pój-
dą na ustępstwa, to możliwe jest nawet 
wprowadzenie państwowej regulacji 
cenowej w tej dziedzinie gospodarki.

Porty europejskie (rumuńskie i buł-
garskie) też nie zdołały szybko przesta-
wić się na tak duży ruch i przepusto-
wość. Ukraiński eksport płynie przez 
Dunaj i Suliński kanał morski (Rumu-
nia). Ruchem tym kanałem kieruje stro-
na rumuńska, która nigdy wcześniej nie 
miała do czynienia z tak dużą liczbą stat-
ków. W Rumunii banalnie nie wystarcza 
marynarzy-nawigatorów zdolnych do 
prowadzania statków przez kanał.

Wskutek tego mamy dzisiaj „w kor-
ku” blisko 100 statków zarówno ze stro-
ny Suliny, jak i w portach ukraińskich. 
Muszą stać w kolejce po 10 dni i więcej. 

Strona ukraińska zaproponowała 
Rumunii kilka wariantów usprawnie-
nia pracy kanału rzeczno-morskiego:

– wydłużyć czas odprawy stat-
ków o dwie godziny (obecnie kanał jest 
otwarty wyłącznie w porze dziennej);

– w wypadku „korków” zezwolić na 
ruch statków w porze nocnej;

– zwiększyć w bezpiecznych gra-
nicach maksymalnie dopuszczoną 
szybkość;

– zorganizować odprawę statków 
jeszcze w czasie stania ich w kolejce, a nie 
czekać gdy one dotrą do portu Suliny;

– zwiększyć ilość cumów w Suline 
dla kontroli graniczno-celnej do sześciu 
(obecnie jest ich tylko dwa);
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– zorganizować „wodny przeładu-
nek” w portach Sulina i Konstanca oraz 
na 61 mili rzeki Dunaj w wypadku do-
stępnych mocy przeładunkowych.

W wypadku przeprowadzenia ta-
kiej optymizacji przez rzekę Dunaj, 
Bułgarię oraz Rumunię, Ukraina będzie 
w stanie eksportować miesięcznie bli-
sko 1,5 milionów ton zboża. Biorąc pod 
uwagę, że przedwojenny eksport mie-
ścił się w granicach 6,5 milionów ton, 
tego nie wystarczy.

Dlatego cały świat cywilizowany 
musi dalej skupić się na szukaniu spo-
sobów z odblokowania ukraińskich 
portów morskich oraz oddalenia widma 
światowego kryzysu żywnościowego. 
Inne alternatywy (rzeczna, kolejowa, 
samochodowa) nie wystarczą.

MAREK SZTEJER 
SŁOWO POLSKIE

Szpital dziecięcy 
w Równem otrzymał pomoc 
humanitarną z Olsztyna

– Do Rówieńskiego Obwodowego 
Szpitala Dziecięcego przybył kolejny 
ładunek humanitarny z Olsztyna. Pol-
scy wolontariusze zbierają i przywożą 
do Równego to, co jest najbardziej po-
trzebne: ubrania dla dzieci, leki oraz ar-
tykuły żywnościowe dla najmłodszych 
pacjentów – informuje o tym Rówień-
ska Rada Obwodowa.

Administracja szpitala przekazuje 
ubrania małym przesiedleńcom, którzy 
są pacjentami placówki. Obecnie, we-
dług danych Rady Obwodowej, kuracje 
przechodzi tu 50 takich dzieci.

Łącznie po 24 lutego pomoc me-
dyczną w Rówieńskim Obwodowym 
Szpitalu Dziecięcym otrzymało prawie 
700 dzieci z przesiedlonych rodzin.

Ładunki przybywające do Równego 
z Olsztyna zbiera m.in. parafia grec-
kokatolicka w tym mieście, przy której 
po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na 
Ukrainę powstał punkt pomocy ucie-
kinierom z Ukrainy. Wsparcia udzielają 
również władze, organizacje harcerskie 
i studenckie oraz mieszkańcy miasta.
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– Wszelkie nieklarowne działania 
ze strony Berlina w stosunku do 
wojny przekładają się na liczbę 
zabitych po stronie Ukrainy – 
mówił w Polskim Radiu 24 prof. 
Piotr Grochmalski, politolog 
z Akademii Sztuki Wojennej.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz planuje 
udać się do Kijowa. W podróży ma też wziąć 
udział m.in. prezydent Francji Emmanuel 
Macron. „Bild am Sonntag” podał w sobotę, 
że wizyta ma się odbyć jeszcze przed szczy-
tem grupy państw G7, który jest planowany 
na 26–28 czerwca, a także że uczestniczyć 
ma w niej premier Włoch Mario Draghi.

Prof. Piotr Grochmalski zwraca uwagę 
na dalece niewystarczającą pomoc woj-
skową Niemiec dla Ukrainy. – Działania 
kanclerza Scholza wprost przekładają się 
na straty ponoszone przez ludność cywilną, 
ale i straty wojskowe, mniejszą skuteczność 
ognia artyleryjskiego – zaznaczył.

– Wszyscy wiedzieli, że operacja 
w Donbasie będzie głównie oparta na 
uderzeniach artyleryjskich, każda arma-
tohaubica czy jednostka ogniowa zwięk-
szała możliwości oddziaływania strony 
ukraińskiej, wyhamowywania natarcia 
rosyjskiego, a postawa niemiecka pod tym 
względem, jeśli chodzi o sprzęt ciężki, była 
konsekwentna, i realnie, poza słowami, nic 
do dzisiaj za tym nie stoi – podkreślał.
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Pomoc wojskowa Niemiec 
dla Ukrainy – do dzisiaj nic  
za tym nie stoi poza słowami

Od wykonania hymnu 
Europy i wzniesienia 
flag Unii Europejskiej 
i Ukrainy przed gmachem 
Lwowskiej Obwodowej 
Administracji Wojskowej 
rozpoczęły się o poranku 
21 maja doroczne obchody 
Dnia Europy.
KONSTANTY CZAWAGA

– Ukraina jest chyba jedy-
nym krajem na świecie, który 
oficjalnie świętuje Dzień Eu-
ropy – powiedział dziennika-
rzowi Kuriera Galicyjskiego 
Maksym Kozycki, szef Lwow-
skiej Obwodowej Administracji 
Wojskowej – ponieważ Ukra-
ińcy historycznie są związani 
z Europą, należą do wspólnoty 
europejskiej. Pokazaliśmy pod-
czas Rewolucji Pomarańczo-
wej, Rewolucji Godności i przez 
ofiary pod Kijowem, na Donba-
sie i na Azowstalu, że jesteśmy 
gotowi bronić wartości euro-
pejskich z bronią w ręku i stanąć 
w jednym rzędzie wraz z całą 
Europą. Formalności w niedłu-
gim czasie mają być załatwione 
i dołączymy jako pełnoprawny 
członek do Unii Europejskiej. 
Wielkie dzięki państwom eu-
ropejskim za humanitarne, po-
lityczne i wojskowe wsparcie 
nadawane państwu ukraiń-
skiemu. Europa nie zaczyna się 
od granicy z Ukrainą. Zaczyna 
się ona w sercu każdego Ukra-
ińca. Bądźmy razem.

W ramach Dnia Euro-
py zaprezentowano dwa pro-
jekty artystyczne. Wystawa 

fotograficzna przedstawia za-
bytki Ukrainy wpisane na listę 
UNESCO. Instalacja pod tytu-
łem „Waliza” ukazuje podwój-
ną rzeczywistość Ukraińców 
– tragedię śmierci w setkach 
rodzin i tysięcy szczęśliwie 
uratowanych…

Niestety, tegoroczne obchody 
Dnia Europy we Lwowie prze-
rwał alarm przeciwlotniczy, 
więc wszyscy zostali wezwani 
do ukrycia się w schronie.

– Ukraińcy nawet w tak 
trudnym czasie turbulencji wo-
jennej zachowują własne war-
tości europejskie – powiedzia-
ła dr Chrystyna Beregowska, 
historyk sztuki. – Od wieków 
należymy zarówno duchowo, 
jak i tożsamościowo, religijnie, 
społecznie, i politycznie do Eu-
ropy. Byliśmy i mam nadzieję, 

że będziemy przynależni do 
kręgów europejskich. Nie zwa-
żając na alarmy powietrzne, 
spotkaliśmy się w tym kame-
ralnym gronie, by uszanować to 
święto.

Unia Europejska była repre-
zentowana przez przedstawi-
cieli placówek dyplomatycz-
nych i konsulów honorowych.

– Wiemy wszyscy, że Eu-
ropa to nie geografia, że to jest 
zbiór wartości. Przecież i Ukra-
ina, i Rosja także, gdyż większa 
jej część leży w Europie, należą 
do kontynentu europejskie-
go – zaznaczyła Eliza Dzwon-
kiewicz, konsul generalny RP 
we Lwowie. – Ale jest to kwe-
stia tego jakie wartości są bli-
skie tym krajom. Świętujemy 
dzisiaj tutaj, we Lwowie, Dzień 
Europy i aspiracje ukraińskie 

do członkostwa we Wspólno-
cie Europejskiej. Ale musimy 
mieć też świadomość, że dzisiaj 
Ukraina przez swoją niezłomną 
postawę obudziła Europę. Po-
stawiła Europie bardzo ważne 
pytania o solidarność, o kon-
sekwencje tych wyborów, tych 
wartości. Bo gdzie jest wolność, 
tam jest praworządność, jest 
poszanowanie praw człowieka 
– to wszystko ma nas jednoczyć 
w Unii Europejskiej. Dziś po-
stawa Ukrainy może spowodo-
wać, że będziemy musieli bar-
dzo jednoznacznie opowiedzieć 
się po stronie tych wartości. 
Można powiedzieć, że Ukraina 
nas przebudziła z ciężkiego snu, 
a swoją odwagą wniosła nową 
wartość. Wartość miłości do 
Ojczyzny i odwagi obrony tych 
wartości.

Obchody Dnia Europy we Lwowie
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W środę 09 czerwca 2022 
prezydent Andrzej Duda 
rozpoczął serię wizyt 
w Europie Południowej. 
Tematem spotkań 
z przywódcami tych 
państw jest pozyskanie 
jak najszerszego poparcia 
dla szybkiej ścieżki akcesji 
Ukrainy do UE. Odwiedził już 
Portugalię i Włochy.

– Apeluję do przywódców wszystkich 
państw UE, aby zadośćuczynić Ukrainie, 
pokazać, że jesteśmy na nią otwarci. 
Ukraińcy są wolnym i suwerennym na-
rodem, który ma prawo do dokonania 
swojego wyboru – mówił dziennikarzom 
prezydent.

W środę późnym wieczorem prezydent 
Andrzej Duda przybył do Portugalii, gdzie 
w Bradze spotkał się z prezydentem tego 
kraju Marcelo Rebelo de Sousą.

Przywódcy rozmawiali o Ukrainie 
i jej szansach na uzyskanie statusu kan-
dydata do członkostwa w UE. Wśród 
poruszonych tematów była także wizja 
światowego kryzysu żywnościowego 
spowodowanego przez rosyjską agresję 
i reperkusje migracyjne.

– Rozmowa z prezydentem Portugalii 
była długa i ciekawa. Dyskutowaliśmy 
o sytuacji w Europie i poza nią. Przekony-
wałem prezydenta, że status kandydata 
dla Ukrainy do UE jest potrzebny – mówił 
dziennikarzom Andrzej Duda.

Podkreślał, że Ukraińcy 
nie chcą być częścią 
Rosji, częścią rosyjskiej 
strefy wpływu. – 
Chcą być częścią 
wspólnoty Zachodu; 
chcą należeć do 
państw, które kierują 
się regułami prawa 
międzynarodowego –  
akcentował. 

– Zgodziliśmy się z prezydentem Por-
tugalii, że trzeba zrobić wszystko, aby 
Ukraina się obroniła – wskazywał Andrzej 
Duda. – Podkreśliłem, że sytuacją do któ-
rej powinna dążyć wspólnota międzyna-
rodowa jest odzyskanie przez Ukrainę 
kontroli nad uznanymi międzynarodowo 
granicami – dodał.

Prezydent poinformował, że rozmowy 
toczą się także z Paryżem i Berlinem. Jak po-
wiedział, został również poproszony przez 
prezydenta Ukrainy o rozmowę w władza-
mi duńskimi. Również podczas niedawnej 
wizyty w Egipcie – na prośbę Wołodymyra 
Zełenskiego – Andrzej Duda „poruszył kilka 
ważnych dla Ukrainy tematów”.

W czwartek w Pałacu Kwirynalskim 
w Rzymie prezydent RP spotkał się prezy-
dentem Włoch Sergio Mattarellą.

Andrzej Duda mówił przed spotka-
niem, że rozmowa z prezydentem Mat-
tarellą będzie bardzo ważna. – Jeżdżę 
nie tylko po to, by przekonać, ale by ci 

przywódcy przekonywali kolejnych. Chcę, 
by Włochy zaangażowały się w przekony-
wanie naszych kolegów z UE, aby zgodzili 
się przyznać Ukrainie status kandydata 
– powiedział.

Z powodu pozytywnego wyniku testu 
na koronawirusa prezydent Słowacji Zuza-
na Čaputová nie towarzyszy prezydentowi 
Dudzie podczas wizyt w tych krajach – tak 
jak było to planowane. 

Następnie Andrzej Duda poleciał do 
Bukaresztu, gdzie w piątek zbiera się 
szczyt przywódców Bukaresztańskiej 
Dziewiątki, zrzeszającej kraje położone 
na wschodniej granicy NATO: Bułgarię, 
Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, 
Rumunię, Słowację i Węgry. Przed rozpo-
częciem spotkań polski prezydent odbył 
blisko półgodzinną rozmowę telefoniczną 
z Przywódcą USA, Joe Bidenem

Szczyt przywódców 
Bukaresztańskiej Dziewiątki

W stolicy Rumunii zebrał się dziś 
szczyt przywódców Bukaresztańskiej 
Dziewiątki zrzeszającej kraje położone na 
wschodniej granicy NATO: Bułgarię, Cze-
chy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumu-
nię, Słowację i Węgry. 

Prezydent Andrzej Duda, który razem 
z prezydentem Rumunii Klausem Iohan-
nisem, był współgospodarzem szczytu, 
dziękował za zdalną obecność Sekretarzo-
wi Generalnemu NATO, a także prezyden-
towi USA za wystosowanie listu popierają-
cego Bukaresztańską Dziewiątkę.

– Najważniejsze to dziś wspierać 
Ukrainę i wzmacniać jej obronność. Ale 
też opracować strategię powstrzymania 
imperializmu Putina. Powinna być oparta 
na synergii NATO/ UE i wykorzystywać 
potencjał grup, jak B9. W tym duchu za-
praszam do dyskusji – mówił prezydent 
Andrzej Duda, otwierając sesję plenarną. 

Uczestnicy spotkania państw B9 przyjęli 
wspólną deklarację, w której potępili niespro-
wokowaną agresję Rosji na Ukrainę, brutalne 
pogwałcenie prawa międzynarodowego oraz 
wyrazili oczekiwanie pociągnięcia do odpo-
wiedzialności winnych zbrodni wojennych. 
W dokumencie podkreślono także wagę 
relacji transatlantyckich oraz sojuszniczej 
determinacji do obrony „każdego skrawka 
terytorium NATO”. Przywódcy wyrazili rów-
nież oczekiwanie znacznego wzmocnienia 
wschodniej flanki NATO i zmiany wysuniętej 
obecności na wysuniętą obronę. 

Celem piątkowego szczytu jest przy-
gotowanie stanowiska państw regionu 
przed czerwcowym szczytem NATO, który 
– mam nadzieję – przesądzi o nowej postaci 
obecności sił Sojuszu na wschodniej flance 
– Andrzej Duda.

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkań 
w Europie Południowej polski prezydent 
odbył blisko półgodzinną rozmowę tele-
foniczną z Przywódcą USA Joe Bidenem 
poświęconą nadchodzącym szczytom 
Dziewiątki Bukaresztańskiej i NATO oraz 
sytuacji na Ukrainie, a także sposobom 
wzmocnienia bezpieczeństwa Polski.

ŹRÓDŁO: PREZYDENT.PL

Cykl prezydenckich wizyt w Europie Południowej
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24 lutego obudził mnie mąż.
– Słyszysz?
– Słyszę…
Podeszłam do okna, nic nie 

widać, podeszłam do innego 
okna – również nic. Ale słychać 
wybuchy, zaczęłam liczyć. Trzy 
serie wybuchów. Cisza.

– Jedziemy.
– Dobrze…
Dzwonię do mamy, proszę, 

by zebrała babcię i najważ-
niejsze rzeczy i czekała na nas. 
Dzwonię do drugiej babci, pro-
szę o to samo. Dobrze, że miesz-
kamy blisko. Dzwoni mama 
i mówi, że zostają, że babcia jest 
leżąca, że się nie da. Namawiam, 
nie zgadza się. Dzwonię do taty. 
Mieszka za miastem, okazuje 
się, że u niego nic nie słychać. 
Mówię że wkrótce przyjedzie-
my z babcią, że mama nie zga-
dza się na wyjazd. Postanawia-
my jechać i wrócić po mamę. 

Dziwne, ale nie czuliśmy 
żadnej paniki. Trzeźwo myśląc, 
zebraliśmy rzeczy, mąż poszedł 
do garażu. Jesteśmy turystami, 
jest nam chyba łatwiej. Śpiwo-
ry, ubranie, naczynia, namiot 
i karimaty, kuchenka tury-
styczna i już da się żyć. Nie mie-
liśmy żadnej „trwożnej waliz-
ki”. W ogóle nie mamy walizek, 
tylko plecaki. Dokumenty, pie-
niądze, laptopy, ubranie, bieli-
zna, książka (nie wiadomo po 
co) i już. Plecaki są spakowa-
ne. Długo szukałam smyczy dla 
kota, znalazłam. Wychodzimy.

Od jesieni mieliśmy na utrzy-
maniu sześć jeży, uratowali-
śmy je, aby przeżyły zimę. One 
już spały na balkonie u teścia. 
Mikołaj, mój mąż, pyta czy za-
bieramy jeże. Mówię: „później”. 
Do tej pory nie mogę wytłuma-
czyć dlaczego tak powiedzia-
łam. Chyba miałam pewność, że 
szybko wrócimy.

Zadzwonił teść. Mieszka na 
granicy z Rosją. Mówi że przez 
wieś jedzie rosyjska technika. 
Prosimy, by wyjechał, odma-
wia. Później się zgodzi, jednak 
nie będzie już takiej możliwo-
ści. Do tej pory jej nie ma. 

Zabieramy babcię. Wycho-
dzę, aby pomóc jej wsiąść do 
samochodu. Obok bloku biega 
zestresowany mężczyzna, pali 
i do kogoś dzwoni. Podbiega do 
mnie i prosi, by zabrać jego żonę 
i dziecko. W mojej głowie po-
jawia się milion pytań: dokąd 
zabrać, przecież nie wie dokąd 
jedziemy, czy tam będzie bez-
piecznie, a gdzie jego żona? Nie 
mam czasu, przepraszam i mó-
wię, że nie możemy. 

Jedziemy. Piąta rano. A już 
tyle samochodów, straszne ko-
lejki na stacjach benzynowych, 
ludzie zdenerwowani, chcą je-
chać na czerwone światło, alar-
mują, my się nie poruszamy. 
Zielone – jedziemy. 

Na drogę wyskakuje pies, 
za nim jeszcze jeden, jego nie 
zauważyliśmy, Mikołaj wci-
ska hamulce. Uderzenie, jestem 
przestraszona, krzyknęłam ze 

strachu. Mąż wychodzi z samo-
chodu, pies w porządku, pobiegł 
dalej, trochę się uspokajam. Pi-
szę do koleżanki Polki: „Słychać 
strzały, jedziemy za miasto, nie 
wierzę”. Nie wierzyłam, że bę-
dzie atak na Charków, myśla-
łam, że najgorsze za nami, że 
Charków oparł się w 2014 i to 
wystarczy. Nie wystarczyło. 

Przyjeżdżamy, przytulam 
tatę. Wybuchy słychać już tam. 

Mama jedzie do pracy, pra-
cuje w aptece. Przyjeżdża, 
jednak nie ma nic do roboty, 
po kilku godzinach wraca do 
domu, wejście do metra już jest 
bezpłatne, na peronach pełno 
ludzi z dziećmi i zwierzętami. 

Otrzymałam mnóstwo wia-
domości i telefonów. Ktoś o coś 
pytał, ktoś wysyłał adresy i nu-
mery telefonów, nie tylko swo-
je, ale krewnych i znajomych. 
Wszyscy namawiali nas do 
wyjazdu. Zdecydowaliśmy się 
zostać. Nie wyruszyliśmy da-
lej. A te adresy trzeba zachować 
i odwiedzić wszystkich po woj-
nie, po zwycięstwie. 

Spotykamy się z nowym 
problemem – brakiem paliwa.

Myśleliśmy tylko o mamie, 
tata się stresuje. Babcia nie ro-
zumie co się dzieje, a mama nie 
chodzi do schroniska, aby jej 
nie zostawiać samej. Zapewnia, 
że jest spokojnie. Następnego 
dnia znaleźliśmy paliwo i poje-
chaliśmy do Charkowa. 

Mikołaj odwiózł mnie do 
domu, sam pojechał po jeże i kot-
ki mojej babci, aby było szybciej. 
Zawsze bardzo przywiązywa-
łam się do rzeczy, trudno mi 
było coś wyrzucić. Jednak kiedy 
szybko trzeba było wziąć naj-
ważniejsze, okazało, że nie po-
trzebuję wielu rzeczy.

Z jeżami i kotami pojechali-
śmy po mamę i babcię. Windy 
już nie działały. Mikołaj mu-
siał znosić babcię na rękach. 
Akurat był po operacji kolana, 
musiał się zatrzymywać, sia-
dał na schody, wstawał i niósł 
dalej. Mama do tej pory płacze 
jak o tym mówi i cały czas mu 
dziękuje. Jacyś obcy mężczyź-
ni pomagali nam znieść torby, 
życzyli spokojnej drogi. My na-
tomiast życzyliśmy im, by się 
trzymali i dbali o sobie. Trudno 
wyrazić jak wiele dobrego im 
życzyłam. 

Wszyscy pragnęliśmy zwy-
cięstwa. Do dziś jesteśmy 30 
kilometrów od Charkowa. Moja 
kochana babcia zostanie tutaj 
na zawsze. Odeszła do wieczno-
ści na początku maja. Urodziła 
się w czasie wojny i w czasie 
wojny zmarła. Chciała być po-
chowana w rodzimej wsi pod 
Kupiańskiem, lecz te tereny są 
okupowane. Nie dało się speł-
nić jej życzenia. Wojna nie zna 
sentymentów, nie ma litości.

Po wyjeździe mieszkaliśmy 
wszyscy razem. Czasem, ucie-
kając od wojny, przyjeżdżali do 
nas krewni i znajomi, najczę-
ściej żeby przenocować i jechać 
dalej. 

Rekordowa liczba naszych 
lokatorów wyniosła: osiemna-
ście osób, trzy psy, osiem ko-
tów, sześć jeży. Wojna odsłania 
prawdziwe twarze ludzi, ktoś 
bliski nagle stawał się obcym, 
obcy zaś stawał się bliskim. 
Kogoś nigdy nie potrafię zrozu-
mieć, a kogoś nie wiem dlaczego 
nie rozumiałam wcześniej.

Dziwną rzeczą jest los. W po-
niedziałek uiściliśmy wpłatę za 
dom – zawsze marzyliśmy o dom-
ku przy lesie, a w czwartek wy-
buchła wojna. Wybuchła osiem 
lat temu, ale w czwartek zapuka-
ła w nasze okna. Po miesiącu ży-
cia z rodziną przeprowadziliśmy 
się z jeżami i kotem do naszego 
domku.

Po raz pierwszy łzy stanęły 
mi w oczach. Ten dom należał do 
97-letniej staruszki, wszystko 
w nim było zrobione z miłością. 
Patrzyłam na to i rozumiałam, że 
była tu szczęśliwa, że tu zmarła 
i gdyby nie to, nie moglibyśmy tu 
zamieszkać. Jakież to jest smutne 
i zarazem wzruszające. Patrzy-
łam na białe drzwi, na obraz, któ-
ry pewnie ona sama namalowała 
i szeptałam „dziękuję”, obiecując, 
że będziemy kochać ten dom, że 
jesteśmy mu wdzięczni za schro-
nienie. Miałam wrażenie, że dom 
żyje, że mnie słucha i przytula. 

W tym domu łatwiej mi było 
się usamotnić, wygodniej pra-
cować z tłumaczeniami i nawet 
wróciłam do pracy. 

Najgorsze jest to, że przy-
zwyczajamy się do wszystkie-
go: do wybuchów, do strzałów, 
do złych wiadomości. Już potra-
fię odróżnić kto strzela i czasem 
nawet z czego. 

Kilka razy jeździliśmy do 
domu. W naszym bloku w nie-
których mieszkaniach wyle-
ciały okna, do piwnicy bloku 
teścia, w którym spały nasze 

jeże, trafił pocisk, została zbom-
bardowana szkoła w której się 
uczyłam. Liczy się tylko ludz-
kie życie. Domy da się odbu-
dować, rzeczy można nabyć, 
wspomnienia da się zachować. 

Zauważyłam, że gdy jestem 
w domu, nigdy nie siadam. 
Szybko biorę coś i wychodzę. 
Zabraliśmy rzeczy drogie sercu 
(zdjęcia, wyszywanki, hafto-
wane obrazy itd.), ale niektóre 
wolałam zostawić, aby chroniły 
nasz dom. Chociaż bardzo bym 
nie chciała ich stracić.

Jestem na pewno dziwna, 
a może stałam się dziwna, albo 
zawsze taka byłam. Inaczej od-
bieram ten świat, inaczej patrzę 
na płatki śniegu, inaczej obser-
wuję przyrodę. Jak w czymś tak 
pięknym i doskonałym może się 
toczyć wojna? Jak pocisk może 
trafić do tak pięknego lasu?

Staram się analizować swoje 
uczucia. W pierwszych dniach 
wojny czułam nienawiść, by-
łam wściekła, potem czułam 
złość, później bezsilność. Zga-
dzałam się pomagać wszędzie 
gdzie się da.

Teraz brakuje mi pewności 
i stabilności, trudno jest coś 
planować, kiedy nie wiesz co 
będzie dalej. Staram się utrzy-
mać pod kontrolą przynajmniej 
coś, choć jakiś drobiazg. 

I tylko o jednym jestem prze-
konana: Ukraina zwycięży. My 
już zwyciężyliśmy, zwycięża-
my codziennie. Czujemy wspar-
cie całego świata, odczuwamy 
ból i miłość. Ważne jest, by od-
czuwać. Ważne, by się trzy-
mać. I ważne, by dbać o siebie 
nawzajem. 

Relacje wojenne z Charkowa (cz. 1)
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Gdy w 1958 roku 
w ambasadzie USA 
w Bernie podrzucono 
plik dokumentów 
ujawniających sekrety 
polskiego i radzieckiego 
wywiadu zagranicznego, 
znano tylko pseudonim 
człowieka, który chciał 
w ten sposób wesprzeć 
państwa zachodnie 
w zimnowojennej walce 
mocarstw. Dopiero 
trzy lata później, kiedy 
szpieg nazywający siebie 
„Strzelcem” postanowił 
uciec z „komunistycznego 
raju”, poznano jego 
tożsamość. 

AGNIESZKA SAWICZ  
DARIUSZ MATERNIAK

Michał Goleniewski, na-
czelnik wydziału zaj-
mującego się wywia-

dem naukowo-technicznym 
w Departamencie I Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, po-
mógł w dekonspiracji m.in. Geo-
rge’a Blake’a, pracownika SIS, 
brytyjskiego wywiadu, a w rze-
czywistości szpiega KGB, Heinza 
Felfe, stojącego na czele komórki 
do spraw ZSRR kontrwywiadu 
zachodnioniemieckiej Federal-
nej Służby Wywiadowczej, czy 
szwedzkiego pułkownika lot-
nictwa Stiga Wennerströma, 
funkcjonariusza GRU. Te 
ogromne zasługi przyćmił jed-
nak fakt, że po pewnym czasie 
Goleniewski zaczął twierdzić, 
że tak naprawdę nazywa się 
Aleksy Romanow i jest cudow-
nie ocalonym synem Mikołaja 
II. Kogoś, kto opowiada podobne 
historie, trudno jest poważnie 
traktować i nic dziwnego, że do 
jednego worka z carską prze-
szłością wrzucono doniesienia 
szpiega na temat działalności 
agenturalnej pewnego profesora 
Harvardu, niejakiego Henrỳ ego 
Kissingera. 

Myśl, jakoby Kissinger, z ca-
łym jego autorytetem i wpły-
wem na politykę USA, mógł 
być z perspektywy Kremla 
przynajmniej wygodnym czło-
wiekiem, powróciła po latach, 
lecz i tym razem odłożono ją na 
półkę z teoriami spiskowymi, 
obok chipów w szczepionkach 
i pozaziemskiego pochodze-
nia królowej Elżbiety. Powo-
łanie Kissingera przez Donalda 
Trumpa na doradcę prezydenta 
w sprawach polityki zagranicz-
nej wzbudziło w niektórych 
nieufność i zaczęto wyliczać 
jego prawdziwe i domniemane 
działania szkodzące na prze-
strzeni lat polityce Waszyng-
tonu, a sprzyjające Moskwie. 
Przypomniano również, że 
nawet były doradca premier 
Margaret Thatcher, Christo-
pher Story, oskarżał dyploma-
tę o bycie potrójnym agentem, 
pracującym dla Stanów Zjed-
noczonych, Niemiec i Związku 
Radzieckiego.

Ponownie wątpliwości zwią-
zane z osobą Henrỳ ego Kissin-
gera i koncepcja, jakoby miał 
działać na rzecz Kremla, pojawi-
ła się po przemówieniu w Davos, 
podczas którego apelował, aby 
„zmusić” Ukrainę do zaakcepto-
wania warunków pokoju, któ-
re będą „znacznie odbiegały od 
jej obecnych celów wojennych”. 
Mówił, że negocjacje należy 
podjąć jak najszybciej, unika-
jąc przy tym „zadawania miaż-
dżącej klęski siłom rosyjskim”, 
gdyż może mieć to katastrofalne 
skutki dla stabilności Europy. 
Tym samym należałoby zaak-
ceptować oddanie Rosji Krymu 
i Donbasu, a przede wszystkim 
zagwarantować Moskwie „na-
leżne jej miejsce” w światowym 
układzie sił.

Opinia Kissingera, jakoby 
rozwiązanie inne niż powrót do 
status quo ante, miało oznaczać 
„nową wojnę przeciwko samej 
Rosji” i wykraczało poza grani-
ce wolności Ukrainy, wzbudziła 
w wielu środowiskach słusz-
ne oburzenie. Wydawałoby się 
doświadczony polityk i dyplo-
mata chce, aby Ukraina pozo-
stała strefą buforową i swoimi 
ziemiami zapłaciła za ewentu-
alne utrzymanie Putina z dala 
od sojuszu z Chinami. Przy-
wołuje przy tym kilkusetletnią 
historię, w której Rosja mia-
ła być gwarantem równowagi 
sił w Europie. To, że była raczej 
przyczyną konfliktów, umknę-
ło uwadze Amerykanina. 

Być może z perspektywy Sta-
nów Zjednoczonych rola Kremla 
wygląda nieco inaczej, niż gdy 
analizuje się ją w Europie. Tutaj 
chyba dla większości obserwa-
torów jest jasnym, że rację ma 
Ołena Zełenska mówiąc, iż zrze-
czenie się przez Ukrainę części 
terytorium „nie zakończy inwa-
zji Władimira Putina na Ukra-
inę”. Jej mąż, prezydent Wołody-
myr Zełenski dodaje, że każdy 
skrawek ziemi to życie miesz-
kających na nim ludzi, a tym nie 
sposób przecież kupczyć.

Równocześnie coraz czę-
ściej w mediach pojawiają się 
opinie ekspertów nie tyle na-
wet wzywające do ustępstw, co 
przekonujące, że Ukraina już tę 
wojnę przegrała. Dostawy za-
chodniego sprzętu są niewy-
starczające, proces szkolenia 
wojskowych zbyt długi, armia 
wykrwawia się, podczas gdy 
rosyjska ma – rzekomo – nie-
ograniczone zasoby ludzkie 
i sprzętowe. Jest to powielanie 
przekonania o niezwyciężonej 

Rosji i mamy wrażenie, że ktoś 
znowu serwuje nam znaną już 
od dawna propagandę. Wojna 
przecież składa się z serii bi-
tew i potyczek, a te raz napa-
wają optymizmem, raz skłania-
ją do posępnego pesymizmu, ale 
w rzeczywistości bardzo trudno 
jest precyzyjnie ustalić, co tak 
naprawdę dzieje się na froncie. 
„Jeśli Rosja przegra, sięgnie po 
broń atomową” prognozują nie-
którzy specjaliści, a przeciętny 
odbiorca medialnego przekazu 
nie jest w stanie zweryfikować 
zasadności tej groźby. Za to jego 
strach może wpłynąć na pre-
ferencje wyborcze i wesprze tę 
partię, która będzie wzywała 
Ukrainę do wywieszenia białej 
flagi w imię pokoju na świecie. 
I nie będzie miało wtedy więk-
szego znaczenia, że zachęco-
na sukcesem Moskwa odczeka, 
wyliże rany i zaatakuje kolejny 
suwerenny kraj. Politycy ku-
pią sobie chwilowe zwycięstwo, 
a kto wie, może później kupi ich 
obcy wywiad i przekona, by po-
pierali działania Putina lub jego 
równie szalonego następcy? 
Nawet papież Franciszek zasta-
nawia się, czy wojna nie została 
„w jakiś sposób sprowokowana”, 
a gdyby tak było, Kijów byłby jej 
w pewnym sensie winien i w tej 
sytuacji powinien być gotów na 
ustępstwa za cenę pokoju.

Nawet, jeśli historie o szpie-
gach czytamy jak bajki, to w każ-
dej takiej baśni jest przecież ziar-
no prawdy. Po ponad trzech 
miesiącach działań zbrojnych 
wielu ludzi pracuje nad tym, aby-
śmy byli skłonni zaakceptować 
wygraną Rosji i pozwolili Puti-
nowi „zachować twarz”. O tym, 
że tylko po to, by ponownie za-
atakował, nikt nie wspomina. 
Tymczasem w tę strategię wpi-
sują się pozornie błahe publika-
cje czy niby niegroźne działania, 
takie, jak sondaż przeprowadzo-
ny na zamówienie polskiego pi-
sma „Rzeczpospolita”.

Na zlecenie redakcji 
zapytano Polaków, czy 
„Ukraina powinna się 
zgodzić na utratę części 
terytorium, gdyby miało 
to zakończyć wojnę 
z Rosją” i niewielkim 
pocieszeniem jest 
fakt, że za takim 
rozwiązaniem 
opowiedziało się 18,7%, 
a przeciwko było 55,2% 
ankietowanych.  

Aż 26,1% nie miało  
na ten temat zdania, 
co oznacza, że ludzie 
ci mogą wyrobić sobie 
opinię w sprawie 
poddania się Kijowa, 
a na ich poglądy wpłyną 
być może odpowiednio 
sterowane media. Jeśli 
Polacy zaczną coraz 
głośniej powtarzać za 
papieżem, że w tej wojnie 
każda strona jest winna, 
dodadzą do tego w ślad 
za „ekspertami”, że to 
Zachód przyczynia się 
do eskalacji konfliktu, 
który zakończy się 
wojną jądrową, to cóż 
innego pozostanie 
politykom, jak stanąć  
po stronie Putina?

Tajemnicą pomysłodawców 
i autorów tego sondażu pozo-
staje, po co pytać respondentów 
o kwestie, które zupełnie ich 
nie dotyczą. Pozostaje nadzie-
ja, że chodziło tylko o kolejny, 
żenujący, clickbaitowy spek-
takl, którego celem było tylko 
stworzenie kontrowersyjnej 
sytuacji, co zwykle wpływa na 
zwiększenie oglądalności wi-
tryny internetowej czy me-
diów społecznościowych au-
torów. Taka praktyka nie jest 
zresztą niczym nowym, ale jest 
ona jedną z bardzo poważnych 
„chorób” współczesnych me-
diów internetowych. Ważnym, 
jeśli w wielu przypadkach nie 
najważniejszych źródłem ich 
dochodów są zyski z reklam 
(a te biorą się z odpowiednio 
dużej liczby wyświetleń strony 
i samej reklamy), zatem redak-
cje bardzo często mają pokusę, 
by robić (niemal) wszystko, aby 
maksymalizować liczbę wejść 
na stronę. Nie od dziś wiado-
mo zaś, że najlepiej „sprzedają 
się” ludzkie dramaty i kontro-
wersje. Skutkiem ubocznym 
tego procederu jest to, że me-
dia, nie wyłączając portali in-
formacyjnych, zaczynają coraz 
bardziej tracić swoją najbar-
dziej podstawową funkcję jaką 
jest (powinno być) przekazy-
wanie informacji o faktach, 
a nie ich (czasami) luźnej in-
terpretacji. Opinie dyżurnych 
ekspertów, którzy czasem nie 
wiadomo czym popierają swoje 
ekspertyzy, zyskują przewagę 
nad rzeczywistym obrazem sy-
tuacji – czytelnik czy widz jest 
niejako „zwalniany” z koniecz-
ności wysiłku na rzecz wyro-
bienia sobie własnego zdania 
– „jedynie słuszny” punkt wi-
dzenia ma przecież podany na 
tacy. W takim wariancie coraz 
częściej odbiorca pozostaje sam 
na sam z natłokiem informacji 
spośród których musi samo-
dzielnie „wyławiać” fakty, pły-
wające nieraz w istnym morzu 
fake newsów. 

Na szczęście (z dużym opóź-
nieniem, ale oczywiście le-
piej późno niż wcale) prowa-
dzone są też działania mające 
na celu zmianę opisywanego 
stanu rzeczy. Kolejne redakcje 
portali informacyjnych two-
rzą specjalne podstrony, gdzie 

przedstawiane są wyniki we-
ryfikowania informacji: tych 
o szczególnie istotnym zna-
czeniu, budzących największe 
emocje czy też pojawiających 
się fake newsów. Zaczyna-
ją pojawiać się także wyspe-
cjalizowane w śledzeniu dzia-
łań dezinformacyjnych media 
i portale – ich popularność jest 
jednak nadal niewielka, a pra-
ca, choć cenna, wciąż nie od-
powiada wyzwaniom, jakie 
stawia przestrzeń informacyj-
na. Odpowiednie kroki mające 
na celu ostrzeganie obywateli 
przed dezinformacją i jej skut-
kami podjęły także instytucje 
rządowe, które coraz częściej 
starają się docierać do obywa-
teli z komunikatami zwraca-
jącymi uwagę na potencjalne 
niebezpieczeństwa. 

Wszystkie te działania są 
oczywiście pozytywne i bar-
dzo potrzebne, wręcz niezbęd-
ne: jednak tak naprawdę są one 
próbami ograniczania skut-
ków choroby, a nie leczenia jej 
przyczyn. U podstaw profi-
laktyki powinna leżeć eduka-
cja i to począwszy od poziomu 
szkoły podstawowej: nauka 
krytycznego myślenia, wery-
fikacji czy poszukiwania in-
formacji. A w tym obszarze 
pozostaje bardzo wiele (w zasa-
dzie wszystko) do zrobienia, bo 
współczesne instytucje eduka-
cyjne nie realizują praktycznie 
żadnych systemowych działań 
w tym obszarze. 

Paradoksalnie, 
najwięcej dla 
rozbudowania zdolności 
przeciętnych odbiorców 
do weryfikowania 
trafiających do nich 
informacji zrobiła 
Rosja dokonując 
agresji na Ukrainę – 
zwłaszcza po 24 lutego 
2022 roku. Skrajnie 
negatywne nastawienie 
do Federacji Rosyjskiej 
zmusza do poddania 
w wątpliwość nie tylko 
informacji z mediów 
rosyjskich, ale także 
każdej informacji, 
która może zawierać 
prorosyjskie narracje 
lub być elementem 
rosyjskiej propagandy. 

To może pozwolić nabyć wie-
lu osobom – i to zupełnie dobro-
wolnie oraz bez konieczności 
inwestowania środków przez 
struktury państwowe – umie-
jętności, które będą miały po-
zytywne skutki dla ich dalszego 
funkcjonowania w przestrzeni 
informacyjnej. Będzie to mia-
ło pozytywne konsekwencje 
w przyszłości, jako że znaczenie 
mediów internetowych oraz ich 
wpływ na funkcjonowanie spo-
łeczeństw – także na ich wybory 
polityczne – będzie z czasem co-
raz większe. 

Trudno jedynie prognozo-
wać, czy wraz z rozwojem kom-
petencji pozwalających odróż-
niać prawdę od fałszu będziemy 
częściej wskazywać obcych 
agentów, czy wręcz przeciwnie.

Bajka o szpiegach
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Pisząc o czasach 
przedwojennych nie 
można, choćby w skrócie 
nie wspomnieć o postaci 
tak wybitnej jak Józef 
Piłsudski. W każdym 
wielkim zbiorowisku 
ludzi znajdą się jednostki 
niezwykłe, wyróżniające 
się jakimiś rzadko 
spotykanymi cechami. 
Tak też było w Polsce 
przedwojennej i jest też 
obecnie. Byli i są ludzie 
o których powszechnie 
mówi się jako o postaciach 
wybitnych, a ich 
działalność interesuje 
szerokie rzesze 
publiczności. W czasie 
mojego życia tak się 
złożyło, że żyli dwaj 
wielcy Polacy, których 
monogramy tworzą 
te same litery JP. Byli 
to: JÓZEF PIŁSUDSKI 
(1867–1935) i JAN PAWEŁ 
II (1920–2005), dwaj 
umiłowani przez  naród, 
wielcy polscy patrioci.

BOHDAN ŁYP

W całym  kraju jest mnó-
stwo pomników upa-
miętniających ich 

postacie i ich dokonania, jakie 
nastąpiły w zupełnie innych 
okresach. Józef Piłsudski na 
początku stulecia orężem wal-
czył o niepodległość narodu, 
a Jan Paweł II w końcu stule-
cia krzepił słowem, gdy naród 
przeżywał ciężkie chwile. 

Józef Piłsudski urodził się 
w roku 1867 w Żułowie na Li-
twie, w polskiej patriotycznej 
rodzinie. Już jako gimnazjali-
sta związał się z konspirato-
rami antycarskimi, co w koń-
cu doprowadziło 20-letniego 
młodzieńca do aresztowania 
i skazania na 5-letnią zsyłkę 
na Syberię. Po powrocie na Li-
twę, marząc o odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, przystą-
pił do konspiracyjnej działal-
ności w partii socjalistycznej. 
Niestety, po kilkunastu latach 
przekonał się, że nie tędy wie-
dzie droga do niepodległo-
ści. Około roku 1906 nawiązał 
współpracę z zaborcą austriac-
kim, by przy jego wsparciu 
utworzyć polskie oddziały pa-
ramilitarne, dążąc do przeciw-
stawienia ich mocarstwu ro-
syjskiemu, gdy tylko nadarzy 
się taka okazja. I to okazało się 
jego genialnym pomysłem wy-
biegającym sporo lat naprzód! 

W Galicji stworzył Druży-
ny Strzeleckie, a gdy po kilku 
latach, w 1914 roku wybuchła 
I wojna światowa, jako ich ko-
mendant przekształcił je w Le-
giony Polskie, które bohater-
sko przez cztery lata walczyły 
o Polskę niepodległą. Spryt-
nie lawirując w czasie działań 

Nasza przedwojenna Ojczyzna

wojennych, wspólnie z innymi 
współpracownikami i dowód-
cami doprowadził do utworze-
nia dużej i silnej polskiej armii. 
Po zakończeniu wojny świato-
wej został naczelnikiem Pań-
stwa (urząd głowy państwa 
w Polsce w latach 1919–1922). 
Wykorzystując słabość zrewo-
lucjonizowanej Rosji, w 1920 
roku zorganizował wyprawę 
kijowską dla utworzenia Ukra-
iny naddnieprzańskiej. Gdy to 
okazało się niemożliwe i aku-
rat ruszyła inwazja bolszewic-
ka zmierzająca przez Polskę 
do Europy Zachodniej, zdołał 
zmobilizować wśród Polaków 
wielu nadzwyczaj walecz-
nych obrońców. W bohater-
skim wysiłku odrzucili oni na-
wałę bolszewicką, dając odpór 
wpierw w bitwie warszawskiej, 
zwanej „Cudem nad Wisłą” 
(15.08.1920), a potem w bitwie 
nad Niemnem w rejonie Grod-
na, gdzie Armia Czerwona zo-
stała ostatecznie rozgromiona 
(09.1920). Piłsudski okazał się 
świetnym dowódcą i zasłynął 
wśród współczesnych. 

Wreszcie przyszedł 
okres w którym 
pełnił ważne funkcje 
państwowe. Początkowo 
był naczelnikiem 
Państwa (1918–1922), 
potem premierem 
(1926–1928 i 1930), 
a następnie ministrem 
Spraw Wojskowych 
(1918 i 1926–1930 
oraz 1931–1935). Te 
obowiązki wyraźnie mu 
ciążyły i nie przyniosiły 
zadowolenia, lecz 
wiele zgryzot, a liczni 
przeciwnicy zazdrościli 
mu popularności, jaką 
się cieszył.

Jednak było mnóstwo ludzi 
kochających go za jego prosty 
i skromny sposób życia, za to, 
że żył skromnie zrzekając się 
większości należnych mu do-
chodów, za jego przyjacielski, 
a czasem ojcowski stosunek do 
podwładnych, za jego szczerość 
i poczucie humoru, za odwagę 
i determinację w decydujących 
chwilach, za jego pełne oddanie 
sprawom Ojczyzny. Uważano, 
że jest bohaterem narodowym, 
który całe swe życie poświę-
cił dla wywalczenia niepod-
ległości Polski, a w decydują-
cym przełomowym czasie, gdy 
upadły trzy wielkie mocar-
stwa zaborcze, potrafił znaleźć 
współpracowników i dowód-
ców, z którymi Polskę uczynił 
niepodległą.

Gdy zmarł w dniu 12 maja 
1935 roku, żałoba ogarnęła cały 
polski naród, a zagranica dała 
wiele dowodów uznania dla 
jego wyjątkowości. Pogrzeb 
stał się wielką manifestacją. 
Trumna spoczęła w krypcie 
na Wawelu, tam gdzie Polska 

królów swych chowała. Na jego 
życzenie, serce zostało rok póź-
niej pochowane w grobie matki 
w Wilnie. Został na wieki w pa-
mięci narodu, a pod Krakowem 
powstał Kopiec Piłsudskiego, 
usypany ku jego czci.

Współcześni mówili o nim 
Marszałek, albo bardziej ser-
decznie „Dziadek”. W uniformie 
marszałkowskim, będąc w wie-
ku ponad 60 lat, miał sylwetkę 
pochyloną pod ciężarem cho-
rób nabytych w czasie wielu lat 
spędzonych w prymitywnych  
warunkach na wojnie, a siwi-
zna i bujne wąsy przy dobro-
tliwym wyglądzie, nasuwały 
skojarzenia z widokiem miłego 
dziadka. Jak o każdej wielkiej 
postaci, również o Piłsudskim 
krążą różne dykteryjki i wspo-
mnienia, wzbogacające legendę 
otaczającą tę postać.

W rodzinie mojej żony pa-
mięta się opowieści o dziad-
ku Piłsudskim sprzed ponad 
100 lat. Jedna z nich dotyczyła 
mego teścia, wówczas bardzo 
młodego ochotnika walczące-
go w oddziałach Legionów Pol-
skich, a będącego wielbicielem  
Piłsudskiego.

W tym czasie Legiony były 
na wskroś demokratyczne, ale 
zdarzały się wyjątkowe jed-
nostki pośród napływających 
ochotników. Przypadek spra-
wił, że teść znalazł się pod do-
wództwem oficera mającego 
rodowód książęcy i uważające-
go, że Piłsudski to zwykły cham, 
któremu nie będzie salutował. 
Pewnego razu Piłsudski w oto-
czeniu swych oficerów miał 
dokonać inspekcji oddziału 
dowodzonego przez owego ofi-
cera, a ten, by nie oddać należ-
nych honorów, postanowił upić 
się. Gdy doszło do inspekcji, 

pijany dowódca konno przeje-
chał przed frontem oddziałów 
stojących na baczność. Jednak 
przejazd się nie udał, bo spadł 
z konia na ziemię i nie mógł 
z niej wstać. Wtedy teść pode-
rwał swój mały oddział konny 
i wyłamawszy się z szeregu, 
otoczył leżącego dowódcę. Pod-
nieśli go i zawieźli na kwaterę. 
Inspekcję przerwano, co mia-
ło swoje następstwa, ale nie-
subordynacja kawalerzystów 
wyłamujących się z szeregu, by 
ratować dowódcę, spowodowa-
ła, że natychmiast  żandarme-
ria osadziła teścia w areszcie. 
Spodziewano się bardzo suro-
wego wyroku. Co gorsze, oka-
zało się, że Piłsudski rozkazał, 
by aresztant stawił się w jego 
kwaterze. To zapowiadało jesz-
cze groźniejsze konsekwencje 
dla młodego podoficera. Gdy 
stanął przed obliczem swojego 
uwielbianego wodza, był zroz-
paczony sytuacją. Jednak Pił-
sudski zaskoczył go mówiąc, 
że jest pełen uznania dla jego 
odważnego czynu. – Pokaza-
łeś wielką odwagę i niezwykłą 
lojalność wobec swego dowód-
cy. Wierność i bezwarunkowe 
oddanie dla przełożonego jest 
cnotą żołnierza i dlatego nie 
poniesiesz konsekwencji, a zo-
staniesz przeniesiony do moich 
oddziałów, bo takich ludzi ja ce-
nię i potrzebuję. 

Od tego czasu Piłsudski sta-
le używał go jako kuriera do 
przewożenia osobistej tajnej 
korespondencji, jaką często 
wysyłał do niektórych dowód-
ców, z którymi miał złe stosun-
ki i po cichu prowadził różne 
pertraktacje. 

Bliskość utrwaliła uwielbie-
nie, jakim młody żołnierz ota-
czał swego wodza, i po wojnie, po 

zakończeniu służby, teść stale 
żył wspomnieniami z tamtych 
czasów, nie szczędząc swym 
dzieciom licznych opowieści 
o dziadku Piłsudskim. 

We „Wspomnieniach” 
Aleksandry Piłsudskiej 
można przeczytać, 
że „szczególną 
ulubienicą męża była 
Kasztanka, prześliczna 
klacz, wierna jego 
towarzyszka w bojach 
legionowych. Dostał 
ją w sierpniu 1914 r., 
kiedy na czele swych 
pierwszych oddziałów 
ruszył na wojnę. 

Bardzo nerwowa Kasztanka 
nienawidziła ognia artyleryj-
skiego i poza swoim panem ni-
kogo innego nie uznawała. Mię-
dzy nimi istniało jakieś tajemne 
porozumienie, tak doskonałe, że 
oboje odczuwali swoje nastroje 
i nawzajem na siebie wpływali. 
Po wojnie Kasztanka już bardzo 
posunięta w latach, dożywała 
swych dni w komforcie suchej 
stajni i dobrego pastwiska. Od 
czasu do czasu przyprowadza-
no ją do męża i wtedy trudno 
było patrzeć bez wzruszenia, 
kiedy na powitanie pieściła 
rękę męża miękkimi wargami 
i szyją ocierała się o jego plecy”.

Przyszedł jednak dzień, że 
Kasztanka zakończyła żywot. 
Za miejsce godne spoczynku 
konia wodza uznano łączkę na-
przeciw budynku sztabowego 
w koszarach 7 Pułku Ułanów 
w Mińsku Mazowieckim.

Lata minęły i w PRL, oko-
ło roku 1953 skanalizowano 
koszary odprowadzając ścieki 
przez lokalną oczyszczalnie do 
odległej rzeczki, zaś wszystko 
zaprojektowało Wojskowe Biu-
ro Projektów w Warszawie. Jak 
wtedy opowiadał mi pracują-
cy tam inż. Józef Małachowicz, 
na naradzie w jednostce woj-
skowej w sprawie lokalizacji 
oczyszczalni ścieków z koszar, 
na wniosek oficera polityczne-
go, jej miejsce wyznaczono spe-
cjalnie tam, gdzie spoczywały 
szczątki Kasztanki. Po zreali-
zowaniu projektu okazało się, 
że oczyszczalnia wydziela bar-
dzo przykre zapachy i to tym 
silniejsze im było upalniej. Gdy 
żar lał się z nieba, oficerowie 
Ludowego Wojska pracujący 
w sztabowym budynku, pocili 
się i dusili przy zamkniętych 
oknach, gdyż smród zgniłych 
ścieków był nie do zniesienia. 
Wszelkie próby poprawienia 
sytuacji nie powiodły się.

W mieście śmiano się, że 
w ten sposób Kasztanka ze-
mściła się na komunistycz-
nym politruku i jego kolegach. 
Po latach system przebudo-
wano, likwidując oczyszczal-
nię i obecnie jest tam kamień 
pamiątkowy z napisem wspo-
minającym nie politruka, ale 
Kasztankę.

Józef Piłsudski – człowiek w pełni oddany Ojczyźnie

JÓZEF PIŁSUDSKI NA KASZTANCE W SULEJÓWKU, ROK 1924, AUTOR: J. 
RYŚ, FOT. ZE ZBIORÓW MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
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Lwowska restauracja „Kupoł” zaprasza

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

„Kupoł” to kameralna restauracja położo-
na w sąsiedztwie Lwowskiej Filharmonii oraz 
dawnego Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich oferuje szeroki wybór tradycyjnych 
galicyjskich dań, bogaty wachlarz trunków, 
wyśmienite desery oraz legendarną lwow-
ską kawę. „Kupoł” to miejsce, w którym 

Ze smutkiem przyjąłem 
wiadomość, że w dniu 
18 maja 2022 r. odeszła 
do wieczności doc. dr. 
Ewelina Hrycaj-Małanicz 
– z wykształcenia 
lekarz kardiolog, zaś 
z zamiłowania historyk 
medycyny i oddany 
społecznik. 

Przez ponad czterdzieści lat 
była związana z Lwowskim 
Uniwersytetem Medycznym, 
w którym ukończyła studia, 
następnie uzyskała stopień 
doktora medycyny, pracowa-
ła w Katedrze Propedeutyki 
Chorób Wewnętrznych, gdzie 
zajmowała kolejne stanowiska 
adiunkta i docenta. Była nie-
zwykle aktywną działaczką 
na rzecz polskiej społeczności 
na Ukrainie, współzałożyciel-
ką i prezesem Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich we Lwowie, 
aktywną członkinią Towa-
rzystwa Kultury Polskiej Zie-
mi Lwowskiej, a przez ostatnie 
kilkanaście lat prezesowała 
Lwowskiemu Uniwersytetowi 
Trzeciego Wieku. Za swą dzia-
łalność zawodową i społeczną 
została odznaczona m.in. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Za-
sługi Rzeczypospolitej Polskiej, 
medalem Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego „Gloria Me-
dicinae” i honorowym odzna-
czeniem PTL „Bene Meritus”, 
wyróżniona honorową odzna-
ką „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej i honorową Statuetką Bie-
gańskiego” oraz przyznawaną 

wybitnym lekarzom –  mię-
dzynarodową nagrodą zaufania 
„Złoty Otis. 

Jesienią 2019 roku miałem 
wyjątkową okazję uczestniczyć 
w obchodach jubileuszu ćwier-
ćwiecza istnienia pierwszego na 
Ukrainie Polskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku we Lwo-
wie. Obchody były połączone 
z międzynarodową konferencją 
naukową poświęconą senio-
rom i polityce senioralnej. Ewe-
lina, jak zwykle perfekcyjnie, 
przygotowała te obchody, które 
dopełnił program kulturalno-
-turystyczny w postaci zwie-
dzania unikatowych zabytków 
miasta, wyjścia na spektakl 
operowy do Opery Lwowskiej, 
jak również wycieczki do zam-
ku Sobieskich i Rzewuskich 
w Olesku i do pałacu Stanisława 
Koniecpolskiego w Podhorcach. 
To wówczas miałem możliwość 
przeprowadzić z doc. Eweliną 

Hrycaj-Małanicz krótką rozmo-
wę pod znamiennym tytułem: 
„Uniwersytet w kwiecie wie-
ku…” (zob. „Gazeta Senior” 2019, 
nr 11, s. 19). Potem przyszła pan-
demia, która dotknęła również 
Ewelinę – bardzo ciężko prze-
szła chorobę koronawirusową 
(COVID-19). Pod koniec 2021 r. 
poprosiła mnie o zrecenzowanie 
dla Wydawnictwa Naukowego 
Muzeum Niepodległości w War-
szawie przepięknej publikacji 
zbiorowej, której była współre-
daktorką, pt. „Lwów w historii 
i kulturze polskiej” (2021). Cie-
pły jeszcze egzemplarz tej księgi 
był dla mnie wyjątkowym po-
darunkiem pod choinkę… A pod 
koniec lutego nadeszła wojna. 
W katalogu znamiennej wy-
stawy „Dzienniki Wojny 2022” 
(Wrocław, maj 2022), kurator-
ka Ana Riaboschenko napisała: 
„Zwykłe, nieciekawe rzeczy, ta-
kie jak: zakupy, kłótnie rodzin-
ne, spacery, projekty w pracy, 
spotkania na zoomie itp., znik-
nęły z dnia na dzień i zostały za-
stąpione nową rutyną. Przeglą-
danie kanałów informacyjnych 
w poszukiwaniu aktualnych 
danych o ruchach wojsk, spraw-
dzanie bezpieczeństwa bliskich, 
ochotnicza służba i walka to na-
sza nowa rzeczywistość”.

Ewelinko, być może miałaś 
szczęście, bezszelestnie prze-
chodząc we śnie w wieczność… 
Odpoczywaj w pokoju! 

 
PROF. DR HAB. ADAM A. ZYCH 

WROCŁAW, W CZERWCU 2022 R. 
[WOJNA ROSJI Z UKRAINĄ – DZIEŃ 107.] 

EWELINA HRYCAJ-MAŁANICZ 
(1940–2022) 

Ostatnie wspomnienie…
Przyjdź Duchu Święty! Ja pragnę
Wszechobecności Twej w krąg,
Pokorna niech jako jagnię
Pasę się u Twych łąk.

Niech dusza w hołdzie Ci śpiewa,
Serce radością tchnie.
Szczodrymi darami Nieba
Przepełnij jestestwo me.

          STANISŁAWA NOWOSAD

Witryna literacka

Zwracam się z prośbą 
o nagłośnienie sytuacji 
i kontakt z mediami. Jestem 
Polką ze Lwowa. W ciężkiej 
sytuacji związanej z wojną na 
Ukrainie, mojej rodzinie chcą 
odebrać ziemię i dom. Mój 
pradziadek kupił tę ziemię za 
rządów Polski w 1936 roku. 
W czasie panowania ZSRR 
oznajmiono nam, że wszystko 
jest wspólne i nasz sad już  
do nas nie należy. 

W 1991 roku nastała Ukraina, 
która również nie uznaje orygi-
nalnych polskich dokumentów 
kupna – sprzedaży. Przez ten 
cały czas trzymamy i doglądamy 
swój sad. Dziś Roman Fedyszyn, 
członek rady miejskiej Lwowa, 
biznesmen i właściciel komplek-
su targowego „Szuwar”, korzy-
stając z zamieszania wojennego 
aktywnie działa, aby przyłączyć 
naszą ziemię do swojego targu. 

Od wtorku (31.05.2022) wy-
cięli już ponad 200 drzew z ży-
wopłotu i 40 drzew owocowych 
oraz wywieźli kilkadziesiąt 
ciężarówek ziemi. W pierwszy 
dzień wtargnęło na nasz teren 
40 mężczyzn, pięciu z piłami. 
Próbowaliśmy ich powstrzy-
mać, ale niektórzy z nich byli 

uzbrojeni i nawet blisko nie do-
równywaliśmy ich liczebności. 

Wzywaliśmy policję kilku-
krotnie, ale niestety nie po-
dejmowała żadnych działań. 
Podejmując kolejne kroki, by 
zatrzymać agresywne prace 
i walcząc o swoją ojcowiznę, 
spotkaliśmy się z korupcją na 
wyższych szczeblach, wśród 
ludzi którzy są przekupieni 
przez firmę „Szuwar”.

Z WYRAZAMI SZACUNKU 
IRENA OLEJNIK

Dołączam jeszcze pismo 
mojej mamy, które zostało 
napisane 27.05.2022 r. przed 
inwazją „Szuwaru” na naszą 
działkę i naświetla sytuację.

Nazywam się Hanna Olejnik, 
jestem Polką i całe życie razem 
z rodziną mieszkam we Lwowie, 
w sadzie, który kupił mój dzia-
dek Franciszek Czajka w 1936 
roku. Moja matka Stanisława 
Sorówka, z domu Czajka (1923–
2015), malarka i poetka, spędziła 
w tym sadzie swoje dorosłe ży-
cie znosząc głód, II wojnę świa-
tową i ucisk ze strony władz.

Dwadzieścia lat temu w na-
szej okolicy powstał kompleks 
targowy „Szuwar” i od tego cza-
su trwa walka o naszą ojcowi-
znę. Zarząd targu usunął drogę 
dojazdową do naszej posiadłości, 
nie dotrzymując obietnicy zbu-
dowania innej w zamian. Obec-
nie wjazd do naszego sadu jest 
możliwy tylko przez szlabany 
targu przy których jest pobiera-
na opłata za wjazd. 

Przedstawiciele targu wie-
lokrotnie starali się nas oszu-
kać i wykorzystać lokalną wła-
dzę w celu ograbienia nas z tej 
ziemi. Próbowali ukraść nasze 
dokumenty własnościowe. Za-
straszając nas żądali wyburze-
nia naszego domu. Przekonywali 
do sprzedaży ziemi za mniej niż 
20% wartości rynkowej, grożąc, 
że i tak ją przejmą siłą. 

W 2004. roku sąd pierwszej 
instancji podjął decyzję pozba-
wienia nas dachu nad głową, 
ponieważ przedstawiciele targu 
wraz z radą miejską złożyli pozew 
o usunięcie nas z sadu. Motywa-
cją oskarżycieli było podważanie 
naszych praw do tej ziemi, ponie-
waż władze ukraińskie nie uzna-
ją praw własności wydanych 
przed 1939 rokiem (przez Polskę). 
Sąd apelacyjny uznał tę decy-
zję za niesłuszną i ją unieważnił. 
Nadal utknęliśmy w tym samym 
punkcie. Rada miejska, wiedząc 
dobrze, że ta ziemia była kupio-
na przez mojego dziadka oraz, że 
posiadamy oryginalne papiery 

kupna – sprzedaży, nie chce 
przyznać nam prawa własności.

Roman Fedyszyn, członek 
rady miejskiej, biznesmen i wła-
ściciel targu „Szuwar” korzy-
stając z zamieszania wojennego, 
aktywnie działa, aby przyłączyć 
naszą ziemię do swojego targu. 
Pracownicy targu zaczęli nisz-
czyć nasz żywopłot i przy pró-
bach powstrzymania ich, ludzie 
uzbrojeni w karabiny grozili 
nam wtrąceniem do więzienia. 
W czwartek (26.05.2022) dwie 
panie z działu ekologii przy ra-
dzie miejskiej wraz z zarządem 
sąsiadującego targu oznaczyli 
pomarańczową farbą około 100 
drzew z żywopłotu, którym był 
obsadzony nasz sad przed 1939. 
rokiem, do wycięcia, z wyja-
śnieniem, że Rosjanie mogą się 
pod nimi chować. Wojska rosyj-
skie nie stacjonują we Lwowie. 

Tego samego dnia udaliśmy 
się do wydziału ekologii rady 
miejskiej gdzie poinformowano 
nas o „Projekcie Generalnym”, 
który uwzględnia wycinkę i re-
organizację na naszej ziemi. Są 
to działania mające na celu prze-
jęcie siłą naszego sadu przez 
„Szuwar”.

Boimy się, że zostanie-
my pozbawieni naszego domu 
i ojcowizny. Proszę o modlitwę, 
nagłośnienie sprawy i wszela-
ką pomoc.

Z POWAŻANIEM 
HANNA OLEJNIK, 

27.05.2022 R.

List do redakcji
Walka o ojcowiznę we Lwowie

goście zawsze mogą liczyć na przyjazną 
atmosferę i wyjątkowe przyjęcie. We wnę-
trzach, w których zatrzymał się czas belle 
epoque i przy dźwiękach nastrojowej muzyki 
poczują Państwo klimat wspaniałych, minio-
nych lat – świata przedwojennego Lwowa.

Wszystko to stwarza wymarzone wa-
runki do organizacji przyjęć, bankietów, 
spotkań biznesowych, integracyjnych i ro-
dzinnych, romantycznych rendez-vous, wy-
stawnych kolacji oraz innych uroczystości. 

Warto odwiedzić nas o każdej porze 
dnia i roku!  Stąd wszędzie jest blisko, a całe 
miasto znajduje się na wyciągnięcie ręki. Je-
steś we Lwowie – wstąp do „Kupołu”. 

KONTAKT: +380506746784 
MAIL: KUPOLLVIV@UKR.NET
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Początek czerwca 
zawsze kojarzy się 
z obchodami Dnia 
Dziecka. Wspominamy 
te święta we Lwowie, 
które toczyły się pod 
patronatem i w obecności 
Pierwszych Dam 
Rzeczypospolitej. Potem 
przyszła pandemia i tak 
licznie już nie świętowano. 
W tym roku postanowiono 
jednak pomimo wojny 
zrobić dzieciom 
pierwszokomunijnym 
namiastkę święta 
i to nie byle jakiego 
– bo w towarzystwie 
dzieci uchodźców ze 
wschodu Ukrainy, 
którzy zamieszkują 
w Seminarium 
Diecezji Lwowskiej 
w Brzuchowicach 
pod hasłem „Dzieci – 
dzieciom  na rzecz pokoju 
w Ukrainie”.

TEKST I ZDJĘCIA  
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Taki pomysł zrodził się 
u dwóch kobiet, którym 
los dzieci nie był nigdy 

obojętny – liderki Lwowskiej 
Rodziny Rodzin Haliny Wen-
cak i prezes Stowarzyszenia 
Odra-Niemen-Dniestr Kry-
styny Frołowej. Swoim patro-
natem i wsparciem całą akcję 
objął Konsulat Generalny RP we 
Lwowie i Kuria Metropolitalna. 
Postanowiono połączyć zakoń-
czenie tzn. „białego tygodnia”, 
gdzie dzieci po pierwszej ko-
munii uczęszczają do kościoła 
w ciągu najbliższego tygodnia. 
Ponieważ na terenie Wyższe-
go Seminarium Duchownego 
w Brzuchowicach zamieszkują 
rodziny uchodźców z dziećmi, 
więc i je włączono we wspólne 
świętowanie. 

Po raz pierwszy dzie-
ci pierwszokomunijne mia-
ły tak uroczyste zakończenie 
swego białego tygodnia. Prze-
ważnie tego rodzaju zakończe-
nie ma miejsce podczas Mszy 
św. w katedrze lwowskiej, po 
czym ewentualnie dzieci idą 
z rodzicami na lody, lub na inne 
atrakcje. W tym przypadku po 
uroczystej Mszy św. w kapli-
cy seminaryjnej, gdzie kiedyś 
modlił się św. Jan Paweł II, zło-
żono wiązankę kwiatów pod 
jego pomnikiem i modlono się 
o pokój na Ukrainie. W opra-
wie muzycznej Mszy św. udział 
wzięła katedralna schola, a nad 
całością niestrudzenie czu-
wali księża Roman Broda i Jan 
Tymań.

Po zmianie uroczystych 
białych szat na bardziej „pik-
nikowe” stroje, wszystkie dzie-
ci spotkały się w amfiteatrze 
na koncercie przygotowanym 
przez młodzież lwowską i dzie-
ci uchodźców. Nawet przelot-
ny rzęsisty deszczyk nie był 
wstanie przerwać dobrej zaba-
wy. Na scenie było dość miejsca 

dla małych artystów i widzów. 
Występy artystyczne rozpo-
częli goście. Dzieci z Charko-
wa, Siewierodoniecka, Czerni-
chowa i innych miejscowości 
przedstawiły numery arty-
styczne we własnych opraco-
waniach. Należy tu podkre-
ślić bardzo wysoki poziom, 
wspaniałe głosy piosenkarzy 
i ogromne zaangażowanie przy 
wykonaniu swoich nume-
rów. Przedział wiekowy też był 
różny – od lat 5 po 19, a każdy 
z wykonawców otrzymywał 
gromkie brawa. Odczuwało się, 
że w czasach pokoju odwie-
dzali zajęcia gry na różnych 
instrumentach i teraz im tego 
brakuje. Stąd chciały popisać 
się swoimi zdolnościami. Jak 
zdradziła nam później tajem-
nicę opiekująca się działalno-
ścią artystyczną tej młodzieży 
Katia, pochodząca z Worzela: 
dzieci same zgłaszały się do niej 
z chęcią przedstawienia swoich 
umiejętności.

– Jestem tu od początku mar-
ca – mówi Katia. – Poproszono 
mnie o opiekę nad tą młodzieżą 
i dziećmi. Proponuję im różne 
wiersze, które później z chęcią 
deklamują przy różnych oka-
zjach. Natomiast z propozycją 
wykonania piosenki czy in-
nych numerów artystycznych 
zgłaszają się do mnie sami i też 
staramy się im to umożliwiać. 

Na moje pytanie, czy czę-
sto zdarzają się okazje na 

prezentację swoich umiejęt-
ności, Katia odpowiedziała. 
– Często przyjeżdżają do nas 
wolontariusze, przywożąc nam 
potrzebne rzeczy, mamy też 
wizyty innych gości – wtedy 
staramy się, aby nasza mło-
dzież tymi swoimi występami 
podziękowała za ich zaangażo-
wanie w pomoc dla nas. Jest to 
możliwość okazania im naszej 
wdzięczności.

Zdziwiłem się, że taka mło-
da osoba tak wspaniale radzi 
sobie z tym zadaniem. Zapyta-
łem, czy ma jakieś pedagogicz-
ne wykształcenie.

– Nie mam żadnego wy-
kształcenie pedagogicznego. Je-
stem po pierwszym roku prawa, 
a tu zajmuję się wypełnieniem 
czasu wolnego dla dzieci i mło-
dzieży. Od zawsze miałem żył-
kę do organizowania różnych 
rzeczy. Jeszcze w szkole by-
łam w radzie szkolnej i miałam 
wiele pomysłów, które udawa-
ło mi się zrealizować z kolega-
mi i koleżankami. Tym samym 
zajmuję się tu i dzieci chętnie 
biorą udział. Mają wiele wolne-
go czasu i starają się go z pożyt-
kiem wykorzystać.

Następnie wystąpiła scho-
la katedralna. Biorą w niej 
też udział dzieci i młodzież 
z Lwowskiej Rodziny Ro-
dzin. Piosenki o treści religij-
nej w ich wykonaniu i aran-
żacji były gorąco oklaskiwane 
przez widzów. Na zakończenie 

koncertu Edward Sosulski, 
kierownik zespołu „Weseli 
Lwowiacy” wspólnie ze scholą 
wykonał znaną lwowską pio-
senkę „Niech inni se jadą…”, 
którą wszyscy widzowie śpie-
wali razem i nagrodzili obfity-
mi brawami.  Natomiast słowa 
konsula RP Rafała Kocota do 
wszytkich uczestników były 
przyjęte z ogromną życzliwo-
ścia i wdzięcznością.

Teraz nastąpił moment 
najbardziej oczekiwany 
– rozdanie prezentów, 
przygotowanych przez 
organizatorów. Tych 
licznych upominków 
wystarczyło dla 
wszystkich, a zabawki-
pluszaki mogło każde 
z dzieci wybierać 
według własnego 
uznania.

Ponieważ od początku przy-
jazdu do Seminarium zleciało 
już trochę czasu, więc organi-
zatorzy zaprosili wszystkich 
uczestników (ponad 140 osób) 
na skromny poczęstunek, na 
który złożyły się kanapki, sma-
żone kiełbaski, napoje, słodycze 
i owoce przygotowanie przez 
panie z Lwowskiej Rodziny 
Rodzin. Obecni na spotkaniu 
konsulowie RP Rafał i Joan-
na Kocotowie z dziećmi rów-
nież przywieżli ze sobą kilka 

kartonów lodów – ulubionego 
przysmaku dzieciarni, aczkol-
wiek rodzicom też lody sma-
kowały. Dzieci, po przełknięciu 
kilku kęsów, wyruszyły na roz-
maite zabawy na boisku, tym 
bardziej, że już przestało padać. 
W ruch poszły piłki i powstały 
dwie drużyny, wspierane przez 
tatusiów, ostro ze sobą rywali-
zujące. Młodsze dzieci ochoczo 
bawiły się na kolorowej plan-
dece pod uważną opieką ani-
matorów młodzieżowych.

Święto dzieci lwowskich i dzieci uchodźców

OTWARCIE WYSTĘPÓW ARTYSTYCZNYCH

POPISY DZIECI UCHODŹCÓW

ZAKOŃCZENIE BIAŁEGO TYGODNIA 

ANIMATORKA MŁODZIEŻY KATIA
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Teraz nareszcie można było 
zamienić kilka słów z organi-
zatorkami tego wspaniałego dla 
wszystkich dzieci święta:

– Nasze stowarzyszenie po-
wstało przed pięciu laty – mówi 
prezes Stowarzyszenie Odra-
-Niemen-Dniestr, Krystyna 
Frołowa. – Ostatnio zajmujemy 
się głównie pomocą humanitar-
ną dla uchodźców i rodzin, któ-
re pozostały we Lwowie, ludzi 
starszych i samotnych. Przed 
wybuchem wojny mieliśmy 
szkółkę języka polskiego dla 
dzieci, dzięki naszej macierzy-
stej organizacji – Stowarzysze-
niu Odra-Niemen z Wrocławia, 

organizowaliśmy wypoczynek 
na koloniach w Polsce. Wspól-
nie z panią Haliną Wencak 
postanowiliśmy zorganizo-
wać jakieś skromne święto 
dla naszych dzieci. Wiadomo, 
że są trudne czasy, ale war-
to coś zrobić dla naszych po-
ciech. Wspólnymi siłami udało 
nam się chyba to dobrze; dzieci 
są zadowolone, uśmiechnięte, 
trochę poszalały na świeżym 
powietrzu – a przecież o to cho-
dziło, żeby miały trochę relaksu 
poza Lwowem. Nawet te trochę 
deszczu nie zepsuło nam świę-
ta, bo jak mówił św. Jan Paweł II: 
„Deszcz pada – a dzieci rosną…”.

Halina Wencak, patrząc na 
radosne dzieci, uzupełnia swoją 
koleżankę:

– Muszę powiedzieć, że to 
święto udało się, bo dzieci na nie 
zasłużyły. Zaczęło się to od pro-
pozycji Krystyny, że ma trochę 
prezentów dla dzieci – a było tego 
85 kompletów – i można by coś 
zorganizować. Lwowska Rodzi-
na Rodzin, przy pomocy Rodziny 
Rodzin Warszawy, Wrocławia 
i sympatyków, też się należycie 
przygotowała. Dołączyła się też 
do miłych prezentów wspólnota 
katedralna. Taki był początek. 

Zwróciliśmy się o wsparcie 
naszego pomysłu do Konsulatu 

Generalnego RP we Lwowie. 
Przedstawiliśmy pomysł zor-
ganizowania wspólnego Dnia 
Dziecka dla dzieci ze Lwo-
wa i okolic i dzieci uchodźców, 
przebywających w Seminarium 
w Brzuchowicach. Dzięki me-
tropolicie ks. arcybiskupowi 
Mieczysławowi Mokrzyckiemu 
uzyskaliśmy możliwość spędze-
nie tych radosnych chwil wła-
śnie tu, na terenie Seminarium. 
Dzieci odczuły swoje święto, 
a szczególnie uroczystą opra-
wę miało zakończenie białego 
tygodnia dla dzieci pierwszo-
komunijnych. Schola katedral-
na wspólnie z nimi zapewniła 
i wspaniała oprawę muzyczna 
Mszy św. i późniejszy koncert 
w amfiteatrze. Uważamy, że 
dzieci dzieciom przedstawiły 

wspaniały, bogaty program ar-
tystyczny. Dorośli także głeboko 
przeżyli te chwile dobrych i cie-
płych wrażeń.

Ten specjalny Dzień dziec-
ka wypadł naprawdę błogosła-
wiony, a przyczyniło się do tego 
wielu dobrych ludzi z Rodziny 
Rodzin, z Odry-Niemen, z KG 
RP we Lwowie, z Kurii metro-
politalnej, za co jesteśmy im 
bardzo wdzięczni – zakończyła 
Halina Wencak.

Cała impreza miała miejsce 
4 czerwca – w dzień pamięci 
dzieci, które zginęły w tej woj-
nie na Ukrainie. Szczęściem jest, 
że w tym dniu w Brzuchowicach 
wszystkie dzieci mogły zapo-
mnieć o wojnie, o wystrzałach 
i syrenach alarmowych i cie-
szyć się w pełni dzieciństwem.

SCHOLA KATEDRALNA W AKCJI

KRYSTYNA FROŁOWA Z CÓRECZKĄ DOMINIKĄ

1 czerwca z okazji Dnia 
Dziecka na Stadionie 
„Dynamo” we Lwowie 
zorganizowano dla małych 
mieszkańców tego miasta 
oraz ich rówieśników – 
przesiedleńców z terenów, 
gdzie toczy się wojna, 
imprezę pod tytułem 
„Niezależna przyszłość”. 
Głównym bohaterem 
imprezy był legendarny 
pies saper, który wabi się 
Patron (po polsku – Nabój). 
Współorganizatorem 
przedsięwzięcia była 
Państwowa Służba 
Ukrainy ds. Sytuacji 
Nadzwyczajnych, 
w której służy ten mały 
czworonożny bohater.

KONSTANTY CZAWAGA

– Ten piesek specjalizuje się 
w wyszukiwaniu pozostawio-
nych przez wojska rosyjskie min 
– wyjaśnił Witalij Turowcew, 
rzecznik Państwowej Służby 
Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwy-
czajnych w obwodzie lwowskim. 
– Patron znalazł ich już ponad 
dwieście. Obwąchuje wyzna-
czone terytorium, gdy wywęszy 
minę – zaczyna kopać w ziemi. 
Następnie do pracy wkracza sa-
per, a Patron otrzymuje przy-
smak – ulubiony ser. Pokazujemy 

również nasz sprzęt, aby zapo-
znać dzieci z pracą ratowników. 
Z pomocą psa Patrona uczymy 
dzieci jak mają postępować, gdy 
raptem wykryją materiały wy-
buchowe, a takie można znaleźć 
nawet w okolicach Lwowa.

Sukcesy i ciężka, niebez-
pieczną pracę psa Patrona do-
cenił między innymi prezydent 
Ukrainy Wołodymyr Zełenski, 
który odznaczył czworonoga 
medalem za szczególne zasłu-
gi i odwagę. A pod koniec maja 
na 75. Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmowym w Cannes 
pies Patron otrzymał nagrodę 
„Palm Dog”. Odebrała ją przed-
stawicielka ukraińskiej dele-
gacji, ponieważ pies Patron nie 
mógł opuścić swego posterunku 
w obwodzie czernihowskim.

Po spotkaniu z Patronem 
rozmawiamy z dziećmi.

– Przyszliśmy zobaczyć im-
prezę i Patrona, bo widzieliśmy 

go w telewizji – mówi Zoriana 
Ciapało. – Myślę, że nasz pie-
sek Miła też potrafiłaby szukać 
miny, ma dobry węch.

Z tego psa cała Ukraina 
jest dumna, bo jest 
bohaterem. Pomógł 
rozminować dużo 
ładunków wybuchowych 
– dodał Dmytro 
Pasternak.

– Ten pies szuka miny i ra-
tuje ludziom życie – mówią ze 
wzruszeniem Markijan, Mela-
nia i Matwij. – I lubi ser. Fajnie 
byłoby mieć takiego pieska.

Wielu dzieci i dorosłych 
przyszło z własnymi psami.

– Przyjechałam z obwodu do-
nieckiego, z miasta Pokrowsk – 
powiedziała Wiktoria Karpowa. 
– Przenieśliśmy tu nasze przed-
siębiorstwo, szyjemy odzież dla 
wojska. Nasz piesek jest tej sa-
mej rasy, co Patron. Wszyscy 
we Lwowie mówią nam, że są 
podobne.

Oprócz różnych zabaw dzieci 
miały możliwość zapoznać się 
bliżej z pracą ratowników i po-
licji oraz z ich sprzętem.

– Wojna trwa i w Ukrainie 
jest bardzo smutno, ale dzi-
siaj jest wielkie święto – Dzień 
Dziecka – mówi Walentyna 
Kriwoszejewa, która przyszła 
z synem Dominikiem. – Fajnie, 
że zorganizowano taką impre-
zę, by dzieciom w tym czasie 
było trochę spokojniej, żeby 
trochę zapomniały o syrenach. 
Proszę zobaczyć – dzieci się ba-
wią na całego.

Dzień Dziecka z psem Patronem we Lwowie
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Ustanowienie państwowości 
Ukrainy, a tym samym 
odrodzenie życia religijnego 
na terenie archidiecezji 
lwowskiej i całej Ukrainy, nie 
było jednorazowym aktem, ale 
długim procesem przemian 
społecznych, na które złożyły 
się działania wielu osób. 
Wszyscy oni mają nieocenione 
zasługi w obaleniu 
komunistycznej ideologii. 

MARIAN SKOWYRA

Pierwszoplanową osobą 
w tym dziele jawi się po-
stać papieża Jana Pawła II, 

który od 1978 roku szczególnie 
zabiegał o przywrócenie ładu 
w społeczeństwie i wyzwole-
nie narodów spod jarzma ko-
munistycznego. Przywrócenie 
struktur hierarchii kościelnej 
na terenach byłego Związku 
Radzieckiego stało się punk-
tem zwrotnym w dziele odro-
dzenia religijnego i społecznego 
na terenach Europy północno-
-wschodniej. Przemiany te sta-
ły się możliwe również dzię-
ki intensywnej pracy, żarliwej 
wierze, wytrwałej modlitwie 
oraz cierpieniu metropolity 
archidiecezji lwowskiej ar-
cybiskupa, a następnie kar-
dynała Mariana Franciszka 
Jaworskiego, który obok odna-
wiania widzialnych struktur 
kościelnych, takich jak kościo-
ły i klasztory, zatroszczył się 
o odnowę moralną powierzone-
go sobie Ludu Bożego. Wszyst-
ko to mogło się dokonać, jak sam 
podkreślał w katedrze lwow-
skiej w czasie ostatniej wizy-
ty do Lwowa 26 czerwca 2010 
roku, „dzięki Bożej Opatrzno-
ści, która dokonała tak wielkich 
dzieł na terenach Ukrainy”.   

Niniejsze zatem opracowa-
nie jest odpowiedzią na prośbę 
dostojnego metropolity lwow-
skiego kard. Mariana Jawor-
skiego, wyrażoną 6 listopada 
2008 roku wobec autora, aby po 
jego śmierci w osobnej publi-
kacji ukazać wydarzenia z lat 
1991–2008 na terenie archidie-
cezji lwowskiej i Ukrainy, które 
dokonały się dzięki Opatrzno-
ści Bożej po upadku reżimu to-
talitarnego i ateistycznego. 

Kardynał Jaworski prosił 
również byłego przełożonego 
polskiej prowincji bernardy-
nów o. Romualda Koślę OFM, 
aby ten temat był przewodnim 
w kazaniu pogrzebowym. 

Spełniając zatem wolę zmar-
łego 5 września 2020 roku kard. 
Mariana Franciszka Jaworskie-
go, pragniemy w poszczególnych 
publikacjach przybliżyć potom-
nym wydarzenia minionego 
trzydziestolecia, które z czasem 
mogą ulec zatarciu, zapomnie-
niu, a które w perspektywie 

obecnych wydarzeń wydają się 
mieć istotne znaczenie, aby nie 
uległo zapomnieniu dobro, któ-
re zasiał metropolita odrodzonej 
archidiecezji lwowskiej – Ma-
rian Kardynał Jaworski. 

W poprzednich opracowa-
niach przedstawiono już lata 
młodości, kapłaństwa i posługi 
biskupiej Mariana Francisz-
ka Jaworskiego na stanowisku 
administratora apostolskie-
go w archidiecezji ze stolicą 
w Lubaczowie oraz dzieje Ko-
ścioła katolickiego na terenach 
archidiecezji lwowskiej w la-
tach 1945–1990. W najbliższych 
publikacjach zostaną ukazane 
poszczególne etapy działalności 
arcybiskupa, a następnie kar-
dynała Mariana Jaworskiego 
jako metropolity archidiece-
zji lwowskiej obrządku łaciń-
skiego. Należy żywić nadzieję, 
że niniejsza publikacja posłuży 
zachętą do kolejnych badań na-
ukowych nad dziejami Kościo-
ła katolickiego w archidiecezji 
lwowskiej tego okresu. 

Zmiany polityczne i religijne 
po dojściu do władzy  
Michaiła Gorbaczowa

Zmiany na terenie byłego 
ZSRR oraz zagwarantowanie 
wolności religijnej wlało na-
dzieję na odrodzenie religijne 
nielicznie reprezentowanemu 
duchowieństwu na terenie ar-
chidiecezji, a także wiernym 
świeckim. Jeszcze większemu 
umocnieniu religijnemu służyła 
wizyta apostolska papieża Jana 
Pawła II do Lubaczowa w 1991 
roku. Wielu przybywających 

tam miało po raz pierwszy 
w życiu tę niezwykłą okazję 
spotkania z papieżem. Słowa 
otuchy i zapewniania o mo-
dlitwie skierowane przez pa-
pieża do wiernych przyby-
łych z Ukrainy umocniły tych 
wiernych i dały nadzieję, że ten 
Kościół, który na przestrzeni 
przeszło pół wieku był prześla-
dowany, na nowo zostanie od-
rodzony i powróci do normal-
nego funkcjonowania. 

Zanim jednak doszło do no-
minacji dotychczasowego admi-
nistratora apostolskiego archi-
diecezji z siedzibą w Lubaczowie 
bpa prof. dra hab. Mariana Ja-
worskiego na metropolitę ar-
chidiecezji lwowskiej obrządku 
łacińskiego, należało pokonać 
szereg trudności, które piętrzyły 
się w ostatnich latach XX wieku. 
Nie sposób wszystkich tych wy-
darzeń w sposób wyczerpujący 
omówić w niniejszych publika-
cjach. Niemniej jednak niektóre, 
jak się wydaje najbardziej zna-
czące, zostaną przypomniane ce-
lem lepszego zrozumienia, waż-
ności i heroiczności aktu papieża 
Jana Pawła II, przywracającego 
na nowo diecezje katolickie na 
Ukrainie oraz na całym terenie 
byłego Związku Radzieckiego.

Spotkanie Michaiła 
Gorbaczowa z papieżem 
Janem Pawłem II

Rok 1991 był rokiem przeło-
mowym i decydującym w funk-
cjonowaniu niepodległej Ukra-
iny. Zmiany na szeroką skalę 
dokonywały się od momentu 
dojścia w 1985 roku do władzy 

w ZSRR Michaiła Gorbaczowa 
i po jego wizycie 1 grudnia 1989 
roku u papieża Jana Pawła II. Wi-
zyta trwała około półtorej go-
dziny. Pierwszy sekretarz KPZR 
zaprosił Ojca Świętego do Związ-
ku Radzieckiego i zapowiedział 
nadanie wzajemnym relacjom 
„oficjalnego statusu”. W przemó-
wieniu stwierdził: „W Związku 
Radzieckim żyją ludzie wielu 
wyznań – chrześcijanie, muzuł-
manie, buddyści i inni – i wszy-
scy mają prawo do zaspokaja-
nia swych potrzeb religijnych. 
Wkrótce uchwalona zostanie 
w naszym kraju ustawa o wol-
ności sumienia. Do problemów 
pomiędzy państwem a różnymi 
Kościołami chcemy podchodzić 
w duchu humanizmu i demokra-
cji w ramach pierestrojki”.

Ojciec Święty podniósł w cza-
sie rozmowy z Michaiłem Gor-
baczowem kwestie konkretne, 
ale publicznie nie zaprezento-
wał swoich oczekiwań. Wyraził 
„zwiększone nadzieje dotyczą-
ce przyszłości wspólnot wiary”, 
także katolików wszystkich ob-
rządków. Radio Watykańskie 
określiło to wydarzenie jako 
„magiczny moment historii”. 

Również to niecodzienne 
zjawisko po raz pierwszy opi-
sano na łamach prasy komuni-
stycznej. „Lwowskaja prawda” 
z 3 grudnia 1989 podała obszer-
ny artykuł pt. „Mosty w stro-
nę pokoju”. Na podstawie relacji 
korespondentów agencji TASS 
szczegółowo opisano pobyt 
przewodniczącego Prezydium 
Rady Najwyższej Związku Ra-
dzieckiego Michaiła Gorbaczo-
wa we Włoszech, a szczególnie 
w Watykanie.

„Z pałacu delegacja uda-
ła się do Watykanu – pisano 
w Lwowskiej prawdzie – znaj-
dującego się w samym centrum 
włoskiej stolicy. Po raz pierw-
szy w historii to miasto-pań-
stwo, centrum rzymskoka-
tolickiego Kościoła odwiedza 
przewodniczący Prezydium 
Rady Najwyższej Związku Ra-
dzieckiego Michaił Gorbaczow.

Związek Radziecki nie 
utrzymuje stosunków dyplo-
matycznych z Watykanem, jed-
nak między dwoma państwami 
są podtrzymywane kontak-
ty. Dzisiejsze spotkanie miej-
scowa prasa określa jako jesz-
cze jedno świadectwo zmian 
na europejskim kontynencie, 
wzmocnienia stosunków mię-
dzy poszczególnymi państwa-
mi na skutek nowego myśle-
nia w sferze polityki aktywnej 
i konstruktywnej działalności 
Związku Radzieckiego.

Wizyta, którą tu jednogło-
śnie nazywają historyczną, 
zaczęła się o 11:00. Samochód 
radzieckiego przywódcy wjeż-
dża na teren Watykanu przez 
dzwonnicę bazyliki św. Pio-
tra na dziedziniec San Dama-
so, gdzie została wyszykowa-
na warta honorowa gwardii 
szwajcarskiej.

Michaił Gorbaczow udaje 
się na rozmowę z papieżem Ja-
nem Pawłem II, która odbywa 
się w cztery oczy bez tłumaczy 
(papież zna język rosyjski).

W osobnej sali odbyła się 
rozmowa sekretarza państwa 
Watykan A. Casaroli i A. Soda-
no z E. Szewarnadze, A. Jakow-
lewym i A. Łuńkowym.

Po zakończeniu rozmów pa-
pież Jan Paweł II i Michaił Gor-
baczow w sali biblioteki wy-
mienili ze sobą pamiątki. Głowa 
Kościoła rzymskokatolickie-
go wręcza pamiątkowe medale 
i odprowadza Gorbaczowa i Ra-
isę Gorbaczową, która też była 
obecna na rozmowie z papieżem.

Wizyta do centrum rzym-
skokatolickiego Kościoła za-
kończona. Korespondenci TASS 
zwrócili się do uczestników 
spotkania, aby skomentowali to 
ważne wydarzenie.

– Myślę – podał przewodni-
czący mediów Watykanu Na-
varro Vals, że ta wizyta zna-
czy wiele. Po pierwsze – jest 
uznaniem ze strony papieża 
tych zmian, które mają miej-
sce w Związku Radzieckim, 
a także tego, kto jest autorem 

Zmiany polityczne po 1991 roku i ich wpływ na sytuację religijną 
w archidiecezji lwowskiej
Nominacja dotychczasowego administratora apostolskiego 
w Lubaczowie biskupa Mariana Jaworskiego na metropolitę 
archidiecezji lwowskiej (cz. 1)

KARDYNAŁ MARIAN FRANCISZEK JAWORSKI

ARTYKUŁ WE „LWOWSKIEJ PRAWDZIE” O SPOTKANIU PAPIEŻA 
JANA PAWŁA II Z MICHAIŁEM GORBACZOWEM
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tych zmian. Po drugie wizy-
ta demonstruje wolę papieża by 
uczestniczyć w ogólnych stara-
niach o dobro człowieka, w któ-
rym też bierze udział sowieckie 
kierownictwo. Pierwsza wizyta 
radzieckiego przywódcy takiej 
rangi do Watykanu zapowiada 
ważne konsekwencje – posłu-
żą one dziełu budowania poko-
ju i wzmocnienia więzi między 
Watykanem a Związkiem Ra-
dzieckim – zauważył Navarro 
Vals. – Jesteśmy bardzo zado-
woleni z wizyty Michaiła Gor-
baczowa do Watykanu – za-
uważył Busardo di Martino. 
Kościół zawsze dąży do pokoju, 
my wszyscy pragniemy pokoju 
i mamy nadzieję, że teraz stanie 
się mocniejszy.

W następnym roku po tej 
wizycie została sfinalizowana 
nowa ustawa sowiecka o wy-
znaniach religijnych. W dniu 
15 marca 1990 roku przybył 
do Moskwy stały przedstawi-
ciel Stolicy Apostolskiej arcy-
biskup Francesco Colasuonno 
(1925–2003), a przy Watykanie 
zamieszkał ambasador sowiec-
ki Jurij Karłow. Był to pierwszy 
ambasador ZSSR przy Watyka-
nie w latach 1990–1995. Od 1995 
roku pracował we Włoszech jako 
przedstawiciel prezydenta Rosji 
w sprawach ekonomii.

Obchody Milenijne w 1988 
roku

Nie mniejsze też znaczenie 
miały milenijne obchody Chrztu 
Rusi w 1988 roku, celebrowane 
przez Kościoły wschodnie i Ko-
ściół katolicki. Z tej racji papież 
Jan Paweł II skierował 25 stycz-
nia 1988 roku list apostolski 
„Euntes in mundum”, w którym 
zapisał takie słowa: „Pełnia cza-
su przychodzi od Boga, ale przy-
gotowują ją ludzie i przychodzi 
dla ludzi przez ludzi. Dotyczy 
to pełni czasu w ogólnej ekono-
mii zbawienia, która ma swoje 
uwarunkowania ludzkie i swoje 
konkretne dzieje”. W kolejnym 
posłaniu papieskim „Magnum 
baptismi donum” 14 lutego 1988 
roku papież Jan Paweł II jesz-
cze bardziej podkreślał potrzebę 
odrodzenia Kościoła i wiary na 
terenie Ukrainy. Zawierzając tę 
sprawę opiece Maryi: „O Mat-
ko Pocieszenia, składam w Twe 
dłonie wszystkie wiekowe bóle 
i cierpienia, modlitwy i świa-
dectwo życia tylu Twoich dzie-
ci; Tobie zawierzam nadzie-
je i oczekiwania dziedziców 
Chrztu Rusi, którzy ufają, że za 
Twoim wstawiennictwem sta-
rożytny ród chrześcijański za-
zna blasku nowego rozkwitu”.

Główne uroczystości mile-
nijne zorganizowano w dniach 
12–18 lipca 1988 roku w Rzy-
mie. Tego jednak jubileuszu nie 
mogli świętować grekokatoli-
cy rozsiani na terenach ZSRR, 
toteż odbyły się one 10 i 11 
września 1988 w Polsce na Ja-
snej Górze. Był to pierwszy akt 
bratniej pomocy ze strony Pol-
ski, skierowany do Ukraińców. 
Wziął w nich też udział wraz 
z episkopatem Polski biskup 
z Lubaczowa Marian Jaworski, 
który nosił w sercu głębokie 
pragnienie nawiedzenia tere-
nów archidiecezji lwowskiej, 
pozostałej poza granicami PRL. 

Forma obchodów milenijnych 
chrztu Rusi była wzorowana na 
obchodach 1000-lecia chrztu 
Polski, obchodzonych w latach 
1965–1966.

Obchody milenijne chrztu 
Rusi na terenie Polski były 
gruntownie przygotowane przez 
prymasa Polski kard. Józefa 
Glempa. „Elementem wschod-
niego programu kard. Glem-
pa było inspirowane przez Jana 
Pawła II, zorganizowanie w hi-
storyczny przełom w relacjach 
z grekokatolikami stanowiący 
wstęp do normalizacji stosun-
ków między dwoma obrządkami 
katolickimi na Ukrainie” – pisał 
Andrzej Grajewski. 

Już 10 września 1988 roku na 
Jasną Górę obok prymasa Pol-
ski kard. Józefa Glempa przy-
byli liczni biskupi polscy, du-
chowieństwo greckokatolickie 
z Polski, Kanady i USA. Jubile-
uszowej uroczystości na Wałach 
Jasnogórskich dla przeszło 30 
000 grupy unitów przewodni-
czył kard. Myrosław Lubacziw-
skij. Odczytano okolicznościo-
wy telegram od papieża Jana 
Pawła II. Kardynał Lubacziwskij 
w języku polskim podziękował 
prymasowi za możliwość świę-
towania wielkiego jubileuszu na 
Jasnej Górze – „w miejscu dro-
gim Polakom, a zarazem tak nie-
odległym od Lwowa i Kijowa”.

Do tych wydarzeń 
nawiązał papież  
Jan Paweł II w czasie IV 
pielgrzymki do Ojczyzny 
w czasie przemówienia 
w dawnym kościele 
garnizonowym 
przekazanym dla 
potrzeb katedry 
greckokatolickiej 
w Przemyślu. Papież 
wówczas mówił: „Jakże 
serdecznie bym pragnął 
bracia i siostry, aby 
tamte jasnogórskie 
uroczystości Kościoła 
greckokatolickiego 
okazały się jeszcze 
pod jednym względem 
prorocze: aby Bóg 
raczył je przyjąć 
jako symboliczną 
pieczęć pojednania 
i prawdziwego 
braterstwa Ukraińców 
i Polaków. Tyle 
goryczy i udręki 
przeszły oba narody 

w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat. 
Niech to doświadczenie 
posłuży jako 
oczyszczenie, które 
ułatwi spojrzenie 
z dystansem na dawne 
spory, pretensje 
i wzajemne nieufności, 
a przede wszystkim 
ułatwi wzajemne 
przebaczenie dawnych 
krzywd. Dzisiaj 
dosłownie wszystko 
– a przede wszystkim 
wspólna wiara w Jezusa 
Chrystusa – wzywa do 
pojednania, braterstwa 
i wzajemnego 
szacunku; do szukania 
tego, co łączy. 
Wzniecanie dawnych 
nacjonalizmów 
i niechęci byłoby 
działaniem przeciwko 
chrześcijańskiej 
tożsamości; byłoby 
również rażącym 
anachronizmem, 
niegodnym obu wielkim 
narodów. O jakże 
serdecznie pragnę, aby 

się wzajemnie miłowali 
katolicy obydwóch 
obrządków!”.

Kardynał Józef Glemp i jego 
misja wschodnia

W dziele odrodzenia struktur 
Kościoła katolickiego na Wscho-
dzie znaczące zasługi posiadał 
również prymas Polski kard. Jó-
zef Glemp, który przez wiele lat 
realizował misję odrodzenia re-
ligijnego w ZSRR, prowadzoną 
przez papieża Jana Pawła II. 

Szerokim echem w Europie 
odbił się wywiad kard. Glempa 
dany i opublikowany 4 lutego 
1987 roku dla sowieckiego ty-
godnika „Literaturnaja Gazieta”. 
Był to pierwszy głos katolickie-
go hierarchy, skierowany do so-
wieckiego czytelnika. Następnie 
od 7 do 14 czerwca 1988 wziął 
udział w obchodach milenijnych, 
zorganizowanych przez Kościół 
prawosławny w Moskwie. 

W moskiewskich uroczy-
stościach na terenie klasz-
toru Daniłowskiego prymas 
Glemp wygłosił przemówienie, 
a 14 czerwca udał się do Kijowa, 
gdzie dał wyraz przekonaniu, 
czemu początki chrztu Rusi na-
leży upatrywać w Kijowie. 

W Kijowie w towarzystwie 
kardynałów Johna O`Connora 

z Nowego Jorku, Lászla Paskaia 
z Ostrzyhomia i Johannesa Wil-
lebrandsa wziął udział w ofi-
cjalnej akademii w Teatrze im. 
Tarasa Szewczenki, a także na-
wiedził Ławrę Peczerską. 

Najważniejszym w tej wizycie 
było przeprowadzenie 8 czerwca 
1988 roku rozmowy z Konstan-
tynem Charczewem, przewod-
niczącym Rady ds. Religii przy 
Radzie Ministrów Związku Ra-
dzieckiego. W trakcie rozmowy 
prymas upominał się o możli-
wość zorganizowania opieki 
duszpasterskiej nad katolikami 
mieszkającymi w ZSRR. Od tego 
czasu zwiększyła się liczba du-
chowieństwa przybywającego 
na tereny ZSRR z Polski.

Powrót hierarchii w ZSRR
Przełomowym był też akt pu-

blicznego ogłoszenia 25 sierp-
nia 1989 roku pierwszego ar-
cybiskupa na terenie Związku 
Radzieckiego ks. Tadeusza Kon-
drusiewicza (ur. 1946) jako bi-
skupa i administratora apo-
stolskiego diecezji mińskiej 
i ordynariusza dla katolików na 
Białorusi. Następstwem działal-
ności Stolicy Apostolskiej i nun-
cjusza Colasuonno w Związku 
Radzieckim było ukonstytuowa-
nie hierarchii katolickiej na Bia-
łorusi. W dniu 13 kwietnia 1991 
roku papież Jan Paweł II bullą 
„Iam pridem” utworzył diecezję 
w Grodnie oraz w nowych grani-
cach państwowych także diece-
zję pińską. Na metropolitę powo-
łał wieloletniego więźnia łagrów 
ks. prałata Kazimierza Świątka 
(1914–2011) z Pińska. Biskupem 
w Grodnie został ks. Aleksander 
Kaszkiewicz (ur. 1949), proboszcz 
z Wilna. Podobnie w tym samym 
dniu papież zamianował trzech 
administratorów apostolskich: 
dla Rosji europejskiej – biskupa 
Tadeusza Kondrusiewicza z re-
zydencją w Moskwie, dla Sybe-
rii – jezuitę ks. Józefa Wertha (ur. 
1952) z siedzibą w Nowosybirsku 
i dla republik muzułmańskich – 
marianina ks. Jana Pawła Lengę 
(ur. 1950).

Bardzo też ważnym wydarze-
niem było porozumienie przed-
stawiciela Episkopatu Polski bpa 
Jerzego Dąbrowskiego z Radą 
ds. Religii przy Radzie Najwyż-
szej ZSRR w Moskwie, zawarte 
w 1990 roku, dotyczące pomocy 
duszpasterskiej dla katolików na 
Białorusi. Na jego podstawie 50 
kapłanów z Polski mogło się udać 
w tym roku do pracy w pozba-
wionych kapłanów parafiach. 
Była to odpowiedź na płynące 
z tych parafii wielokrotne proś-
by o przysłanie z Polski kapła-
nów. Takie petycje były również 
kierowane z innych republik 
ZSRR, w tym Ukraińskiej Repu-
bliki Radzieckiej.

Wszystkie te wydarzenia 
w aspekcie religijnym nie mogły 
nie wpłynąć na zmianę sytuacji 
społecznej na Ukrainie, a tym 
samym na odrodzenie Kościo-
ła łacińskiego w jej obszarach. 
Zwłaszcza, że do czasu odnowie-
nia stosunków dyplomatycz-
nych, jakie miały miejsce w 1992 
roku pomiędzy Stolicą Apostolską 
a Ukrainą, sprawami Kościoła na 
Ukrainie i jego odrodzeniem zaj-
mował się nuncjusz apostolski ar-
cybiskup Francesco Colasuonno.KARD. JÓZEF GLEMP W CZASIE MISJI WSCHODNIEJ

KARD. JÓZEF GLEMP, SPOTKANIE Z WIERNYMI W ZWIĄZKU 
RADZIECKIM
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Wojna (część 7)

TEKST I ZDJĘCIA 
DMYTRO ANTONIUK

Czernihów: trudna droga 
14 kwietnia 2022 r.

Czas odwiedzić Czernihów. Wiem, że 
główny most nad Desną na drodze E95 
został zniszczony, ale wiem też, że na ob-
wodnicy tego miasta jest drugi, a o jego 
zniszczeniu nic nie słyszałem. Z nadzieją, 
że tam przejadę, wybieram się zwykłą 
drogą, którą kilkadziesiąt razy jeździłem 
do ulubionego Czernihowa. Podróż trwała 
zwykle maksymalnie dwie godziny.

Browary na północ od Kijowa, pod 
którymi toczyły się walki, dzięki Bogu, nie 
zostały zniszczone. Ale im dalej na północ, 
tym więcej spalonych domów. Szczególnie 
źle w Zalesiu. Wróg dotarł tu z sumskiego 
obwodu. Na początku lutego zakończono 
budowę przejścia podziemnego pod au-
tostradą, lecz teraz zostało wysadzone 
w powietrze. Musimy ominąć asfalt polną 
drogą. Tego się boję, bo jest już wiele do-
niesień, że to właśnie w tych miejscach 
miejscowi trafiali na miny. Jednak kilka sa-
mochodów wjechało przed nami na polną 
drogę i ja też skręcam, starając się nadą-
żyć w ślad za nimi.

Znowu jesteśmy na autostradzie. Kilka 
kilometrów dalej skręt do miejsca, w któ-
rym znajduje się dacza rodziców mojej 
żony. Nie odważą się tam jeździć, choć bar-
dzo za nią tęsknią, bo znowu – mogą być 
miny. Orkowie zostawiają granaty zwy-
kłym ludziom w pralkach, w szufladach, 
nawet w pianinie pewnej dziewczyny, 
która przed wojną zdobywała nagrody na 
konkursach muzycznych. Najważniejszym 
zadaniem dla nas wszystkich jest teraz 
przetrwanie.

Naprawdę kocham Czernihowszczy-
znę, jej wyjątkową atmosferę, jej historię 
i wiele zabytków, które przetrwały po-
mimo bolszewików, dlatego cieszę się, że 
ponownie mogę zobaczyć barokową świą-
tynię Narodzenia NMP w Kozelce i kościół 
Świętej Trójcy architekta Hryhorowycza-
-Barskiego w Lemeszach. Orkowie tu nie 
dotarli. Chyba nie mieli czasu. Wrzucili 
wszystkie swoje siły na okrążenie Kijowa 
i Czernihowa. Dlatego wszystko wydaje 
się być takie samo jak przed 24 lutego.

Jednak nasza zwykła droga kończy się 
w Kiptiach. W punkcie kontrolnym wojsko 
pyta nas (znowu mój przyjaciel M. jest ze 
mną), dokąd jedziemy. Kiedy słyszą, że 
do Czernihowa, każą zawrócić – zniszczo-
no również drugi most na Desnie. Trzeba 
mocno nadłożyć drogi z powrotem do Ko-
zelca i dalej, przez Osterz, by wyjechać na 
starą szosę czernihowską. Jest stara pod 
każdym względem. Łatki asfaltowe na 
niekończących się dołach, zerwane teraz 
przez ciężarówki powodują, że szybka jaz-
da tutaj jest bardzo niebezpieczna. Rząd 
planował już w tym roku remont drogi, ale 
na razie nie wiadomo kiedy to będzie moż-
liwe. Doły są po prostu okropne i czasami 
wleczemy się z prędkością 20–30 kilome-
trów na godzinę.

W Smołynie znowu nie wpuszczono 
nas bezpośrednio do Czernihowa, chociaż 
przekroczyliśmy już Desnę pod Ostrzem. 
Dalej kolejny, mniejszy, ale też zniszczony 
most. Musimy zrobić jeszcze większy hak 
w kierunku Sławutycza, ku północy. Szlak 
biegnie przez las i nie mogę nazwać go 
drogą. W latach 60. zapewne wojsko ukła-
dało tu płyty betonowe, niedbale je dopa-
sowując; na manewry jeździły tędy czołgi. 
Jazda samochodem osobowym po tych 
dołach, z których wystają zbrojenia, to 
pewna śmierć. Poruszamy się jeszcze wol-
niej. Przed nami i za nami liczne ciężarówki 

i autobusy z pomocą humanitarną. Wydaje 
się, że to jedyna droga z Ukrainy do Czerni-
howa i na północ regionu. Widziałem jako 
kierowca wiele okropnych ukraińskich 
dróg, ale ta z pewnością znajdzie się w wa-
runkowej Top-3.

W końcu jesteśmy na normalnym as-
falcie. Sławutycz pozostaje po lewej stro-
nie. Mieszka tam wielu moich znajomych 
ze strefy czarnobylskiej. Dwa tygodnie 
temu w mieście były orki. Powiedziano mi, 
że moskale zabili kilku żołnierzy z obrony 
terytorialnej, zajmując nasze punkty kon-
trolne na wyjazdach z miasta. W samym 
Sławutyczu ludzie protestowali prze-
ciwko okupacji, więc otworzyli do nich 
ogień. Kilku zostało rannych, niektórzy 
zginęli. Mówi się, że wśród okupantów 
byli nie tylko moskale, ale także Białoru-
sini. Granica z Białorusią jest stąd na rzut 
beretem, akcent naszych północno-za-
chodnich sąsiadów jest znany wszystkim. 
Mówi się, że żołnierze ci nie mieli znaków 
rozpoznawczych.

Do Czernihowa zbliżamy się od zacho-
du. Po przekroczeniu obwodnicy trafiamy 
na pole bitwy: okopy po obu stronach dro-
gi, leje po wybuchach, spalone i rozwalone 
domy prywatne, wycięte wielkie drzewa, 
zniszczony sprzęt. Wydaje się, że nasza 
armia broniła tutaj miasta. W samym 
Czernihowie widzimy zniszczone warsz-
taty fabryki, zniszczony wieżowiec. Ale im 
dlej do centrum – tym mniej zniszczeń. Je-
steśmy mile zaskoczeni: w wiadomościach 
podawano, że miasto zostało zniszczone 
w 70%, ale na szczęście tak nie jest.

Jedziemy najpierw na stadion. Znajdo-
wał się tam piękny neogotycki budynek 
Biblioteki dla Młodzieży. Został zbudowa-
ny w XIX wieku przez ukraińskiego właści-
ciela ziemskiego i wielbiciela kozackiej hi-
storii Wasyla Tarnawskiego jako pierwsze 
muzeum starożytności. Zarówno stadion, 
jak biblioteka zostały w marcu zbombar-
dowane przez rosyjskie samoloty. Elewa-
cja budynku wydaje się nienaruszona, ale 
od tyłu nie ma ścian ani dachów. W pobliżu 
znajduje się ogromny lej. Uszkodzone rega-
ły z książkami i pozostałości starych su-
fitów można zobaczyć przez rozbite okna. 
Bardzo mi przykro z powodu tego budyn-
ku. Zawsze lubiłem na niego patrzeć, gdy 
byłem w Czernihowie.

Na środku boiska stadionowego – gi-
gantyczny dół – spadła tu jedna z bomb 
lotniczych. Kolejna trafiła na trybunę, któ-
rej już nie ma. Jej ruiny są już rozbierane 
przez koparki. Przeczytałem gdzieś, że 
jeden z portugalskich klubów pilkarskich 
obiecał po zwycięstwie całkowicie odbu-
dować stadion.

Udajemy się na wschodnią stronę 
miasta. Widzimy zrujnowany firmowy 

sklep sprzedający przed wojną świetne 
lokalne piwo. Jest spalony, a im dalej – 
tym większe zniszczenia. Ogień wroga 
skoncentrowany był na wieżowcach. Oto 
spalony supermarket materiałów budow-
lanych Epicenter (zobaczę taki sam jutro 
w Buczy). Prawie nie ma ludzi, wiatr wieje 
wśród zgliszcz. Wydaje się, że dalej w są-
siedztwie nie ma ani jednego całego okna. 
Wracamy do centrum.

Pod zniszczonym kinem przy placu 
Czerwonym spotykamy parę: mężczy-
znę i kobietę. Podobnie jak my, patrzą na 
okaleczony budynek. Mówią, że cały czas 
byli w Czernihowie. Teraz bardzo czekają 
na ponowne doprowadzenie prądu, gazu 
i wody. Jak dotąd nic nie działa. Mówią, że 
w sklepach, które są czynne, nie ma zbyt 
wielu produktów, więc wszyscy chodzą na 
bazar, jak za dawnych czasów. Znów stał 
się sercem miasta.

Spacerujemy wzdłuż Dytyńca, gdzie 
znajdują się najstarsze cerkwie z czasów 
Rusi Kijowskiej. Bez zniszczeń. Na szczę-
ście. Natomiast odłamki min porysowały 
ściany kościoła św. Katarzyny, który za-
wsze był pierwszym widzianym w drodze 
z Kijowa. Ale mieszkańcy Czernihowa już 
spokojnie siedzą na ławkach obok świą-
tyni, patrząc na most dla pieszych nad 
Desną, a wokół nich z ziemi, jeszcze nie-
śmiało, ale obficie przebijają się posadzone 
jesienią kwiaty. Życie powraca.

Odłamki uszkodziły również stare mury 
obronne klasztoru Jeleckiego z XII wieku. 

Dwie miny zniszczyły mieszkania w sąsied-
nim pięciopiętrowym budynku. Ich wnętrze 
zieje dziurami wyrwanymi w ścianie. Są-
siednie okna są już zabite sklejką.

Mam szczęście, że był ze mną przy-
jaciel. Jechałem do Czernihowa zamiast 
zwykłych dwóch godzin – cztery i w do-
datku straszną drogą, więc nieco mniej 
czasu na powrót. Teraz zmienił mnie za 
kierownicą. Podjeżdzamy do Lebiediówki, 
która znajduje się nad tzw. morzem kijow-
skim. Przed nami ukazuje się łagodne lu-
stro wodne, nad którym zachodzi słońce. 
Wysiadamy z samochodu. Po dzisiejszych 
okropnościach jest to pod każdym wzglę-
dem powiew świeżego powietrza, po-
wiew piękna, które wciąż jest obecne. Po 
przeciwnej stronie zbiornika znajduje się 
domek letniskowy rodziców mojej byłej 
żony. Chodziliśmy tam z córką popływać, 
wpatrywaliśmy się w wodę. Gdzieś tutaj 
mój ojciec spotykał wschód słońca po 
balu maturalnym, kiedy właśnie powstało 
to kijowskie „morze”. Wodoloty latały tą 
drogą wodną, transportując kijowian do 
Czarnobyla, Prypeci i Czernihowa. Ale 24 
lutego nad tą powierzchnią nasi żołnierze 
zestrzelili dwa wrogie helikoptery, które 
leciały na lotnisko w Hostomelu. I znowu 
jest cicho.

Bucza, Irpiń: de profundis 
15–16 kwietnia 2022 r. 

Dziś wreszcie dotarłem do Buczy 
i Irpinia. Wcześniej, by tu dotrzeć, 

przekraczałem tylko przez (zbombardo-
wany) most do Hostomela. Ale najpierw 
udaję się do Horenycz, gdzie dzięki życz-
liwość wolontariuszki O. przekazuję dla 
leciwej pani Niny i jej męża leki. Niesienie 
pomocy ludziom mieszkającym pośród 
ruin to szczególne uczucie. W takich chwi-
lach wiesz, że nie marnujesz czasu i robisz 
coś dobrego. Do Moszczuna, jak i ostatnim 
razem, nie wpuszczają: prawdopodobnie 
dużo min. Więc jadę do Buczy.

Wiem, gdzie jest nowa cerkiew, na 
której terenie pochowano wiele ofiar mo-
skiewskich okupantów. Po drodze poje-
dyncze zniszczone domy, ale nie tak dużo 
jak sobie wyobrażałem. Francuscy krymi-
nalisci pracują na miejscu, aby nam pomóc. 
Właśnie zakończyli kolejny etap ekshuma-
cji. Kolejna ilość ciał została już wywiezio-
na. Widzę tylko pusty dół. Mimo to widok 
jest wciąż przerażający.

Na ulicy Wokzalnej, gdzie znajdowa-
ły się piękne, zadbane domy prywatne 
– same ruiny. W lutym zniszczono tu ko-
lumnę sprzętu kadyrowców i zginął tam 
jeden z ich dowódców. Spalony sprzęt 
wroga został już usunięty, ale na chodni-
kach wciąż leżą części rosyjskiego mundu-
ru, szewrony. Czuję obrzydzenie na samą 
myśl dotknięcia czegoś takiego.

Pobity przez pociski most, za którym 
od razu Irpiń. Walki miały tu miejsce na 
początku marca. Wygląda na to, że znisz-
czeniu uległy prawie wszystkie budynki 
– prywatne i apartamentowce. Nieco dalej 
– dom kultury i stadion zostały całkowicie 
zniszczone.

Irpiń zawsze był moim ulubionym mia-
stem pod Kijowem. Idę do jednego z jego 
parków, który rok temu tak bardzo lubi-
łem. Jest mniej lub bardziej nienaruszony, 
ale wszystko wokół jest roztrzaskane. 
W pobliżu stoi wypalony blok całkiem no-
wej kamienicy. Mój przyjaciel i ja widzieli-
śmy już coś podobnego w Hostomelu.

Skala zniszczeń przeraża szczególnie 
w Irpiniu. Wydaje się, że nie ma ulicy, na 
której nie byłoby ruin. A do lutego miesz-
kało tu ponad sto tysięcy osób.

Jestem w centrum. Razem z żoną prze-
skakiwaliśmy fontannę na tym placu, 
z której nagle tryskały strumienie wody. 
Wokół biegały wtedy mokre i wesołe 
dzieci, ich rodzice jedli lody, grała muzy-
ka. Teraz panuje niezwykła,  straszliwa 
cisza. Oprócz mnie na dużym placu jest 
tylko jeden staruszek, który powoli idzie 
w moim kierunku. Podchodząc, mówi na-
gle: „Hello”. Nie spodziewając się spotkać 
tu obcokrajowca, odpowiadam po ukraiń-
sku „Dzień dobry”. Zamyślony staruszek 
rusza dalej. Słychać tylko skrzypienie 
ramy wybitego okna w jednym z uszko-
dzonych okolicznych domów…

Następnego dnia znów jestem w Buczy 
i Irpiniu. Z Krakowa przybyła pomoc hu-
manitarna, której większość otrzymały 
organizacje wolontariackie w Kijowie i ma 
być przekazana dalej. My zaś, razem z rad-
nym krakowskim Łukaszem Wantuchem 
i jego towarzyszami, jedziemy do tych 
miasteczek, które w ostatnim czasie stały 
się symbolem grozy. Zostałem po prostu 
poproszony o pokazanie, co i jak.

W cerkwi w Buczy spotykamy du-
chownego prawosławnego – ojca Andrze-
ja. Opowiada, jak ciała torturowanych 
i zabitych leżały tygodniami na ulicach 
miasta; ludzie na własne ryzyko brali wóz-
ki w zbombardowanym supermarkecie 
Epicenter i zabierali je na teren cerkiewny, 
grzebiąc zwłoki w dwóch dużych dołach.

W tej chwili trwa ekshumacja. Pod-
chodzimy blisko dołu i widzimy w oddali 
białe worki. Część na ziemi, część na cię-
żarówce. Samych ciał nie widzimy, ale już 
bardzo wyraźnie czujemy, że to one – ten 
słodki odór trupi nie pomyli się z żadnym 
innym. Ojciec stoi obok nas z odkrytą 
głową w strugach deszczu i opowiada te 
straszne historie. W jego oczach widzę 
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pytanie: „Czy rozumiesz, jakimi piekielny-
mi potworami mogą być ludzie?” Bardzo 
mnie o tym przekonuje panujący wokół 
odór. Patrzę na kapłana, który ma głosić 
dobroć i miłość bliźniego, ale po przejściu 
tego wszystkiego, po prostu nie wyobra-
żam sobie, jak będzie mógł robić to dalej…

Jednak przynajmniej w tym dniu jestem 
gotów znów na chwilę uwierzyć w warto-
ści chrześcijańskie. Polacy mają telefon 
starej pani Ludmiły w Irpiniu. Przywiezli 
jej całe pudełko leków na cukrzycę. Kiedy 
się spotykamy, kobieta może tylko ze łza-
mi powiedzieć: „Dziękuję, dziękuję”. Moi 
towarzysze obejmują ją, uspokajają, jak 
tylko mogą. To jeden z najpotężniejszych 
przejawów człowieczeństwa, jaki kiedy-
kolwiek widziałem. Bez tego byłoby dla 
mnie wszystko bardzo ciężkie dziś i w naj-
bliższych dniach. Dlatego i ja, z całego ser-
ca, dziękuję. 

Droga do strefy 
Czarnobylskiej:  
mosty tymczasowe 
19 kwietnia 2022 roku

Możesz przestać pracować jako prze-
wodnik w Czarnobylu, ale nie przestanie 
cię tam ciągnąć. Wsiadam więc do samo-
chodu i tym razem sam (i to był mój błąd!) 
ruszam w drogę, którą przejechałem setki 
razy, zabierając turystów, aby pokazać 
skutki katastrofy spowodowanej przez 
człowieka w kwietniu 1986 roku. Uczucia 
są dość surrealistyczne: bardzo niezwykły 
jest widok wiosek i lasów postrzelanych 
i zniszczonych przez orków.

Wojna przypomina o sobie po raz 
pierwszy w drodze z wioski Luteż. Za pu-
stą stacją benzynową samochody skręcają 
w prawo, przez las. Nigdy tu nie byłem. To 
objazd zniszczonego mostu przez Irpień. 
Ale w takim razie musi być przeprawa 
przez tamę. Irpień, podobnie jak Teteriw, 
padł ofiarą komunistów w latach 60., kie-
dy zbudowano tu zbiornik wodny, tzw. Mo-
rze Kijowskie. Jego poziom został podnie-
siony ponad koryta rzek, i aby mogły dalej 
płynąć do Dniepru, gigantyczne pompy 
pompowały do niego wodę z Irpienia i Tete-
rewa. Moskale przeszli ostatnią rzekę (nasi 
most nie zdążyli wysadzić), ale Irpień ich 
zatrzymał. Mieszkańcy Demidowa (wioski 
po północnej stronie rzeki) zniszczyli tamę 
i woda częściowo zalała ich własną wio-
skę, ale zatrzymała wroga.

Podjeżdżam pod tamę w kolumnie 
innych samochodów. Postrzelane są nie 
tylko konstrukcje betonowe, ale także la-
tarnie – tak gęsty był tutaj ogień. Wysa-
dzono tamę, ale zrobiono już tymczasowy 
przejazd.

W Demidowie jadę do zoo „12 miesię-
cy”. W marcu czytałem przerażające wia-
domości, że zwierzęta, których nie można 
było wywieźć i nakarmić, umierały z gło-
du i ostrzałów. Na zewnątrz wszystko wy-
gląda jak dawniej, ale samego terenu nie 
widzę, bo wejście jest zamknięte. Stróże 
radzą skontaktować się z właścicielem, 
ale nie mam czasu. Dość powiedzieć, że 
większość zwierząt przeżyła.

Najbardziej ofiarny Demidow nie miał 
tyle szczęścia: woda jest wszędzie. Oku-
panci zabili też wielu mieszkańców wsi.

Dalej na trasie – Dymer. Do lutego było 
to ładne miasteczko, w którym lokalna spo-
łeczność kilka lat temu samodzielnie wy-
remontowała wszystkie ulice i miała kilka 
dobrze prosperujących przedsiębiorstw. 
Jedno z nich – Viknaland, produkowało pla-
stikowe okna i wyglądało bardzo nowocze-
śnie. Widzę, że jedna z hal przedsiębiorstwa 
spłonęła, a budynek administracyjny został 
uszkodzony wskutek ostrzału armatniego.

Za Dymąerem – cała masa spalonego 
sprzętu. Sądząc z tego, że jest skierowany 
do Kijowa, mam nadzieję, że to złom wro-
ga. Znaki identyfikacyjne nie są widoczne 
– wszystko doszczętnie zniszczone przez 
ogień.

W centrum Katiużanki jest też dużo 
spalonego sprzętu. W ziemi widać kapo-
niery, w których stały transportery opan-
cerzone lub czołgi, wiele ogrodzeń w po-
bliżu domów zostało zniszczonych – wróg 
ustawił swoje samochody tuż przy oknach 
okolicznych domów. Za wsią przepływa 
malownicza rzeka Zdwiż. Mostu nie ma, 
ale jest już tymczasowy objazd, który koń-
czy się pontonem. Nigdy nie przekracza-
łem przeszkód wodnych tymczasowymi 
mostami wojskowymi i to doświadczenie 
podnosi nieco adrenalinę. Nie wyobrażam 
sobie, jak w pierwszych dniach po okupa-
cji przyjechała do strefy czarnobylskiej 
ciężarówka z humanitarną pomocą moich 
polskich przyjaciół-wolontariuszy. Nie 
było jeszcze wtedy nowych przepraw.

Dalej wzdłuż drogi widzę wszędzie spalo-
ne resztki sprzętu, a po obu stronach asfaltu 
okopy wroga. O ich przynależności do mo-
skali świadczą charakterystyczne porozrzu-
cane gdzieniegdzie zielono-białe papierowe 
paczki z żywnością dla wojska z namalowaną 
gwiazdą. Jest ich po prostu mnóstwo.

Przed Iwankowem zatrzymuję się 
obok wspaniałej (przed wojną) kawiarni 
„Żurawli”. Zawsze była tam pyszna kawa 
i jedzenie. Widzę ludzi usiłujących załatać 
ogromną dziurę w ścianie budynku. Nie 
chcą mnie wpuścić do środka: „Moskale 
wszystko tam wywrócili do góry nogami, 
napaskudzili wszędzie”. Po drugiej stronie 
ulicy znajduje się hotel. Spalony. Drzwi 
zamknięte, z napisami „miny”. Żołnierze 
obok twierdzą, że właściciel mógł sam 
to napisać, aby szabrownicy nie rozkradli 
reszty.

Kolejny pontonowy most przez Teteriw 
i oto jestem w Iwankowie. Zamierzam od-
naleźć muzeum krajoznawcze, w którym 
znajdowały się obrazy Maryi Pryjmaczen-
ko – genialnej artystki o niepowtarzalnym 
stylu. W lutym podczas ostrzału miasta 
muzeum spłonęło. Ochronie udało się jed-
nak wynieść przynajmniej część obrazów 
artystki i ukryć je do czasu wyzwolenia 
Iwankowa. Muzeum jest doszczętnie spa-
lone, ale stoi nadal w pięknej historycznej 
części miasta – na wzgórzu Zamkowym. 
W pobliżu olbrzymie stare dęby, park, bez-
troskie koty biegające dookoła.

Sam Iwanków również ucierpiał od 
ostrzałów. Zacięte walki toczyły się na 
jego północno-zachodnich obrzeżach, 

gdzie znajduje się duże skrzyżowanie dróg 
z rondem i betonowym jajem pośrodku. Tu-
taj wszystko jest zupełnie czarne od ognia. 
Pod nogami fragmenty pocisków, łusek 
i amunicji różnych kalibrów. Mówi się, że 
nasze wojsko broniło tu miasta. To rondo 
było miejscem pierwszej prawdziwej bi-
twy z rosjanami przybyłymi z Białorusi.

Asfalt dalej w stronę Czarnobyla jest 
straszliwie pobity, trzeba jechać bardzo 
ostrożnie. Planuję dostać się do punktu 
kontrolnego Dytiatki, bo nie mam specjal-
nego zezwolenia na wejście do Strefy, któ-
re jest teraz wymagane.

W małej wiosce Choczewa zniszczono 
kolejny most. Konieczny jest objazd polną 
drogą. Jadę, zawsze myśląc o możliwych 
minach. Przede mną nikogo nie ma. W koń-
cu jestem na asfalcie. Ale co to jest? Jakiś 
dziwny dźwięk w samochodzie i jedzie 
jakoś wolniej. Wychodzę: przebita opona. 
Ok, założę zapasową. Nigdy tego nie robi-
łem w tym aucie, ale mam doświadczenie 
z innymi. Klucz dołączony do koła zapaso-
wego nie chce jednak odkręcać śrub mocu-
jących koła. Ale widzę, że niby już obraca. 
Tylko tego mi teraz brakowało! 

Mam szczęście. Autobus z wolontariu-
szami zatrzymuje się po kilku minutach 
w pobliżu. Wiozą pomoc do Dytiatek z Wo-
łynia. Bardzo interesują ich moje historie 
o Strefie. Tylko dzięki nim i ich narzędziom 
można koło wymienić. Problem jednak nie 
znika. Opona zapasowa jest w połowie na-
pompowana, i wydaje się, że moja pompa 
elektryczna też się zepsuła. Radzą mi wra-
cać do Iwankowa. Słusznie: jest już szes-
nasta, niedługo zrobi się ciemno. Bardzo 
dziękuję i powoli wracam do miasta, nie 
docierając do Dytiatek.

Szczęście znów mi się uśmiecha. 
W pobliżu centrum widzę montażownię 
opon, na której obsługują jakiegoś jeepa. 
Właściciel samochodu daje mi miejsce: 
„Jestem tutejszy, a ty, sądząc po rejestra-
cjach, jeszcze wracasz do Kijowa”. Podczas 
naprawy opony i pompy (bardzo dziękuję!) 
rozmawiam z kierowcą. Mówi, że cały 
czas był w Iwankowie i zabierał swoich 
mieszkańców na kontrolowane przez nas 
terytorium. Nasi wojskowi nie zdążyli 
wysadzić mostu nad Teteriewem, bo nie-
przyjaciel siedział im na ogonie. Natomiast 
wielu uciekających moskali pobito grada-
mi i bajraktarami,.

Właściciel warsztatu opon napra-
wia koło i też mówi, że w Iwankowie 
byli białorusini. „Cóż my, nie odróżni-
my ich akcentu od moskalskiego?” Byli 
też buriaci, którzy torturowali i zabijali 
miejscowych. „Rozstrzelano dwudziestu 
naszych mieszkańców”. Okupanci byli 
zaskoczeni, że ludzie w domach mają 
ciepłą wodę i toaletę. „Dopóki rosja jest 
taka, jaka jest, nie będziemy mieć poko-
ju. Musimy ją zniszczyć” – mówi i zakłada 
naprawione koło. Dzięki tym ludziom za 
dwie godziny jestem w domu.

Droga na zachód: Aidar 
21–22 kwietnia 2022 roku 

Zadzwonił mój polski przyjaciel P. Po-
wiedział, że ostatnio w drodze z Kijowa, 
we wsi Buzowa, koło rozwalonego domu 
wziął ze sobą rannego psa. Gospodarzy nie 
było w pobliżu i nikt nie wie, gdzie są. Zo-
stawił go w klinice weterynaryjnej w Kijo-
wie. Teraz prosi o przywiezienie go na gra-
nicę pod Wołodymyrem Wołyńskim. Chce 
go zabrać do siebie. Cóż, wiozłem już z nim 
ludzi z mojego miasta, ale nigdy jeszcze do-
rosłego psa.

W klinice otrzymuję paszport zwierzę-
cia ze stemplem szczepienia. Teraz może 
przekroczyć granicę. Za jakiś czas przy-
prowadzają samego Aidara. Duży kundel 
w kolorze kawy z mlekiem. Jest spokojny 
i przyjazny wobec personelu kliniki. Dosta-
ję długą smycz i wychodzę na zewnątrz. 
Jest ranek i Aidar musi wykonać całą swo-
ją pracę – przed nami długa droga.

Jedziemy. Pies, na którego czole widzę 
zagojoną, ale świeżą jeszcze ranę, jest wy-
raźnie zaniepokojony. Piszczy i nie znajdu-
je sobie miejsca. Przeskakuje z tylnego sie-
dzenia na przednie, próbując nawet stanąć 
mi łapami na kolana. Staram się go uspo-
koić. Oczywiste jest, że nigdy nie jeździł 
samochodem. Próbuję go nakarmić – nie 
je. Pije trochę wody. Na stacji benzynowej 
kupuję hot doga, którego zjada.

Zatrzymujemy się na polu, przy dro-
dze. W klinice powiedzieli, że takie prze-
rwy należy robić co kilka godzin. Aidar 
wyrywa się (nie zdążyłem przypiąć mu 
smyczy) i wybiega z auta tuż na drugą 
stronę autostrady. Samochody hamują na 
czas, a ja krzyczę i macham ręką. Pies jest 
przestraszony i siada na trawie. Mówię 
mu, żeby już tego nie robił.

We Włodzimierzu przyjaciel zarezer-
wował dla nas w hotelu jednoosobowy 
pokój. Psy zwykle nie są tu przyjmowane 
(zwłaszcza takie duże), ale nas wpuszcza-
ją. Na dworze padało, łapy psa są ubrudzo-
ne. Staram się umyć go pod prysznicem, co 
mi się, szczerze mówiąc, niezbyt udaje. 
Nasypuje Aidarowi karmę. Teraz chrupie 
ją łapczywie. Wreszcie. Sam też jestem 
głodny. Mówię mu, żeby zachowywał się 
grzecznie, nie szczekał i nie wskakiwał na 
łóżko. Zostawiam psa siedzącego na pod-
łodze. W recepcji podaję numer komórki, 
na wszelki wypadek.

Wracam po kilku godzinach. Aidar, 
który już poleżał sobie na moim łóżku 
(widać ślady), spotyka mnie, machając 
radośnie ogonem i siedząc na parapecie 
z widokiem na miasto. Wskoczył tam 
oczywiście z łóżka. To wszystko bar-
dzo mnie bawi. Miałem w dzieciństwie 
owczarka niemieckiego i kocham duże 
psy. Dzięki przyjacielowi trochę się od-
najduję w tamtych szczęśliwych dniach. 
Przed pójściem spać spacerujemy po mie-
ście, po czym znowu nie mogę porządnie 
umyć Aidarowi łapy.

Przyjaciel P. w końcu przybywa. Z po-
czuciem wykonanego obowiązku i trochę 
ze smutkiem oddaję mu Aidara, wspomi-
nając szczeniaka rottweilera uratowanego 
z córką w lutym, który teraz dość urósł 
i mieszka u dobrych ludzi.

Postanawiamy zrobić jeszcze jedną 
ważną rzecz. Skoro tu jesteśmy, chcemy 
pojechać i zapalić biało-czerwone i żół-
to-niebieskie znicze na grobach Polaków, 
którzy tu zginęli w 1943 roku. Będzie to 
(przede wszystkim z mojej strony, jako 
Ukraińca) bardzo ważny gest wdzięczno-
ści wobec Polski za obecną pomoc i wspar-
cie. Może to pomoże choć trochę zagoić 
nasze wspólne rany.

Po zakupie zniczy udajemy się do są-
siedniej wsi Werba, gdzie na grobie za-
bitych Polaków stoi krzyż. Uzbrojony 
żołnierz zatrzymuje nas na punkcie kon-
trolnym przy wejściu do wsi i dowiedziaw-
szy się o celu naszego przyjazdu, mówi, 
że jego dziadek został tu zabity przez 
żołnierzy AK, ale uważa nasz cel za do-
bry. Faktycznie, we wsi na skrzyżowaniu 
stoi krzyż z napisem o zabitych Polakach 
i drugi – z napisem o poległych upowcach. 
Podzieliła ich wtedy nienawiść, ale zjed-
noczyła ich wieczność. Zapalamy świece, 
krótka modlitwa. Potem żegnamy się. Mój 
polski przyjaciel musi już jechać. Chcę na-
tomiast udać się na inny cmentarz polski, 
gdzie oprócz ofiar 1943 roku pochowani są 
żołnierze, którzy walczyli z bolszewikami 
w 1920 roku. Leży w pobliżu małej wioski 
Sokił.

We wsi pomaga mi miejscowy starszy 
pan. Jedziemy z nim polną drogą dość dale-
ko za Sokilem i za każdym razem boję się 
tu utknąć. Okazuje się, że trochę pobłądzi-
łem, bo do cmentarza prowadzi asfaltowa 
droga od granicy z Polską.

Do 1943 r. istniały tu dwie wsie 
Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Zostały 
zniszczone przez upowców. Odnajdujemy 
cmentarz, dość duży, w pięknym sosno-
wym lesie. Jest tu wiele różnych mogił. 
Zapalam znicze przy grobie żołnierzy 
z 1920 r., przy pomniku oddaję hołd pole-
głym w 1939 r., a pod wielkim krzyżem, na 
którym po polsku i ukraińsku jest napis, że 
30 sierpnia 1943 r. zostali tu zabici miesz-
kańcy Ostrówek i Woli Ostrowieckiej, 
odmawiam modlitwę. Myślę, że mój gest 
jest bardzo potrzebny. Zwłaszcza teraz. 
Moja rodzina nie mieszkała na Wołyniu, 
ale w imieniu Ukraińców przepraszam 
wszystkich, którzy zginęli.

Zabieram mego przewodnika do domu. 
Kategorycznie odmawia przyjęcia pie-
niędzy, ale chętnie bierze kilka butelek 
polskiego piwa, które przywiózł mi mój 
przyjaciel P. Wypijmy więc, za nasze ukra-
ińsko-polskie pojednanie!
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Dotychczas wynikają 
trudności ze zrozumieniem, 
czym był Holokaust. Jest 
jedną z najważniejszych 
części europejskiej pamięci 
historycznej. Podczas II 
wojny światowej, wraz 
z fizycznym unicestwieniem 
Żydów w Europie Centralnej 
i Wschodniej, zrujnowana 
została bogata i różnorodna 
kultura hebrajska: tradycje 
ludowe, folklor sztetli (małych 
miasteczek żydowskich), 
oryginalny świat chasydów 
i różnorodne ich praktyki 
religijne. W tym regionie 
kultura asymilowanej części 
wspólnoty żydowskiej miała 
swój znaczny udział w rozwoju 
i procesie modernizacyjnym 
wielkich miast. Te braki 
trudno wypełnić.

PETRO HAWRYŁYSZYN

Holokaust Żydów Poku-
cia był przedmiotem ba-
dań wielu historyków, 

w tym Borysa Arsena, Iwana 
Monołatija, Wasyla Nahirnego, 
a szczególnie Lubowi Sołowki. 
Jednocześnie ujawnienie no-
wych, nieznanych wcześniej 
dokumentów stale pogłębia na-
szą wiedzę i zmusza do odkry-
wania nowych aspektów tych 
wydarzeń.

Zorganizowana ekstermina-
cja Żydów Przykarpacia rozpo-
częła się od wejścia na te ziemie 
wojsk okupacyjnych. 1 sierp-
nia 1941 roku na terenach woj. 
lwowskiego, stanisławowskie-
go i tarnopolskiego (bez jego 
północnej części) utworzony 
zostaje Dystrykt Galicja, wcho-
dzący w skład Gubernatorstwa 
Generalnego. Na terenie woj. 
stanisławowskiego utworzono 
okręgi administracyjne stani-
sławowski, kołomyjski, kału-
ski i horodenkowski. Po zmia-
nie podziału terytorialnego od 
4 kwietnia 1942 roku zlikwi-
dowane zostały okręgi kałuski 
i horodenkowski. Powiaty tego 
ostatniego zostały podzielo-
ne: powiat tłumacki wszedł do 
stanisławowskiego, a horoden-
kowski – do kołomyjskiego. Do 
okręgu należały powiaty: ko-
sowski, śniatyński, kołomyjski 
i horodenkowski. Na 1 stycznia 
1939 roku ziemie te zamiesz-
kiwało 44,6 tys. osób wyzna-
nia mojżeszowego, zaś w chwili 
wybuchu wojny rosyjsko-nie-
mieckiej – ponad 50 tys. (łącz-
nie z uchodźcami). Historycznie 
były to tereny od XVI-XVII wie-
ków zamieszkałe przez ludność 
żydowską, o czym już pisaliśmy.

Miasto Kołomyja, jako cen-
trum okręgu, pozostawało od-
dzielną jednostką admini-
stracyjną, kierowaną przez 
komisariat miejski. Zgodnie 
ze spisem ludności z roku 1931 
Kołomyję zamieszkiwało 14 137 
Żydów (41,8% ludności miasta), 
natomiast na 1 stycznia 1939 
roku – 15 100 (42,5%). Pod ko-
niec 1940 roku w mieście było 
już 17 100 Żydów, a 22 czerwca 

1941 roku – 19 500. Jak twierdzi 
Lubow Sołowka, liczba żydow-
skiej ludności miasta wzrosła 
najprawdopodobniej z powodu 
uchodźców z terenów Polski 
oraz administracji, sprowadzo-
nej przez władze sowieckie. 1 
lipca Kołomyję zajęły wojska 
węgierskie, które kontrolo-
wały miasto w ciągu miesiąca. 
W lipcu przybyło jeszcze około 
4 tys. Żydów, deportowanych 
z Węgier. Komenda węgierska 
wprowadziła dla Żydów obo-
wiązek noszenia na lewym ra-
mieniu białej opaski 12 cm sze-
rokości z gwiazdą Dawida.

Pierwszego dnia po przeję-
ciu władzy w mieście Niem-
cy utworzyli Judenrat – organ 
samorządowy dla gminy ży-
dowskiej. Na jego czele stanął 
Mordechaj Horowitz, były po-
rucznik Wojska Polskiego, po-
chodzący z zasłużonej rodziny 
żydowskiej. Swoją działalność 
rozpoczął również Żydowski 
Komitet Pomocy (Jüdisches 
Hilfskomite), w skład którego 
wchodziło około 100 osób i je-
den szpital. Wkrótce, 19 sierp-
nia 1941 roku, Żydów w mie-
ście zobowiązano oddać całe 
złoto, srebro i kosztowności, 
również wyroby skórzane i fu-
trzane oraz zimowe ubrania na 
potrzeby frontu wschodniego. 
Jednocześnie zakazano im ko-
rzystać z chodników i pod karą 
śmierci zobowiązano do nosze-
nia opasek.

Pierwsza masowa ekster-
minacja rozpoczęła się 12 paź-
dziernika 1941 roku – około 
trzech tysięcy osób spędzono do 
więzienia, umieszczono w ce-
lach po 80-100 osób i przez trzy 
dni nie dawano im jedzenia 
i picia. Cały paradoks sytuacji 
polegał na tym, że to więzienie 
i jeszcze kilka budynków admi-
nistracyjnych zbudował w 1862 
roku bogaty Żyd Ramler i prze-
kazał na własność miastu. W tej 
akcji gestapo pomagali wojsko-
wi żandarmi i ukraińska policja.

Po trzech dniach wyprowa-
dzono ich ul. Dowbusza w kie-
runku Szeparowskiego lasu. Sil-
niejsi młodzi Żydzi nieśli dzieci, 
wspierali matki, kobiety i star-
ców. Próby ucieczki natych-
miast likwidowano strzałami. 
Szli na spotkanie z wiecznością.

Wyprowadzono ich na po-
lanę otoczoną przez żołnierzy 
z karabinami. Rabin odmówił 

modlitwę „Szma Israel” – „Słu-
chaj Izraelu”.
Słuchaj Izraelu: Bóg nasz, Bóg 
jedyny
Błogosławione imię Jego, Króle-
stwo Jego na wieki wieków.

Przy dźwiękach skowy-
tu i szczekania psów, krzyków 
kobiet i płaczu dzieci wydano 
rozkaz rozebrania się do bieli-
zny, wyłożenia cennych rzeczy 
i kosztowności. Następnie po 
10 osób stawało nad brzegiem 
dołu i skakało do niego. Więk-
szość była w takim stanie, że 
śmierć była dla nich ratunkiem. 
Do skaczących otwierano ogień 
z karabinów maszynowych. 
Przed nastaniem nocy egzeku-
cja została ukończona. Dół został 
z niemiecką precyzją zasypany 
wapnem i przykryty ziemią.

Jak się później okazało, dzień 
przed egzekucja Niemcy wy-
brali 80 młodych, silnych Ży-
dów. Zawieziono ich na teren 
kaźni i nakazano wykopać doły 
10 na 10m. Po wykonaniu pra-
cy rozstrzelano ich. Niecki o ta-
kich rozmiarach widoczne były 
po prawej stronie od szosy na 
obrzeżach Szeparowskiego lasu 
jeszcze w latach 1960.

Dodajmy, że 12 października 
1941 roku, w dniu żydowskiego 
święta Nowego Roku Rosz-Ha-
-Szana, miała miejsce najbar-
dziej masowa egzekucja Żydów 
ze Stanisławowa. Z okazji rocz-
nicy rewolucji październiko-
wej 6 listopada 1941 roku na 
żydowskim cmentarzu w Koło-
myi stracono grupę inteligencji 
żydowskiej – kilkaset osób. 24 
stycznia 1942 roku w tym sa-
mym miejscu rozstrzelano 400 
adwokatów, nauczycieli, leka-
rzy i przedsiębiorców.

15 listopada 1941 roku ko-
lumnę z 500. chorych i starszych 

Żydów przepędzono do Sze-
parowskiego lasu. Tak wspo-
minała później to wydarzenie 
mieszkanka Kołomyi Maria 
Tymińska: 

– Pewnego razu idę ze zna-
jomą, a z naprzeciwka turkoczą 
wozy, a z nich donosi się ni to 
buczenie, ni to jęk – u-u-u i a-a-
-a. Przyśpieszyłam kroku i wi-
dzę – leżą pokotem w łachma-
nach ledwo żywe i spuchnięte 
z chłodu i zimna dzieci. Ich twa-
rze są jasnofioletowe, a w oczach 
nie daje się wyczytać ani bólu, 
ani tęsknoty, jedynie bezgra-
niczna przedśmiertna obojęt-
ność. Już o nic nie prosiły – tępo 
spoglądały w jeden punkt. Już 
były martwe, zanim trafiły do 
Szeparowskiego lasu. Zapach bił 
od nich taki, że pamiętam do dziś.

Od listopada 1941 do mar-
ca 1942 roku miało miejsce 
przesiedlenie Żydów z Koło-
myi do getta. Składało się ono 
z trzech dzielnic, usytuowa-
nych w różnych okolicach mia-
steczka. Wszystkie otoczo-
ne były wysokim płotem, zaś 
okna, wychodzące na „aryjską” 
stronę były szczelnie zabite de-
skami. Getto nr 1 usytuowane 
było w centrum i ograniczo-
ne ulicami Wałową, Koperni-
ka, Legionów, Piłsudskiego oraz 
wschodnią i północną częściami 
rynku. Warunki bytowe w get-
cie, szczególnie zimą, były nie 
do wytrzymania. Żywności nie 
wystarczało katastroficznie i co 
dnia wielu mieszkańców getta 
umierało z głodu i chorób. Ju-
denrat zorganizował jadłodajnie 
dla najbardziej potrzebujących, 
szczególnie dla dzieci-sierot. Do 
kołomyjskiego getta zwożono 
ludność żydowską z powiatów 
horodenkowskiego, kosow-
skiego i kołomyjskiego. 

3 marca 1942 roku nazi-
ści zaczęli tworzyć getto nr 2, 

mieszczące się obok getta nr 1 
i przylegające do Czarnego Po-
toku. Zachowały się interesu-
jące wspomnienia mieszkanki 
Kołomyi Marii Paszkowskiej:

– Nasza rodzina mieszka-
ła przy ul. Wereszczyńskie-
go, gdzie Niemcy organizowa-
li getto nr 2. Nas wszystkich 
przesiedlono na ul. Bednarską. 
Gdy zaczęliśmy instalować się 
na nowym miejscu, postano-
wiliśmy obejrzeć piwnicę. Przy 
oględzinach zauważyliśmy 
w kącie pomieszczenia żywą 
istotę w łachmanach. Przypa-
trzyliśmy się – leżał tam bezsil-
ny starszy mężczyzna. Cichym 
słabym głosem zapytał: – Kto 
wy? Odpowiedzieliśmy: – Nie 
bójcie się, my Polacy. Poprosił 
o wodę. Przyniosłam mu trochę 
jedzenia i wodę. Nie chciał jeść 
i powiedział, że jedzenie już mu 
nie pomoże. Stary Żyd przyznał 
się, że uciekł z żoną Celą i już 
czwarty miesiąc się ukrywa-
ją. Przed dwoma dniami żona 
opuściła go na zawsze. Leży tu, 
obok niego, przykryta również 
łachmanami. Niebawem będzie 
miesiąc, jak nie mieli w ustach 
okruszki chleba. Powiedział, że 
niebawem i on umrze, bo życie 
bez Celi straciło dla niego sens. 
Wieczorem znów poszłam do 
starego. Jego imienia nie pa-
miętam, ale imię jego żony Celi 
wyryło mi się w pamięci na za-
wsze. Postanowiliśmy pocho-
wać Celę. Ale następnego dnia 
stary też już nie żył. Stary Żyd 
i jego Cela odeszli tam, gdzie 
dobry Bóg na zawsze ukoił ich 
cierpienia.

W grekokatolicką Wiel-
kanoc, 1 kwietnia 1942 roku, 
okupanci podpalili getto nr 2 
razem z jego mieszkańcami. Był 
to odwet za niewykonanie roz-
kazu gestapo wydać w ciągu 24 
godzin pewnego Żyda – byłego 
sowieckiego aktywistę, który 
miał ukrywać się w getcie. Hi-
storyk Lubow Sołowka tak opi-
suje te wydarzenia:

– Po tym, jak czas dany przez 
Niemców minął i nikogo nie 
wydano, rozpoczęła się „akcja”, 
w wyniku której rozstrzelano 
250 osób: ponad sto – w więk-
szości starsi ludzie i dzieci – 
spłonęło w okolicach ulic Nowy 
świat i Stary Świat. Większość 
ocalałych, według różnych da-
nych od 2 do 5 tys., zapędzono 
na dziedziniec więzienia i po 
dwóch dniach (3 kwietnia) wy-
wieziono do obozu w Bełżcu. 

Holokaust w Kołomyi

WIELKA SYNAGOGA W KOŁOMYI, SPALONA W 1943 R.

ŻYDOWSCY HANDLARZE NA TARGU W KOŁOMYI

RYNEK KOŁO RATUSZA W KOŁOMYI. PRZEDWOJENNA POCZTÓWKA
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Była to pierwsza partia Żydów 
z Kołomyi, która zginęła w tej 
„fabryce śmierci”.

Według przybliżonych sza-
cunków, w czerwcu 1942 roku 
w kołomyjskim getcie przeby-
wało do 11 tys. Żydów z miasta 
i około 5 tys. z okolic. W okre-
ślonym czasie zebrano 5300 
osób i jeszcze 600 osób z oto-
czonego getta, ale z nich jedy-
nie 1000 wybrano jako siłę ro-
boczą. Resztę spędzono po 100 
osób do wagonów, które zabito 
gwoździami, zaplombowano 
i odesłano do Bełżca. Zgodnie 
z relacją niemieckich orga-
nów „przesiedlono 4769 Żydów, 
zaś 300 chorych, osłabionych 
i nieprzydatnych do trans-
portowania” rozstrzelano na 
miejscu. Około 200 osób zmar-
ło w wagonach, a niewielkiej 

grupie udało się nocą uciec 
z transportu. W czasie tej 
ucieczki zastrzelono 15 Żydów. 
Część Żydów-fachowców prze-
siedlono z Kołomyi do Stanisła-
wowa i getto nr 2 w listopadzie 
zlikwidowano. Ocalałych jego 
mieszkańców przeniesiono do 
getta nr 1 – przeważnie do sy-
nagogi lub szpitala.

W getcie nr 1 w połowie 
grudnia 1942 roku pozostawało 
około 1,5-2 tys. osób. Na prze-
łomie 1942-1943 roku egzeku-
cje miały miejsce na cmenta-
rzu żydowskim w Kołomyi. 20 
stycznia 1943 roku wynisz-
czono ostatnich mieszkań-
ców getta, których spędzono 
do gmachów przy ul. Wałowej. 
Nocą z 31 stycznia na 1 lutego 
przeprowadzono ostateczną li-
kwidację getta, podczas której 

rozstrzelano ostatnich tysiąc 
Żydów z Kołomyi. Od 1 lute-
go 1943 roku Kołomyja została 
ogłoszona „Judenfrei” – „mia-
stem wolnym od Żydów”. 

Na 1 marca 1943 roku – we-
dług sprawozdań niemieckich 
– w okręgu pozostało przy ży-
ciu 15 Żydów, w Kołomyi – 7. 
Oprócz kilku lekarzy, którzy 
skończyli życie samobójstwem, 
rozstrzelano ich na cmentarzu 
w marcu 1943 roku. 

Przewodniczący Judenra-
tu Mordechaj Horowitz zro-
bił wszystko możliwe w tych 
warunkach, aby nadać pomoc 
mieszkańcom getta. Udało mu 
się organizować jadłodajnię 
dla osób potrzebujących i sie-
rot. Za walutę, złoto, koniaki, 
herbatę angielską, francuskie 
wina i czekoladę udało mu się 

powstrzymywać gestapo od 
ich bestialstwa i odwlec śmierć 
niektórych rodaków. Horowitz 
odczuwając prawdopodobnie 
swoją bezsilność w sytuacji, 
która miała miejsce w getcie, 
popełnił samobójstwo, strzela-
jąc sobie w skroń.

Zdarzały się jednak przypad-
ki, gdy Żydom udawało się prze-
żyć w tych skrajnie trudnych 
warunkach. Pośród ocalałych 
był na przykład 57-letni młynarz 
Lejzor Kersten. Został ranny pod-
czas egzekucji i nocą udało mu się 
wydostać spod zwałów trupów, 
wrócić do getta i wykraść swoją 
rodzinę. Do końca okupacji prze-
chowywali się u Ukraińca Ołek-
sy Onufrejczuka w wiosce My-
szyn pod Kołomyją.

Uważa się, że przez Ko-
łomyję w latach Holokaustu 

przewinęło się około 40-50 
tys. Żydów. Świadczy o tym 
pamiątkowy znak przy szosie 
koło miejscowości Szeparow-
ce. Ustawiono go w 1993 roku 
na koszt Izraelskiego Towa-
rzystwa Uchodźców z Kołomyi 
z okazji 50 rocznicy Szeparow-
skiej tragedii. Jak podkreśla 
polski politolog Kazimierz Wój-
cicki, „wina za Holokaust ciąży 
nad niemiecką Trzecią Rzeszą, 
jak i odpowiedzialność za pa-
mięć o tej tragedii jeszcze długo 
leżeć będzie na Niemcach. Ale 
współodpowiedzialność ciąży 
też nad innymi”.

Kołomyja utraciła na zawsze 
swój żydowski świat. Nigdy 
więcej ludzkość nie powinna 
dopuścić do czegoś podobne-
go, ale aby tak się stało, należy 
wiedzieć i pamiętać.

„Lwowskim Teslą” nazywają 
inżyniera Franciszka 
Dionizego de Velehrad 
Rychnowskiego (1850–1929), 
człowieka, który był pewien, 
że odkrył jedną z tajemnic 
wszechświata, opracował 
teorię życia wiecznego i metodę 
przedłużenia młodości. 
On też próbował podważyć 
teorię grawitacji samego 
Izaaka Newtona. To wszystko 
wytworzyło mu reputację 
dziwaka, pomylonego, otoczyło 
jego imię skandalicznymi 
wydarzeniami, a także stale 
przysparzało mu nowych 
wrogów. Pod koniec swego 
długiego życia był bardziej 
podobny do „mnicha z góry 
Atos” i pacjenta zakładu 
kulparkowskiego jednocześnie. 
Dziwnie wyglądał w tłumie 
ludzi na lwowskiej ulicy. 

JURIJ SMIRNOW

W nekrologach na jego 
śmierć czasopisma ga-
licyjskie pisały o nim 

jako o postaci oryginalnej, po-
pularnej w pewnych kołach, 
zasłużonym inżynierze i wy-
nalazcy. „Słowo Polskie” na-
zwało go „nestorem lwowskich 
inżynierów, który życie swoje 
poświęcił wynalazkom, z któ-
rych ostatni fluid zaintereso-
wał świat lekarski”.

Inne czasopismo charak-
teryzowało go jako człowie-
ka cichego, pracowitego, któ-
ry dni i noce spędzał w swej 
pracowni, zajęty rozmaitymi 
eksperymentami, które jednak 
nie doczekały się praktyczne-
go zastosowania. Ten człowiek 
przez całe życie trzymał w ści-
słej tajemnicy swoje najważ-
niejsze wynalazki. Nic dziw-
nego, że „Gazeta Lwowska” już 
w dzień jego pogrzebu pytała: 
„czy spadkobiorcy śp. Rych-
nowskiego znają tajniki jego 
wynalazków?”. Niedługo potem 
okazało się, że nie znają i pro-
wadzone, a nawet opisane przez 
niego eksperymenty nikt nie 
może powtórzyć po dzień dzi-
siejszy. W tytułach innych ar-
tykułów o nim czytamy: „Sen-
sacyjna tajemnica lwowskiego 

wynalazcy”, czy też „Franci-
szek Rychnowski – lwowianin”, 
który „zmaterializował elek-
tryczność”. Opinię o nim za ży-
cia, w chwili śmierci i obecnie 
są często sprzeczne ze sobą. 
O tym pisała jeszcze w 1929 
roku „Gazeta Poranna”: „Rych-
nowski cieszył się w pewnych 
kołach niezwykłą popularno-
ścią i uznaniem. Inne natomiast 
koła występowały wobec niego 
bardzo krytycznie”. 

Kimże był ów „lwowski Tesla”, 
człowiek pełen sekretów i tajem-
nic, niesamowitych wynalaz-
ków i idei? Najlepiej o tym opo-
wiada życiorys spisany przez 
niego własnoręcznie w 1929 
roku niedługo przed śmiercią. 
Urodził się na Morawach w pol-
skiej rodzinie szlacheckiej. Był 
absolwentem Politechniki Wie-
deńskiej, otrzymał wykształce-
nie w dziedzinie elektrotechniki, 
kalorymetrii, mechaniki. Pasjo-
nowała go również fototechnika. 
W 1876 roku przyjechał po raz 
pierwszy do Lwowa „z poczu-
ciem i odwagą pioniera prze-
mysłu i wiedzy”. Założył firmę 
do robót mechanicznych i elek-
trotechnicznych. Ogromne wra-
żenie zrobiła na nim światowa 
wystawa w Paryżu. Od tego cza-
su zajmował się wyłącznie elek-
trotechniką. Jeszcze w drodze 
z Paryża do Lwowa sporządził 
szkice i rysunki do zbudowa-
nia dużej dynamo-elektrycznej 
maszyny i oddał je w Krakowie 
do fabryki Petersteina. Na wy-
stawie w Paryżu przedstawił 
też swoje wynalazki, za któ-
re otrzymał nagrodę – wielki 
srebrny medal wystawy i zło-
ty medal francuskiej Akademie 
Nationale, a także nagrodę od 
austriackiego c.k. Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. We Lwo-
wie osiągnął wysoką pozycję 

zawodową dzięki projektowaniu 
i wykonaniu oświetlenia nowe-
go gmachu Sejmu Galicyjskiego. 
Z sukcesem wykonywał liczne 
zamówienia z zakresu elektro-
techniki oraz wentylacji i cie-
płownictwa. Zarobił duże pie-
niądze, kupił kamienicę przy ul. 
Chorążczyzna 15. We Lwowie 
osiągnął „renomeé i zaufanie 
publicznych odbiorców”. Otrzy-
mał też 10 austriackich, 10 wę-
gierskich i 1 niemiecki paten-
tów. Król rumuński Karol I zlecił 
Rychnowskiemu wykonanie 
ogrzewania i oświetlenia elek-
trycznego w zamku królewskim 
Peleş w Sinaia. Król odznaczył go 
złotym medalem zasługi Servi-
ciu Credinciosu.

We Lwowie Rychnowski 
wstąpił do renomowanego To-
warzystwa Politechnicznego, ale 
odmówił objęcia posady profe-
sora na Politechnice Lwowskiej. 
W całości zagłębił się w konstru-
owanie nowych maszyn i eks-
perymenty z elektrycznością. 
Również wynajduje sposób uzy-
skania kolorowych fotografii 
w barwach naturalnych. Była to 
technika nieznana w Europie. 
Zrobił kilkaset fotografii Lwowa 
z przełomu stuleci. Część fotogra-
fii do teraz znajduje się w zbio-
rach Muzeum Historycznego. 
Niestety w 1918 roku podczas 
walk o Lwów żołnierze ukraiń-
scy rzucili do jego laboratorium 
kilka granatów ręcznych i znisz-
czyli sprzęty do fotografowania. 

Wszystkie te osiągnięcia 
były niepodważalne, a nagrody 
jak najbardziej zasłużone. Ina-
czej wyglądała sprawa z liczny-
mi odczytami Rychnowskiego 

w Towarzystwie Politechnicz-
nym i nie tylko, gdzie wygłaszał 
daleko idące idee i teorie, które 
podważały jego autorytet i nawet 
były powodem skandali nauko-
wych i przysporzyły mu nowych 
wrogów. Z czasem ukształtowała 
się o nim opinia dziwaka, a na-
wet alchemika…

Była jednak najważniejsza 
ideé fixe, której Rychnowski 
poświęcił kilka ostatnich dzie-
sięcioleci swego życia. Chodzi-
ło o tajemniczy i niezbadany do 
dziś „eteroid”. Sposób pozyska-
nia „eteroidu” wynalazca przez 
całe życie utrzymywał w ścisłej 
tajemnicy, nigdy go nie opaten-
tował. Rychnowskiemu udało 
się zbudować urządzenia i wy-
konać szereg doświadczeń, „któ-
re wykazały, że ma się do czy-
nienia z dziwaczną, nadzwyczaj 
subtelną materią, którą można 
do naczyń uzbierać i przecho-
wywać”. Materia ta była natury 
metalicznej, zielonkawego kolo-
ru, podobna do „żywego srebra”. 
Doszedł do hipotezy, że „eteroid” 
jest podstawową formą mate-
rii i energii, jest „podstawą nie 
tylko elektryczności, lecz tak-
że światła dziennego, że jest też 
zasadniczą podstawą chemi-
zmu… Cała żywa dynamika, tak 
ziemska, jak też wszechświa-
towa uzasadnia się w istnieniu 
i czynności tej cudownej mate-
rii…”. Tak fantastyczny opis nie 
mógł przychylić do niego uczo-
nych z Krakowskiej Akademii 
Umiejętności i Akademii Nauk 
w Petersburgu, Rzymie, Sztok-
holmie, Filadelfii, do których 
wysłał zawiadomienie o swoim 
odkryciu.

Liczne doświadczenia wyka-
zały jednak, że tajemniczą ma-
terię w kształcie zielonkawych 
kulek Rychnowski naprawdę 
umiał wyprodukować na swo-
ich urządzeniach. Ale konstruk-
cja tych maszyn była znana 
tylko jemu. Są pogłoski, że jed-
na amerykańska firma propo-
nowała mu 4,5 mln dolarów, ale 
wynalazca odmówił. Dlaczego? 
Pozostaje to sekretem. Czy tylko 
z powodów patriotycznych?

Uczony sformułował 20 punk-
tów zastosowania „eteroidu” 
w medycynie dla leczenia róż-
nych chorób. Skonstruował ma-
szynę i przeprowadził ekspery-
menty w Szpitalu Powszechnym 
we Lwowie. W 1922 roku otrzy-
mał nawet koncesję rządową od 
Ministerstwa Zdrowia Publicz-
nego do prowadzenia legalnego 
punktu leczniczego dla naświe-
tlenia pacjentów „eteroidami”. 
Wśród różnych efektów naświe-
tlania Rychnowski wymienił 
„aktywizację powietrza atmos-
ferycznego”, „otrzymanie potęgi 
życiowej i odporności organizmu 
przez osoby starszego wieku”, 
„wyleczenie z gruźlicy”, a nawet 
skuteczne leczenie nowotworów. 
Leczenie metodą Rychnowskie-
go nie było mitem. U niego leczył 
się m.in. Henryk Sienkiewicz 
i namiestnik Galicji ks. Eusta-
chy Sanguszko. W latach 20. XX 
wieku powstało Towarzystwo dla 
Badania i Eksploatacji Wynalaz-
ków inż. Rychnowskiego. Zało-
życielami były znane we Lwowie 
i Polsce osoby: Stanisław baron 
Heydel, inż. Edmund Libański, 
inż. Eugeniusz Porębski, czy też dr 
Jan Rozwadowski, dyrektor ban-
ku, czy Władysław Serwatow-
ski, właściciel dóbr. Rychnowski 
bardzo szybko rozczarował się 
w działaniu tego Towarzystwa, 
które myślało tylko o zyskach, 
a nie o badaniach naukowych. 
Uczony przegrał też proces sądo-
wy tej „spółki naukowej” i wyco-
fał się z dalszej współpracy. 

Zmarł we Lwowie 4 lipca 
1929 roku. Liczne tajemnice 
i sekrety swoich wynalazków 
zabrał ze sobą do grobu. Czym 
był tajemniczy „eteroid” nikt na 
pewno nie może powiedzieć po 
dzień dzisiejszy. 

„Lwowski Tesla”, który nie podbił świata

LABORATORIUM RYCHNOWSKIEGO

FRANCISZEK RYCHNOWSKI
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W naszym poprzednim 
materiale przedstawiliśmy 
szczegóły przyjęcia i dyskusji 
nad planem generalnym 
rozwoju Stanisława (taką 
nazwę nosił wówczas 
Stanisławów – red.) w okresie 
powojennym. Dziesięć lat 
po zakończeniu II wojny 
światowej odnowiono 
uszkodzoną infrastrukturę 
miejską i mieszkaniową. 
Stanisław zaczął przybierać 
cechy miasta socjalistycznego 
– jak tego życzyli sobie 
nowi właściciele. Planowa 
gospodarka wymagała 
jednak nowych zmian 
w mieście nad dwiema 
Bystrzycami. Szczegóły tych 
planów z okresu „odwilży 
chruszczowowskiej” 
odszukaliśmy w Archiwum 
Państwowym obw. 
iwanofrankowskiego.

ROMAN CZORNEŃKYJ  
PETRO HAWRYŁYSZYN

Zgodnie z tradycją, projekt 
generalnego planu rozwoju 
Stanisława został opraco-

wany w Ukraińskim Państwo-
wym Instytucie Projektowania 
Miast „DIPRoMisto” w Kijowie. 
Nad planami pracowali archi-
tekci N. Pantiuchina i N. Pan-
czuk oraz ekonomista S. Grins-
berg. Omówienie projektu i jego 
zatwierdzenie miało miejsce 8 
kwietnia 1955 roku na posie-
dzeniu Stanisławskiego Komi-
tetu Wykonawczego.

Plan nie przewidywał ja-
kichś zasadniczych zmian 
w zabudowie miejskiej. Opra-
cowany został na okres 10 lat 
i uwzględniał potrzeby rozwo-
ju przemysłu lokalnego. Prze-
widziano utworzenie nowej 
ulicy w kierunku zachodnim 
od centrum miasta, która łą-
czyłaby ul. Halicką z odcin-
kiem obwodnicy i głównym 
dostępem do miejskiego jezio-
ra. Tak został zaprojektowany 
obecny Bulwar Południowy. 
Wiele kontrowersji wywoła-
ła jego nazwa, bowiem odno-
śnie centrum miasta ulica ta 
biegnie na zachód. Nie udało 
się również doprowadzić jej do 
miejskiego jeziora – dochodzi-
ła do pola przed jeziorem i tu się 
kończyła. Dziś ten teren jest już 
zabudowany blokami. 

Plan przewidywał również 
wzmocnienie istniejącej zabu-
dowy ul. Belwederskiej z zacho-
waniem wąskich uliczek jako 
dróg osiedlowych. Centralny 
plac miasta – Rynek – miano 
zachować, z wystawieniem tu 
głównego budynku admini-
stracyjnego miasta – obecne-
go „Białego Domu”. Ten został 
jednak wybudowany dopiero 
w 1987 roku i w zupełnie innym 
miejscu. 

Centralny targ planowano 
przenieść z ul. Starozamko-
wej na nową lokalizację przy 
ul. Dniestrowskiej. Tego rów-
nież dokonano dopiero w 1985 

roku, gdy wybudowano nową 
budowlę „krytego rynku”. Te-
reny domków jednorodzinnych 
poszerzono za torami w kie-
runku ul. Wowczynieckiej i Na 
Majzlach.

Na przedsiębiorstwa prze-
mysłowe, magazyny i garaże 
przewidziano rezerwowe tere-
ny w południowej i północnej 
części miasta. Część przedsię-
biorstw z terenów mieszkal-
nych przeniesiono na nowe 
lokalizacje.

Fabrykę Mechaniczną Wag 
z ob. ul. Konowalca (mieściła się 
tu w dwóch oddzielnych bu-
dynkach) połączono częściowo 
z przedsiębiorstwem „Prom-
pryład” i przeniesiono na te-
reny koło Uniwersytetu Króla 
Daniela. Zwolnioną przestrzeń 
zabudowano blokami. Na par-
terze jednego z nich w 2015 
roku otwarto Muzeum „Nie-
biańskiej Sotni”.

Przeniesiono też fabry-
kę wyrobów trykotażowych 
z obecnej ul. Szewczenki; 
w 1970 r. przeniesiono zakład 
cukierniczy z ul. Strzelców Si-
czowych na ul. Lenkawskiego 
12; mleczarnię z ul. Dniestrow-
skiej przeniesiono w 1961 roku 
na ul. Uszyńskiego 2; wytwór-
nię klejów z ul. Lenkawskiego 
na tereny garbarni przy tejże 
ulicy.

Nie udało się przenieść bro-
waru z ul. Lubomyra Huzara do 
innej lokalizacji, ale w okresie 
niezależnej Ukrainy browar 
zbankrutował; tkacką fabry-
kę przy ul Garbarskiej z cza-
sem zlikwidowano. Zamknięto 
również młyny z ul. Karpac-
kiej oraz magazyny jednostki 

wojskowej blisko miejskiego 
jeziora.

Rozwój infrastruktury ko-
munikacyjnej Stanisława prze-
widywał budowę dwóch ob-
wodnic – wewnętrznej w celu 
zmniejszenia natężenia ruchu 
w centrum i zewnętrznej w celu 
przeniesienia ruchu tranzyto-
wego poza miasto. Obie obwod-
nice miały mieć dogodne połą-
czenie z centrum miasta. Po 
raz pierwszy w historii miasta 
utworzono trasy ruchu miej-
skiego transportu autobuso-
wego i zaprojektowano reor-
ganizację tras trolejbusowych. 
Wprowadzono je w życie do-
piero w 1980 r. W planie prze-
widziano lokalizację zajezdni 
miejskiego transportu autobu-
sowego przy ul. Czornowoła i na 
Aerodromnej z lokalizacją tam 
bazy remontowej. Tych planów 
też nie zrealizowano, bowiem 
pierwsza zajezdnia powstała 
w podmiejskiej miejscowości 
Mykytyńce, za mostem przez 

Bystrzycę przy ul. Tyśmie-
nickiej. Zajezdnię trolejbusów 
planowano zlokalizować na 
południowym krańcu miasta, 
miejskie zaś przedsiębiorstwo 
taksówkowe pozostało na swo-
im pierwotnym miejscu – przy 
ul. Strzelców Siczowych. Gara-
że przedsiębiorstw i urzędów 
miejskich przewidziano przy 
ulicach Sahajdacznego, Nowej, 
Okrężnej, Konowalca, Petlury.

Planowano budowę miej-
skiej stacji autobusowej na 
skrzyżowaniu ul. Belweder-
skiej i Lubomyra Huzara. Z cza-
sem przeniesiono lokalizację na 
pl. Szeptyckiego.

W planie generalnym prze-
widziano nowe zielone tereny 
w mieście. Miały powstać koło 
miejskiego jeziora z wyjściem 
na brzegi Bystrzycy Sołotwiń-
skiej i na nadbrzeżach Bystrzy-
cy Nadwórnieńskiej z urządze-
niem drugiego jeziora oraz na 
terenie zamkniętego cmentarza 
żydowskiego przy ul. Niezależ-
ności. Park w tym miejscu nie 
powstał, ale cmentarz znisz-
czono i wybudowano bloki, 
a w 1963 roku – pierwsze kino 
panoramiczne „Kosmos”.

W tym samym dniu, gdy 
zatwierdzony został general-
ny plan rozwoju Stanisława, 
przyjęto plan prac z upięk-
szenia miasta na rok 1955. 
Zgodnie z nim zaplanowano 
wysadzenie 6 tys. drzew de-
koracyjnych różnych gatun-
ków, 60 tys. sadzonek kwiatów 
i 6,4 tys. krzewów w skwerach, 
parkach i wokół miejskiego 
jeziora.

Po raz pierwszy opracowane 
zostały plany hydrotechniczne 

rozwoju Stanisława. Przewi-
dziano budowę tamy na By-
strzycy Sołotwińskiej, aby 
ochronić północną część mia-
sta przed powodzią i zalaniem. 
Jednak nawet ta tama nie ura-
towała przed powodzią w 1969 
roku, gdy zatopione zostało całe 
nadbrzeże. W okolicy miej-
skiego jeziora planowano ska-
nalizować potok Młynówkę, 
aby zapewnić meliorację za-
chodniej części miasta i wy-
prowadzenie ścieków wzdłuż 
północnej granicy garbarni.

Zaprojektowano specjal-
ne prace odwadniające w celu 
osuszenia terenów południowo-
-zachodniej i wschodniej części 
miasta. Uważano za konieczne 
uporządkowanie cieków wod-
nych w mieście przez ich po-
głębienie, oczyszczenie i upo-
rządkowanie. Plan przewidywał 
nowe jezioro we wschodniej czę-
ści miasta w okolicy ul. Nieza-
leżności. Było to jezioro w dziel-
nicy Na Majzlach, ale ostatecznie 
zostało zasypane i powstały tam 
nowe bloki mieszkalne.

W kwestii miejskich cmen-
tarzy w planie generalnym 
były sprzeczności. Początko-
wo przewidywał on dalsze roz-
szerzenie tzw. „Opryszywiec-
kiego” cmentarza (ob. cmentarz 
przy ul. Kijowskiej) dla cen-
tralnej i południowej części 
miasta i dawnego katolickiego 
cmentarza przy ul. Niezależ-
ności (Skwer Pamięci) dla pół-
nocnej części. Przewidywano 
również zamknięcie cmen-
tarza żydowskiego przy ul. 
Lenkawskiego i katolickiego 
przy ówczesnej ul. Radzieckiej 
i przekształcenie ich w par-
ki. Ostatecznie postanowiono 
uporządkować Opryszywiecki 
cmentarz i przeznaczyć go na 
centralny cmentarz miejski.

Po omówieniu planu wnie-
siono do niego następujące 
uzupełnienia: zamiast plano-
wanej rekonstrukcji istnieją-
cej drogi przez tory Na Majzle 
miano zaprojektować nowe 
rozwiązanie z przedłużeniem 
ulicy Niezależności, zmienić 
lokalizację zakładów „Prom-
pryład” z ul. Strzelców Si-
czowych i fabryki mebli z ul. 
Czornowoła. „Prompryład” po-
zostawiono jednak na starym 
miejscu, a fabrykę mebli prze-
niesiono na ul. Dudajewa.

Zmiany nad dwiema Bystrzycami
Plan generalny rozwoju Stanisława z 1955 r. 
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Powrócę do klimatu 
dawnych lat. Czas świetności 
prawdziwego życia, które 
przebiegało w starych 
murach, zatrzymany we 
wspomnieniach rodzinnych 
i na starych fotografiach 
wskazuje że był kiedyś 
kochanym domem, do 
którego powracano z wielką 
tęsknotą i sentymentem. 
Chcę przypomnieć sylwetkę 
jednej z najpiękniejszych 
kobiet dwudziestolecia 
międzywojennego Haliny 
Dunin-Łabędzkiej i przybliżyć 
znane fakty z jej życia. 
Tamtego życia już nie ma, 
ocalało tylko wspomnienie 
o nim, które pozostało 
w pamięci koleżanek i kolegów.

ALICJA KOCAN

Halina Dunin-Łabędzka, 
kobieta o zjawiskowej 
urodzie, urodziła się 25 

listopada 1905 roku na Kresach. 
Była córką Jana i Marii Dunin-
-Łabędzkich. Rodzice przyszłej 
aktorki byli przedstawicielami 
kresowego ziemiaństwa. Jak 
wiele polskich rodzin po wy-
buchu rewolucji bolszewickiej 
w październiku 1917 roku, Ła-
będzcy stracili swoje majątki 
i byli zmuszeni opuścić Kresy. 
W 1920 roku przeprowadzili się 
z córką do Warszawy.

We wrześniu 1923 roku cza-
sopismo kobiece „Pani” ogłosiło 
konkurs piękności. Każda okładka 
„Pani” to indywidualnie zaprojek-
towane dzieło sztuki. 

W skład konkursowego jury 
pod przewodnictwem wydaw-
cy „Pani” Gustawa Zmigryde-
ra wchodzili m.in. Maja Bere-
zowska, Jerzy Zaruba, Tadeusz 
Gronowski, Zofia Stryjeńska, 
Władysław Skoczylas, Edward 
Bartłomiejczyk i Józef Pankie-
wicz. Wśród autorów tekstów 
byli m.in. Tadeusz Boy-Żeleń-
ski, Jarosław Iwaszkiewicz, 
Magdalena Samozwaniec i Ju-
lian Tuwim.

Pismo ukazujące się w latach 
1922–1925 było drogie. Naczelną 
redaktorką była Stefania Bigo-
szowa, potem Marian Dąbrow-
ski. Kierownictwo literackie 
powierzono Kazimierzowi Wie-
rzyńskiemu, plastyczne – Tade-
uszowi Gronowskiemu, a modą 
zajął się wydawca Gustaw Zmi-
gryder. Wszyscy oni zapewniali 
najwyższy poziom periodyku. 
Po długich miesiącach nadsy-
łania zdjęć przez uczestniczki 
opublikowano w czerwcu 1924 
roku zdjęcia piętnastu najpięk-
niejszych dziewcząt wybranych 
przez jury, aby czytelnicy mogli 
wybrać swoją faworytkę. Wy-
niki konkursu ogłoszono w paź-
dzierniku 1924 roku – zwycię-
żyła Halina Dunin-Łabędzka 
opatrzona godłem „Fragonard”.

Łabędzka znalazła się w kon-
kursie przez przypadek, a jej 
fotografia nie została wysłana 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Wspomina o tym Jerzy 
Szwajcer Jotes, współpracownik 

„Pani”, rysownik, karykaturzy-
sta i dziennikarz:

„Oglądaliśmy kilkaset foto-
grafii, dyskutując z ożywieniem. 
Rozbieżność zdań była tak znacz-
na, że zdawało się, iż sędziowie 
nic nie uradzą. Wreszcie pod ko-
niec zebrania jeden z członków 
jury, artysta rzeźbiarz Stanisław 
Jackowski wyjął z portfela jakąś 
fotografię. Obejrzeli ją wszyscy 
członkowie jury i stał się cud. 
Wszyscy zgodnym chórem orze-
kli, że młoda osoba przedstawiona 
na fotografii zasługuje na pierw-
szą nagrodę. Była nią Halina Du-
nin-Łabędzka, ale ponieważ była 
niepełnoletnia, miała 17 lat i nie 
składała żadnego zgłoszenia do 
konkursu, komisja uprosiła Jac-
kowskiego, aby uzyskał jej akces, 
ewentualnie zgodę rodziców. Tak 
też się stało i „Pani” ogłosiła na-
stolatkę najpiękniejszą Polką.

Kariera przyszła błyska-
wicznie. Halina Dunin-Ła-
będzka stała się natchnieniem 
dla artystów. Portretowali ją 
rzeźbiarze i malarze. Do naj-
bardziej znanych należał zmy-
słowy wizerunek pędzla Bole-
sława Szańkowskiego. 

Wkrótce stanęła przed karie-
rą filmową. Z Igo Symem zagrała 
w filmie sensacyjnym „Wampi-
ry Warszawy” w reżyserii Wik-
tora Biegańskiego, a w 1927 roku 
w „Buncie krwi i żelaza” w reży-
serii Leona Trystana. Tu powie-
rzono jej główną rolę kobiecą, 
a na plakatach rozmieszczonych 
w całej Warszawie można ją było 
oglądać w towarzystwie akto-
ra Włodzimierza Ordyńskiego. 
Grała też we francuskim filmie 
„La tournée Farigoule” w reżyse-
rii Marcela Marcheza. W zagra-
nicznej karierze filmowej po-
mogło zwycięstwo w konkursie 
piękności filmowych niemiec-
kiego „Der Spiegla” a portrety 
filmowe były wykorzystywane 
w reklamie angielskiej.

Na początku 1927 roku Halina 
Łabędzka wyszła za mąż za Felik-
sa Rzewuskiego. Wkrótce po ślu-
bie Rzewuski, warszawski ko-
respondent „Daily Mail London”, 
sprzeciwił się dalszym jej wy-
stępom. Łabędzka z bólem serca 
uległa namowom męża i po 1927 
roku już nigdy nie pojawiła się 
na wielkim ekranie, chociaż o jej 
powrót do filmu już w czasach 
pierwszych dźwiękowców za-
biegał między innymi światowej 
sławy reżyser Ryszard Ordyński. 

O pięknej mieszkance stolicy na-
dal rozpisywała się prasa. Jeszcze 
w czerwcu 1930 roku jej twarz 
zdobiła okładkę czasopisma fil-
mowego „Kino” a w kwietniu 
1933 roku w „Expressie Poran-
nym” pokazywano jej zdjęcie 
jako przykład pięknej Polki. Ha-
lina Łabędzka, nazywana w pra-
sie „hrabiną Rzewuską”, była też 
stałą bywalczynią warszaw-
skich bankietów i imprez towa-
rzyskich. W 1929 roku na Balu 
Mody w Hotelu Europejskim roz-
taczała w salonach balowych czar 
swojej urody w wytwornej toale-
cie firmy „Herse” a w 1932 roku 
Jarosław Iwaszkiewicz widział 
ją w towarzystwie poety Jana 
Lechonia na koncercie Artura 
Rubinsteina w Paryżu. Halina 
Łabędzka prowadziła wystawne 
życie godne swojego arystokra-
tycznego tytułu.

Małżeństwo Haliny Łabędz-
kiej i Feliksa Rzewuskiego roz-
padło się na początku lat 30. Do 
rozwodu przyczyniły się przede 
wszystkim różnica wieku i nie-
zgodność charakterów małżon-
ków. Jedna z najpiękniejszych 
kobiet stolicy nie mogła jed-
nak długo pozostawać samot-
na. Wkrótce zakochał się w niej 
redaktor naczelny „Kuriera Po-
rannego” Wojciech Stpiczyński, 
jeden z najbardziej radykalnych 
zwolenników polityki mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Po 
otrzymaniu przez niego rozwo-
du ze spikerką Polskiego Radia 
Marią z Colonna Walewskich 
para wzięła ślub w 1933 roku.

Wojciech Stpiczyński wśród 
dziennikarzy i polityków odzna-
czał się młodzieńczym autoryte-
tem. Publicysta odważny, dzien-
nikarz, który robił zawrotną 
karierę pisząc do „Głosu Praw-
dy”, „Gazety Polskiej” i „Kurie-
ra Porannego”. Mówiono, że ma 
objąć stanowisko ministerialne 
w dziedzinie kultury polskiej. 
W okresie Sulejówka, kiedy to 
Piłsudski przygotowywał się do 
ponownego objęcia władzy, St-
piczyński krążył stale między tą 
rezydencją a politykami legiono-
wymi w Warszawie, był doradcą 
marszałka, łącznikiem i wykład-
nią jego idei w swoim tygodniku.

Po urodzeniu córki Agaty 
wszystko wskazywało na to, 
że Halina w końcu odnalazła 
w życiu szczęście i stabilność. 
Nad małżeństwem zaciążył 
jednak rodzinny dramat. 

Stpiczyński zmagał się z gruź-
licą i choroba z dnia na dzień sta-
wała się coraz bardziej poważna. 
Dziennikarz zmarł 26 sierpnia 
1936 roku w Paryżu w wieku 40 
lat. Pogrzeb Stpiczyńskiego od-
był się 1 września 1936 roku na 
cmentarzu wojskowym na Po-
wązkach w Warszawie. Halina 
Stpiczyńska została trzydzie-
stojednoletnią wdową z kilku-
miesięczną córeczką. 

Po śmierci męża Stpiczyńska 
wycofała się z życia publiczne-
go, poświęcając się wyłącznie 
opiece nad dzieckiem. W latach 
1938–1939 przebywała w Skier-
niewicach, gdzie po powrocie 
z Kresów mieszkali jej rodzice. 
Jednak na początku 1939 roku 
wróciła do stolicy i zamieszka-
ła przy Alei Róż 5. Ulica ta przed 
wojną była jedną z najelegant-
szych w Warszawie, a większość 
mieszkań zajmowali politycy 
i arystokracja. Życie w luksuso-
wych warunkach nie było jed-
nak w stanie wypełnić Łabędz-
kiej pustki po stracie męża. Była 
zawsze piękna, lecz smutna. Jej 
fenomenalna uroda nie przynio-
sła jej w życiu szczęścia.

Okres II wojny światowej 
Halina Stpiczyńska spędzi-
ła w Warszawie. Tu przeżyła 
wszystkie katastrofy wojny. 
Mieszkała w stolicy jeszcze na 
początku lat 60. a potem wróci-
ła do Skierniewic i zamieszkała 
w odziedziczonym po rodzicach 
mieszkaniu w kamienicy przy 
ulicy Lelewela. Sąsiedzi wspo-
minają Stpiczyńską jako wielką 
damę, elegancką, z nieodłącz-
nym pieskiem, któremu przy-
padały najlepsze kąski. Była 
bardzo taktowna i kulturalna. 
Jej fryzura i makijaż były ide-
alnie dopracowane. Była osobą 
skromną i nigdy nie zdradza-
ła się ze swoją arystokratycz-
ną przeszłością. Jej córka Agata 
wyszła za mąż i doczekała się 
w tym związku dwóch synów.

Chciałam przypomnieć bio-
grafię Haliny Dunin-Łabędz-
kiej, osoby którą znałam i z któ-
rej córką Agatą Stpiczyńską 
chodziłam do jednej szkoły 
i byłyśmy w jednej klasie.

O tym, że Skierniewice były 
miastem niezwykłym, nie trze-
ba nikogo przekonywać.

Ludzie od kilku czy kilkuna-
stu pokoleń mieszkają w tych 
samych domach, nie zmienia-
jąc nawet zamków w drzwiach. 

Wszystko zamyka się w wąskim 
kręgu osób. Do wspomnień wra-
ca się tylko przeglądając domo-
we albumy. 

Rodzina kresowa zawsze 
była ostoją polskości. Dom pań-
stwa Łabędzkich wypełniały 
portrety rodzinne, obrazy zna-
nych malarzy, pianino miało 
swoje osobliwe miejsce, ściany 
zdobiły ogromne lustra w srebr-
nych ramach, bogate żyrandole, 
stare oryginalne zastawy sto-
łowe, a przede wszystkim szu-
flady pełne korespondencji ze 
znanymi i sławnymi osobami 
(zaproszenia na bale, karnety, 
wizytówki ). Walizy pełne zdjęć 
i ważnych dokumentów zawie-
rały bezcenne skarby polskości 
minionych, kresowych lat.

Mama Agaty – Halina Ła-
będzka-Stpiczyńska była pięk-
na. Mówiła z kresowym ak-
centem. Była damą, jakich już 
nie ma w dzisiejszych czasach. 
Jej zewnętrzny urok czaro-
wał wszystkich. Jakże często 
kobiety kształtowały piękno 
i wyjątkowość tych domów. Ich 
właścicielki były obdarzone 
wrażliwością, poczuciem pięk-
na i artystycznymi zdolnościa-
mi. Każdy dom posiadał swą do-
brą duszę, kogoś kto nadawał mu 
klimat i atmosferę, która przed 
laty panowała w domach.

Pani Łabędzka mieszka-
ła z córką Agatą i ojcem Janem 
Łabędzkim. Pamiętam star-
szego przystojnego pana z wą-
sami, o twarzy pełnej spoko-
ju i dobroci. Zawsze z laseczką 
spacerował ulicą Lelewela, przy 
której mieszkał, a kiedy spoty-
kał znajomych, z sentymentem 
opowiadał o Kresach a przede 
wszystkim o Lwowie.

Dom był bardzo gościnny. Pani 
Stpiczyńska miała swój komplet 
gości do gry w brydża. Agata or-
ganizowała spotkania. Kiedyś 
były to „prywatki”. Spotykali-
śmy się po lekcjach szkolnych 
a także potem, kiedy byliśmy 
dorośli. Były gry, zabawy i tańce. 
Umieliśmy wspaniale się bawić. 
Atmosfera była nadzwyczajna.

Szkoda, że czas zaciera wie-
le szczegółów. Tamten świat 
przeminął.

Halina z Dunin-Łabędzkich 
primo voto Rzewuska secun-
do voto Stpiczyńska zmarła 24 
lipca 1985 roku w wieku 80 
lat. Została pochowana w ro-
dzinnym grobie na cmentarzu 
Świętego Józefa w Skierniewi-
cach. W kwietniu 2000 roku 
w tym samym grobie pochowa-
no jej córkę Agatę a pięć miesię-
cy później zięcia.

Pamiątki zaginęły podczas 
przeprowadzek, rzeczy cenne 
zostały wyprzedane, bo potrzeb-
ne były pieniądze na zaspokoje-
nie codziennych potrzeb.

Dom przy ulicy Lelewela 
stopniowo zamienił się w ruinę.

Korzystałam z materiałów 
prasowych Biblioteki Naro-
dowej oraz książki Marka Te-
lera „Zapomniani Artyści II 
Rzeczypospolitej”.

Halina Dunin-Łabędzka jedna z najpiękniejszych kobiet 
dwudziestolecia międzywojennego

HALINA ŁABĘDZKA NA ZDJĘCIU 
PORTRETOWYM Z 1924 ROKU 

AGATA STPICZYŃSKA (OD LEWEJ), ZDZISŁAWA KROKOCKA, 
ALICJA KOCAN. UROCZYSTOŚĆ OKOLICZNOŚCIOWA W PAŁACU 
W PODWARSZAWSKICH PĘCICACH 1993 ROK
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W latach 30. XX w. we 
Lwowie ukazywał się 
„Ilustrowany Dziennik 
Lwowski” z wymownym 
podtytułem „Teatr i film”. 
Było to pismo wydawane 
nakładem Spółki 
Wydawniczej „Dziennik 
Lwowski’, drukowane 
w drukarni „Dziennika 
Polskiego” we Lwowie 
przy ulicy Cichej 5. 
Redaktorami naczelnymi 
pisma byli Roman 
Dragan i J. Ellenberg. 
Przeglądnijmy czym żyła 
X Muza w czerwcu – lipcu 
1928 r.

OPRACOWAŁ  
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Okazuje się, że od chwi-
li wynalazku braci Lu-
miére biały ekran stał się 

konkurencją dla sceny teatral-
nej. Pisano o tym w artykule 
„Współzawodnictwo”.

Współzawodnictwo między 
dramatyczną formą kompozycji 
literackiej i filmem, a w dalszem 
następstwie między teatrem 
a kinem zaostrza się z dnia na 
dzień, nabiera coraz wyra-
zistszych znamion otwarte-
go konfliktu, zmierzającego do 
ostatecznej rozgrywki, która 
– oczywiście – z konieczności 
wcześniej lub później przyjść 
musi. Jednakowoż decydujące 
będzie zwycięstwo niecałko-
witego, niezupełnego oddzia-
ływania i zniekształconych 
wrażeń, jako jedynego, nieza-
wodnego probierza wartości 
danej podniety. Najgłówniej-
szą przyczyną, paraliżującą 
wszechstronny wpływ filmu na 
widza, jest bezbarwność obra-
zów i niemożność zgodnego ze-
spolenia. Są one usterką mniej-
szą, której choćby nie całkowite 
usunięcie, lecz w każdym ra-
zie znaczne ograniczenie, jest 
kwestją tylko kapitału, t. j. wy-
budowania przestrzennej sce-
ny i wykonania precyzyjnego 
aparatu. Znaczenie widowisk 
świetlnych zależą w znacz-
nej mierze od wypełnienia, 
względnie usunięcia pewnych 
braków, któremi są ciasnota 
ekranu i wyczerpujące dla oka 
drgania fantomu świetlnego 
oraz połączenia z niemi żywego 
dźwięku mowy ludzkiej. 

Ale wspomniane niedoma-
gania są niczem w porówna-
niu z ogromnemi trudnościami, 
które będzie musiał pokonać 
teatr, jeśli zechce się pokusić 
o przelicytowanie groźnego 
konkurenta. Dramat sceniczny 
rozporządza dowolnie kolora-
mi oraz dźwiękiem artykuło-
wanym i na tem polu prześci-
ga film o poważny dystans, za 
to jest zamknięty nie zmien-
ną linją przestrzeni świetlnej, 
lecz materjalną granicą, wsku-
tek czego w stopniu wyższym 
podlega prawu bryłowatości 

i w akcji nigdy nie może rozwi-
nąć takiego tempa, jakie najle-
piej odpowiadałoby psycholo-
gji niecierpliwego podniecenia 
i modernistycznemu gustowi 
na wyścig żyjącego nowożyt-
nego widza.

Oczywiście! — i ten problem 
od dawna usiłują rozwikłać naj-
poważniejsi reżyserzy i teatro-
logowie — w nowszych czasach 
z pomocą tak zwanej „sceny ro-
tacyjnej”. Sprawnie obsługują-
ca scena rotacyjna ułatwiłaby 
przyspieszenie akcji nie tyl-
ko w obrębie całości, lecz także 
w zakresie poszczególnych ak-
tów i scen utworu dramatycz-
nego. W ślad za przebudową 
sceny przyszłaby zmiana tech-
niki dramatycznej, umożliwia-
jąca wplatanie przestrzennie 
i czasowo odległych scen epi-
zodycznych, czasem koniecznie 
potrzebnych dla uwypuklania 
zasadniczych rysów całości, 
o których obecnie wspomina się 
tylko marginesowo w komenta-
rzach dialogowych, lub przemy-
ca się je paljatywnemi środkami 
w „scenach kotarowych”. 

Czy teatr nabierze wnet roz-
machu i nadrobi opóźnienie, czy 
też pozostanie w tyle z rezygna-
cją — rozstrzygnie przyszłość.

Okazuje się, że kino też nie 
miało słodko. Wszędzie kasa, 
kasa, a gdzie kasa – tam podatki 
i „Krytyczny okres dla kin”. Ale 
będzie też i o stronie moralnej…

Piszemy o krytycznym okre-
sie i dlatego także, jak corocznie 

tak i teraz wskutek sezonowej 
choroby ogórkowej chudną tro-
chę kasy kinowe. Tak, to praw-
da! — lecz oprócz tego istnieją 
inne jeszcze powody zaniepo-
kojenia i złego humoru przemy-
słowców z pod znaku dziesiątej 
muzy. Koszmarem, który im za-
truwa wiarę w przyszłość, jest 
okrutny, nielitościwy, żarłocz-
ny i nieustępliwy moloch po-
datkowy. I niewątpliwie w naj-
bliższych miesiącach powinna 
przyjść jakaś gruntownie prze-
myślana, do warunków gospo-
darczych państwa racjonalnie 
przystosowana, reforma syste-
mu podatkowego od widowisk 
świetlnych.

Czynniki rządowe zapowie-
działy już nawet taką rewizję, 
rozumiejąc dobrze, że dotych-
czasowy wymiar podatku jest 
rzeczywiście za wysoki. Że 
rozwiązanie tej pilnej sprawy 
pójdzie w kierunku obniżenia 
podatku, to nie ulega wątpli-
wości — zresztą zupełnie słusz-
nie; lękamy się tylko, czy mo-
ralności publicznej i kulturze 
umysłowej ogółu nie przynie-
sie więcej szkody niż pożytku 
ujednostajnienie obniżonego 
podatku dla wszystkich kin 
i dla wszelkiej choćby cenzu-
ralnej produkcji filmowej. 

Musimy przecież 
pamiętać o tem, że film 
jest nie tylko idealnym 
środkiem wymiany 
i popularyzowania 

wszelakich zdobyczy 
naukowych, 
kulturalnych 
i cywilizacyjnych, lecz 
także widowiskiem, 
które działa bardzo 
silnie na ludzką 
wyobraźnię, kształtuje 
ją, nastawia w pewnym 
kierunku tęsknoty, 
wzmaga pobudliwość 
i urabia odpowiednio 
mentalność. 

I o ile jest wskazane popiera-
nie i odciążanie przedsiębiorstw 
kinowych, aspirujących arty-
stycznie, respektujących war-
tości moralne państwowe, spo-
łeczne i ogólnoludzkie — o tyle 
znów skutecznemi środkami 
należałoby je ograniczać, gdy 
się stają czynnikiem defetyzmu, 
rozkładu, zdziczenia, rozstroju 
i nihilistycznej abnegacji. Sama 
cenzura nie wystarcza, gdyż 
istnieje zbyt dużo sposobów 
zmylenia czujności cenzorskiej 
i przyzwoitego zamaskowa-
nia najszkodliwszych intencyj. 
Film, gloryfikujący genjalnych 
złoczyńców, poczuciu oby-
czajności i surowości policyj-
nej czy prokuratorskiej, złoży 
w ofierze kilka moralizujących 
napisów, a nawet głowy prze-
stępców w ad hoc skonstruowa-
nem „moralnem” zakończeniu, 
lecz te piękne nauki pozosta-
ją bez żadnego wpływu, nato-
miast z obrazów przemawiający 
kult brutalnej siły, przewrotnej 
zręczności rozpala młode głowy, 

roznamiętnia serca. I w każdem 
większem środowisku obok te-
atrów świetlnych, z pewnością 
pożytecznych, istnieją przed-
siębiorstwa czysto spekulacyjne 
lub zgoła szkodliwe. Dlatego też 
właśnie przy wymiarze podat-
ku należałoby traktować kina 
indywidualnie i te, które niosą 
zdrowe posłannictwo, powinno 
się uprzywilejować w stosunku 
do innych: spekulatywnych lub 
narkotyzująco działających. 

Na razie wstrzymujemy się 
od definitywnych wniosków, 
odnoszących się do lokalnych 
stosunków lwowskich; obecnie 
gromadzimy notatki i dane sta-
tystyczne, ilustrujące wartość 
wydajności poszczególnych 
filmów i w stosownym czasie 
podamy próbę zaszeregowania 
kin lwowskich według skali 
użyteczności, artyzmu i pozio-
mu moralnego.

Obraz czarno-biały zaczynał 
powoli odchodzić, jak znikło 
kino nieme, a na jego miejsce 
wszedł kolejny wynalazek zza 
oceanu. Artykuł „O filmie kolo-
rowym” o perspektywach kina 
barwnego i nie tylko…

Pomysłowi i wiecznie przed-
siębiorczy Amerykanie mają 
olbrzymie zasługi, jeśli cho-
dzi o oryginalność w techni-
ce filmowej i o zniżenie się do 
rzeczywistego życia na ulicy. 
W tej pogoni za rzeczywisto-
ścią życia sięgnęli Amerykanie 
po zagadnienie firnu barwnego. 
Ostatniemi czasy rozegrała się 
na łamach prasy filmowej ame-
rykańskiej walna bitwa o filmy 
kolorowe. Krótko mówiąc zwy-
ciężyła teza, że należy produko-
wać filmy barwne, jako bardziej 
do życia zbliżone. Jednak sta-
nowisko większości krytyków 
amerykańskich było bardziej 
teoretyczne, aniżeli życiowe, 
gdyż nie uwzględniało psycho-
logji ludzkiej, a co zatem idzie, 
stanowisko to nie wytrzyma 
próby życia. Wyjątkowo jednak 
pomyślnie barwność została 
zastosowana do filmu „Czarny 
Pirat”. Jeśli jednak wnikniemy 
głębiej w przyczyny, które spo-
wodowały, że „Czarny Pirat” tak 
wielkie wszędzie osiągnął suk-
cesy, to zrozumiemy, że nie spo-
wodowała tego sama „barwność” 
filmu, a tylko współdziałało tutaj 
kilka czynników, z których naj-
ważniejszym jest owiana szcze-
rym romantyzmem epoka pira-
tów i żaglowych statków.

Któż jeśli nie Napoleon ro-
mantyzmu — Byron, wypowie-
dział się w cudnych strofach 
„Korsarza”. Zrozumiałe jest, że 
film, oparty na epokach daw-
nych, kiedy to noszono zachwy-
cająco barwne i grające tęczą 
szaty, taki film bardzo słusz-
nie będzie liczył na długotrwa-
łe powodzenie. Równie chętnie 
każdy obejrzy film, poświęcony 
wyłącznie piękności natury, ro-
zumiejąc, że chcąc oddać piękno 
wschodu słońca w górach, mu-
simy to utrzymać w odpowied-
nich barwach. Rzecz jednak 

Ach, ten biały ekran…

MARIE PREVOST 
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Humor
żydowski
Pech

Pan Markus jest bardzo a bar-
dzo zmartwiony. W tym stanie 
spotyka znajomego, który za-
pytuje go natychmiast o powód 
zmartwienia: może, broń Boże, 
choroba albo inne nieszczęście...

– Popatrz pan, jakiego ja mam 
pecha. Kilka dni temu pożyczy-
łem od Goldfingera sto dolarów, 
a dzisiaj się dowiedziałem, że 
on w nocy umarł.

– I pan to nazywa pechem? – 
dziwi się znajomy.

– Naturalnie, że pechem, bo 
wyobraź pan sobie, że niebosz-
czyk chciał mi pożyczyć tysiąc 
dolarów...

Pamięć
Pan Eisig, stały bywalec ka-

wiarni „De la Paix”, powiada 
z oburzeniem do kelnera:

– Panie oberkelner, wczoraj 
piłem herbatę z rumem, zapła-
ciłem i nie otrzymałem reszty.

– Pan szanowny, proszę wy-
baczyć, raczył zapomnieć. I pan 
szanowny wczoraj nie raczył 
zapłacić...

– Co? Ja wczoraj nie zapłaci-
łem? To nie do wiary!

– Przepraszam najmocniej, 
ale tak właśnie było. Zresztą byli 
przecież pańscy znajomi, oni 
mogą potwierdzić.

– Hm? No, może być, może 
być. Ale to ciekawe... Nie pa-
miętam, czy zapłaciłem, ale do-
brze pamiętam, że mi pan reszty 
nie wydał…

Przygoda w Brzuchowicach
Pan Eliasz wybrał się na spa-

cer do brzuchowickiego lasu. 
Napadło go tam kilku batiarów, 
pewnie z Zamarstynowa, obra-
bowało i pozostawiło przywią-
zanego do drzewa. Dopiero po 
kilku godzinach odnalazł nie-
boraka jego przyjaciel.

– Eliasz, to ty?
– No pewnie, że ja – stęknął 

poszkodowany.
– Ale co ty tu robisz?
– Jeżeli ci powiem, że łowię 

ryby w Pełtwi, to pewnie mi me 
uwierzysz.

– Ale dlaczegoś nie krzyczał, 
nie wołał o pomoc? – dopytuje 
się przyjaciel, odwiązując pana 
Eliasza.

– Jakże mogłem wołać, kiedy 
miałem związane ręce?

Kto lepszy?
Znany jeździec spadł z ko-

nia, kiedy ten, spłoszony, rzucił 
się nieoczekiwanie w bok. Sto-
jący obok miejsca wypadku pan 
Nechemiasz powiada do niefor-
tunnego jeźdźca:

– O! Mnie by się taki wypa-
dek nigdy nie zdarzył. Nigdy!

– Czyżby? – dziwi się po-
szkodowany jeździec. – Chce 
pan powiedzieć, że jeździ pan 
lepiej ode mnie?

– O, nie – mówi spokojnie pan 
Nechemiasz. – Tego to ja nie po-
wiem i nie chciałem powiedzieć. 
Mnie by się taki wypadek nie zda-
rzył, bo ja bym za żadne pieniądze 
na żadnego konia nie wsiadł.

JANUSZ WASYLKOWSKI, 
OBYŚ ŻYŁ W CIEKAWYCH CZASACH

całkiem się zmienia, kiedy cho-
dzi o filmy zwykłe, filmy z życia 
współczesnego i dlatego śmiem 
twierdzić, że filmy kolorowe nie 
opanują świata. Zdaniem mojem 
filmy kolorowe nie będą miały 
powodzenia, gdyby nawet pod 
względem technicznym były 
doskonałością.

W roku 1912 towarzystwo 
„Pathe Freres” przysłało pew-
nej firmie amerykańskiej kilka 
wspaniałych krótkich koloro-
wych filmów, które osiągnęły 
szczyt powodzenia. I oto wiel-
kie wytwórnie filmowe zaczę-
ły szybko naśladować „Pathe 
Freres”. Wkrótce jednak wy-
twórnie te zaczęły otrzymywać 
telegramy od kin następującej 
treści: „Proszę nam więcej ko-
lorowych filmów nie nadsy-
łać, bowiem nie budzą już za-
interesowania”. Gdy się o tem 
dowiedziano, zastanowiono 
się poważnie nad przyczyną 
deprecjacji tych filmów i za-
częto pilnie śledzić każdy film 
kolorowy, zwracać uwagę na 
harmonję barw. W końcu re-
żyserzy doszli do wniosku, że 
przyczyną braku ich popular-
ności było podłoże czysto psy-
chologiczne. Po pierwsze każ-
dy rodzaj sztuki musi przede 
wszystkiem przemówić do na-
szej wyobraźni, jeśli jednak nie 
przemawia — to nie jest sztuką. 
Gdy jesteśmy w kinematogra-
fie, zdajemy sobie dokładnie 
sprawę, że są to tylko fotograf-
je, rzucone na ekran i urucho-
mione, jednak gdy zapomina-
my o tem wszystkiem, wtedy 
działa tylko nasza wyobraźnia, 
ale gdy artyści nagle zaczęliby 
do nas przemawiać, gdy działać 
by musiał jeszcze jeden zmysł 
— słuch, wtedy złudzenie pry-
słoby. Gdy orkiestra stara się 
naśladować niektóre naturalne 
dźwięki, jak na przykład: tłu-
czenie szkła, przewrócenie się 
krzesła, znowu efekt zepsuty. 
Naśladowania takie, jak strza-
ły na wojnie, bicie w bęben, 
świst wiatru, potęgują jeszcze 
wrażenie, lecz gdy przekracza-
ją granicę i starają się naślado-
wać śmiech, płacz, świst, wte-
dy wyobraźnia nasza „kuleje”, 
a efekt jest śmieszny. 

Tak samo dzieje się z barwa-
mi. Efekty barwne są idealne 
dla obrazów fantastycznych, 
alegorji, lub dla takich filmów 
jak „Peter Pan”, „Złodziej z Bag-
dadu”, lecz przeciętny dramat 
lub sztuka, daje więcej wra-
żenia w barwach zwykłych, 
dlatego, że kolory przekraczają 
nieuchwytną linję demarka-
cyjną między światem realnym 
a fantazją, i udzielają zbyt mało 
miejsca wyobraźni. 

Film kolorowy będzie chy-
bionem przedsięwzięciem, 
a film mówiony będzie niedo-
rzecznością W filmie bezbarw-
nym otrzymujemy doskona-
ły efekt przez pokazanie nam 
czerwonego refleksu światła, 
granatowego zmierzchu srebr-
nej poświaty księżyca, które-
go wrażenie potęguje się przez 
kontrast. Wszystko to budzi nas 
do marzeń, co każe zapomnieć 
na chwilę o rzeczywistości, co 
w nas budzi zachwyt, emocję, 
— musi być wchłonięte, bo prze-
mawia do naszej wyobraźni. 

Jeźli nastąpi era filmów kolo-
rowych, to możemy być pewni, 
że niedługo to potrwa. Barw-
ny film, a potem film mówio-
ny, znajdzie się w niebezpiecz-
nym sąsiedztwie innej Muzy, 
Muzy dramatu, żywego słowa. 
A wówczas kto wie, co się z fil-
mem stanie.

Każdy czytelnik był ciekaw, 
co robią jego ulubieni aktorzy, 
jakie filmy są kręcone i nie-
bawem ukażą się na ekranie. 
O tym „Kronika filmowa”:

Nowa para „Idealnych Ko-
chanków”. Po niebywałem 
wprost powodzeniu, jakiem 
cieszy się ostatnio w Ameryce 
film p. t. „Legjon Skazańców”, 
którego jednym z najwybitniej-
szych walorów jest nieprzecięt-
na gra dwojga młodych aktorów 
Gary Coopera i Fay Wray (Part-
nerki Emiia Januingsa w filmie 
„Ulica grzechu”) naczelny dy-
rektor produkcji „Paramount’u”, 
Jesse L. Lassy, postanowił, iż 
aktorzy ci grać będą w całym 
szeregu filmów razem, i stano-
wić mają tzw. parę „idealnych 
kochanków” na wzór Ronalda 
Colmana i Vilmy Banky

Ha! ha! ha! Tak zatytułował 
jeden z krytyków nowojor-
skich swą krytykę o filmie Ha-
rolda Lloyda p.t. „Nieboraczek”. 
W tekście zaś pisał co następu-
je: Mój synek śmiał się tak bar-
dzo, że balem się, że się zachły-
śnie, ale co gorszę, sam śmiałem 
się do tego stopnia, że straciłem 
możność uważania na malca”.

Pola Negri w siwej peruce. 
W ostatnim swym filmie, które-
go oryginalny tytuł brzmi „Trzej 
grzesznicy”, ukazuje się Pola 
Negri w białej peruce, ponieważ 
treść filmu wymaga, aby głów-
na jego bohaterka w przełomo-
wym momencie akcji osiwiała 
nagle. Film reżyserowany jest 
przez Rowlanda V. Lee, którego 
wspaniale potraktowany „Drut 
kolczasty” wysunął na czoło 
młodych reżyserów amerykań-
skich. Film ten ponadto zna-
mienny jest i pod tym względem, 
iż poza główną aktorką — Polką 
i reżyserem Amerykaninem po-
zostałe role wykonują przeważ-
nie Europejczycy. 

Wbrew obiegającym pra-
sę pogłoskom, jakoby Adolphe 
Menjou zamierzał przenieść 
się do Europy, zawarł on nowy 
kontrakt z firmą „Paramount”. 
Richard Dix, oraz reżyser Josef 
von Sternberg również odno-
wili swe kontrakty. 

Maria Prevost, znana pu-
bliczności z całego szeregu fil-
mów salonowo erotycznych 
(„Całuj mnie jeszcze”, „Koło-
wrotek małżeński” etc.) została 
zaangażowana przez firmę „Pa-
ramount” do filmu „The Rac-
ket”, w którym grać będzie obok 
Thomasa Meighana. 

Pola Negri, jak donoszą 
z Ameryki zamierza wybudo-
wać w Los Angelos luksusowy 
hotel, który posiadać będzie 
własne lotnisko. Będzie to jedy-
ny dotychczas hotel na świecie, 
posiadający tego rodzaju urzą-
dzenie. Sam budynek ma mieć 6 
pięter i zawierać 210 pokojów. 
Plany projektuje architekt Ri-
chard M. Pates jr. 

Egzotyka. Bujne życie świa-
ta egzotycznego z przyrodą 
barwną, roześmianą beztrosko 
w żarliwych promieniach pod-
zwrotnikowego słońca, zawsze 
pociągało umysły i serca ludz-
kie. Zwłaszczcza „Wschód”, ów 
opiewany raj z tysiąca i jednej 
nocy, jak najczarowniejsza bajka 
budził zawsze piękne marzenia 
u młodych i starych. Dlatego też, 
ile razy pojawi się film, przeno-
szący nas w niesamowite dzie-
dziny egzotyzmu, zawsze tłum-
nie pospieszamy, by je oglądać. 
Filmem, podobnym do „Czanga”, 
przedstawiającym oryginalne 
życie afrykańskie, będzie „Wy-
prawa myśliwska do Abisynji”. 
Operatorzy, przeszedłszy cały 
kraj od Djiputi przez Dire-Daua, 
Horar, AdisAbeba, wzdłuż ko-
ryta rzeki Orno, uchwycili 
mnóstwo scen z dzikiego świa-
ta zwierzęcego, które odsłaniają 
przed wzrokiem widza groźny 
urok dżungli z jej tajemniczemi, 
drapieżnemi mieszkańcami.

Przegląd najbliższych no-
wości. W najbliższym czasie 
Lwów będzie miał sposobność 
oglądać kilka filmów pierw-
szorzędnej wartości. Wnet zo-
stanie wyświetlony „Huragan”, 
pełen dramatycznego napię-
cia, olbrzymich namiętności 
i nadludzkich poświęceń. Film 
bardzo ciekawy, jako udała pró-
ba kooperacji polskich i zagra-
nicznych artystów. Również 
polsko-niemieckim filmem bę-
dzie „Przedpiekle” Zapolskiej. 
Jest to niezwykle zajmujący 
obraz życia pensjonatów żeń-
skich. Nadto jest zapowiedzia-
ny „Drut kolczasty” z Polą Ne-
gri, „W sidłach życia” z Lyą de 
Putti, „Krwawa litera” z Lilianą 
Gish i wreszcie „Wyprawa my-
śliwska do Abisynji”.

Nie tylko kinem żył Lwów. 
Gdy inne miasta już się radio-
fonizowały, nad miastem wzro-
sło zagrożenie, że pozostanie 
„Lwów bez radiostacji”. 

Dobrodziejstwo rad-
ja z błyskawiczną szybko-
ścią upowszechnia się po całej 
kuli ziemskiej. Zachód Europy, 
a szczególnie Ameryka, po-
kryły się już gęstą siecią stacyj 
nadawczych o dalekim zasięgu 
i mają mnóstwo amatorów-od-
biorców, korzystających z tego 
najkulturalniejszego środka, 
umożliwiającego wszechstron-
ne obcowanie z całym światem. 
Zamiłowanie do radja budzi się 
także w Polsce, choć dużo jesz-
cze na tem polu pozostaje do 
zdziałania. 

Najintenzywniej i w stosun-
ku do reszty Europy najnormal-
niej rośnie radjoamatorstwo 
w Poznanskiem, gdy cyfra abo-
nentów dosięga 18 000, na dru-
giem miejscu stoi Kraków, a na 
trzeciem Katowice. Jak dotych-
czas, najbardziej upośledzonym 
jest Lwów, wraz z ogromną, po-
łudniowo-wschodnią połacią 
Rzeczypospolitej; ta część kraju, 
posiadającego znaczną tradycję 
kulturalną, rokującą najlepszą 
przyszłość dla radjoamator-
stwa, wskutek braku radjosta-
cji we Lwowie, jest pozbawio-
ną zasięgu detektorowego. 
Wprawdzie Lwów radjostację 
ma otrzymać, a nawet poczy-
niono już pierwsze kroki, jed-
nak wskutek braku potrzeb-
nych kapitałów, dotychczas 
nie przystąpiono do budowy; 
a przecież przy dobrej woli 
i nieznacznej pomocy państwa, 
zmontowanie stacji nadawczej 
da się urzeczywistnić. 

O artystach z uśmiechem 
w rubryce „Humor filmowy”. 

Rzewna „artystka”. W Hol-
lywood opowiada się nastę-
pującą historyjkę; Na jednem 
przyjęciu pewien, szukający 
przygód snob, w obecności licz-
nych artystów filmowych za-
chwycał się jakiemś marnem 
filmem, a szczególnie grą dru-
gorzędnej, nieznanej aktorki.

– Jak ona płacze! – unosił się. 
Jakżeż czarowną i fascynującą 
musi być w towarzystwie! 

– Owszem – zareplikowała 
jedna z obecnych gwiazd – jest 
mdła, bezbarwna i przetłuszczo-
na – nazywa się „miss gliceryna”.

Trafna definicja. Pew-
ną gwiazdę filmową, słyną-
cą z częstych zmian sympatyj 
sercowych, zapytano raz, jak 
się zapatruje na miłość. 

– Miłość, mimo wszystko 
jest podobna do złego, rozwle-
kłego, nudnego obrazu filmo-
wego — zawyrokowała. – Jak 
to ?! – wybuchło powszechne 
zdziwienie. 

–Tak! – broniła się artyst-
ka – bo w miłości, jak w kiep-
skim filmie, we wszystkich ak-
tach, jota w jotę, powtarza się to 
samo. 

– A jednak miłość, to rzecz 
piękna – zauważono. 

– O ile ma choć dwoje do-
brych artystów – dokończyła 
złośliwie diva.

Została zachowana orygi-
nalna pisownia.

GARRY COOPER – TAKIM ZAPAMIĘTAŁY GO MILIONY 
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Szanowny Czytelniku, 
na wstępie pragnę 
wytłumaczyć, 
dlaczego poświęcam 
swój tekst postaci Ilii 
Kywy, a nie jakiejś 
konkretnej fałszywej 
informacji wrzuconej 
w przestrzeń medialną. 
Najprostszym i zarazem 
najprawdziwszym 
wytłumaczeniem, jest 
fakt, że nie traktuję Ilię 
Kywę jako człowieka 
z krwi i kości, ino jako 
chodzący fejk, któremu 
całą karierę pobudowano 
na kłamstwie, prowokacji 
i grze jednocześnie na 
najwyższych i najniższych 
ludzkich odruchach. 

ARTUR ŻAK

W czasie, gdy piszę te 
słowa, Kywa nie jest 
już posłem Werchow-

nej Rady Ukrainy. Jest ucieki-
nierem, który przez Hiszpanię 
wyjechał do Rosji i poprosił Pu-
tina o osobistą ochronę przed 
„politycznymi prześlado-
waniami”, przysięgając peł-
ne oddanie w „denazyfikacji” 
Ukrainy i całego zgniłego „ko-
lektywnego zachodu”. Jest by-
tem medialnym, który całym 
swoim jestestwem pragnie za-
pewnić swojego pana, że jest 
jedynym „politykiem ruskiego 
miru”, który nie zdradził, nie 
zawiódł oczekiwań oraz nadal 
ma zdolności i możliwości, aby 
czynnie się przysłużyć „świętej 
wojnie ruskiego narodu” prze-
ciwko „cywilizacji pederastów 
i nazistów”. Niemalże w każ-
dej swojej wypowiedzi woła 
o zwrócenie uwagi na to, że 
zrobi wszystko, żeby naczelny 
czekista uwzględnił jego kan-
dydaturę jako potencjalnego 
gauleitera „Małorosji” w skła-
dzie „zjednoczonego państwa 
Słowian”. 

Pomimo tego, że opisywany 
przeze mnie delikwent nigdy 
nie grał pierwszych skrzy-
piec i nie był topowym lide-
rem ukraińskiego politiconu, to 
w sposób niemalże doskonały 
potrafił wykonywać powierzo-
ne mu przez jego mocodawców 
zadania, odnajdując się mister-
nie w politycznej czasoprze-
strzeni Ukrainy. Jednakże tylko 
ślepiec nie zauważy, że Ilia od 
2014 roku przeszedł gruntowną 
przemianę, stając się od nikomu 
nieznanego drobnego kręta-
cza ukraińską twarzą ruskie-
go miru numer jeden. Nie jest 
to wyłącznie jego zasługa, jed-
nakże nie należy pomniejszać 
jego determinacji w dążeniu do 
celu. Jednocześnie warto za-
uważyć, że każda jego publiczna 
wypowiedź składa się niemalże 
w 100% z kłamliwych infor-
macji, więc może być tematem 
osobnego artykułu na łamach 
StopFake, wymagającym jedy-
nie przekładu. Należy również 
zaznaczyć, że przekazy in-
formacyjne, wrzucane przez 

niego z szybkością karabinu 
maszynowego M134 Minigun 
i wdziękiem walca drogowego, 
nierzadko dotyczą Polski i Po-
laków, więc tym bardziej warto 
poznać osobę posła-uciekiniera 
oraz zgłębić mechanizmy, które 
pozwoliły mu przez lata wyko-
nywać jego niecne zadania. 

Tytan edukacji
Czytając oficjalną biogra-

fię tego eks-parlamentarzysty, 
można odnieść wrażenie, że ma 
się do czynienia z prawdziwym 
człowiekiem renesansu. Ilia 
uczęszczał do technikum geo-
logiczno-górniczego i uzyskał 
dyplom „technika-mechanika”. 
Następnie ukończył Instytut 
Pedagogiczny w Połtawie jako 
„pedagog-psycholog”. W 2009 
roku zdobył kolejne wyższe 
wykształcenie w Narodowym 
Uniwersytecie Prawa im. Jaro-
sława Mądrego w Charkowie, 
a z kolei w 2017 r. skończył dru-
gie prawnicze studia w Kra-
jowej Akademii Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Więc 
w 2017 roku mógł się pochwa-
lić trzema wyższymi studia-
mi. Niejako wisienką na torcie 
była obrona pracy doktorskiej 
o tytule: „Mechanizmy wpły-
wu społeczeństwa obywatel-
skiego na państwową regulację 
egzekwowania prawa (na przy-
kładzie krajów UE i Ukrainy)”, 
którą skutecznie obronił, zo-
stając naukowcem w dziedzi-
nie administracji publicznej. 
W tym okresie polityk był oso-
bą publiczną – czynnym posłem 
do Parlamentu Ukrainy i był 
zamieszany w niezliczoną ilość 
prowokacyjnych zajść, więc nic 
dziwnego, że fakt obrony przez 
niego doktoratu  przykuł uwagę 
dziennikarzy Bihus Info, któ-
rzy zrobili już kilka materiałów 
o przekrętach tego działacza. 
Dziennikarze znając poziom 
intelektualny wypowiedzi po-
sła, zaczęli badać temat i oka-
zało się, że publikacje naukowe 
i udział w konferencjach, które 
jako doktorant był zobowią-
zany odbyć, nie miały miejsca. 
Zaświadczenia przedstawione 
do dokumentów, które złożył 
na uczelni, też są dokumentami 
podrobionymi. Dodatkowo Ilia 
w rozmowach z dziennikarza-
mi nie był w stanie powtórzyć 
nawet tytułu swojej pracy, nie 
miał pojęcia o bibliografii, nie 
wiedział kto promuje i kto re-
cenzuje jego „dzieło”, ale pomi-
mo to doktorat został obroniony, 
a dziennikarze, którzy przybyli 
na obronę pracy, byli atakowani 
zarówno przez bojówkarzy, jak 
i samego deputowanego. Biorąc 
pod uwagę dowody przedsta-
wione przez Bihus Info, Mini-
sterstwo Szkolnictwa i Nauki 
anulowało tytuł naukowy.

Sumując jego dokona-
nia na polu edukacji i sukce-
sy na płaszczyźnie nauko-
wej, a następnie konfrontując 
je z „elokwencją” reprezento-
waną na forum publicznym 
i opiniami ludzi, którzy po-
znali go bliżej, a także wyni-
kami licznych dziennikarskich 
śledztw, można dojść do niezbyt 

przychylnych wniosków o sta-
nie ukraińskiej oświaty i na-
uki. Jednak nie o tym miał być 
ten tekst. Opis ścieżki zdo-
bywania dyplomów jest tylko 
jednym z przykładów jak Ilia 
Kywa potrafił się ustawić i to 
niezależnie od tego, kto aktu-
alnie rozdawał karty na Ukra-
inie. Jest to pierwszy przykład, 
ale niestety nie ostatni.

Początek kariery
Po ukończeniu studiów, już 

jako nauczyciel-psycholog Ilia 
Kywa został głównym księ-
gowym w spółce „Ukrzwia-
zokmontaż”. Nie należy w otrzy-
manej posadzie doszukiwać 
się jakiejś logiki, po prostu Ilia 
zdolnym chłopem jest i basta. 
Po trzech latach główny księgo-
wy z dyplomem pedagoga-psy-
chologa przeniósł się do pracy 
w Kolei Donieckiej na stanowi-
sko inżyniera technologa.

W 2010 roku Kiwa odszedł 
z pracy w Ukraińskiej Kolei, 
żeby zostać zastępcą dyrektora 
Departamentu Remontu i Budo-
wy Wielkiej Obwodnicy Służby 
Drogowej Obwodu Kijowskiego 
Państwowej Służby Drogowej 
Ukrainy. Coś poszło nie tak i nie 
udało mu się zaczepić w Kijowie, 
więc w 2011 roku wrócił do ro-
dzinnej Połtawy i został zastęp-
cą szefa Departamentu Ochro-
ny Konsumentów w obwodzie 
połtawskim. Tu, zdaniem wy-
miaru sprawiedliwości, opra-
cował schemat dorabiania do 
państwowej pensji, a miano-
wicie nakładał horrendalne 
kary, a następnie za gratyfika-
cję finansową obiecał umorzyć 
czy też radykalnie zmniejszyć 
karę. W 2011 r. podczas prze-
kazania łapówki został zatrzy-
many jego brat Dmytro, a nie-
bawem do brata dołączył Ilia. 
Śledztwo trwało 2 lata i dopie-
ro w grudniu 2013 roku,  Kywa 
został osądzony prawomocnym 
wyrokiem Oktiabrskiego Sądu 
Rejonowego w Połtawie, któ-
ry uznał, że jest winny przy-
jęcia korzyści majątkowej, ale 
ze względu na przedstawione 
przez oskarżonego zaświadcze-
nie psychiatryczne o II grupie 
niepełnosprawności z diagnozą 
„psychopatyzacja osobowości”, 

sąd złagodził wyrok i zrezy-
gnował z pozbawienia wolności 
na rzecz kary finansowej. 

Politykiem być,  
czyli od „Partii Regionów”  
do „Prawego Sektoru”

Jeszcze w trakcie procesu 
sądowego i pomimo aresztu do-
mowego, Ilia Kywa wyjeżdża do 
Kijowa, gdzie w październiku 
2013 r. bierze udział w owia-
nych złą prasą wyborach uzu-
pełniających do Parlamentu. 
W okręgu wyborczym nr 223 
był jednym z siedemdziesię-
ciu kandydatów i odegrał rolę 
tzw. „kandydata technicznego”, 
wnosząc swój wkład w wygra-
ną kandydata partii władzy. 

Po tym swoistym politycz-
nym debiucie u boku „Partii 
Regionów” Kywa dokonuje nie-
spodziewanej wolty i zostaje 
aktywnym uczestnikiem Maj-
danu, gdzie przyłącza się do 
„Prawego Sektoru” i jak to sam 
niegdyś mówił znajduje wspól-
ny język z Dmytrem Jaroszem. 
Oczywiście może dziwić taka 
nagła zmiana przekonań, nie 
mniej jednak wszyscy wiemy, że 
tylko krowa nie zmienia poglą-
dów. Jednakże zupełnie inaczej 
można spojrzeć na tę sprawę, gdy 
zapoznamy się z doniesienia-
mi dziennikarza śledczego Wo-
łodymyra Bojki, który wprost 
mówi, że został on zwerbowa-
ny przez SBU i był na Majda-
nie w roli agenta Departamentu 
Ochrony Państwowości. Nie-
stety ta informacja nie była ofi-
cjalnie potwierdzona, ale także 
nie została sprostowana. Nie-
mniej jednak oceniając działal-
ność Kywy z perspektywy 2022 
r. i tego co widzieliśmy przez te 
8 lat, słowa Wołodymyra Bojki 
brzmią całkiem wiarygodnie.

Po zwycięstwie Rewolucji 
Godności, jako członek „Prawe-
go Sektoru”, zostaje mężem za-
ufania Dmytra Jarosza podczas 
wyborów prezydenckich, po 
których przymierza się do swej 
nowej roli.

Funkcjonariusz milicji/
policji – obrońca Ojczyzny

Człowiek z wyrokiem i II 
stopniem niepełnosprawności 
ze względu na psychopatyzację 

osobowości, dostaje od mini-
stra MSW Arsena Awakowa 
stopień majora i polecenie for-
mowania batalionu ochotni-
czego w obwodzie połtawskim. 
Można? Można! Kywa tuż przed 
otrzymaniem stopnia oficera 
jako „ofiara reżimu Janukowy-
cza”, został częściowo amne-
stionowany i odzyskał prawo 
do zajmowania państwowych 
stanowisk, co otworzyło mu 
drzwi do kariery. Wielu akty-
wistów i funkcjonariuszy Poł-
tawy było oburzonych decyzją, 
jednak szef milicji obwodu poł-
tawskiego Iwan Korsun stwier-
dził, że to decyzja Kijowa. 

Kariera dowódcy batalionu 
nie trwała długo, a to dlatego, że 
tuż po przybyciu do Mariupo-
la, podkomendni zorganizowa-
li bunt i wypowiedzieli posłu-
szeństwo świeżo upieczonemu 
majorowi. Pozbawiono go do-
wodzenia, a batalion rozformo-
wano. Jednakże to tylko przy-
śpieszyło karierę ambitnego 
majora. Prokuratorzy zajmują-
cy się sprawą, dziwnym trafem 
nie skorzystali z prawa do zło-
żenia apelacji i 9 grudnia 2014 
r. sprawę ostatecznie zamknię-
to, dając mu pełne prawo do bu-
dowania świetlanej kariery na 
niwie państwowej. Już następ-
nego dnia został zastępcą szefa 
Głównego Zarządu MSW w ob-
wodzie donieckim. 

Jest wiele kardynalnie 
przeciwstawnych relacji 
opisujących udział 
Ilii Kywy w rosyjsko-
ukraińskiej wojnie, 
wtedy zwanej „Operacją 
Antyterrorystyczną” 
(ATO). Arsen Awakow 
i jego otoczenie 
na wszelki sposób 
bronili Ilię Kywę 
i jego dobre imię. 
Doradca ministra MSZ 
Anton Geraszczenko 
publicznie twierdził, 
że sprawa sądowa 
przeciwko niemu była 
sfabrykowana przez 
reżim Janukowycza. 
Tak był tworzony 
mit Ilii Kywy jako 
antyreżimowca czasów 
Janukowycza. Mit 
niedługotrwały, ale nie 
mniej jednak warto ten 
fakt przypomnieć.

Niektórzy przypisywali mu 
nader bohaterskie postawy 
i skuteczne działania. Sam cheł-
pił się wielokrotnie wyprowa-
dzeniem minimum 1500 żoł-
nierzy z otoczenia w Debalcewo. 
Już wtedy wyczuł potęgę me-
diów społecznościowych, więc 
sieć była regularnie zarzucana 
filmikami, zdjęciami i relacja-
mi zaciekle walczącego z oku-
pantem i niesprawiedliwością 
nacjonalisty i banderowca – jak 
wtedy miał zwyczaj sam siebie 
nazywać Ilia Kywa.

Zupełnie innego zdania 
są żołnierze, wolontariusze 

Ilia Kywa –kremlowska pacynka na sterydach
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i dziennikarze, którzy byli ak-
tywnymi uczestnikami tam-
tych wydarzeń. Nie zostawiają 
na nim suchej nitki, podkre-
ślając jeno jego zapał w poszu-
kiwaniu „potoków”, na których 
można się wzbogacić. Istnie-
je multum relacji dziennikar-
skich, a także bezpośrednich 
relacji uczestników, którzy 
wypowiadali swoje zarzuty 
publicznie, a nierzadko jemu 
samemu prosto w oczy.

Po niedługiej służbie w ob-
wodzie donieckim, bo już latem 
2015 roku, zostaje przeniesio-
ny do obwodu chersońskiego 
na identyczne stanowisko czyli 
na stanowisko zastępcy szefa 
Głównego Zarządu MSW w ob-
wodzie. Miał tam odpowiadać 
za walkę z przemytem narkoty-
ków, nie mniej jednak bardziej 
dał się ludziom zapamiętać jako 
aktywnie walczący z aktywi-
stami usiłującymi prowadzić 
energetyczną blokadę Krymu. 

Po kilku miesiącach naszego 
„bohatera” czekał kolejny awans 
i przeprowadzka do Kijowa. Tym 
razem został dowódcą całkowi-
cie nowej struktury w policji 
– Departamentu Przeciwdzia-
łania Przestępstwom Narkoty-
kowym. Tu rozwinął skrzydła, 
wprawdzie tylko w Internecie, 
i stał się osobą bardzo znaną. 
Znaną z nie najlepszej strony, 
ale znaną. W Internecie do-
stępne są liczne filmiki z jego 
aktywności w tamtym okresie. 
To wtedy zaprezentował światu 
swój styl, czyli napompowa-
ne testosteronem, agresywne, 
szowinistyczne, seksistowskie 
wypowiedzi, w których nie 
stronił od przekleństw i mowy 
nienawiści. Taki prosty, ale ob-
darzony ogromnym poczuciem 
sprawiedliwości swojak, który 
tych wszystkich patusów wy-
tępi ogniem sprawiedliwym. Do 
dziś styl się nie zmienił, narra-
cja tak, ale styl nie. Z takim sa-
mym zapałem mówił o likwida-
cji narkomanów, przestępców, 
Rosjan, jak dziś krzyczy o uni-
cestwieniu nazistów i gejów. 
Oczywiście tylko on określa, 
kto tym narkomanem, prze-
stępcą, nazistą czy gejem jest.

Spotkałem się z opiniami, że 
Kywa był często wykorzysty-
wany przez Awakowa do walki 
z Chatią Dekanoidze, która od-
powiadała za reformę i powsta-
nie nowej Policji Państwowej. 
Chatię znano jako bezkom-
promisową reformatorkę, któ-
ra przeprowadziła gruntowną 
i skuteczną reformę gruzińskiej 
policji, uchodzącej za jedną 
z bardziej skorumpowanych na 
świecie. Według wielu stróżów 
prawa, z którymi rozmawiałem, 
również na Ukrainie Dekano-
idze była na dobrej drodze do 
dokonania kardynalnych prze-
mian i osiągnięcia pozytyw-
nych wyników. Jako człowiek 
Awakowa, swoim zachowa-
niem i wypowiedziami czę-
sto prowokował szefową poli-
cji, która groziła mu publicznie 
wysłaniem na badanie wykry-
waczem kłamstw, co pozwoliło 
mu później mówić o nieobiek-
tywności kierownictwa pod-
czas potencjalnej weryfikacji, 
którą powinien przejść, chcąc 
zostać w nowej policji. Jako 

osoba karana, mająca orze-
czenie o niepełnosprawno-
ści z powodu psychopatyzacji 
osobowości, nie miał szans na 
jej pozytywny wynik. W 2016 
roku został zwolniony ze służby 
w stopniu pułkownika i tu się 
zaczyna kolejny etap jego poli-
tycznej kariery.

Polityka przez duże „P”
Natychmiast po zwolnie-

niu ze służby otrzymał status 
doradcy ministra MSW. Nikt 
nie wie co konkretnego dora-
dzał Arsenijowi Borysowy-
czowi, ale był często widoczny 
w mediach, gdzie wypowiadał 
się na każdy temat. Ze szcze-
gólnym upodobaniem rozwo-
dził się nad tępieniem wrogów 
systemu i opisami tego jak he-
donistycznie spędza czas wol-
ny. Często nazywał Ministra 
Spraw Wewnętrznych swoim 
szefem i w jednym z wywiadów 
mówi nawet, że Awakow obiecał 
mu prezydenturę. W 2018 r. stał 
się bohaterem dziennikarskie-
go śledztwa, w którym inkry-
minowano mu status „generała” 
w parapolicyjnych strukturach, 
organizowanych w niejawnym 
porozumieniu z szefem MSW 
i zajmującymi się kryciem i or-
ganizacją wrogich przejęć firm 
i nieruchomości. W 2017 r. 
w wyniku wrogiego przejęcia 
został przewodniczącym kiedyś 
popularnej Socjalistycznej Par-
tii Ukrainy. Następnie członko-
wie tej niejawnej i nieformalnej 
struktury około-policyjnej, byli 
widoczni podczas wydarzeń 
organizowanych przez partię. 
W 2019 roku, z ramienia Socja-
listycznej Partii Ukrainy, bez-
skutecznie startował w wybo-
rach prezydenckich. Właśnie 
w tym momencie Ilia Kywa wy-
konał kolejny fikołek polityczny 
i stał się ruskomirowcem, jakie-
go znamy do dnia dzisiejszego.

Ruski mir otworzył oczy jego
Jak sam mówił, po przegra-

nych wyborach 2019 roku po-
znał prorosyjskiego polityka 

Wadyma Rabinowycza i doznał 
olśnienia. Mówił wprawdzie, że 
otrzeźwienie kiełkowało w nim 
już od dawna, ale jednak nie 
zdradzał symptomów zmiany 
przekonań.Z boku wyglądało to 
na zwykłą zmianę właściciela, 
że został przehandlowany, albo 
z powodu swojej bezużyteczno-
ści dla Awakowa, przygarnęła 
go klika Wiktora Medweczu-
ka. Znajomość z Rabinowyczem 
owocuje dostaniem się na li-
sty „Opozycyjnej Platformy za 
Życie”, a także aktywną pro-
mocją przez dobrze rozwinię-
tą medialną grupę powiązaną 
z Medweczukiem. Nie zmienił 
narzędzi, natomiast zmienił 
całkowicie narrację. 

Z „uczestnika” 
Rewolucji Godności 
i „bohatera” wojny 
rosyjsko-ukraińskiej, 
przepoczwarza się 
w fanatycznego 
obrońcę „dziedzictwa 
ZSRR” i praw 
i swobód ciemiężonych 
rosyjskojęzycznych 
obywateli Ukrainy. 
Posypuje obficie głowę 
popiołem i przeprasza 
za wypaczenia okresu, 
kiedy zwiodła go wroga 
ideologia narzucona 
Ukraińcom w wyniku 
zewnętrznego 
zarządzania przez 
podstępnych 
Anglosasów 
i Kolektywny Zachód. 
Teraz jest gotów 
odpokutować słowem 
i czynem, broniąc 
świętych wartości, za 
które ginęli dziadowie 
w Wojnie Ojczyźnianej. 

Nic szczególnego, te same 
frazesy z metodyczek używa-
nych przez lata rosyjską pro-
pagandą i spływających na 

ośrodki wpływu na Ukrainie, 
zarówno te polityczne jak i me-
dialne. Jednak wniósł swoisty 
„powiew świeżości”, zaczę-
ło się dziać więcej i aktywniej, 
ale także jeszcze bardziej gro-
teskowo. Groteskowo, ale sku-
tecznie, bo Ilia zdobył mandat 
w Parlamencie Ukrainy. Tu stał 
się cieniem swojego nowego 
guru – Wiktora Medweczu-
ka, którego nazywał „najwy-
bitniejszym mężem stanu”, je-
dyną osobą mogącą uratować 
Ukrainę, a także politykiem 
mającym potencjał, aby dopro-
wadzić do połączenia dwóch 
braterskich narodów. Jedno-
cześnie zajął się tym co potrafił 
robić najlepiej – prowokacyj-
nymi akcjami w Parlamencie 
i w tzw. „terenie”, ultraaktyw-
ną obecnością w rosyjskich 
mediach, w których opowiadał 
o ludobójstwie rosyjskojęzycz-
nych obywateli „gejowsko-na-
zistowskimi” władzami Ukra-
iny i hedonistycznym bogatym 
życiem na pokaz. Dodatkowo 
mając doświadczenie w two-
rzeniu szemranych, półlegal-
nych organizacji, został odpo-
wiedzialny za rozwój struktur 
przypartyjnych bojówek, któ-
re zostały rozsiane po całym 
kraju i zrzeszone w organizacji 
„Patrioci za Życie”. Siebie uwa-
żał za lidera, a za swą główną 
ideologię – antyfaszyzm. Po-
twierdzeniem destrukcyjnej 
roli tej organizacji, jest fakt, że 
po 24 lutego 2022 roku na oku-
powanych częściach Ukrainy 
to właśnie działacze tej orga-
nizacji zaprezentowali się jako 
awangarda kolaborantów.

Mój prezydent Putin
24 lutego 2022 roku Ilia Kywa 

był już poza granicami Ukrainy. 
Niestety wymiarowi sprawie-
dliwości nie udało się go za-
wczasu przyskrzynić. Obec-
nie przebywa w Moskwie i ze 
wszystkich sił usiłuje przeko-
nać Kreml, że może być potrzeb-
ny. Już wprost nazywa Putina 
swoim prezydentem. Staje na 

głowie transmitując w eterze 
taką ilość kremlowskiej kłam-
liwej informacji, że może za-
wstydzić najbardziej podkutych 
asów rosyjskiej propagandy. 
Klepie tematy z kremlowskich 
metodyczek, co prawda w swo-
im stylu i zapewne ma nawet 
swoich odbiorców, ale nie ma ła-
two, bo konkurencja w Mosko-
wii jest wielka i bezwzględna. 
Przytoczę tylko jedną ze śwież-
szych i na mój osąd najbardziej 
absurdalnych tez naszego de-
likwenta, a mianowicie tezę, 
że po wizycie Dudy w Kijowie 
i podpisaniu pewnych „tajnych 
protokołów” ukraińskie do-
wództwo specjalnie wysyła na 
najbardziej niebezpieczne od-
cinki frontu mężczyzn z zacho-
du Ukrainy, aby zwolnić miejsce 
polskim kolonizatorom, którzy 
nie tylko przejmą ukraińską 
ziemię, lecz także ukraińskie 
kobiety, ulepszając zasadniczo 
swój genotyp. Tego typu infor-
macje nasz uciekinier wygłasza 
na żywo w rosyjskich progra-
mach telewizyjnych, licznych 
wywiadach, filmikach i wpi-
sach w mediach społecznościo-
wych. Myślałem, że to niemożli-
we, aby Kywa mógł być bardziej 
aktywny, ale obserwując rosyj-
ską przestrzeń informacyjną, 
ze zdumieniem stwierdzam, że 
teraz jest widoczny ze zdecy-
dowanie większym natężeniem 
w kremlowskich mediach, niż 
przed 24 lutego we wszystkich 
mediach łącznie.Faktycznie nie 
jest łatwe odpracowanie tych 
kremlowskich miliardów, któ-
re on i jego współtowarzysze 
zdefraudowali na drogie ży-
cie, zamiast przeznaczać ca-
łość na destrukcję ukraińskiej 
państwowości.

Powyżej pisałem o minimum 
dwukrotnej zmianie przez Ilię 
Kywę swojego właściciela, 
jednakże jestem w pełni prze-
konany, że byli to tylko cza-
sowi dysponenci, prawdziwy 
zaś właściciel zawsze był tylko 
jeden.

ŹRÓDŁO: STOPFAKE.ORG
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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

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o odejściu do Domu Pana

śp. Eweliny Hrycaj-Małanicz

wieloletniej prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
we Lwowie

oraz Lwowskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Rodzinie i bliskim, pogrążonym w żałobie
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Federacji Organizacji Polskich 
na Ukrainie

Wyrazy głębokiego współczucia dla dzieci 
i ich rodzin z powodu odejścia do Pana

śp. Teresy Dutkiewicz

wiceprezes FOPnU i redaktora naczelnego czasopisma 
„Nasze Drogi”

Zarząd Główny TKPZL

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. Teresy Dutkiewicz

wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, 
wieloletniej członkini jury konkursu recytatorskiego 

„Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży”

Rodzinie oraz najbliższym składamy 
najszczersze kondolencje

Społeczność Szkoły Średniej nr 24 
im. Marii Konopnickiej

Wyrazy głębokiego współczucia dla córki 
i rodziny z powodu odejścia do Pana 

śp. Eweliny Hrycaj-Małanicz 

wieloletniego prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i Stowarzyszenia Polskich Lekarzy we Lwowie

Zarząd Główny TKPZL
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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.

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
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W miejscowości Krasne 
w rejonie czortkowskim 
przy ożywionej trasie 
Chmielnicki – Tarnopol 
stoi bardzo piękna 
i interesująca świątynia. 
Na pierwszy rzut oka 
można by ją wziąć 
za kościół – brak tu 
tradycyjnych bizantyjskich 
kopuł-bań, mamy 
natomiast całkowicie 
katolicką sygnaturkę. Ale 
świątynia od początków 
swego istnienia była 
greckokatolicka.
DMYTRO POLUCHOWYCZ

Ze świątynią powiązana 
jeszcze jedna nieścisłość 
– w wielu przewodnikach 

datowana jest mylnie drugą po-
łową XVIII wieku. Nic dziwne-
go – barokowa architektura tej 
świątyni odpowiada w zupeł-
ności temu okresowi. W rze-
czywistości cerkiew jest o wie-
le „młodsza”. Powstała w 1806 
roku z fundacji nieprzeciętnej 
kobiety – księżnej Izabelli Lu-
bomirskiej z Czartoryskich – 
jednej z najbardziej znanych 
kobiet Rzeczypospolitej XVIII 
wieku.

Księżna Izabella była cór-
ką wojewody ruskiego księcia 
Aleksandra Augusta Czarto-
ryskiego i jego małżonki Marii 
Zofii z Sieniawskich. O rodzie 
Sieniawskich wspominałem 
w Kurierze Galicyjskim w ar-
tykule o Satanowie. Możliwe, że 
z tą właśnie miejscowością po-
wiązana jest świątynia Świę-
tej Trójcy. Mowa tu o klasztorze 
pod tym samym wezwaniem 
w Satanowie, a stamtąd do Kra-
snego już niecałe 10 km. Może 
na to wskazywać i cudowny 
obraz św. Mikołaja, który od 
dawna znajduje się w tej świą-
tyni. Swego czasu ikonę zabrali 
bazylianie, gdy władze carskie 
wypędziły ich z tego klasz-
toru i przekazały go cerkwi 
rosyjskiej.

Księżna Izabella –  
polska „markiza  
de Pompadour”

Postać fundatorki świąty-
ni, księżnej Izabelli, wyma-
ga oddzielnej opowieści. Po 
przedwczesnej śmierci jej męża 
marszałka wielkiego koronne-
go Stanisława Lubomirskiego 
(zmarł na suchoty w 1783 roku), 
została właścicielką olbrzy-
miego majątku. Księżna po-
siadała 366 wiosek i 14 miast 
i miasteczek, pośród nich ta-
kie jak Brzeżany i wspomnia-
ny już Satanów. Oprócz ogrom-
nego majątku słynęła również 
z wybitnej urody. Bystry rozum ŚWIĄTYNIA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KRASNEM

i wspaniałe wykształcenie były 
mieszanką wybuchową.

W swoim czasie Elżbieta 
(Izabellą, na sposób 
francuski, kazała 
się nazywać później) 
o mały włos nie została 
królową. Jako młoda 
dziewczyna zakochała 
się w Stanisławie 
Poniatowskim (zanim 
został królem), który 
odpowiedział jej 
wzajemnością, ale do 
ślubu nie doszło.  

Ojciec Izabelli, 
wojewoda August 
Czartoryski, uznał, że 
Poniatowski nie jest 
najlepszą partią dla 
jego córki. Z woli ojca 
wydano ją za Stanisława 
Lubomirskiego. Gdy 
Stanisław Poniatowski 
został królem, Izabella 
została jego faworytą. 
Ale wkrótce płomienna 
miłość przerosła 
w nie mniej płomienną 
nienawiść.

Jako faworyta króla, Lu-
bomirska mogła wchodzić do 
komnat królewskich bez skrę-
powania. Pewnego razu zastała 
go w objęciach swojej bratowej, 
Izabelli Czartoryskiej z Flemin-
gów. Według zwyczajów tego 
„eleganckiego wieku” sytuacja 
była tradycyjna i banalna. Poza 
tym piękniś Poniatowski sły-
nął ze swego nieobojętnego sto-
sunku do kobiet i wcale tego nie 
ukrywał. Kobiety również na 
jego widok traciły zmysły i nie 
tylko dlatego, że był królem. 
O innych kochankach i fawo-
rytach króla Izabella wiedziała 
i odnosiła się do nich obojętnie, 
ale nie w tym przypadku!

Stosunki pomiędzy obie-
ma Izabellami balansowały na 
pograniczu nienawiści. Swego 
brata Adama Kazimierza Czar-
toryskiego księżna bardzo lubi-
ła i to, że jego żona „przyprawi-
ła mu rogi”, oburzyło ją o wiele 
bardziej niż zdrada króla. 

Oprócz zaś urody 
Izabella znana była 
ze swej mściwości. 
Natychmiast więc 
zaczęła pleść intrygi 
przeciwko królowi 
i jego nowej faworycie. 
Wreszcie Stanisław 
August miał tego 

dość i piękna Izabella 
zmuszona była udać się 
na emigrację.  
Po licznych wędrówkach 
osiadła wreszcie 
w Wiedniu, gdzie zmarła 
w 1816 roku.

Jeśli stosunki Izabelli z ary-
stokracją Rzeczypospolitej były 
napięte, a świadczyć o tym może 
historia z wykradzeniem od 
swych mniej zamożnych i nie 
tak wpływowych krewnych 
księcia Henryka Lubomir-
skiego, którego wychowała jak 
własnego syna (Izabella miała 
cztery córki, ale zawsze marzy-
ła o synu), to do swoich podda-
nych miała stosunek całkowicie 
przeciwny. 

O swoich ludzi dbała 
omal z matczyną 
miłością. We 
wszystkich prawie 
wioskach budowała 
szpitale, szkoły, 
zakłady dobroczynne 
i świątynie. Oprócz tego 
z jej rozkazu zarządcy 
mieli okazywać pomoc 
wszystkim, którzy 
znaleźli się w trudnej 
sytuacji z powodu 
pożaru, choroby, 
straty żywiciela 
itp. Przykładem 
troski o chłopów 
jest i wspomniana 
niezwykła cerkiew 
w miejscowości Krasne 
– jedna z najpóźniej 
zbudowanych 
barokowych świątyń  
na Podolu.

Oprócz świątyni interesujące 
są stojące na dziedzińcu figury 
sakralne. Jeżeli statuy św. Jana 
Nepomucena (czczonego zarów-
no przez katolików jak i greko-
katolików) i św. Józefa Oblu-
bieńca z Dzieciątkiem na ręku 
datowane są połową XIX wieku, 
to figura Chrystusa jest rówie-
śnicą świątyni, a może jest jesz-
cze starszą, i pochodzi z XVIII 
wieku. Niezwykła jest i stara 
brama w kształcie arki (obecnie 
częściowo zamurowana).

Obok interesującej historii 
powstania cerkwi, unikalna już 
dla XIX wieku, jest architektura 
i bogate zdobnictwo (fasadę de-
koruje sześć postaci świętych, 
co jest unikatowe dla wiejskich 
świątyń). Niestety, świątynia 
jest pomijana przez turystów 
i praktycznie nieznana. Gdy 
będziecie więc, Państwo, prze-
jeżdżać obok, koniecznie się za-
trzymajcie a na pewno nie bę-
dziecie rozczarowani.

Ostatnie echa baroku i polska „markiza de Pompadour”

IZABELLA LUBOMIRSKA, MAL. MARCELLO BACIARELLI


