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Niezależne pismo 
Polaków na Ukrainie
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BEATA KOST

W XIX wieku obsesją pozytywi-
stów stał się kult pracy od podstaw. 
Nie oznacza to, że nikt przed nimi 
nie dostrzegał, że kraj potrzebuje 
pracy i przedsiębiorczości, wiedzy i 
nowoczesności – tak, jak tego chcieli 
pozytywiści i tak, jak rozumieli cy-
wilizacyjne znaczenie pracy. Dużo 
prawdy zapewne jest w twierdzeniu, 
że literatura i kultura polska czci a 
nawet wielbi odwagę, ale zapomnia-
ła o szacunku dla pracy. Brak nam 
bohaterów zwyczajnych i przyziem-
nych, wyobraźnię Polaków często 
kształtowały postawy pół-szaleńców. 
Ale mimo wszechobecnego wzorca 
romantycznego bohatera, który z 
fantazją zginie za miliony, kolejne mi-
liony swoją pracą codzienną próbo-
wały udowodnić, że „dawniej ludzie 
walczyli mieczami, głośno, groźnie, 
burzliwie; dziś walczyć mogą i powin-
ni tylko pracą serc swych, głów i rąk, 
cicho, skromnie, po prostu”.

Brakuje nam dziś takich dziewięt-
nastowiecznych założeń i ludzi do ich 
realizowania – szczególnie Polakom 
poza krajem. Tu, we Lwowie i w okoli-
cach, mieliśmy ich całe rzesze zupeł-
nie niedawno, w okresie radzieckim: 
organizatorów tajnych kompletów z 
historii, literatury i religii; nauczycieli 
z polskich szkół, kapłanów wędrują-
cych, twórców zespołów teatralnych i 
teatrzyków amatorskich. Wiedzieli po 
co to robią i nic nie było w stanie od-
wieść ich od myśli, że pracę, za którą 
w każdej chwili mogli wylądować w 
więzieniu lub na zesłaniu, winni są 
Polsce. Tej mitycznej ojczyźnie za 
żelazną kurtyną. Uczyli nas języka, 
tradycji, rzetelności i uczciwości – w 
roku 1948 i 1956, w 1968 i 1972, i 
jeszcze później w 1989. Nie bali się 
i nie mieli wymówek, bo wiedzieli, że 
jeśli nie oni – to kto? Przedwojenni 
profesorowie wyższych uczelni za-
mieniali się w podrzędnych bibliote-
karzy, intelektualiści pracowali fi zycz-
nie, księża bywali stróżami w par-
kach miejskich. Wieczorami rodzice 
przyprowadzali nas do ich mieszkań, 
przy dużych stołach zastawionych 
książkami i talerzami z kanapkami 
opowiadali nam o rzeczach waż-
nych, za darmo, z potrzeby serca. 
Przy tych samych stołach pod koniec 
października wycinaliśmy lampiony 
z orzełkiem przeznaczone na dzień 
zaduszny i na święto niepodległości 
– na groby osób zasłużonych. Tamci 
ludzie i tamte czasy są tak odległe, 
aż trudno uwierzyć, że ktokolwiek z 
nas w tym uczestniczył, że ktoś jesz-
cze to pamięta. 

Dzisiaj wygląda na to, że ludzi 
od przekazywania ważnych rzeczy 
było za mało, że nie do końca potra-
fi li przekonać nas do swoich warto-
ści. A może źle ich słuchaliśmy? Bo 
skąd w nas taka apatia, roszczenio-

wość, dlaczego tak ciężko nam robić 
coś z przekonania, nie użalając się 
na los i brak dofi nansowania?

Polacy w kraju są niezadowoleni 
z siebie (marne drogi, źli politycy, sła-
ba służba zdrowia, za mało narodo-
wo, za mało kosmopolitycznie), Pola-
cy na wschodzie są niezadowoleni z 
Polaków w kraju (a my tu tak trwamy, 
dofi nansujcie nam coś jeszcze). Nie-
zadowolenia tych pierwszych nic nie 
jest w stanie poprawić – ani wyniki 
gospodarcze kraju, ani niezły status 
materialny. Niezadowolenia i rosz-
czeniowości tych drugich też nic nie 
zmieni, choć większość ich potrzeb 
powinien zaspokoić kraj w którym 
mieszkają i płacą podatki w ramach 
wspierania mniejszości.

Listopad zawsze skłania do re-
fl eksji jak to z nami jest. Od dnia, kie-
dy wspominamy naszych zmarłych, 
poprzez obchody święta niepodległo-
ści, aż po wspomnienie nieudanego 
zrywu powstańczego często mamy 
okazję do rozważań o postawach 
i losach Polaków. W tych datach 
zawarty jest duży ładunek emocjo-
nalny: czcimy naszych przodków, 
cieszymy z naszej wolności, rozwa-
żamy nasze klęski. Oczywiście, jeśli 
mają one dla nas jakiekolwiek zna-
czenie i sens. 

Z Polakami na terenie współ-
czesnej Ukrainy bywa różnie, co 
powoduje, że pytań do zadawania 
jest znacznie więcej. Jak odnaleźć 
się z polskością poza granicami kra-
ju? Jak budować swoją tożsamość? 
Jaki jest Polak na Ukrainie? Na jakiej 
zasadzie buduje swoją tożsamość, 

skoro często nie zna języka i kul-
tury. Gdzie w XXI wieku zazębiają 
się elementy wspólnoty narodowej? 
Czy wystarczy podpisać deklarację 
o przynależności, dostać Kartę Pola-
ka i ewentualnie pójść kilka razy na 
cmentarz z bukiecikiem biało-czer-
wonych chryzantem?

Odpowiedzi często brak, bo zbyt 
różni są ci, którzy mówią o sobie 
„Polak” we Lwowie, w Mościskach, 
w Żytomierzu, w Doniecku czy Ode-
ssie. Polski patriotyzm na wschodzie 
też jest różny – bywa szczery, ale 
bywa okolicznościowy „od obcho-
dów do obchodów” i dla wzbudzania 
litości w sercach rodaków z kraju; 
zdarza się z domieszką religijnego 
i udawanego uwielbienia ojczyzny 
oraz taki z przyzwyczajenia. 

Karolinę Lanckorońską, która 
całe życie spędziła na obczyźnie po-
proszono w latach 90. XX w. o wypo-
wiedź w ankiecie czasopisma Znak 
„Czym jest polskość”, dała znakomitą 
odpowiedź: „Polskością jest dla mnie 
świadomość przynależności do na-
rodu polskiego. Uważam, że należy 
dać możliwie konkretne dowody tej 
świadomości, natomiast nie rozu-
miem potrzeby jej analizy”. 

Wciąż potrzebujemy tych kon-
kretnych dowodów, zamiast skarg, 
zażaleń i podań. Wzorem niech będą 
dla nas ci, którym zapalimy znicze 
na cmentarzu Łyczakowskim i Ja-
nowskim we Lwowie, na wszystkich 
cmentarzach na teranie kraju i w 
dawnych województwach Rzeczpo-
spolitej. Wszędzie tam znajdziemy 
ludzi, które swoją upartą pracą przy-

czynili się do małych i dużych suk-
cesów Polski. Obyśmy umieli brać z 
nich przykład.

Na Święto Niepodległości wię-
cej radości z tego dnia, większego 
poczucia wspólnoty, bez awantur 
politycznych i smutnych refl eksji.

Zapraszamy Państwa do udzia-
łu w Światełku Pamięci dla Cmenta-
rza Łyczakowskiego. 1 listopada od 
godziny 9:00 aż do zmierzchu przy 
specjalnie oznakowanych punktach 
będą czekały znicze, które zapalimy 
na opuszczonych grobach. W punk-
cie informacyjnym przy wejściu na 
cmentarz wolontariusze zgłaszający 
się do rozstawiania zniczy dostaną 
znaczki i mapki z zaznaczoną kwa-
terą. 

Znicze, podobnie jak w latach 
ubiegłych, zostały zakupione dzięki 
wsparciu Konsulatu Generalnego 
RP we Lwowie i Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa.

Obchody Dnia 
Niepodległości 

godz. 10:00 katedra lwowska – 
msza św. za Ojczyznę. Organizacje 
polskie proszone są o wystawienie 
pocztów sztandarowych;

godz. 12:00, Cmentarz Orląt – 
złożenie kwiatów i wieńców przez 
organizacje polskie na grobach żoł-
nierzy, poległych za Ojczyznę;

Na przejazd z centrum miasta na 
Cmentarz Łyczakowski przy Basz-
cie Prochowej przy ul. Winniczenki 
zostaną podstawione autokary.

Zapalając światełko pamięci

Zapomniana kwatera na
Cmentarzu Janowskim
Paweł Należniak
s. 18

Festiwal Filmowy 
EMIgRA z Ukrainą w tle
Konstanty Czawaga
Eugeniusz Sało
s. 4

O meandrach polityki
historycznej z płk 
Tadeuszem krząstkiem 
rozmawiał
Wojciech Jankowski
s. 14

Polakom w długiej historii państwowości, zaborów, odzyskanej wolności zawsze czegoś 
brakowało. Głównie czasu na porządkowanie państwa – okres „liberum veto”, okres 
saski, okres utraty niepodległości, zbyt krótki okres międzywojnia, zbyt długi okres 
PRL-u. Na szczęście, nie zabrakło nam ludzi, którzy swoją pracą i zaangażowaniem 
społeczników  działali na rzecz kraju i wyciągali ojczyznę z tarapatów.
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Przegląd wydarzeń

TADEUSZ OLSZAŃSKI

Wyniki wyborów
Wybory odbywały się w dwóch 

formach: jako głosowanie propor-
cjonalne na ogólnokrajowe listy wy-
borcze (na partie polityczne, nie na 
konkretnych ich przedstawicieli) oraz 
jako głosowanie w okręgach jedno-
mandatowych (do wyboru wystar-
czała większość względna). W gło-
sowaniu proporcjonalnym wyłoniono 
225 deputowanych, w okręgach jed-
nomandatowych – 198 (zamiast 225), 
gdyż w 12 okręgach wyborczych Kry-
mu oraz 15 okręgach (z 24) obwodów 
donieckiego i ługańskiego wyborów 
nie przeprowadzono.

Zgodnie z nieoficjalnymi wynika-
mi, opublikowanymi przez Central-
ną Komisję Wyborczą, w wyborach 
proporcjonalnych pierwsze miejsce 
zajął Front Ludowy (22,17% ważnie 
oddanych głosów). Blok Petra Poro-
szenki (21,82%) ustępuje mu jedynie 
minimalnie. Dalsze miejsca zajęły: 
Samopomoc (11%), Blok Opozycyj-
ny (9,36%), Radykalna Partia Ołe-
ha Laszki (7,44%) i Batkiwszczyna 
(5,68%). 

Poniżej progu wyborczego zna-
lazły się: Swoboda (4,72%), Komu-
nistyczna Partia Ukrainy (3,86%), 
Pozycja Obywatelska (3,11%) i Silna 
Ukraina (3,09%). Żadna z pozosta-
łych partii nie przekroczyła 3% po-
parcia (Prawy Sektor poparło 1,81% 
wyborców); w sumie na partie nie 
przekraczające progu padło 22% gło-
sów. Niektóre z tych partii uzyskały 
mandaty w okręgach jednomanda-
towych. Są to dane z 98% obwodów 
głosowania; brakujące dane z komisji, 
w których miały miejsce nieprawidło-
wości przy ustalaniu wyniku wyborów, 
nie mogą istotnie zmienić wyników.

Zgodnie z wstępnymi obliczenia-
mi w głosowaniu proporcjonalnym 
i większościowym Blok Petra Poro-
szenki zdobył łącznie 131 manda-
tów, Front Ludowy 83, Samopomoc 
34, Blok Opozycyjny 29, Partia 
Radykalna 20, Batkiwszczyna 18, 
Swoboda 6, Prawy Sektor 3, Silna 
Ukraina i mało znana partia Zastup – 
po jednym. Pozostałych 97 deputo-
wanych wybranych w okręgach jed-
nomandatowych nie jest formalnie 
związanych z żadną poważną partią, 
duża ich część to przedstawiciele 
biurokracji i gospodarki. Po ukon-
stytuowaniu się parlamentu znaczna 
ich część wstąpi do frakcji, przede 

wszystkim Bloku Poroszenki i Blo-
ku Opozycyjnego. Prawdopodobnie 
zapewni to koalicji Bloku Poroszenki 
i Frontu Ludowego zwykłą większość 
(226 głosów).

Frekwencja wyborcza
Uprawnionych do głosowania 

było 30,45 mln mieszkańców Ukra-
iny oraz 0,5 mln w okręgu głosowania 
zagranicznego. Frekwencja wyborcza 
(liczona bez obwodu zagranicznego) 
wyniosła 52,4%, wahając się między 
70% w obwodzie lwowskim a 32,4% 
w kontrolowanej przez Kijów części 
obwodu donieckiego (zob. mapę). 
Frekwencja była więc niższa niż w 
majowych wyborach prezydenckich 
(60,3%), których również nie prze-
prowadzono na Krymie oraz części 
Donbasu, a także nieco niższa niż 
w wyborach parlamentarnych 2012 
roku (57,9%), które przeprowadzono 
w całym kraju.

Powyższa liczba ustalona zo-
stała po odliczeniu przez Centralną 
Komisję Wyborczą uprawnionych do 
głosowania ujętych w Państwowym 
Rejestrze Wyborców (stan na 1 wrze-
śnia 2014 roku) jako mieszkańcy Kry-
mu oraz tych okręgów wyborczych 
donieckiego i ługańskiego, w których 
zrezygnowano z przeprowadzenia 
wyborów. Zgodnie z rejestrem liczba 
wyborców krymskich wynosi 1,8 mln, 
donieckich 3,3 mln, a ługańskich 1,8 
mln. Tymczasem według CKW liczbę 
uprawnionych do głosowania w „ak-

tywnych” okręgach obwodu doniec-
kiego ustalono na 1,4 mln, a ługań-
skiego na 0,5 mln i te liczby stanowiły 
podstawę obliczenia frekwencji. Po 
przeliczeniu danych o liczbie głosu-
jących w stosunku do pełnej liczby 
wyborców frekwencja wyborcza w 
obwodzie donieckim wynosi więc 
15,2%, a w ługańskim – 8,3%. Od-
powiednio frekwencja wyborcza dla 
całej „kontynentalnej” Ukrainy (bez 
Krymu) obniża się do 46,7%.

Niska frekwencja w Donbasie 
wynika z kilku czynników: najgęściej 
zaludniona część tych obwodów jest 
pod kontrolą separatystów, zaś na 
pozostałym obszarze duża część 
ludności czuje się zastraszona i nie 
widzi siły politycznej, którą mogłaby 
poprzeć. Po części jest to też kon-
sekwencja sztucznego zawyżania 
frekwencji wyborczej we wcześniej-
szych wyborach na terenie Donbasu 
przez poprzednie, wywodzące się 
stamtąd władze.

Przebieg wyborów
Przebieg wyborów odpowiadał 

standardom demokratycznym, co po-
twierdzają pierwsze oceny między-
narodowych misji obserwacyjnych, 
w tym OBWE (CKW zarejestrowała 
2300 obserwatorów z państw ob-
cych oraz organizacji międzyna-
rodowych, w tym 112 z Polski; nie 
było wśród nich przedstawicieli Fe-
deracji Rosyjskiej ani innych państw 
WNP). W niektórych obwodach 

głosowania na kontrolowanej przez 
siły rządowe części obwodów do-
nieckiego i ługańskiego nie udało 
się przeprowadzić wyborów. Jednak 
incydenty, tak podczas głosowania, 
jak i w toku procedury ustalania wy-
niku wyborów były liczniejsze, a po-
ziom techniczno-organizacyjny był 
niższy niż w poprzednich wyborach 
ze względu na gorsze przygotowanie 
kadr i ogólnie gorsze funkcjonowanie 
struktur państwa. Wbrew obawom, 
nie doszło jednak do ataków terrory-
stycznych lub prób uniemożliwienia 
głosowania (poza jednym przypad-
kiem ostrzelania przez separatystów 
lokalu wyborczego na pograniczu 
strefy kontrolowanej przez siły rządo-
we), a kilkanaście ostrzeżeń o zami-
nowaniu lokali wyborczych okazało 
się fałszywymi.

Nieprawidłowości nie miały 
wpływu na wynik wyborów w okręgu 
głosowania proporcjonalnego, niewy-
kluczone jednak, że mogły mieć taki 
wpływ w niektórych okręgach jedno-
mandatowych. Niejasności, związane 
z przebiegiem głosowania i liczenia 
głosów w tych okręgach będą praw-
dopodobnie przedmiotem formalnych 
skarg wyborczych.

Zwycięzcy i przegrani
Sondaże przedwyborcze wska-

zywały na wyraźne zwycięstwo Blo-
ku Poroszenki, drugie miejsca Partii 
Radykalnej Ołeha Laszki, dobry wy-
nik Batkiwszczyny, niezły Frontu Lu-

dowego i Pozycji Obywatelskiej oraz 
możliwość przekroczenia progu wy-
borczego przez Samopomoc i Blok 
Opozycyjny; większe szanse wyda-
wała się mieć Silna Ukraina Serhija 
Tihipki, inny projekt, adresowany do 
byłych wyborców Partii Regionów. 
Mimo że odsetek niezdecydowanych 
do ostatniej chwili był bardzo wysoki, 
tak poważne rozbieżności między 
sondażami z połowy października 
a wynikiem wyborów stawiają pod 
znakiem zapytania wiarygodność 
ukraińskich ośrodków badania opinii 
publicznej.

Zwycięzcą wyborów propor-
cjonalnych nieoczekiwanie okazał 
się Front Ludowy premiera Arseni-
ja Jaceniuka i przewodniczącego 
parlamentu Ołeksandra Turczyno-
wa. W istocie jest to głównie wyraz 
poparcia dla Jaceniuka i jego oso-
bisty sukces. Jest to też przejaw 
poparcia dużej części elektoratu 
dla stanowczej polityki wobec re-
belii w Donbasie i rosyjskiej agresji. 
Jaceniuk i Turczynow uchodzą bo-
wiem za przywódców „partii wojny”, 
zaś Poroszenko – „partii pokoju”. Z 
drugiej jednak strony większość wy-
borców traktowała Front i Blok jako 
partie sojusznicze, a nie walczące 
ze sobą. Front Ludowy jest partią 
nową, powołaną po zerwaniu części 
czołowych polityków Batkiwszczyny 
z Julią Tymoszenko. Jego sukces 
wyborczy świadczy o tym, że ugru-
powanie zdołało odebrać Batkiwsz-
czynie nie tylko znaczną część 
elektoratu, ale i struktur partyjnych. 
Niemniej Front wciąż nie jest w pełni 
ukształtowaną, ogólnokrajową par-
tią polityczną.

Blok Petra Poroszenki formalnie 
jest współzwycięzcą wyborów pro-
porcjonalnych, a liczni deputowani z 
okręgów jednomandatowych dadzą 
mu największą frakcję w parlamen-
cie, może jednak mówić o porażce. 
Poroszenko liczył bowiem na po-
parcie około 30–40% wyborców i 
dominację w Radzie Najwyższej. W 
nowej sytuacji dalsza współpraca z 
Jaceniukiem i ponowne powierzenie 
mu stanowiska premiera nie jest dlań 
sprawą wyboru, ale koniecznością 
polityczną. Taki wynik Bloku jest 
wyrazem spadku zaufania do pre-
zydenta, związanego ze zbyt powol-
nym tempem wprowadzania reform, 
zwłaszcza walki z korupcją, a także 
niepowodzenia letniej Operacji Anty-
terrorystycznej oraz braku poparcia 

Mocny głos na rzecz reform: 
Ukraina po wyborach parlamentarnych
26 października na Ukrainie odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne, które wygrały ex 
aequo Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka i prezydencki Blok Petra Poroszenki. Do parla-
mentu weszły też: partia Samopomoc, Blok Opozycyjny (głównie byli działacze Partii Regionów), 
Partia Radykalna Ołeha Laszki i Batkiwszczyna. 5-procentowego progu wyborczego nie przekroczy-
ła natomiast Swoboda. Taki wynik wyborów oznacza zdecydowane zwycięstwo sił opowiadających 
się za prozachodnią orientacją Ukrainy oraz reformowaniem jej gospodarki i życia społecznego. Po 
ukonstytuowaniu się nowej Rady Najwyższej (prawdopodobnie w drugiej połowie listopada) należy 
oczekiwać sformowania koalicji, składającej się co najmniej z trzech partii (Blok Poroszenki, Front 
Ludowy, Samopomoc). Najprawdopodobniej szefem nowego rządu pozostanie Arsenij Jaceniuk, 
którego pozycja po wyborach wyraźnie wzrosła w związku z nieoczekiwanie wysokim wynikiem wy-
borczym Frontu Ludowego i znacznie niższym od prognozowanego rezultatem Bloku Poroszenki.
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dużej części społeczeństwa dla roz-
mów pokojowych z bojownikami i 
Rosją. Blok (w istocie partia o nazwie 
„blok”, tworzenie bloków wyborczych 
jest na Ukrainie zakazane) także jest 
partią w toku tworzenia, a jej podsta-
wę stanowią struktury partii UDAR, 
której przyszłość jej niejasna, być 
może zostanie ona formalnie włączo-
na do partii Poroszenki.

Trzecie miejsce Samopomocy 
jest największą sensacją tych wy-
borów. Partia ta, założona w koń-
cu 2012 roku przez mera Lwowa, 
Andrija Sadowego (na podstawie 
stowarzyszenia, istniejącego od 
roku 2004) jest jedynym na Ukrainie 
liczącym się ugrupowaniem chrze-
ścijańsko-demokratycznym. W jej 
programie kluczowe miejsce zajmu-
je postulat wzmocnienia samorządu 
terytorialnego. Partia będąca po-
czątkowo inicjatywą lokalną w 2014 
roku zaczęła szybko rozwijać się w 
miastach całego kraju, zwłaszcza 
Kijowie, gdzie w majowych wybo-
rach do rady miejskiej zdobyła 7% 
głosów, a w tych wyborach – pra-
wie 19%. Program Samopomocy 
adresowany jest przede wszystkim 
do ludzi młodych o poglądach de-
mokratyczno-liberalnych. Możliwo-
ści wzrostu poparcia dla niej poza 
ośrodkami wielkomiejskimi wydają 
się ograniczone. Samopomoc (poza 
Lwowem) dopiero rozbudowuje struk-
tury. Jest to jedyna partia, na której 
listach nie było żadnego byłego par-
lamentarzysty ani osoby związa-
nej z grupami oligarchicznymi. Jej 
kandydaci rekrutują się głównie z 
organizacji społecznych i średnie-
go biznesu. Zwraca uwagę, że lider 
partii zdecydował się nie walczyć o 
mandat parlamentarny i pozostać 
merem Lwowa, w związku z czym 
umieścił swe nazwisko na liście partii 
na pięćdziesiątym miejscu (partia nie 
mogła liczyć na taką liczbę manda-
tów). Taka postawa kontrastowała z 
decyzją Witalija Kliczki, który będąc 
numerem pierwszym na liście Bloku 
Poroszenki otwarcie deklarował, że 
nie zamierza wracać do parlamentu. 
Mogło to przysporzyć głosów Samo-
pomocy, a ująć Blokowi.

Sukces Bloku Opozycyjnego, 
choć w świetle sondaży nieoczeki-
wany, nie powinien być zaskocze-
niem. Elektorat niechętny dokonują-
cym się w Kijowie przemianom, choć 
niekoniecznie tak prorosyjski, jak rok 
temu, jest wciąż liczny na wschodzie 
i południu kraju. To, że w skład Blo-
ku nie weszła Partia Regionów, a na 
jego liście nie było najbardziej skom-
promitowanych polityków z otoczenia 
Janukowycza, pozwoliło pozyskać 
część wyborców, niechętnych tak 
wobec nowych, jak i starych władz. 
Siłą Bloku okazało się poparcie czę-
ści oligarchów, zwłaszcza Rinata 
Achmetowa oraz – wedle wszelkie-
go prawdopodobieństwa – przejęcie 
znacznej części struktur organizacyj-
nych Partii Regionów. Blokowi udało 
się zepchnąć ze sceny wyborczej 
konkurencyjny projekt „postregio-
nalny”, Silną Ukrainę Serhija Tihipki, 
a także komunistów, którzy po raz 
pierwszy nie weszli w skład Rady 
Najwyższej i schodzą na margines 
życia politycznego. Blok Opozycyj-
ny dopiero kształtuje się jako realna 
struktura polityczna.

Partia Radykalna Ołeha Laszki 
weszła do parlamentu, jednak jej 
wynik okazał się znacznie słabszy 

od przewidywań – zapotrzebowanie 
na radykalny populizm wśród ukra-
ińskich wyborców okazało się prze-
szacowane. Partia ta nie zdołała też 
wypchnąć z parlamentu Batkiwsz-
czyny (radykałowie odebrali Julii Ty-
moszenko sporą część poparcia na 
wsi i w małych miasteczkach). Także 
ta partia nie stała się ogólnokrajo-
wą strukturą polityczną, a część jej 
deputowanych to ludzie związani z 
b. szefem Administracji Prezydenta 
Serhijem Lowoczkinem, uchodzącym 
za skrytego sponsora partii (skądinąd 
Lowoczkin wszedł do parlamentu z li-
sty Bloku Opozycyjnego).

Batkiwszczyna zdecydowanie 
przegrała wybory, z trudem unikając 
wypchnięcia z parlamentu. W toku 
kampanii partia straciła dużą część 
kadr i struktur. Oparcie jej strategii 
na popularności Julii Tymoszenko 
okazało się ogromnym błędem (wy-
sunięta na pierwsze miejsce listy wię-
ziona przez Rosjan lotniczka Nadija 
Sawczenko była jedynie symbolem, 
„obliczem” kampanii była Tymoszen-
ko). Ta porażka zapowiada zmierzch 
Batkiwszczyny.

Klęskę poniosła również Swo-
boda – nie przekroczyła progu wy-
borczego i przegrała w licznych 
okręgach jednomandatowych (w tym 
wszystkich w obwodzie lwowskim). 
W nowym parlamencie będzie re-
prezentować ją 6 deputowanych, 
z których żaden nie należy do kie-
rownictwa partii. Klęska ta jest kon-
sekwencją zarówno błędów popeł-
nionych przez Swobodę podczas re-
wolucji godności, jak też negatywnej 
oceny działalności kontrolowanych 
przez nią władz samorządowych na 
zachodniej Ukrainie. Innym elemen-
tem osłabiającym Swobodę był fakt, 
że w tych wyborach hasła radykalnie 
patriotyczne, antykomunistyczne i an-
tyrosyjskie wysuwały wszystkie partie 
oprócz Bloku Opozycyjnego, które z 
innych powodów okazały się atrakcyj-
niejsze dla wyborców.

Odnowiony parlament
W nowej Radzie Najwyższej zde-

cydowaną przewagę będą mieć partie 
o orientacji proeuropejskiej (wszystkie 
oprócz Bloku Opozycyjnego i radyka-
łów), skłonne do wzajemnej współ-
pracy formalnej lub nieformalnej. 
Ugrupowania antyeuropejskie i pro-
rosyjskie będą stanowić zdecydowa-
ną mniejszość (choć Blok Opozycyjny 
wzmocniony przez „jednomandatow-
ców” może mieć trzecią co do liczeb-
ności frakcję). Ważne jest jednak, że 
znalazły się one w parlamencie, gdyż 
reprezentują istotną część obywa-
teli, z którymi obecny obóz władzy 
musi poszukiwać porozumienia. 
Obecność tego Bloku w parlamen-
cie może zmniejszyć napięcie na 
wschodzie i południu kraju, z drugiej 
zaś strony będzie konsolidować pro-
europejską koalicję.

Większość – nawet ponad 250 – 
deputowanych znajdzie się w Radzie 
Najwyższej po raz pierwszy; pewna 
część z nich będzie mieć doświad-
czenie z rad obwodowych. Spośród 
kilkudziesięciu deputowanych zna-
nych z poprzednich kadencji duża 
grupa będzie związana z Blokiem 
Opozycyjnym. W szeregach frakcji 
proeuropejskich dominować będą 
ludzie nowi – działacze społeczni, 
drobni i średni przedsiębiorcy, bę-
dzie też grupa dziennikarzy oraz 
ofi cerów i żołnierzy ochotniczych ba-

talionów. Wielu z nich to ludzie sta-
rannie wykształceni, brak im jednak 
doświadczenia politycznego. Można 
oczekiwać, że ta grupa będzie ak-
tywnie popierała reformowanie kraju, 
zwłaszcza walkę z korupcją.

Członków ochotniczych bata-
lionów będzie prawdopodobnie ok. 
dwudziestu i znajdą się we wszystkich 
frakcjach oprócz Bloku Poroszenki 
i Bloku Opozycyjnego. Ich obecność 
w parlamencie będzie sprzyjała włą-
czaniu ochotniczych formacji woj-
skowych, stanowiących potencjalne 
niebezpieczeństwo dla stabilności 
kraju, w proces polityczny.

W parlamencie będą też liczni 
przedstawiciele oligarchów, przede 
wszystkim Ihora Kołomojskiego 
(głównie Blok Poroszenki), grupy 
Dmytro Firtasza i Serhija Lowocz-
kina (głównie Blok Poroszenki, Partia 
Laszki, Blok Opozycyjny) oraz Rinata 
Achmetowa (głównie Blok Opozycyj-
ny). Będzie ich jednak znacznie mniej 
niż w poprzednich kadencjach, a ich 
wpływy będą słabsze (oprócz Koło-
mojskiego, który poprzednio był słabo 
reprezentowany w parlamencie).

Perspektywy
Biorąc pod uwagę prawdopodob-

ną liczebność frakcji w nowej Radzie 
Najwyższej utworzenie rządu będzie 
możliwe tylko dzięki koalicji Bloku 
Poroszenki i Frontu Ludowego, a 
premierem w tej sytuacji pozostanie 
Jaceniuk. Powołanie takiej koalicji 
było przygotowywane jeszcze przed 
wyborami. Ich wynik jednak wydat-
nie wzmocnił pozycję Jaceniuka, a 
pierwsze działania prezydenta i pre-
miera po wyborach wskazują na to, 
że ustalenie ostatecznych warunków 
koalicji może nie być proste.

Prawdopodobne jest dokoopto-
wanie do koalicji Samopomocy, któ-
ra zapewne będzie stawiać warun-
ki, trudne do przyjęcia dla obecnie 
rządzących (np. formowanie rządu 
nie na zasadzie kwotowej, a we-
dług kwalifi kacji). Natomiast szanse 
stworzenia większości 300 głosów, 
umożliwiającej nowelizację konsty-
tucji bez poparcia Batkiwszczyny 
wydają się niewielkie. Jeśli takiej 
większości nie będzie, możliwe bę-
dzie wprowadzanie tylko takich re-
form, które nie wymagają zmian w 
ustawie zasadniczej. Można jednak 
przewidywać, że w tym zakresie re-
formy będą uchwalane dość spraw-
nie i szybko.

Brak zdecydowanej przewagi 
jednej partii skłania część obserwa-
torów do prognozowania szybkiego 
konfl iktu między Poroszenką a Ja-
ceniukiem, podobnego do tego, do 
jakiego doszło między Wiktorem 
Juszczenką a Julią Tymoszenko 
w 2005 roku. Obawy te wydają się 
jednak na wyrost: jednym ze źródeł 
ówczesnego konfl iktu było zanie-
chanie przedterminowych wyborów 
parlamentarnych, a obecna sytuacja 
Ukrainy jest znacznie trudniejsza niż 
w 2005 roku, z czego jej przywódcy 
(i uczestnicy konfl iktu z 2005 roku) 
zdają sobie sprawę. Zwłaszcza 
zagrożenie zewnętrzne ze strony 
Rosji oraz utrzymujące się w kraju 
wrzenie rewolucyjne powinno mo-
tywować czołowych polityków do 
utrzymania jedności obozu reform.

Z Analizy Ośrodka 
Studiów Wschodnich 

im. Marka Karpia

Na wystawie pokazane zostały 
również inne rysunki artysty znajdu-
jące się w zbiorach Muzeum. Cykl 
7 rysunków Warszawa jest drugim 
reprodukowanym po Szkole Szlach-
cica cyklem Artura Grottgera. Artysta 
stworzył go w Wiedniu w 1861 r. na 
wieść o tak zwanych wydarzeniach 
warszawskich rozgrywających się od 
2. poł. 1860 r. Były to manifestacje 
patriotyczne, które zapoczątkował 
pogrzeb Karoliny Antoniny Sowiń-
skiej, wdowy po bohaterze narodo-
wym, słynnym obrońcy Warszawy z 
września 1831 r., generale Józefi e 
Sowińskim. Pogrzeb generałowej stał 
się pretekstem do pierwszej po Po-
wstaniu Listopadowym, wielkiej mani-
festacji, w której udział wzięli studen-
ci, ziemianie zgromadzeni wówczas 
na zjeździe Towarzystwa Rolniczego 
oraz mieszkańcy Warszawy. Potem 
nastąpiły kolejne wystąpienia, m.in. 
obchody bitwy grochowskiej, demon-
stracyjny pogrzeb pięciu poległych 
(2.03.1861), manifestacja przeciw-
ko rozwiązaniu Towarzystwa Rolni-
czego (podczas której zginęło ok. 
100 manifestantów) oraz „nieszpory 
warszawskie”, kiedy to modlący lu-
dzie zamknęli się w kościołach, do 
których wtargnęły wojska rosyjskie, 
bezczeszcząc je. Ta fala patriotycz-
no-religijnych uniesień i brutalnej 
reakcji wojsk zaborcy była niewąt-
pliwie bezpośrednim powodem po-
wstania tych prac.

- W cyklu Warszawa Grottger 
stworzył zupełnie nowy sposób wizu-
alizowania historii, odnosząc się do 
wydarzeń bieżących i to wprost, bez 
odwoływania się do dawnej historii, 
bohaterskich wodzów, wielkich, po-
zytywnych wydarzeń z dziejów Pol-
ski. Ukazuje naród i jego cierpienie 
poprzez wybranych reprezentantów 
poszczególnych grup społecznych 
– wyjaśnia Ewa Halawa, kuratorka 

wystawy. Jest to rodzaj działania re-
portażowego, choć komentowanego 
nie bezpośrednio z kraju, ale poprzez 
doniesienia prasowe i osobiste ko-
mentarze rodaków pojawiających się 
w Wiedniu, gdzie wówczas mieszkał 
artysta.

Warszawa jest pierwszym cy-
klem, w którym Grottger wybrał kar-
ton oraz monochromatyczny rysunek 
kredkowy jako technikę, której użyje 
tworząc swoje wszystkie, kolejne cy-
kle: Warszawa II, Polonia, Lituania, 
Wojna. Artysta kierował się, jak suge-
ruje M. Porębski, oprócz chęci powro-
tu do sztuki wzniosłej i symbolicznej, 
pragnieniem bardziej bezpośrednie-
go kontaktu z odbiorcą i nadzieją na 
szerszy zbyt i popularyzację tematu 
poprzez rozpowszechnienie w repro-
dukcjach fotografi cznych (do czego 
karton znakomicie się nadawał).

Na cykl Warszawa składają się 
następujące rysunki:
1. Błogosławieństwo
2. Lud w kościele
3. Chłop polski i szlachta
4. Żydzi warszawscy
5. Jedna z tysiąca ofi ar
6. Wdowa
7. Zamknięcie kościołów

Na wystawie można zobaczyć 
również inne rysunki Artura Grottgera 
ze zbiorów Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu: „Kwesta”, „Powstaniec 
w więzieniu”, „Portret Marii Janusz-
kiewiczówny”, „Portret hrabianki Zo-
fi i (?) Zabielskiej”, „Święta Rodzina”, 
„Błogosławieństwo starca” i „Orzeł”. 
Jego bogata i różnorodna twórczość 
(sceny wojenne, szarże, potyczki, 
liczne portrety rysunkowe i olejne) 
wyraźnie zdominowana jest silnym 
oddziaływaniem jego cyklów.

źródło: Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu 

www.mnwr.art.pl

Warszawa Artura grottgera
Oryginalne rysunki kredkowe składające się na słynny patrio-
tyczny cykl Artura Grottgera inspirowany wydarzeniami war-
szawskimi 1860 i 1861 r. można oglądać przez miesiąc 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wystawa trwa od 23 
października do 23 listopada 2014.
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Przegląd wydarzeń

EUGENIUSZ SAŁO
KONSTANTY CZAWAGA

W czasach internetu, sieci spo-
łecznościowych, film jest najlep-
szym elementem do wymiany myśli 
i uczuć. Zawiera w sobie dźwięk, 
obraz i jest cząstką czegoś, co było 
zrobione tu i teraz. Festiwal Filmów 
Emigracyjnych „EMIGRA” powstał 
rok temu. W swoim zamyśle ma łą-
czyć Polaków ze Wschodu, Polonii 
z Zachodu i Polaków mieszkających 
w granicach Polski. W tym roku zo-
stał poszerzony o prezentację więk-
szej ilości filmów z różnych państw 
od Europy Wschodniej, przez Euro-
pę Zachodnią, do Ameryki Północnej 
i Południowej. Podstawą festiwalu 
pozostały filmy robione przez Pola-
ków mieszkających zagranicą oraz 
filmy o tematyce emigracyjnej, nie-
zależnie od narodowości ich twór-
ców. Ważnym nowym elementem 
EMiGRY były też filmy realizowane 
przez imigrantów mieszkających w 
Polsce, o tym jak z ich punktu wi-
dzenia wygląda życie obcokrajow-
ca w naszym kraju. Polska poprzez 
swoje geopolityczne położenie 
ma wyjątkową szansę stworzenia 
platformy współpracy filmowców 
ze wschodu i zachodu. „Postano-
wiliśmy stworzyć nową platformę 
współpracy, wymiany myśli i uczuć 
Polaków ze wschodu, z zachodu, 
z południa, z Polakami mieszkają-
cymi w Polsce. Film daje najlepszą 
możliwość, by to pokazać” – powie-
działa podczas uroczystego otwar-
cia dyrektor i organizator Festiwalu 
Filmów Emigracyjnych „EMIGRA” 
Agata Lewandowski.

W ramach II Festiwalu Filmów 
Emigracyjnych EMIGRA obcho-
dzono również 25.lecie kwartalnika 
„Znad Wilii”. Konferencja w Pałacu 
w Wilanowie zgromadziła współpra-
cowników i miłośników wileńskiego 
czasopisma, które w zamyśle Romu-
alda Mieczkowskiego miało przejąć 
idee i koncepcję pisma założonego 
niegdyś przez Jerzego Giedroycia. 
Nasz kolega z Wilna został odzna-
czony medalem Meritus Patriae, 
który otrzymał z rąk prezesa Funda-
cji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
Janusza Skolimowskiego.

„Rozumiem, że to, co robimy, 
jest sprawą niszową – mówił Ro-
muald Mieczkowski – Życie nam się 
specjalizuje – od innych spraw jest 
kultura masowa, a my tkwimy przy 
tym. Być może dlatego, że to lubimy, 
być może dlatego, żeby dać szansę 
i sobie, i innym, którzy myślą po-

Piotr Strutyński, pierwszy radca 
Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych zaznaczył, że 
festiwal EMIGRA jest kontynuacją 
tradycji i nawiązaniem do najbar-
dziej światłych kart historii Polski.

Wiceprezes Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” Ewa Ziół-
kowska powiedziała, że jednym z 

najważniejszych walorów tego fe-
stiwalu jest to, że łączy Wschód i 
Zachód. „Zajmuje się i Zachodem, 
i dawną emigracją, i nową emigracją 
zarobkową, jak również Polakami na 
Wschodzie. W tym roku ze względu 
na wydarzenia polityczne szczególny 
akcent został położony na sprawy 
ukraińskie” – podkreśliła Ziółkowska.

Małgorzata Karolina Piekarska, 
polska dziennikarka prasowa i tele-
wizyjna, pisarka komentując nasz 
film „Ukraina. Rewolucja godności” 
powiedziała, że zabrakło jej większej 
liczby bohaterów oraz wypowiedzi 
przeciwników Majdanu. „Natomiast 
bardzo mi się podobały emocje, które 
były tam uchwycone – mówiła. – Bar-
dzo mi się podobały zdjęcia. Bardzo 
mi się podobało też dobranie muzyki 
dlatego, że te utwory, które tam były 
one też pokazywały jakie emocje są 
w ludziach. Był tam i utwór zespołu 

II Festiwal Filmów Emigracyjnych 
„EMIgRA” z Ukrainą w tle
Pokazem filmu Kuriera Galicyjskiego „Ukraina. Rewolucja godności” o wydarzeniach na Majdanie w Kijowie  rozpoczął się 
24 października w Warszawie II Festiwal Filmów Emigracyjnych EMIGRA. Drugiego dnia zaprezentowano też film „Kowczeg 
– Nowa Arka” w reżyserii Agaty Lewandowski. Film powstał podczas tegorocznego spotkaniu młodzieży polskiej, ukraińskiej, 
żydowskiej i tatarskiej w Bołszowcach na Ukrainie. Udział w jego powstaniu mieli też dziennikarze Kuriera Galicyjskiego. Fanta-
styczne, niezwykle nastrojowe zdjęcia do tego filmu są dziełem Dariusza Jarmuły. W kategorii filmów konkursowych wyróżniony 
został film Piotra Apolinarskiego pt. „UK-UA” o reporterach przebywających w strefie działań wojennych na Wschodzie Ukrainy.

„Skriabin”, była też łemkowska pieśń 
ludowa „Płyne kacza”, powstała na 
Majdanie piosenka o płonącej becz-
ce, no i była też ta polska piosenka 
„Podaj rękę Ukrainie”, która też robiła 
ogromne wrażenie, bo ona poka-
zywała, że gdzieś tam jesteśmy ze 
sobą spleceni. Mnóstwo ludzi w Pol-
sce nie zdaje sobie sprawy, że 75% 
wyrazów polskich i ukraińskich jest 
bardzo podobnych, że jednak jeste-
śmy  narodami, które mają wspólną 
historię i cały czas są bardzo blisko 
obok siebie. Aktualne wydarzenia to 
nie są rzeczy które w żaden sposób 
nie powinny nas obchodzić albo od 
których mamy się odwracać. Bo to 
jesteśmy my. Dziś Ukraina przeżywa 
to, co my w latach 80 czy 90” – pod-
sumowała Małgorzata Piekarska.

Nie zabrakło też poezji i pieśni 
polskiej. Przed rozpoczęciem prze-
glądu filmów kontynuowano XXI 

Międzynarodowy Festiwal Poetycki 
„Maj nad Wilią” – Wilno 2014. Po-
prowadził to wydarzenie Romuald 
Mieczkowski, założyciel i redaktor 
naczelny pierwszej prywatnej ga-
zety w ZSRR „Z nad Wilii”. 25-leciu 
tego czasopisma była poświęcona 
konferencja w Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie. A w Oranże-
rii tego muzeum odbył się koncert 
poezji z udziałem poetów z Polski, 
Litwy, Ukrainy, Białorusi. Wysłucha-
no też pieśni w różnych językach w 
wykonaniu Leonida Wołodka, który 
urodził się na Ukrainie, studiował na 
Białorusi, mieszkał we Francji , a te-
raz jest w Warszawie.

Z wielkim entuzjazmem i za-
chwytem został przyjęty koncert an-
gielskiej wokalistki Katy Carr, która 
pięć lat temu odkryła swoje polskie 
pochodzenie i postanowiła śpiewać 
o historii Polski. Zaprezentowała pio-
senki z ostatniego albumu „Paszport”, 
dedykowany Kazimierzowi Piechow-
skiemu, który cudem wydostał się z 
Auschwitz oraz wszystkim Polakom 
walczącym o wolność Ojczyzny. Fe-
stiwal trwał pełne trzy dni.

Na zakończenie festiwalu niesa-
mowity talent muzyczny zaprezento-
wał Jarosław JAR Chojnacki, uznany 
przez krytykę za jednego z najlep-
szych polskich wokalistów i inter-
pretatorów piosenki literackiej. Jego 
barwa głosu i interpretacje piosenek 
zapadły w serce wielu słuchaczom. 
„Bo zawsze przecież się powraca do 
wierzb płaczących tu nad Wisłą...” 
– śpiewał na zakończenie Jarosław 
JAR Chojnacki. 

dobnie”. Zdaniem Mieczkowskiego 
dzisiaj nie da się robić czasopisma 
dla wszystkich. „Są tutaj dwie drogi 
– jedna to droga kultury masowej, 
która ogarnia wszystkich, druga to 
konkret – powiedział. – Niestety, 
życie często zmusza do tego, że 
media upolityczniają się, obierają ja-
kąś linię. Może i „Znad Wilii” walczy 
– o czytelnika, o miejsce dla kultury. 
Jest to jednak czasopismo regional-
ne. Jego nazwa to klucz do regionu, 
który dotyka brzegów tej rzeki, Wilii. 
Są tu reportaże z Ukrainy, Białorusi, 
z obwodu Kaliningradzkiego. To zie-
mia, która ma ślady polskie, a jedno-
cześnie nową państwowość. Myślę, 
że naszym zadaniem jest ułożenie 
właściwych, godnych stosunków z 
ludźmi, którzy czasami nas nie do 
końca rozumieją. Dzięki kulturze 
można te problemy rozwiązywać 
inaczej”.

Zastępca dyrektora Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego, Tadeusz Samborski, który 
od wielu lat pomaga rodakom zza 
granicy wschodniej zaznaczył, że 
kwartalnik „Znad Wilii” to bardzo cen-
na pozycja dla każdego, kto napraw-
dę chce poznać Kresy Wschodnie, 
zarówno w wymiarze przeszłości, jak 
i współczesne. „To jest kompendium 
wiedzy o tych obszarach. Jest to też 
troska o wspólne dziedzictwo na-
rodowe i nawoływanie do wspólnej 
troski o to dziedzictwo” – podkreślił 
Samborski. 

Kwartalnik „Znad Wilii”, podobnie 
jak kiedyś paryska „Kultura”, pozwa-
la poznawać świat kultury polskiej, 
literatury, historii, życia społecznego. 
Warto dodać, że na podstawie mate-
riałów z czasopisma powstało blisko 
50 książek.

Znad Wilii nad Wisłę

Dziennikarze Kuriera Galicyjskiego na festiwalu „EMIGRA”

Agata Lewandowski 

KG
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„Katyń. Listy z raju” – spotkanie z Oleksandrem Zinczenko 
10 listopada, godzina 17.00, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskie-
go w Stanisławowie

Spotkanie z ukraińskim historykiem i dziennikarzem Ołeksandrem Zinczen-
ko, współtwórcą filmu „Katyń. Listy z raju” i autorem pierwszej ukraińskiej książ-
ki o Katyniu – „Godzina papugi”. Film opowiada z jednej strony historie życia 
rozstrzelanych oficerów odtworzone z zachowanych, niewysłanych listów zna-
lezionych przy nich podczas ekshumacji, z drugiej zaś prezentuje współcze-
snych mieszkańców Katynia, którzy wciąż wierzą, że zbrodni dokonali Niemcy. 
Oprawcy z NKWD zakopując ciała w Katyniu byli przekonani, że  ich groby nie 
zostaną nigdy odnalezione. Tymczasem przy ciałach polskich oficerów zna-
leziono dokumenty, zdjęcia, listy... Wiele z tych listów dotarło do swoich adre-
satów dopiero po rozpadzie ZSRS, gdy odkryta została tajemnica katyńskiego 
mordu. Rodziny zamordowanych otrzymując napisane przez nich listy, czuły 
się, jakby otrzymywali listy z raju… Spotkanie ma charakter otwarty.

Spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją
11 listopada, godzina 17.00, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskie-
go w Stanisławowie

Wybitny znawca dziejów polskiej kultury na dawnych ziemiach Rzeczy-
pospolitej spotka się z publicznością w Stanisławowie. Tym razem okazją 
do spotkania będzie prezentacja dwóch filmów – „Borysław. Galicyjska 
Pensylwania” oraz „Rozjaśnić mrok”. Ten ostatni poświęcony jest Ignacemu 
Łukasiewiczowi, wynalazcy lampy naftowej. Rektor Uniwersytetu Opolskie-
go, prof. Stanisław Nicieja jest narratorem oraz współautorem obu pozycji. 
Spotkanie ma charakter otwarty. 

„Ślązak ze Lwowa. W hołdzie Wojciechowi Kilarowi”
12 listopada, godzina 18.00 Iwano-Frankiwska Filharmonia Obwodowa
14 listopada, godzina 18.30 Iwano-Frankiwska Filharmonia Obwodowa

Wyjątkowy projekt przygotowany przez Filharmonię Obwodową w 
Iwano-Frankiwsku jako hołd złożony wielkiemu kompozytorowi polskiemu 
rodem ze Lwowa, którego muzyka zachwyca nie tylko Polaków, ale i Ukra-
ińców. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Stanisławowskiej wykona kilka-
naście najbardziej znanych utworów Kilara pochodzących z wybitnych dzieł 
Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Hoffmana czy Romana 
Polańskiego. Wykonaniu utworów towarzyszyć będzie montaż multime-
dialny przygotowany specjalnie na tę okazję przez redaktora Eugeniusza 
Sało („Kurier Galicyjski”). Fragmenty dzieł filmowych ułatwią widzom podróż 
po muzyczno-filmowym świecie Wojciecha Kilara, prezentując jego różno-
rodność, bogactwo. O tym, że filmowa muzyka Kilara, podobnie jak inne 
płaszczyzny jego twórczości, jest pełna emocji, nostalgii, skłania do refleksji 
i zadumy, będzie się można przekonać słuchając – i oglądając – koncert w 
wykonaniu filharmoników z dawnego Stanisławowa. 

Koncert będzie wykonany ponownie w dniu 14 listopada 2014 roku o 
godzinie 18.30

Koncert w ramach 3 Festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego”
13 listopada, godzina 18.30, Iwano-Frankiwska Filharmonia Obwodowa

Proponujemy iwanofrankiwskiej publiczności dwa zupełnie różne pro-
gramy na fortepian związane z obchodzonym w roku 2014 w Polsce Rokiem 
Oskara Kolberga. Paweł Albiński wykona program zatytułowany „Oskar Kol-
berg – Polska, Europa, świat”, zaś Stefan Łabanowski swój program zatytuło-
wał „Oskar Kolberg i utwory taneczne Chopina”. W prezentowanych utworach 
zabrzmi wizja kompozytora wynikająca z inspiracji pięknem przyrody i natury 
– w szczególności terenów dzisiejszej zachodniej Ukrainy i wschodu Polski. 
Bilety do nabycia w kasach Filharmonii.

Wydarzenia towarzyszące 3 Przeglądowi 
Najnowszych Filmów Polskich 
„Pod wysokim Zamkiem” 
9 – 14 listopada 2014 r. w Stanisławowie

ANDRZEJ SZNAJDER 
tekst
MIROSŁAW ROWIcKI
zdjęcie

Czasopismo zrodziło się na 
fali zrywu niepodległościowego na 
Litwie pod koniec lat osiemdzie-
siątych. Było jednym z pierwszych 
prywatnych czasopism w Związku 
Radzieckim, a na pewno pierwszym 
takim na Litwie. Jego twórca, Romu-
ald Mieczkowski, miał wtedy bogate 
doświadczenie dziennikarsko-telewi-
zyjne, bo prowadził w Litewskim Ra-
diu polskie audycje, m.in. „Panoramę 
Tygodnia” przekształconą potem na 
„Rozmowy Wileńskie”. W roku 1988 
był także w ścisłym gronie założycieli 
Stowarzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego Polaków, z którego powstał 
obecnie działający Związek Polaków 
na Litwie.

Romuald Mieczkowski jest od 
początku aż po dziś dzień wydaw-
cą i redaktorem naczelnym „Znad 
Wilii”, lecz pamiętać trzeba, że waż-
ną rolę w tworzeniu pisma odegrał 
również Czesław Okińczyc. Pismo 
„Znad Wilii” tworzono od zera po 
nowemu, najpierw jako tygodnik, a 
od 2000 roku kwartalnik o objętości 
160 stron. 

Przez pismo przewinęło się wielu 
miejscowych dziennikarzy i literatów. 
Oczywiście nie byłoby tego kwartalni-
ka, gdyby nie pomoc pisarzy, poetów, 
czy naukowców z zagranicy, głównie 
z Polski, ale też z innych nieraz od-
ległych krajów. Nieocenione zasługi 
ma w tej mierze również Ambasada 
RP w Wilnie.

Duże znaczenie miała dla kwar-
talnika inspiracja Jerzego Giedroycia 
i przykład jego paryskiej „Kultury”, bo 
jak to powiedział kiedyś Mieczkow-
ski, „Znad Willi” stało się „Kulturą” 
wschodu. A w trudnym czasie, gdy 
noszono się już z zamiarem likwi-
dacji periodyku, stanowcza zachęta 
Giedroycia uratowała je od zagłady. 
Wzorce zbliżone do tego wileńskiego 
są teraz przenoszone z powrotem za 
granicę. Ich efektem jest powstanie 
pod koniec ubiegłego roku na po-
dobieństwo kwartalnika „Magazynu 
Polonia” w Niemczech.

Co prawda wydawca „Znad Wilii” 
stale podkreśla, że jest to pismo ra-
czej niszowe, czyli dla konkretnych 
odbiorców, ale jak widać po dorobku 
pisma, tych odbiorców raczej nie 
brakuje. Przeciwnie, zdobyło ono 
setki, jeśli nie tysiące wiernych czy-
telników zarówno w Litwie, jak też w 
Polsce i na świecie.

Można też zauważyć, co bardzo 
cieszy, rosnące zainteresowanie 
czasopismem litewskich środowisk 
twórczych. „Znad Willi” prenumerują 
prestiżowe biblioteki w Stanach, Ka-
nadzie i całej Europie. Ciekawostką, 
która przynosi zaszczyt kwartalniko-
wi, jest fakt, że „Znad Wilii” można 
regularnie czytać w Bibliotece Kon-
gresu Stanów Zjednoczonych. W 
Polsce też jest nieźle, a popularyza-
cją pisma zajmuje się m.in. „Ruch”. 

Przy okazji pisma „Znad Wilii” po-
wstało też radio o tej samej nazwie. 
Obie te inicjatywy w sposób widocz-
ny integrują polskie środowisko na Li-
twie i pozostałych krajach bałtyckich. 
Wydawnictwo kwartalnika drukuje 
również godną polecenia „Bibliotekę 
Znad Wilii”, w której ukazują się cie-
kawe tomiki poezji i prozy wielu mło-
dych, często debiutujących autorów, 
nie tylko z Litwy.

Ważną rolę w łączeniu litewskiej 
Polonii z Macierzą odgrywa prowa-
dzona przez Wandę Mieczkowską 
Polska Galeria Artystyczna „Znad 
Wilii”. Mieści się ona w samym ser-
cu wileńskiej starówki, a organizuje 
koncerty, wieczory poetyckie i różne 
konferencje naukowe. Do galerii 
przyjeżdża wielu turystów z Polski, 
gdyż są tam także tanie i przytulne 
pokoje gościnne. 

Inną ciekawą akcją Romualda 
Mieczkowskiego jest organizowa-
ne corocznie, począwszy od 1994 
roku, Międzynarodowe Spotkanie 
Poetyckie „Maj nad Wilią”, które od 
ubiegłego roku przekształciło się w 
Międzynarodowy Festiwal Poetyc-
ki i Filmowy „Maj nad Wilią i Wisłą 
EMIGRA” organizowany w maju w 
Wilnie, a potem jesienią w Warsza-
wie. Polskim współorganizatorem tej 
imprezy jest Stowarzyszenie Akade-
mia Wilanowska.

Wszystkie te inicjatywy bacznie 
śledzi i na bieżąco relacjonuje „Ku-
rier Wileński”. Trzeba też wiedzieć, 
że Mieczkowski jest znanym pol-
sko-litewskim poetą, eseistą i tłuma-
czem i przez to zasługuje na osobny 
artykuł poświęcony wyłącznie jego 
twórczości.

Za tak cenny wkład w integrację 
środowisk polskich za granicą Ro-
muald Mieczkowski otrzymał m.in. 
odznakę „Zasłużonego dla Kultury 
Polskiej” i „Krzyż Kawalerski Orderu 
Zasługi Pracy dla Pokoju”. Przypadła 
mu też w udziale tegoroczna edycja 
„Nagrody im. Macieja Płażyńskiego” 
wręczanej dziennikarzom i mediom 
służącym Polonii „za najwyższy po-
ziom dziennikarstwa i profesjonali-
zmu”.

13 października na Uniwersytecie 
Warszawskim wręczono nagrody im. 
Iwana Wyhowskiego z zakresu nauk 
humanistycznych. Nagrody otrzymali: 
dr hab. Walentyna Charchun z Niży-
na, prof. Bohdan Hud ze Lwowa, dr 

Dmytro Ziołkowski z Charkowa oraz 
Waleria Gorczyńska z Makiejewki. 

Ideę przyświecającą pomysło-
dawcom nagrody przedstawił se-
kretarz Kapituły Nagrody i dyrektor 
Studium Europy Wschodniej UW 
Jan Malicki, a list od prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego odczy-
tał Henryk Wujec.

Nagroda im. Iwana Wyhowskie-
go jest przyznawana obywatelom 
Ukrainy zasłużonym dla rozwoju 
nauki, kultury, społeczeństwa obywa-
telskiego i demokracji na Ukrainie, a 
także działającym na rzecz zbliżenia 
Ukrainy do Polski i Europy. Laureaci 
otrzymują możliwość przebywania w 
Polsce, prowadzenia wykładów i prac 
badawczych na tematy związane z 
ich obszarem zainteresowań.

Polukr.net na podstawie: 
studium.uw.edu.pl

W Warszawie wręczono nagrody 
im. Iwana Wyhowskiego

prof. Bohdan Hud

Srebrne gody „Znad Wilii”
Jak każda rocznica, tak i to 25. lecie jest oka-
zją podsumowania tego, co się twórcom zna-
nego wileńskiego pisma w minionym ćwierć-
wieczu udało, ale i potrzebą zwrócenia uwagi 
na nowe wyzwania, które czekają kwartalnik 
przez następne dwadzieścia pięć, a może 
i więcej lat. To także pretekst do szerokiej 
dyskusji o roli, potrzebie i znaczeniu takich 
pism dla Polonii i nie tylko.

Romuald Mieczkowski
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Przegląd wydarzeń

Prasa polska o Ukrainie
opracował
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

- Przywrócenie kontroli 
Kijowa nad przejściami 
granicznymi na granicy 

ukraińsko-rosyjskiej jest możliwe 
tylko w drodze rozmów między wła-
dzami ukraińskimi a „pospolitym ru-
szeniem” we wschodnich obwodach 
– powiedział w poniedziałek szef 
MSZ Rosji Siergiej Ławrow.

Po to, aby przejścia te wróciły 
w ręce ukraińskich służb, „należy 
koniecznie rozmawiać z przedstawi-
cielami pospolitego ruszenia, którzy 
teraz je kontrolują”. Ławrow powie-
dział też, że oficerowie rosyjskiego 
sztabu generalnego pomagają w wy-
tyczeniu na wschodniej Ukrainie linii 
rozgraniczającej między walczącymi 
stronami.

Ławrow: Kijów powinien 
rozmawiać z separatysta-

mi ws. kontroli granicy. 
20.10.2014

Polska polityka wobec 
Ukrainy wyraźnie się 

zmienia. Ten wniosek można wy-
snuć z publicznych wypowiedzi pre-
mier Ewy Kopacz i wywiadu prezy-
denta Bronisława Komorowskiego 
„Rzeczpospolitej”.

Z grubsza nową postawę wobec 
Kijowa da się sprowadzić do dwóch 
zdań. Pierwsze brzmi: Nie będzie-
my bardziej ukraińscy od Ukrainy. 
Drugie zaś: Nasze bezpieczeństwo, 
nasz kraj, nasz dom i nasze dzieci 
są najważniejsze. Czyli więcej prag-
matyzmu, mniej idealizmu.

Widzimy zatem, że polska po-
lityka wschodnia, którą prowadziły 
wszystkie rządy od upadku komuni-
zmu, wywraca się do góry nogami. 
Właściwie dlaczego tak się dzieje.

Po pierwsze – Ukraina nas nie 
potrzebuje (w dodatku zawodzi nas, 
nie przeprowadzając reform). Od 
początku czerwca, czyli spotkania w 
Normandii, Ukraińcy nie zapraszają 
Polaków do rozmów o przyszłości 
swojego kraju. 

Po wtóre – Zachód nas nie rozu-
mie. Za ten stan rzeczy częściowo 
winę ponoszą polscy politycy, którzy 
nie wytłumaczyli swoim zachodnim 
partnerom znaczenia gry z Rosją o 
Ukrainę.

Splot tego, co niezależne i nie-
przewidywalne, z tym, co nieprzemy-
ślane, powoduje, że Polska wypada 
z najważniejszej gry dyplomatycznej 
Europy.

Ukraina nas nie chce, 
Zachód – nie rozumie. 

Jerzy Haszczyński, 
21.10.2014

W 2008 r. Władimir 
Putin mówił Donaldowi 

Tuskowi o podziale Ukrainy. Amery-
kański portal Politico pisze, że Rosja 
usiłowała wplątać Polskę w inwazję 
na Ukrainę i przytacza słowa Ra-
dosława Sikorskiego: „Putin chciał, 
żebyśmy uczestniczyli w podziale 
Ukrainy. Putin powiedział premiero-
wi Donaldowi Tuskowi w czasie jego 
wizyty w Moskwie, że Ukraina jest 
sztucznym krajem, a Lwów jest pol-

skim miastem i dlaczego by nie za-
łatwić tego wspólnie. Na szczęście 
Tusk nie odpowiedział. Wiedział, że 
jest nagrywany” – cytuje portal Si-
korskiego. Politico pisze, że Kreml 
grał w ten sposób na „tłumionych 
imperialnych marzeniach” Polski. 
Były szef MSZ twierdzi jednak, że 
wywiad nie był autoryzowany i nie-
które wypowiedzi zostały nadinter-
pretowane.

Reakcja Rosji na wypowiedzi 
Sikorskiego dla Politico: „Wygląda to 
na niestworzone bzdury” – tak określił 
sekretarz prasowy prezydenta Rosji 
Dmitrij Pieskow publikację amery-
kańskiego portalu Politico. – Przede 
wszystkim słabo znamy twórczość 
tego portalu. Generalnie informacja 
ta wygląda na niestworzone bzdu-
ry – oświadczył Pieskow i dodał, że 
„pojawia się wiele bredni”. 
Sikorski dla Politico: Putin 
w 2008 r. proponował nam 

podział Ukrainy. 21.10.2014

- Prezydent Rosji Wła-
dimir Putin ofertę po-

działu Ukrainy złożył wiele lat temu 
nie tylko Polsce, ale też innym lide-
rom – mówił były gruziński prezy-
dent Micheil Saakaszwili.

- Władymir Putin mówił, że Ukra-
ina to nie jest kraj, to jest terytorium. 
Na kolejnym spotkaniu powiedział 
mi, że Krym to jest ziemia rosyjska. 
Następnie powiedział mi, że był bar-
dzo niezadowolony z Mołdawii i że z 
Mołdawią coś trzeba zrobić. Powie-
dział mi też, że NATO nie da rady 
obronić krajów nadbałtyckich – mówił 
Saakaszwili w TVN24 na początku 
października.

Saakaszwili potwierdza, że pro-
pozycję rozbioru Ukrainy otrzymał 
również premier Donald Tusk. – A 
Tusk powtórzył mi to. Myślał, że 
Putin żartował. Ale on powiedział to 
samo Węgrom i powiedział to samo 
Rumunom – dodał.

Saakaszwili: Nie tylko 
Polska otrzymała ofertę 

od Putina. 
p.mal, 21.10.2014

Szef administracji pre-
zydenta Rosji Siergiej 
Iwanow zapowiedział, 

że Moskwa uzna niedzielne wybory 
parlamentarne na Ukrainie. Oświad-
czył też, że Rosja nie będzie dłużej 
„sponsorować” Kijowa.

- Uznamy, możecie się nie niepo-
koić – oznajmił szef kremlowskiej ad-
ministracji, zapytany przez dzienni-
karzy. - Chcemy, aby Ukraina weszła 
w jakiś normalny, cywilizowany nurt, 
by nie była państwem wrogim wobec 
Rosji, by była w stanie samodzielnie 
się utrzymać – dodał.

Iwanow również oświadczył, 
że Rosja nie powinna i nie będzie 
płacić za brak zdolności kredyto-
wej Ukrainy: „Na przestrzeni 20 lat 
sponsorowaliśmy gospodarkę Ukra-
iny setkami miliardów dolarów” – po-
wiedział. 

Siergiej Iwanow: 
Rosja uzna wybory 

parlamentarne na Ukrainie. 
Jerzy Malczyk, 

23.10.2014

Prezydent Ukrainy Pe-
tro Poroszenko wyraził 
oczekiwanie, że for-

mowanie koalicji rządowej w jego 
kraju rozpocznie się bezpośrednio 
po zaplanowanych na najbliższą 
niedzielę wcześniejszych wyborach 
parlamentarnych.

- Nową, proeuropejską, anty-
korupcyjną i pozbawioną kłamców 
i populistów koalicję powołamy już 
w poniedziałek lub wtorek – oświad-
czył składając wizytę w Odessie. 
Poroszenko wyjaśnił – Już dziś nad 
tym pracujemy. Nie rozmawiamy o 
stanowiskach ani portretach, lecz o 
zasadach – powiedział. O szybkie 
powołanie koalicji tuż po wyborach 
apelował wcześniej także przewod-
niczący Rady Najwyższej Ukrainy 
Ołeksandr Turczynow, jednak mówił 
on również, że premierem powinien 
pozostawać Arsenij Jaceniuk.

Poroszenko liczy na 
koalicję tuż po wyborach. 

Jarosław Junko, 23.10.2014

Plan przedłużenia bez-
cłowego dostępu ukra-
ińskiego eksportu do 

rynku UE do końca 2015 roku został 
przyjęty przez Parlament Europej-
ski. 497 posłów głosowało za, 78 
przeciwko a 56 wstrzymało się od 
głosu, przyjmując oryginalną propo-
zycję Komisji bez poprawek.

Poseł sprawozdawca, Gabrielius 
Landsbergis (EPP, LT). Dodał też, że 
dla ukraińskich producentów oraz 
interesów jest to szansa, żeby przy-
gotować się do pełnej implementacji 
Umowy o pogłębionej i komplekso-
wej strefie wolnego handlu (DCFTA) 
od początku 2016 roku.

Statystyki dostarczone przez 
Ukrainę pokazują, że eksport z Ukra-
iny do UE w pierwszej połowie 2014 
roku zwiększył się o 25 % (o 587 mln 
dol.), równoważąc spadek ukraiń-
skiego eksportu do Rosji (-24,5 %).

Posłowie przedłużyli 
Ukrainie bezcłowy dostęp 

do rynku UE. 23.10.2014 

Premier samozwańczej 
Donieckiej Republiki 

Ludowej Aleksander Zacharczenko 
zapowiada powrót do Słowiańska i in-
nych utraconych przez separatystów 
miast w Donbasie.

- Kramatorsk, Mariupol i Sło-
wiańsk są i będą naszymi miastami. 
Zamierzamy zabrać je z powrotem. 
Dlatego nie wykluczam kontynuacji 
ciężkich walk – oświadczył Zachar-
czenko. Lider donieckich separaty-
stów twierdzi, że ukraińskie władze 
„bezprawnie okupują” terytoria, któ-
re należą do samozwańczych repu-
blik: donieckiej i ługańskiej. Jedno-
cześnie grozi władzom w Kijowie, że 
jeżeli dobrowolnie nie zgodzą się na 
opuszczenie tych terenów, „armia 
Noworosji” odbierze te ziemie siłą.

Separatyści chcą woj-
ny. Rusłan Szoszyn, 

24.10.2014 

- Frekwencja w nie-
dzielnych przedtermi-
nowych wyborach par-

lamentarnych na Ukrainie w 115 ze 

198 okręgach wyborczych wyniosła 
52,9 proc. – poinformowała Cen-
tralna Komisja Wyborcza (CKW) w 
Kijowie po zamknięciu lokali wybor-
czych. 

Najwięcej osób zagłosowało do-
tychczas w obwodach: lwowskim, 
tarnopolskim i iwano-frankowskim – 
69,58 proc., 68,28 proc. i 65,12 proc. 
Najniższa okazała się frekwencja w 
obwodzie ługańskim (27,08 proc.), do-
nieckim (31,23 proc.) i odeskim (39,75 
proc.). W Kijowie według wstępnych 
danych zagłosowało 56,44 proc. 
uprawnionych.

Wiceprzewodnicząca CKW Żan-
na Ustenko-Czorna oceniła: „Mamy 
podstawy, by uznać, że wybory się 
odbyły”.

Ukraina: frekwencja 
w wyborach wyniosła 

52,9 procent. 26.10.2014

Prezydent Ukrainy Pe-
tro Poroszenko powie-

dział po zakończeniu niedzielnych 
wyborów parlamentarnych, że liczy, 
iż konsultacje w sprawie utworzenia 
koalicji parlamentarnej rozpoczną 
się już dziś i zakończą w ciągu 10 
dni.

Zapowiedział też, że zgłosi kan-
dydata na premiera, którego zapropo-
nuje koalicja. Podkreślił, że podstawą 
koalicji będzie jego Blok Petra Poro-
szenki, a Front Ludowy dotychczaso-
wego premiera Arsenija Jaceniuka 
będzie głównym partnerem przy 
formowaniu większości parlamen-
tarnej. Prezydent wyraził nadzieję, że 
„dziesięć dni, które prawo przewiduje 
dla ogłoszenia oficjalnych wyników 
wyborów, to więcej niż dosyć”, żeby 
zakończyć wszystkie rozmowy i w 
sprawie premiera, i przewodniczące-
go parlamentu. Poroszenko wyraził 
też opinię, że w nowym rządzie licz-
ba ministerstw będzie mniejsza.
Ukraina: Ruszają rozmowy 
koalicyjne. mm, 27.10.2014

Ukraiński dziennikarz 
śledczy zarzuca partii 

Petra Poroszenki, że ta sprzeda-
je miejsca na listach wyborczych 
niekiedy ludziom powiązanym ze 
światem przestępczym. – Glib Za-
horij zapłacił za miejsce na listach 
dziesięć milionów dolarów. Pięć 
milionów dał Ołeksandr Harnowski 
– mówi Dmytro Hnap w rozmowie z 
„Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Hnap to założyciel Agencji 
Śledztw Dziennikarskich slidstwo.info. 
Przed wyborami na Ukrainie zajął się 
on prześwietlaniem list wyborczych 
Bloku Petra Poroszenki. Dziennikarz 
twierdzi, że wśród kandydatów z Blo-
ku brakuje prawdziwych polityków.

Niektórzy oligarchowie płacą 
ogromne pieniądze na kampanię wy-
borczą, co zapewnia im wysokie miej-
sce na liście krajowej i niemal pewne 
wejście do parlamentu. – Oddzielną 
grupę stanowią kwoty poszczegól-
nych oligarchów. Ci nie płacą wprost 
za miejsca na listach, ale finansowo 
wspierają kampanię wyborczą. Kil-
kanaście mandatów weźmie Serhij 
Łowczyn, były szef administracji pre-
zydenckiej za czasów Wiktora Janu-
kowycza – twierdzi dziennikarz.

- Znaleźliśmy kilka osób ewidentnie 
powiązanych ze światem przestęp-
czym. Jest na przykład Artur Hera-
simow, człowiek ługańskiego prze-
mytnika Serhija Szachowa – mówi 
Hnap.

Handel mandatami, czyli 
polityka po ukraińsku. 

27.10.2014

Minister spraw zagranicz-
nych Grzegorz Schetyna 

o wynikach wyborów na Ukrainie:
- Dwa najbardziej reformatorskie, 

najbardziej proeuropejskie ugrupo-
wania wygrały te wybory w sposób 
absolutnie zdecydowany – powie-
dział minister spraw zagranicznych 
Grzegorz Schetyna. – Ukraina idzie 
do Europy, decyduje o swojej euro-
pejskiej drodze, przede wszystkim 
pokazując, że to jest ten kierunek, 
którym chce podążać.

Dodał jednak, że dla prezydenta 
Poroszenki i typowanego na premiera 
Jaceniuka, nadchodzi czas wielkich 
wyzwań. Należy do nich rozpoczę-
cie procesu pokojowego na wscho-
dzie kraju, a także przeprowadzenie 
w państwie ogromnych zmian. Jak 
powiedział Schetyna, nowe władze 
mają gwarancję wsparcia z krajów 
UE i z USA. – Wszyscy będą chcieli 
pomóc Ukrainie, by podjęła reformy, 
które pozwolą jej stworzyć funda-
ment demokratycznego państwa – 
stwierdził.

Grzegorz Schetyna: 
Ukraina idzie do Europy. 

27.10.2014

Większość mieszkańców 
południowo-wschodniej 

części Ukrainy zlekceważyła nie-
dzielne wybory parlamentarne.

Przedterminowe wybory parla-
mentarne na Ukrainie po raz kolejny 
pokazały, że społeczeństwo tego 
kraju jest podzielone jeśli chodzi o 
stopień zaangażowania w politykę. 
Podczas gdy w obwodzie lwowskim 
do urn poszło aż ponad 70 proc. 
mieszkańców tego regionu, w kon-
trolowanej przez ukraińskie wojsko 
części Donbasu frekwencja wyniosła 
zaledwie 30 proc. uprawnionych do 
głosowania.

Wschód wciąż bierny. 
Rusłan Szoszyn, 

28-10-2014

- To może być zdrowy 
ferment w polityce – tak Paweł Ko-
wal komentuje zmiany w ukraińskiej 
Radzie Najwyższej po niedzielnych 
wyborach. Zwolennicy Rosji są w 
odwrocie. Front Ludowy, na czele 
którego stoi 40-letni szef rządu, jest 
największym zwycięzcą głosowania. 
Niezależnie od tego, kto ostatecznie 
zwycięży, wniosek po wyborach jest 
jednoznaczny – Ukraińcy zagłosowali 
na ugrupowania, które obrały kurs na 
Zachód. – Pokazaliśmy, że potrafimy 
zjednoczyć się w imię dążenia ku Eu-
ropie – komentuje Witalij Kliczko, mer 
Kijowa, bliski współpracownik prezy-
denta. – Jaceniuk niespodziewanie 
dużo zyskał, natomiast Poroszenko 
nic nie stracił.

Odmłodzenie Parlamentu nie 
oznacza, że doświadczeni politycy, 
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którzy już byli u władzy, nie zdołali 
przebić się po raz kolejny. Najlep-
szy przykład to Jurij Łucenko, bliski 
współpracownik prezydenta. Nie 
ma również wątpliwości, że nowa 
koalicja będzie musiała przemówić 
jednym głosem w sprawie dalszej 
strategii w wojnie na wschodzie. 

Na Wschodzie są zmiany. 
Remigiusz Półtorak, 

28.10.2014

Niemiecka gazeta „Bild” 
opublikowała sensacyj-

ną wiadomość: prezydent Rosji jest 
nieuleczalny chory. 

- U Władimira Putina wykryto 
raka trzustki. Ponieważ diagnoza 
była zbyt późna, niemieccy lekarze 
nie mogą mu pomoc. Putinowi zosta-
je jedynie nadzieja, że choroba nie 
będzie szybko postępować – napisał 
„Bild”. Zdaniem gazety, Putin otrzy-
mał propozycję leczenia w Dreźnie. 
„Jednak w obawie, że sprawa wyj-
dzie na jaw Kreml zaproponował, by 
niemieccy fachowcy leczyli Putina w 
Rosji. Lekarze przekonywali, że takie 
leczenie będzie nieskuteczne, jednak 
Putin postawił na swoim” – zaznaczył 
„Bild”.

Bild: Władimir Putin ma 
raka trzustki. 28.10.2014

- Zaplanowane na 2 listo-
pada wybory w Doniec-
kiej Republice Ludowej 

i Ługańskiej Republice Ludowej 
(DRL i ŁRL) przeczą mińskim poro-
zumieniom ws. uregulowania konfl ik-
tu na wschodniej Ukrainie – oświad-
czył we wtorek rzecznik prezydenta 
Petra Poroszenki. – Stanowisko pre-
zydenta wobec pseudowyborów, któ-
re mają zamiar przeprowadzić terro-
ryści i które nigdy nie będą uznane 
przez cywilizowany świat, jest nastę-
pujące: owe pseudowybory (...) nie 
tylko nie mają nic wspólnego z miń-
skim protokołem z 5 września 2014 
r., ale w sposób rażący przeczą jego 
literze i duchowi” – napisał rzecznik 
prezydenta Swiatosław Cehołko na 
swoim Facebooku.

Wybory te „grożą procesowi po-
kojowemu. Prezydent podkreślił, że 
wybory lokalne w niektórych rejonach 
(powiatach) Donbasu mogą odby-

wać się wyłącznie według prawa 
ukraińskiego” – dodał.

Wcześniej minister spraw zagra-
nicznych Rosji Siergiej Ławrow za-
powiedział, że jego kraj uzna wyniki 
wyborów w samozwańczych republi-
kach proklamowanych przez proro-
syjskich separatystów na wschodniej 
Ukrainie. Wyraził nadzieję, że nikt 
nie będzie próbował storpedować 
tego głosowania z zewnątrz. Ocenił, 
że wyznaczone na 2 listopada wybo-
ry przywódców i parlamentów DRL 
i ŁRL są zgodne z porozumieniami 
z Mińska o uregulowaniu konfl iktu 
na Ukrainie.

Poroszenko: 
separatystyczne wybory 
przeczą porozumieniom. 

28.10.2014

Rozejm w sprawie 
konfl iktu na wschodzie Ukrainy jest 
ciągle bardzo kruchy i co rusz gwał-
cony, a tymczasem zaczęła się na 
dobre kolejna wojna. Tym razem na 
słowa. Po niedzielnych wyborach do 
ukraińskiej Rady Najwyższej sepa-
ratyści z Doniecka i Ługańska chcą 
w najbliższy weekend przeprowa-
dzić kolejne głosowanie – w samo-
zwańczych „republikach ludowych”.

To odpowiedź na działania Kijo-
wa. Oliwy do ognia dolała wczoraj 
Moskwa. Szef dyplomacji Siergiej 
Ławrow zapowiedział, że Rosja 
„oczywiście uzna wyniki” tych. Co 
więcej, Ławrow uważa, że wszyst-
ko jest zgodne z porozumieniami z 
Mińska. 

Ostro odpowiedział Ławrowowi 
Dmytro Kułeba z ukraińskiego MSZ, 
w rozmowie z agencją AFP: – Rosja  
spieszy się, by uznać coś, co nie ma 
nic wspólnego z wyborami. Takie 
zamiary osłabiają proces pokojowy 
i naruszają zaufanie do Rosji jako 
godnego zaufania międzynarodowe-
go partnera – mówił Kułeba. Moskwa 
niewiele sobie robi z podobnych de-
klaracji, mimo że plany separatystów 
otwarcie skrytykowała w ostatniej 
rozmowie z Władimirem Putinem 
kanclerz Niemiec Angela Merkel. 

Rosja jeszcze raz podnosi 
napięcie. 

Remigiusz Półtorak, 
29.10. 2014

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

wa, przy ul. czajkowskiego 37. 
Wyśmienita polska kuchnia, ciepła 
rodzinna atmosfera, nastrojowe 
wnętrze i muzyka. Menu także po 
polsku.

 „Kupoł” to kameralna restaura-
cja położona w sąsiedztwie Lwow-
skiej Filharmonii oraz dawnego Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich 
oferuje szeroki wybór tradycyjnych 
galicyjskich dań, bogaty wachlarz 
trunków, wyśmienite desery oraz 
legendarną lwowską kawę. „Kupoł” 
to miejsce, w którym goście za-
wsze mogą liczyć na przyjazną at-
mosferę i wyjątkowe przyjęcie. We 
wnętrzach, w których zatrzymał się 
czas belle epoque i przy dźwiękach 

nastrojowej muzyki poczują Pań-
stwo klimat wspaniałych, minionych 
lat – świata przedwojennej Polski. 
Wszystko to stwarza wymarzone 
warunki do organizacji przyjęć, 
bankietów, spotkań biznesowych, 
integracyjnych i rodzinnych, roman-
tycznych rendez-vous, wystawnych 
kolacji oraz innych uroczystości. 
Także u nas kupisz zawsze aktualny 
„Kurier Galicyjski”. Warto odwiedzić 
nas o każdej porze dnia i roku! 

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

Nasz telefon: 
+380 32 261-44-54

mail: kupollviv@ukr.net

W nr 17 Kuriera Galicyjskiego w artykule „Drohobycz” autorstwa Zbi-
gniewa Zawałkiewicza wkradł się błąd w podpisy do zdjęć. Zdjęcie podpisa-
ne jako „Dawny Gmach Sokoła…” przedstawia dawną willę Gartenbergów, 
obecnie Dyrekcję Przemysłu Naftowego. Za ten błąd serdecznie przepra-
szamy naszych Czytelników.

Sprostowanie

LEONID GOLBERG
tekst i zdjęcie

Wręczenie dyplomu przez prof. 
dr hab. Nadiję Skotną, rektor Pań-
stwowego Uniwersytetu Pedagogicz-
nego im. Iwana Franki w Drohobyczu 
odbyło się w dniu 25 września 2014 r. 
podczas posiedzenia Wysokiej Rady. 
Wraz z rektorem do Drohobycza 
przyjechała piętnastoosobowa dele-
gacja z jarosławskiej uczelni.

Podczas uroczystego zebrania 
głos zabrał dziekan wydziału historii 
prof. Leonid Tymoszenko (to on za-
inicjował procedurę nadania polskie-
mu koledze tytułu doktora honorowe-
go), przedstawił dorobek naukowy, 
jak również jego wieloletnią owocną 
współpracę z ukraińskimi uczelniami. 
Z krótkimi wypowiedziami do zebra-
nych zwrócili się konsul RP we Lwo-
wie Longina Putka, były rektor szkoły 
z Jarosławia – prof. Roman Fedan, 
pełniący obecnie funkcję przewodni-
czącego Towarzystwa „Instytut Pol-
sko-Ukraiński w Jarosławiu”, konsul 

honorowy Austrii we Lwowie Jaro-
sław Nakonieczny, dziekan wydziału 
historycznego Uniwersytetu Lwow-
skiego Roman Szust, historyk dr 
Oleksij Suchy, badacz historii Żydów 
w Donbasie, dr Olena Suczkowa, 
która obecnie będzie pracować we 
Lwowie i Jarosławiu (w rodzinnym 
mieście straciła pracę oraz mieszka-
nie).

Prof. dr hab. rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekono-

micznej im. ks. Bronisława Markiewi-
cza Wacław Wierzbieniec po uzyska-
niu wysokiego tytułu wygłosił niezwy-
kle interesującą prelekcję na temat: 
„Mojżesz Schorr i Majer Bałaban w 
lwowskim środowisku uniwersytec-
kim pod koniec XIX i na początku XX 
wieku”.

Przypomnijmy, że 29 listopada 
2013 r. Wacławowi Wierzbieńcowi 
przyznano tytuł doktora honoris cau-
sa Lwowskiej Państwowej Akademii 
Finansów za szczególny wkład w 
rozwój współpracy międzynarodowej 
z Ukrainą, ze szczególnym uwzględ-
nieniem współpracy z Lwowską Pań-
stwową Akademią Finansów.

Prof. Wacław Wierzbienbiec zo-
stał trzydziestym doktorem honoro-
wym Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Drohobyczu, symboliczny jest fakt, 
że tytułem tym został uhonorowany 
uczony badający historię i kulturę na-
rodu żydowskiego, który ma wybitny 
wkład w badaniu historii wspólnego 
pogranicza.

Wacław Wierzbieniec – doktorem honoris 
causa Uniwersytetu Drohobyckiego
Prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej 
im. ks. Bronisława Markiewicza otrzymał honorowy tytuł podczas posiedzenia Wysokiej Rady 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu za wybitny wkład 
w rozwój współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy PWSTE im. ks. Bronisława Markiewi-
cza w Jarosławiu a Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohoby-
czu oraz za pomoc w kształceniu specjalistów dla Ukrainy.

ADAM GAŁKOWSKI 

Takiej publikacji w Polsce jesz-
cze dotychczas nie było. I trudno się 
temu dziwić, skoro, od początku ist-
nienia ZSRR, aż po rozpad tego pań-
stwa na początku lat 1990, wszelkie 
przejawy polskości, z krótką przerwą 
przypadającą na początek lat 1920., 
były w tym państwie brutalnie tępione 
i zacierane.

Zwykle, kiedy mówimy o Pola-
kach żyjących na Ukrainie myślimy o 
tych, na terenie obecnej Ukrainy Za-
chodniej, a w najlepszym razie jesz-
cze na pozostałych terenach Ukra-
iny, po prawej stronie Dniepru. Tym-
czasem zapominamy o tych, którzy 
przed wiekami bądź później znaleźli 
się dalej – na Ukrainie lewobrzeżnej, 
na wschodzie, i na południowym 
wschodzie. Trudno się zresztą temu 
dziwić, skoro w okresie kilkudziesię-
ciu lat istnienia Polski Ludowej był 
to temat tabu, ofi cjalnie wymazany 
ze świadomości Polaków. Czasami 
również niebezpieczny. Tym lepiej 
więc, że Helena Krasowska w swojej 
książce temat ten próbuje nam przy-
bliżyć. Na przykładzie dwóch obwo-
dów – donieckiego i zaporoskiego.

Helena Krasowska za cel swo-
jej pracy powzięła „ustalenie czasu 
i kierunków migracji Polaków na 
południowo-wschodnią Ukrainę”. Ich 
„dylematów tożsamościowych” oraz 
znajomości i używania języka pol-
skiego. Przyjęte przez nią metody 
pracy uwzględniają najlepsze do-

świadczenia badawcze historyków, 
socjologów, etnologów, specjalistów 
od socjolingwistyki i kulturoznawców 
– polskich, ukraińskich, rosyjskich i z 
innych krajów. Istotnym argumentem 
podnoszącym wiarygodność tych 
badań jest fakt bardzo dobrej znajo-
mości przez Nią języków polskiego, 
ukraińskiego i rosyjskiego. Bez ukra-
ińskiego i rosyjskiego, na przykład, 
zapewne nigdy by nie dotarła do tylu 
źródeł – przede wszystkim do swoich 
respondentów i do archiwów. To samo 
odnosi się do wykorzystanej literatury 
przedmiotu – polskiej i obcojęzycznej, 
dawniejszej i współczesnej.

Ponadto autorka zajęła się pro-
blemem znajomości języka polskiego 
na „wybranych obszarach” jako jed-
nym z najważniejszych elementów 
świadczących o zachowaniu przez 
tamtejszych Polaków ich świadomo-
ści narodowej. Z badań tych wynika 
między innymi fakt, że polskość w 
niektórych regionach Ukrainy obec-
nie się odradza. Pod różnymi po-
staciami i w kontekście jeszcze nie 
w pełni  uświadomionej tożsamości 
narodowej części Ukraińców i innych 
mniejszości zamieszkujących tamte 
tereny.

Nominacja do Nagrody Naukowej 
im. giedroycia dla prof. Heleny krasowskiej
Książka autorstwa Heleny Krasowskiej „Mniejszość polska na południowo-wschodniej 
Ukrainie” otrzymała nominację do Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia. Nomina-
cję wręczyli profesor Stanisław Michałowski, rektor UMSC oraz profesor Iwona Hofman.

KG

KG
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Przegląd wydarzeń

BEATA KOST

Każde święto ma swoje znaki. 
Dzień Zaduszny płonie tysiącami zni-
czy, ma kolor złocistych chryzantem, 
szeleści liśćmi zasypującymi alejki 
cmentarzy. Czas zadumy. Dobry 
czas, abyśmy pomyśleli również nie 
tylko o własnych zmarłych przodkach, 
ale też o naszych wspólnych „dziad-
kach” spoczywających na cmenta-
rzach. O Julianie Zachariewiczu i Lu-
nie Drexler, o Janie Gallu i Matyldzie 
Żłobickiej, o Kazimierzu Twardow-
skim i Maryli Wolskiej. I o setkach, 
tysiącach innych „dziadków” których 
imion nie pamiętamy. Idąc alejami 
cmentarza, mijamy obojętnie ich gro-
by. Ich nazwiska nic dla nas nie zna-
czą. I nie ma już łuny nad lwowskimi 
cmentarzami – są tylko nieśmiałe po-
jedyncze ogniki. To dziwne, jak szyb-
ko mija czas, jak zawodna jest ludzka 
pamięć. A przecież nie tak miało być.

Krajobraz pisany kamieniami
jak brajlem
nawet ślepy może odczytać
co tu się działo
przez wieki wieków

ks. J. St. Pasierb „Pejzaż”

Cmentarze często nazywamy 
archiwami pod otwartym niebem – 
są zbiorem informacji o lokalnych 
społecznościach, o ich najwybitniej-
szych przedstawicielach i wydarze-
niach. Kiedy Polska przestała istnieć, 
szczególnego znaczenia nabrał kult 
zmarłych, zasłużonych przedsta-
wicieli narodu. Ich groby nabrały 
znaczenia patriotycznego. Miejsca 
spoczynku i pamięć o tych ludziach 
była świadectwem o czasach chwa-
ły, a życiorysy zmarłych literatów, 
naukowców, działaczy społecznych, 
powstańców – „dobrze zasłużo-
nych” – miały służyć jako przykład 
i wzór do naśladowania. Pogrzeby 
zamieniały się w wielkie manifesta-
cje patriotyczne, rocznice i święta 
patriotyczne obchodzono na cmen-
tarzach, święta zapalały łuną cmen-
tarze – to wszystko świadczyło nie 
tylko o wielkim kulcie zmarłych 
przodków. Ta szczególna troska 
o groby zmarłych – świadczyła o 
ciągłości pamięci narodowej i naro-
dowej wspólnoty. Była wielką lekcją 
historii. Drażniącą i irytującą zabor-
ców. Niszczenie i dewastacja cmen-
tarzy i miejsc ostatniego spoczynku 
staje się bardzo szybko jedną z 
form walki z unicestwionym pań-
stwem. Kamienie i płyty cmentarne 
w małych i większych miejscowo-
ściach, opierające się rozszalałym 
dziejom i przemawiając, dziś znów 
dają świadectwo.

Ale powiedz jak długo trwać będą 
dawne imiona
Jak długo przetrwa o nich chociaż 
słuch
Kiedy będą wyśmiani kiedy całkiem 
martwi
Bo sztuka i historia wydadzą 
się nam
Ciężarem nie do udźwignięcia.

Julia Hartwig 
„Powiedz jak długo trwać 

będą dawne imiona”

Rzesze wybitnych Polaków po-
chodzą ze Lwowa, Stanisławowa, 
Tarnopola, Krzemieńca i innych 

miast, o czym nie zawsze pamiętamy. 
Szczególnie teraz, kiedy próbuje się 
nam wmówić, że wcale tu Polaków 
nie było, a jeśli już – to przyszli jako 
osadnicy w okresie zaboru austriac-
kiego i II RP. Za chwilę uwierzymy w 
nowe „fakty” historyczne, bo nasza 
łatwowierność wynika z niewiedzy. 
Jeśli sami, w kraju i poza granicami, 
nie nauczymy się historii, wmówić 
będzie nam łatwo każdą nową teorię. 
Warto pamiętać nie tylko o krwawych 
potyczkach, ale i o ogromnym dorob-
ku zasłużonych ludzi.

Bene merentium – dobrze zasłu-
żeni. Chowani na małych i wielkich 

cmentarzach, mają specjalne aleje 
i wspaniałe pomniki. We Francji wy-
myślono dla nich Panteoni maksymę 
„Wielkim ludziom wdzięczna Ojczy-
zna”. Polacy mają pięć słynnych ne-
kropolii (z czego dwie poza krajem) 
warszawskie Powązki, krakowskie 
Rakowice, zakopiański Pęksowy 
Brzyzek, wileńską Rossę i lwowski 
Łyczaków. Każda większa miejsco-
wość zazwyczaj ma cmentarz z aleją 
zasłużonych, ale te wymienione ne-
kropolie to miejsca szczególne. Nie 
sposób wymienić tysięcy imion wiel-
kich Polaków, których prochy kryje 
ziemia Łyczakowskiego cmentarza i 

wielu innych cmentarzy we Lwowie 
i w okolicach. Łyczaków jest miej-
scem spoczynku wielu wybitnych 
zasłużonych, ale też miejscem, gdzie 
powstawały wspaniałe rzeźby utalen-
towanych artystów. Przez szereg lat 
był też miejscem spacerów „wspo-
mnieniowych” – tradycja ta, niestety, 
zanikła wśród lwowian. Oczywista 
jest wartość historyczna i artystycz-
na cmentarza, wymaga on opieki ze 
strony fundacji i organizacji kultural-
nych, jak i społeczności lokalnej. Od 
kilku lat prowadzone są tu prace na 
koszt polskiego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, również 
dzięki ludziom dobrej woli z Polski 
zrzeszonym w organizacjach czy 
zatrudnionych w firmach, odnawia-
ne są kolejne nagrobki.

Tymczasem wystarczy oddalić 
się od alei zasłużonych i wejść w głąb 
kwater, żeby zobaczyć gąszcz samo-
siejek i zielska, rozsadzających ko-
rzeniami płyty grobowców. Podobnie 
jest z naszą wiedzą o tych ludziach. 
Poza przywołaniem Marii Konop-
nickiej i Artura Grottgera oraz kilku 
innych najbardziej znanych postaci 
nasza wiedza urywa się.

Za każdym razem spacerując 
alejkami cmentarza Łyczakowskiego 
nie mogę się pozbyć myśli, że walka 
toczona o cmentarz jest przegra-
na. Albo źle ją prowadzimy? Może 
warto byłoby powrócić do tradycji z 
okresu odgruzowywania cmentarza 
Orląt: kiedy ochotnicy przychodzi-
li na cmentarz, żeby pomóc przy 
pracach porządkowych? Nadzieja 
na to, że o cmentarz będą bardziej 
dbały władze lokalne, sprzedając 
bilety na zwiedzanie, jest chyba da-
leko posuniętą naiwnością. Jeśli na 
cmentarzu nie będą zastosowane 
na dużą skalę prace ogrodnicze, 
opryski czy inne czynności które po-
mogą zachować groby z piaskowca 
utracimy dziesiątki kwater, które już 
dzisiaj są w stanie ruiny. Cmentarz 
ma zaledwie ponad 40 hektarów 
powierzchni, wiele parków miejskich 
ma podobny lub większy obszar. 
Więc jak to możliwe, że Łyczakowa 
nie da się uwolnić od chaszczy wyż-
szych od nagrobków, spadających 
drzew i piłowania gałęzi spadają-
cych na zabytkowe rzeźby?

...Ludzie i miasta stanowią jedność 
pełną dostojnych pamiątek
Ale wystarczy wytrzeć nazwiska 
z pomników
Ogrody opustoszyć z lekkich widm 
i świetlnych feerii
Żeby to co istniało przestało 
naprawdę żyć
opustoszał ze wspomnień 
wypełnione tłumem

Światełko dla „dobrze zasłużonych”
Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – czas pogodnej zadumy i refleksji 
nad owocowaniem ludzkiego życia i jego powiązaniami ze światem tych, co ode-
szli. W nowoczesnej cywilizacji coraz mniej mamy czasu do nieśpiesznych rozwa-
żań, do zastanawiania się nad tym, że istniejemy dzięki następstwu pokoleń, że to 
zmarli duchowo wzbogacają nasze życie, bo sięgamy po ich dorobek naukowy 
i twórczy. Wśród pilnych i najpilniejszych trosk zanika gdzieś więź pomiędzy 
zmarłymi i żywymi, pomiędzy czasami dawnymi i obecnymi. Jest tylko pośpiech – 
podstawowa jednostka czasu.
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Który już dawno przestali rozumieć 
dlaczego błąkać się musi
Pośród dziwacznych stylów wśród 
gmachów nie służących niczemu.

Julia Hartwig 
„Powiedz jak długo trwać 

będą dawne imiona”

Bardzo niewiele wiemy o po-
staciach spoczywających na cmen-
tarzu Łyczakowskim, takie prace 
mogłyby być okazją do poznawania 
nowych lub przypomnienia starych 
nazwisk. Warto abyśmy wreszcie 
zaczęli dostrzegać taką potrzebę, 
żeby kwestia dziedzictwa kulturo-
wego, którego jesteśmy spadko-
biercami nie schodziła na daleki 
plan. Inaczej staniemy się podobni 

do sublokatorów niechętnych i obo-
jętnych na głosy kamieni. A głosy 
kamieni nie kłamią i warto im uwie-
rzyć. Mieszkańcy tych ziem zbyt 
dobrze wiedzą, że poetka w przyto-
czonym powyżej wierszu ma rację. 
Kamień okazuje się być bardzo nie-
trwały. Zatarte napisy, uszkodzone 
i niszczone zabytki, odbite głowy, 
skrzydła i ozdoby – i ślad w krajo-
brazie historycznym zostaje zatarty. 
Podnosząc nieczytelne, przeżarte 
rdzą krzyże, pytamy o imiona tych 
wszystkich, o których trzeba pamię-
tać. Z natężoną uwagą słuchamy 
ich głosu. Chcemy ich ocalić od za-
pomnienia.

Już po raz jedenasty zaprasza-
my do udziału w Światełku Pamięci 
dla Cmentarza Łyczakowskiego. Nie 
chodzi nam o to, żeby utopić Łycza-
ków w morzu zniczy. Chcemy przy-
pomnieć o naszych zasłużonych. O 
tych wszystkich ludziach, którzy w 
różnych okresach swoim dorobkiem 
służyli miastu, służyli Polsce.

Pomysł „Światełka” zawdzięczam 
Tomaszowi Kulczyckiemu. Przeżył 
70 lat i był niezwykłym lwowskim 
krawcem. W okresie zaboru wydawał 
pismo „Dziennik mód paryskich”. Do 
„modnego żurnalu” pisali poeta Kor-
nel Ujejski, historyk Karol Szajnocha, 
polityk Leszek Dunin-Borkowski, 
dziennikarz Jan Dobrzański – pisali 
nie o frakach i salopach, a o polityce 
i literaturze. Tak oto ominięte zostało 
zarządzenie zaborczych władz au-
striackich zakazujące polskim pisa-
rzom utworzenia pisma literackiego. 
Pod bokiem austriackiej cenzury 
powstało pismo patriotyczne, wyda-
wane przez zwykłego rzemieślnika. 
Życie nie szczędziło mu ciosów – w 
1842 roku pochował dwóch synów – 
sześcioletniego Stefana i dziewięcio-
miesięcznego Tomasza. Rok później 
umarła żona – Teresa Kulczycka. 
Zrozpaczony, umieszcza na grobie 
rodzinnym napis epitafi jny:

Nie szczędząc sił do ostatka
Życie swych dzieci ratowała matka.
Gdy ich nie mogła zatrzymać 
na ziemi

Poszła do grobu połączyć sie 
z niemi.
Ten, który wszystko utracił w ich 
zgonie
Stawia ten pomnik dwu synom 
i żonie.

Wiele lat temu, szukając infor-
macji o ludziach, którzy spoczęli w 
grobowcu z tak interesującym wier-
szem epitafi jnym dotarłam do Toma-
sza Kulczyckiego. Jego historia była 
jedną z wielu, które warto przypo-
mnieć i opowiadać.

W dzisiejszym Kurierze symbo-
licznie przypominamy nazwiska kilku 
postaci pochowanych na Łyczako-
wie. Nasze lampki pamięci zapalamy 
dla nich i zapraszamy do udziału w 

Światełku Pamięci dla Cmentarza 
Łyczakowskiego. 

Informacje można też znaleźć na 
stronie: 
www.facebook.com/Cmentarz.Ly-
czakowski

WANDA cZARTORYSKA
19 kwietnia 1920 roku na Cmen-

tarzu Łyczakowskim pochowano 
Wandę Czartoryską zasłużoną dzia-
łaczkę ruchu kobiecego. Zasłynęła 
z działalności na niwie oświatowej 
i społecznej. We Lwowie pracowała 
w Stowarzyszeniu św. Wincentego 
a Paulo. Była inicjatorką lwowskie-
go Towarzystwa Gospodarczego 
Wykształcenia Kobiet. Instytucja 
powstała w roku 1908, sama Wan-
da stała się prawdziwą duszą i mo-
torem zakładanego stowarzyszenia. 
Ucząc innych, sama też uczęsz-

czała na kursy praktycznej nauki 
zawodu, bo postanowiła, że sama 
będzie uczyć polskie kobiety. Z 
ramienia Towarzystwa powstawały 
szkoły gospodarstwa wiejskiego 
dla kobiet. W 1912 roku księżna 
uposażyła Seminarium Gospo-
darcze w Snopkowie koło Lwowa, 
szkole ofi arowała folwark i ok. 100 
tys. koron.

W czasie I wojny światowej Wan-
da Czartoryska rozwinęła w Wiedniu 
na szeroką skalę działalność oświa-
tową i charytatywną. W należącym 
do rodziny pałacu w podwiedeńskim 
Weinhaus gorliwie opiekowała się 
polskimi emigrantami. Wróciła wkrót-
ce do Lwowa, aby jak pisała „dalej 
uczyć (...) u siebie w domu. Lud jest 
biedny, a kobieta musi w domowym 
przemyśle dzielny brać udział, ażeby 
trzymać z dala od rodzinnego progu 
widmo głodu”. Kwestia zdobycia za-
wodu przez kobietę, była dla Wandy 
Czartoryskiej jedną z najważniej-
szych. Pozyskiwała fundusze na 
oświatę dla dziewcząt, poczynając 
od stypendiów do szkół ludowych, 
a od 1895 roku dla żeńskich szkół 
średnich.

BRONISŁAW SZWARcE
Niedoszły przywódca powstania 

styczniowego urodził się we Francji, 
gdzie na emigracji przebywali jego 
rodzice. Miał 30 lat, kiedy wrócił do 
kraju i włączył się w przygotowania 
do powstania styczniowego. Zajął 
się organizacją struktur powstań-
czych z ramienia „czerwonych”. 
Aresztowano go jeszcze przed wy-
buchem powstania w grudniu 1862 
roku i osadzono w Cytadeli War-
szawskiej. Przez władze carskie 
został skazany na karę śmierci. Po 
roku Szwarcego – obywatela Fran-
cji – ułaskawiono dzięki wstawien-
nictwu cesarzowej Eugenii. Wyrok 
został zamieniony na karę więzienia 
i zesłanie na prawie 30 lat. Przeby-
wał kolejno w twierdzy w Szlisselbur-
gu, Turkiestanie i od 1879 w Tunce 
koło Irkucka. Tam poznał Szwarcego 
Józef Piłsudski. W roku 1891 zezwo-
lono mu na opuszczenie Syberii. Po 
powrocie z Syberii mieszkał krótko 
w Krakowie, a ostatnie dziesięć lat 
życia spędził we Lwowie. Pracował 
jako podrzędny urzędnik w mono-
polu solnym Wydziału Krajowego. 
Mieszkał kątem u swego przyjaciela-
powstańca Czaplickiego. Próbował 
spisywać wspomnienia, zajmował się 
numizmatyką, robił rysunki, tłumaczył 
na polski wiersze rosyjskich poetów 

– Puszkina i Lermontowa. Zmarł 18 
lutego 1904 roku we Lwowie.

WŁADYSŁAW BEŁZA
Z mieszkania przy ul. Zimorowi-

cza we Lwowie, pan Władysław miał 
wszędzie blisko – tylko krok do Osso-
lineum, gdzie urzędował na stałe. 
Niewiele dalej do Rynku, gdzie pro-
wadził księgarnię. Tuż obok – ulubio-

ne kawiarnie. Przychodził, zabawiał 
towarzystwo barwnymi historyjkami 
i czasami się powtarzał. We Lwowie 
współtworzył Kasyno Literacko-Ar-
tystyczne, wydawnictwo Macierzy 
Polskiej, zakładał pisma dla dzieci. 
Na Towarzyszu Pilnych Dzieci wy-
chowywały się pokolenia – komplety 
pisma wędrowały od rodziców do 
dzieci. Państwo Bełzowie własnych 
dzieci nie mieli i sam Władysław cier-

piał bardzo z tego powodu: nawet w 
okolicznościowym wierszyku dedy-
kowanym malutkiej Beacie Obertyń-
skiej napisał:

I cóż warta marna sława pana 
Bełzy Władysława?
Wszystkie dzieła w piec by włożył, 
gdyby takie dzieło stworzył!

Poświęcił dzieciom większość 
swoich poetyckich prób. Pisał tak 

jak czuł, tak jak wymagała epoka: 
dzieciom dorastającym w kraju pod 
zaborami chciał zaszczepić Polskę. 
Autor „Katechizmu polskiego dziec-
ka” –  wiersza, który zaczyna się od 
słów „Kto ty jesteś? Polak mały”. 
Dziś, jest to często jedyna informa-
cja, którą o Bełzie posiadamy.

A Teatr Polski w Poznaniu? 
Miasto pod zaborem pruskim jemu 
właśnie zawdzięczało tę instytucję. 
To tam, tworzy zespoły amatorskie, 
reżyseruje, gra i oddaje własne pie-
niądze na założenie stałej polskiej 
sceny. I stało się: „W starej budzie na 
Wilhelmowskim placu miejsc przy-
brakło, sukces ogromny” – pisano po 
latach. To w Poznaniu współtworzył 
„Tygodnik Wszechpolski”. I z Wielko-
polski został wydalony przez władze 
pruskie za swoją działalność. I takim 
oto sposobem Lwów otrzymał w pre-
zencie Bełzę.

Miał życie barwne i wypełnione 
działalnością zawodową, społeczną 
i jak szeptano we Lwowie – wieloma 
romansami. Nasz poeta był bowiem 
„ukochany przez wszystkie boginie, 
a najbardziej przez boginię miłości”. 
Pewnie nigdy nie dowiemy się, co 
na ten temat myślała przemiła pani 
Maria Bełzowa. Ich dom słynął z go-

ścinności. Każdy podwieczorek gro-
madził przy stole kuzynów, sąsiadów, 
przyjaciół, których najserdeczniej w 
tym domu podejmowano. Z drugiego 
piętra Wanda Młodnicka (niegdyś na-
rzeczona Grottgera) przesyła przez 
córkę Marylkę ciasto. Na górę wędru-
je karteczka od Bełzy: „Przez słody-
cze i przez bluszcze, rym mój słodki 
do was pluszcze”. Każdego roku Beł-
zowie urządzali sobie wielkanocne 
wakacje i wyjeżdżali do Wenecji. Pan 
Władysław uwielbiał buszować po 
antykwariatach wyszukując prezenty 
dla przyjaciół. Zmarł we Lwowie w 
1913 roku. Pochowano go na Cmen-
tarzu Łyczakowskim.

JAN GALL
„l cóż zresztą w tym dziwnego, 

że z miasta, gdzie „budzi piosenka 
i tuli do snu”, Jan Gall się wywodzi, 
co jest Kraszewskim pieśni, bo też 
ponad trzysta ich napisał” – pisał 
Jerzy Janicki.

Urodzony w Warszawie w 1856 
roku, Jan Gall wędrował i podróżował 
po miastach polskich i europejskich, 
aby wreszcie osiąść we Lwowie. W 
mieście nad Pełtwią pozostał do koń-
ca życia. Muzyk, krytyk muzyczny, 
kompozytor pieśni solowych i utwo-
rów chórowych, stał się twórcą prze-
bogatego repertuaru pieśniarskiego, 
z którego przez długie dziesięciolecia 
korzystały wszystkie zespoły chóral-
ne w Polsce, wydawał dzieła własne 

i innych kompozytorów. Z jego pracy 
rozwinął się świetnie  lwowski chór 
„Echo”, krytycy zgodnie podkreślali, 
że nigdy dotąd towarzystwo śpiewa-
cze nie osiągnęło takich wyżyn. Na 
uroczystości lwowskie komponował 
okolicznościowe kantaty do słów pol-
skich poetów.

Pieśni wpadały w ucho, zdobywa-
ły popularność wśród słuchaczy i wy-
konawców. Jedna z pierwszych jego 
pieśni napisana do spolszczonych 
słów Henryka Heinego „Mädchen mit 
dem roten Mündchen” podbiła ser-
ca Polaków i na długie lata stała się 
„przebojem” ówczesnych scen. Jak 
kraj długi i szeroki śpiewano:

Dziewczę z buzią jak malina,
Twoje oczy gwiazdy dwie,
Ty dzieweczko, luba, mała,
Opętałaś myśli me!

W wieku lat 40 kompozytor 
zachorował na serce, poruszał się 
na specjalnie skonstruowanym fo-
telu na kółkach. Mimo choroby do 
końca stale zaangażowany był w 
życie muzyczne Lwowa. Zmarł w 
październiku 1912 roku. Jego grób 
można odnaleźć na tyłach pomnika 
Władysława Bełzy.
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Przegląd wydarzeń

ROMUALD WOWKONOWIcZ
W bieżącym roku na Cmentarzu 

Łyczakowskim we Lwowie doczekał 
się odnowienia grobowiec rodziny 
Wowkonowiczów. Udało się tego 
dokonać dzięki Towarzystwu Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo
-Wschodnich Oddział Tarnów, z któ-
rego inicjatywy zbierano składki na 
ten cel. W grobowcu tym pochowany 
jest Romuald Wowkonowicz (ur. 1884 
w Samborze, zm. 1939 we Lwowie), 
absolwent Politechniki Lwowskiej, dy-
rektor gazowni miejskiej w Tarnowie 

oraz dyrektor Państwowej Fabryki 
Związków Azotowych w Tarnowie-
Mościcach (będącej obok portu w 
Gdyni największą inwestycją lat dwu-
dziestych II RP). Postać zasłużona 
dla Tarnowa w okresie międzywojen-
nym, przyczynił się m.in. do rozwoju 
nowej dzielnicy Tarnów-Mościce. 
Romuald Wowkonowicz pochowany 
został w rodzinnym grobowcu wraz 
ze swoim ojcem – Franciszkiem Ro-
mualdem Wowkonowiczem, nadofi -
cjałem sądu we Lwowie.

HENRYK KADYI
Henryk Kadyi to polski uczony, 

anatomopatolog, profesor uniwersy-
tetów w Krakowie i Lwowie, organi-
zator Wydziału Lekarskiego na lwow-

skiej medycynie, rektor Uniwersytetu 
Lwowskiego, mistrz sztuki preparator-
skiej, zaangażowany społecznik. W 
środowisku uważano go za niezwykle 
utalentowanego naukowca i zarazem 
człowieka nieco ekscentrycznego.

Urodził się w Przemyślu w 1851 
roku. Po maturze we Lwowie, wy-
jechał na studia medyczne do Kra-
kowa. Doktorat zrobił w Wiedniu. 
Przed habilitacją zdobył stypendium 
imienia braci Śniadeckich, przy-

znawane przez fundację Seweryna 
Gałęzowskiego dla najwybitniejszych 
młodych naukowców, odbył wówczas 
podróż naukową do Austrii i Niemiec, 
pracował w Instytucie Zoologicznym 
w Lipsku. W 1881 roku rozpoczął 
pracę we Lwowie, został profesorem 
zwyczajnym anatomii opisowej i pa-
tologicznej w Wyższej Szkole Wete-
rynarii we Lwowie, gdzie też powie-
rzono mu opracowanie wstępnego 
programu nauczania, w szkole kiero-
wał katedrą anatomii zwierząt domo-
wych. Z inicjatywy Henryka Kadyiego 
i jego kolegi Józefa Szpilmana zrefor-
mowano studia weterynaryjne w ca-
łej Austrii, co podniosło weterynarię 
do rangi studiów uniwersyteckich.

Konsultował projekty gmachów 
lwowskiej medycyny przy ulicy Pie-
karskiej. Tam też przy ulicy Piekar-
skiej miał później salę wykładową i 
gabinet w Zakładzie Anatomii Opi-
sowej. Dwie kolejne sale oddano 
mu pod prosektorium, w którym 
Kadyi przygotowywał ćwiczenia 
ze studentami. Odpowiadał za or-
ganizację i wstępne wyposażenie 
kliniki chirurgicznej i kliniki chorób 
wewnętrznych. Na weterynarii oraz 
na medycynie urządził doskonałe 
zakłady anatomiczne wraz z boga-
tymi muzeami, w których wiele pre-
paratów wykonał sam. Jego prepa-
raty naczyń krwionośnych stanowiły 
dzieła najwyższej techniki prepara-
torskiej.

Zwolennik przyjmowania kobiet 
na studia medyczne – na wniosek 
Kadyiego i Adolfa Becka złożony do 
ministerstwa we Wiedniu, w 1895 
roku zezwolono po raz pierwszy ko-
biecie na pracę w zakładach nauko-
wych Wydziału Lekarskiego.

Zapoczątkował pionierskie wów-
czas badania z pogranicza anatomii 
i antropologii. Miał ogromny wkład w 
rozwój badań dotyczących naczyń 

krwionośnych i wprowadzenia forma-
liny do konserwacji zwłok. Był auto-
rem nowych metod nastrzykiwania 
zwłok formaliną, co wstrzymywało 
rozkład. Należał do wielu towarzystw 
naukowych polskich i zagranicznych. 
Zakaził się podczas balsamowania 
zwłok marszałka Sejmu Krajowego 
Stanisława Badeniego.

Zmarł 25 października 1912 roku. 
Pochowany na Cmentarzu Łycza-
kowskim.

ALINA WOZIJAN
tekst i zdjęcie

Tym razem, w październiku, 
przyjechała kilkunastoosobowa gru-
pa. Idziemy razem alejkami cmenta-
rza, przystajemy przy kolejnych gro-
bach, dziennikarze zmiatają opadłe 
liście, zapalają znicze. Pani Jolanta 
Danak-Gajda, dziennikarka Radia 
Rzeszów, opowiada o początkach 
inicjatywy i jej dalszych działaniach:

„Społeczny Komitet Opieki nad 
Grobami Dziennikarzy Polskich na 
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwo-
wie został powołany we wrześniu 
2009 roku. Utworzyli go dziennikarze 
związani z Polskim Radiem Rzeszów 
i innymi rzeszowskimi mediami. Po-
stawili przed sobą cel zidentyfi ko-
wać ile się da grobów dziennikarzy i 
uratować na ile się da oraz otoczyć 
opieką, żeby nie zginęły z przestrzeni 
pamięci. Bo wiadomo, że gdy nikt się 
nie opiekuje grobem, to niszczeje. 
Taka jest kolej rzeczy. Komitet został 
wchłonięty przez rzeszowskie Sto-
warzyszenie Dziennikarzy Polskich, 
bo stwierdziliśmy, że jako stowarzy-
szenie, mamy większe możliwości od 
tych co ma komitet społeczny. Udało 
nam się uratować dwa grobowce. 

Aleksandra Milskiego, dziennikarza, 
który założył Towarzystwo Dzien-
nikarzy Katolickich we Lwowie, był 
społecznikiem, założył przytułek 
dla ubogich dziennikarzy i artystów, 
a zginął w Obronie Lwowa w 1919 
roku. Od tego grobowca zaczęliśmy, 
a stwierdziliśmy, że zajmiemy się na 
początek kimś takim, kto robił coś też 
dla innych. Potem założyliśmy stronę 
internetową i zaczęły się zgłaszać ro-
dziny. Między innymi, zgłosiła się pani 
Ewa Górski, potomkini Ludwika Inlen-
dera, historyk sztuki, która mieszka w 
Dusseldorfi e i jest żoną niemieckiego 
kompozytora Oscara Gottlieba Blar-
ra. Oni urządzili koncert, na którym 
zrobili zbiórkę pieniędzy dla odnowie-
nia grobowca pradziadka pani Ewy. 
W znalezieniu grobowca pomógł im 
jeden z lwowskich naukowców. Gro-
bowiec do połowy był wrośnięty w 
ziemię, tablica była pęknięta. Pocho-
wany w nim też Adolf Inlender, który 
po śmierci Ludwika opiekował się 
pradziadkami pani Ewy. Ona dotarła 
do pamiętników córki Ludwika Inlen-
dera, opisała i wydała książkę. Tym 
sposobem udało się zidentyfi kować 
umiejscowienie grobowca. 

Na swojej liście już mamy ponad 
50 pochówków dziennikarzy na Ły-

czakowie. Nie znaleźliśmy jeszcze 
cztery groby, a potomkowie nadal 
się zgłaszają, więc lista się wydłuża. 
W odnalezieniu wielu grobów pomo-
gła nam dziennikarka Anna Hoszko, 
ona też szukała i swoim tropem znaj-
dowała. Z grobowcem, w którym po-
chowany był Tadeusz Romanowicz 
(1843-1904), dziennikarz, działacz 
polityczny i publicystyczny, poseł na 
Sejm Galicyjski, mieliśmy najwięcej 
problemu, ponieważ wiedzieliśmy 
że jest na polu 59, ale nie mogliśmy 
znaleźć. Przeszliśmy grób po gro-
bie. W administracji cmentarza po-
kazali nam duży pomnik na zdjęciu 
archiwalnym sprzed wojny. Okazało 
się że tablica epitafi jna już w 1943 
roku została zamieniona na inną, 
w języku ukraińskim z ukraińskim 
nazwiskiem. Ale z boku zachował 
się drobny wyryty napis: „Staraniem 
przyjaciół i towarzyszy pracy” oraz 
podpis kamieniarza H. Periera”.

Idziemy alejkami cmentarza. 
Przystajemy przy kolejnych grobach. 
Czytamy nazwiska z niepełnej listy. 
Odznaczamy, czyje miejsca pochów-
ku jeszcze nie zostały odnalezione. 
Zbliżają się Zaduszki. Wspomnijmy 
pracowników pióra w tym dniu. 

Znicze na grobach dziennikarzy 
Już piąty rok dziennikarze z Rzeszowa przyjeżdżają do Lwowa by 
przed Dniem Zadusznym posprzątać i zapalić znicze na grobach dzien-
nikarzy, pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Dziennikarze z Podkarpackiego przy grobowcu Inlenderów. Druga od prawej stoi Jolanta 
Danak-Gajda

KG

EUGENIUSZ SAŁO

Projekt „Liderzy Europy” został 
zorganizowany przez Fundację 
Banku Zachodniego WBK i ma na 
celu zachęcić młodzież szkolną do 
zdobywania wiedzy z zakresu fi nan-
sów, przedsiębiorczości i bankowo-
ści poprzez grę edukacyjną opraco-
waną przez pracowników banku.

- To jest gra ekonomiczna, gra 
strategiczna, gdzie niezbędna jest 
wiedza dotycząca przedsiębiorczo-
ści, podatków i bankowości – powie-
dział Dariusz Walasiak, przedstawi-
ciel Banku Zachodniego WBK.

- Chcemy poprzez zabawę, 
poprzez uczestnictwo w tej grze 
przybliżyć uczestnikom zagadnienia 
ekonomiczne oraz bankowe – dodał 

Mariusz Kusz z Banku Zachodniego 
WBK.

Rozgrywki krajowe zakończa 
się do 30 listopada br. W wielkim 
fi nale w Warszawie zmierzą się po 
trzy zespoły z Ukrainy, Białorusi, Li-
twy oraz Polski. Trzy najlepsze dru-
żyny otrzymają stypendium Banku 
Zachodniego WBK.

„Liderzy Europy” w Stanisławowie
W ramach projektu „Liderzy Europy” w Centrum Kultury Polskiej 
i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbyło 
się szkolenie dla młodzieży, która ma pomagać uczniom w zajęciach 
z przedsiębiorczości. Organizatorem jest Fundacja Banku Zachodniego 
WBK, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

KG
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ALINA WOZIJAN
tekst i zdjęcia

Bank ten w swojej edukacyjnej 
działalności promuje kreatywność 
i przedsiębiorczość młodych ludzi. 
Wspiera działania, które są niestan-
dardowe, wymagają wyobraźni i od-
wagi w realizacji. Równocześnie po-
maga podnosić poziom wiedzy eko-
nomicznej wśród młodego pokolenia.

Na spotkaniu z nauczycielami 
prezes Fundacji Banku Zachodnie-
go WBK Eliza Dzwonkiewicz przed-

dania również na potrzebę działań 
edukacyjnych, które bank prowadzi 
w stosunku do szkół, swoich klientów, 
różnych środowisk w celu podno-
szenia wiedzy ekonomicznej. Przez 
zabawę do wiedzy. Zasady tej gry 
nie są trudne. Można ją troszeczkę 
porównywać do gier „Monopol” albo 
„Fortuna”, ale tylko trochę, bo dotyczy 
ona zupełnie czego innego, a na do-
datek, gra spełnia rolę edukacyjną. 
W założeniu jest myśl by poprzez 
zabawę nauczyć młodzież myślenia 
o finansach. Finansach własnych 

Nauczyciele wchodzą w rolę ko-
ordynatorów i przygotowują uczniów 
do udziału. Uczniowie szkoły nr 24 
im. Marii Konopnickiej dwa lata 
temu zajęli drugie miejsce w finale. 
Panie wolontariuszki były pod wra-
żeniem wiedzy uczniów. Mówiły, że 
zwykle kontakt trzeba zbudować by 
dzieci odważyły się mówić, a w tym 
przypadku aktywność w grupach 
była wysoka, w skomplikowanych 
trudnych zadaniach matematycz-
nych niektórzy prezentowali bardzo 
wysoki poziom.

W tym roku udział w rozgrywkach 
biorą klasy 9, 10 i 11. A do Polski na 
finał jadą najlepsi z najlepszych spo-
śród szkół, które ze sobą będą kon-
kurować. Czasem młodszych jest 
więcej niż starszych albo może być 
drużyna mieszana. Wyłonione zo-
staną drużyny najlepsze. Na Ukra-
inie we Lwowie zmierzy się dziesiąt-
ka ze szkołą nr 24, Stryj ze Stani-
sławowem oraz Kamieniec Podolski 
z Gródkiem Podolskim. Podobne 
rozgrywki odbędą się wśród dziesię-
ciu szkół na Litwie oraz Białorusi – 
w Baranowiczach, Wołkowysku i w 
Grodnie. Wszyscy spotkają się na fi-

LEONID GOLBERG
tekst i zdjęcie

W decyzji podkreślono, że tytu-
łu honorowego Grzegorz Józefczuk 
dostąpił za wybitny wkład w rozwój 
stosunków partnerskich pomiędzy 
Polską a Ukrainą, działalność publi-
cystyczną i naukową. Jest osobą już 
od dawna dobrze znaną w Drohoby-
czu, w mieście dla którego robi wiele i 
dzięki niemu nasze miasto znane jest 
na świecie. Jego zasługi podkreśliła 
konferencja naukowców i pracow-
ników polonistycznego naukowo-in-
formacyjnego centrum uniwersytetu 
im. Igora Menioka, które wystąpiło z 
inicjatywą przyznania mu honorowe-
go tytułu.

„Grzegorz Józefczuk aktywnie 
współpracuje z Uniwersytetem od 
2002 roku. Wspólnie z Centrum 
Polonistycznym organizuje mię-
dzynarodowe literackie, naukowe 
i artystyczne imprezy w Drohoby-
czu, Lwowie, Lublinie, Kazimierzu 
Dolnym, Zielonej Górze i innych 
miastach Polski. Między kierowanym 
przez niego Towarzystwem „Festiwal 
Bruno Schulza” w Lublinie i Uniwer-
sytetem Drohobyckim działa zawar-
ta w 2011 roku umowa partnerska. 
Jako dyrektor artystyczny Międzyna-
rodowego Festiwalu Bruno Schulza 
w Drohobyczu od 2006 roku Grze-
gorz Józefczuk organizuje teatralne, 
muzyczne, artystyczne widowiska 
i performance, które propagują na 
szczeblu międzynarodowym uczel-
nię drohobycką. W ramach festiwalu 
schulzowskiego wspólnie z Wydzia-
łem historii UD inicjuje i realizuje sek-
cję kulturowo-historyczną międzyna-
rodowej konferencji, w ramach której 
udział w pracach biorą pracownicy 
wielu uczelni polskich, w tym: Uniwer-
sytetu Warszawskiego i Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Grzegorz Józefczuk 
bierze udział w akcjach naukowych 
i publikuje materiały w wydaniach 
naszego Uniwersytetu – roczniku 

„Pogranicze: Polska-Ukraina”, wy-
dawanym wspólnie przez Uniwersy-
tety Drohobycki i Lubelski, również 
w cyklu materiałów naukowych Mię-
dzynarodowego Festiwalu Bruno 
Schulza w Drohobyczu. Dzięki ini-
cjatywie i osobistemu zaangażowa-
niu Grzegorza Józefczuka dwukrot-
nie (w 2006 i 2010 roku) otwierano 
pamiątkowe tablice upamiętniające 
Schulza. Dzięki niemu została zmo-
dernizowana i wyposażona pierw-
sza na świecie izba pamięci Bruno-
na Schulza, otwarta w 2003 roku w 
jednym z pomieszczeń głównego 
gmachu uniwersytetu – dawnym po-
koju profesorskim Schulza.

Grzegorz Józefczuk, kontynuując 
działalność zmarłego prof. Władysła-
wa Panasa z KUL-u, doktora honoris 
causa Uniwersytetu Drohobyckiego 
z 2005 roku, intensywnie pracuje 
nad dalszym rozwojem współpracy 
pomiędzy dwiema uczelniami i różny-
mi ośrodkami nauki i kultury Lublina. 
Jako wieloletni zawodowy dziennikarz 
i krytyk sztuki popularyzuje Uniwer-
sytet Drohobycki, sprzyja rozwojowi 
jego wizerunku w polskich mediach” 
– czytamy w uzasadnieniu.

Na tym samym posiedzeniu Rady 
Uniwersytetu podsumowano wyniki 
działalności Naukowo-Informacyjne-
go Centrum Polonistycznego i relację 
kierownika Wiry Meniok. Członkowie 
Rady wysoko ocenili działalność 
Centrum. Daje to nadzieję, że nie 
będzie wątpliwości co do istnienia 
tej ważnej w strukturze Uniwersytetu 
jednostki. Ważne jest, aby Centrum 
pozostawało niezależną jednostką 
organizacyjną, jak ma to miejsce na 
większości uczelni za granicą, gdzie 
podobne struktury funkcjonują całko-
wicie samodzielnie.

Za miesiąc odbędzie się kolejne 
posiedzenie Rady Uniwersytetu Dro-
hobyckiego, podczas którego Grze-
gorz Józefczuk otrzyma honorowy 
tytuł naukowy.

Lekcje przedsiębiorczości 
w szkołach polskich na Ukrainie
16 i 17 października w lwowskich szkołach 
z polskim językiem nauczania pracownicy pol-
skiego Banku Zachodniego WBK, poprowa-
dzili zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów 
starszych klas.

Zajęcia w szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej

Spotkanie z nauczycielami prowadzi Eliza Dzwonkiewicz

stawiła swoich współpracowników, 
którzy jako wolontariusze przyjechali 
dla przeprowadzenia lekcji przedsię-
biorczości oraz warsztatów przy-
gotowawczych do gry strategicz-
no-ekonomicznej „Liderzy Europy”. 
Panie Katarzyna Klimek i Katarzyna 
Raciborska poprowadziły warsztaty 
w szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej, 
a panowie Paweł Silski i Radosław Il-
ków-Gołąbek w szkole nr 10 im. św. 
Marii Magdaleny. 

Po raz drugi prezentowano pro-
jekt, który został w Banku wymyślony 
– jest to gra autorska edukacyjno-
strategiczna pt. „Liderzy Europy”. 
Grę wymyślili pracownicy banku, 
młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w 
programie „Liderzy przyszłości”. Dla 
kilkudziesięciu pracowników banku 
jest uruchomiony program rozwo-
jowy – szkolenia, różne inicjatywy 
społeczne, działania charytatywne. 
I właśnie ta grupa opracowuje za-

i o finansach państwa. O tym, jak 
można nimi zarządzać, jak można 
zarządzać domowym budżetem, jak 
można swoje zyski podwajać, po-
trajać i mnożyć. Jak wykorzystać je 
w przyszłości, być może zakładając 
własną firmę, czy rozpoczynając pra-
cę w banku. 

Gra polega na tym że trzeba 
odwiedzić pięć głównych stolic eu-
ropejskich, do których dostać się 
można przez miasta „przesiadko-
we”. Oprócz umiejętności rozwią-
zywania zadań ściśle matematycz-
nych, o każdym mieście trzeba mieć 
wiedzę podstawową, na przykład, 
jaka rzeka przepływa przez to mia-
sto, albo jaka wybitna postać jest z 
nim związana. Są to najważniejsze 
kwestie, które każdy człowiek prze-
ciętnie inteligentny musi znać. Jest 
to dodatkowa wiedza, która będzie 
przesądzała o wygranej ostatecz-
nej.

nale w Warszawie między świętami 
Bożego Narodzenia a Nowym Ro-
kiem. Będą tam różne zabawy, gry 
integracyjne, spotkania, wycieczka 
szlakiem bankowym po Warszawie, 
spotkania z młodymi polskimi przed-
siębiorcami, którzy zaczynali od 
zera, a udało im się założyć dobrze 
dzisiaj prosperujące firmy, będą też 
rozgrywki międzynarodowe. Łączy 
nas to, że mamy polskie pochodze-
nie, ale dzieli to że mieszkamy w 
różnych krajach, o różnym poziomie 
gospodarczym. Będą wyłonione trzy 
pierwsze miejsca zwycięskie, dla 
których są ustanowione kosztowne 
nagrody. Są one bardzo atrakcyjne.

Kurier Galicyjski życzy wszyst-
kim uczniom biorącym udział w grze 
zwycięstwa, będziemy za wszystkich 
trzymać kciuki, a o tym kto zwycięży 
w finale, powiadomimy naszych czy-
telników.

grzegorz Józefczuk – 
doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Drohobyckiego
Wysoka Rada Państwowego Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu jednomyśl-
ną decyzją nadała tytuł doktora honoris causa oby-
watelowi Polski, działaczowi społecznemu, filozofowi, 
publicyście, prezesowi Towarzystwa „Festiwal Bruno 
Schulza” w Lublinie, dyrektorowi artystycznemu Mię-
dzynarodowego Festiwalu Bruno Schulza w Drohoby-
czu Grzegorzowi Józefczukowi.

Grzegorz Józefczuk

KG KG
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Program jest nadawany w każdą sobotę o godzinie 21:15
Program jest też powtarzany: w niedzielę o godz. 11:30
w poniedziałek o godz. 21:15, we wtorek o godz. 21:15
Wszystkie audycje (w tym archiwalne) są dostępne 
w internecie na portalu www.kuriergalicyjski.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JANUSZ M. PALUcH

25 lat – to piękna cyfra! Duma 
rozpiera, gdy spoglądając wstecz 
dostrzegamy jak wiele te środowiska 
zrobiły dla upamiętnienia dziedzictwa 
polskiego na Kresach. Łza w oku się 
kręci, gdy wspomina się pierwsze wy-
prawy na Kresy po 1989 r. Wszyscy 
mieli wtedy o 25 lat mniej… Smutek 
ogarnia, gdy pomyśleć, ilu Kresowian 
przez ten czas odeszło. Spoglądam 
po siedzących w refektarzu klaszto-
ru oo. Bernardynów w Krakowie… 
Dominuje dostojność wiekowa… 
Brak młodzieży, choćby tej czterdzie-
stoletniej. Jaka będzie przyszłość 
TMLiKPW?

Krakowski jubileusz rozpoczął się 
mszą świętą w kościele oo. Bernardy-
nów w Krakowie konsekrowaną przez 
dostojnych księży: o. Fidelisa Maciołka 
– gwardiana wspólnoty bernardynów, 
ks. prałata Jana Nikla – proboszcza 
katedry lwowskiej pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, ks. prof. 
Józefa Wołczańskiego z Uniwersytetu 
Jana Pawła II – żyjącego i pracują-
cego między Lwowem a Krakowem. 
Poruszająca była homilia wygłoszo-
na przez ks. prof. Wołczańskiego 
mówiącego o roli Kościoła rzymsko-
katolickiego na Kresach, o ludziach 
trwających tam przez lata komunizmu 
w wierze i polskości. Ale i o tych, któ-
rzy wyrzuceni, przybyli do powojennej 
Polski. Także do Krakowa. Drama-
tycznie zabrzmiały słowa apelujące o 
jedność wśród Kresowian. Te słowa 
padły nie bez kozery, wszak tajemnicą 
poliszynela jest, iż nawet w tym patrio-
tycznym, na wskroś polskim – coraz 
węższym – środowisku, ludzie nie do-
gadują się między sobą. A szkoda!

Po mszy świętej odbyło się pra-
wykonanie oratorium „Polskie Kresy”, 
które przygotowane zostało spe-
cjalnie na tę uroczystość. Do poezji 
Mariusza Olbromskiego zebranej w 
tomie „Dwa skrzydła nadziei” mu-
zykę napisał Wincenty z Krakowa. 
Wiersze natomiast powstały w hoł-
dzie św. Janowi Pawłowi II za dar 
nawiedzenia archidiecezji lwowskiej 
w roku kanonizacji. Papież Archi-
diecezję Lwowską odwiedził dwa 
razy. Po raz pierwszy było to w Lu-
baczowie w 1991 r., a kolejny raz 
we Lwowie 2001 r. Duszpasterzem 
archidiecezji lwowskiej był wówczas 
– wielki przyjaciel Jana Pawła II – ks. 
kardynał Marian Jaworski. Pierwsza 
wizyta otwarła drzwi do powrotu ar-
cybiskupa do Lwowa, druga położyła 
pieczęć utrwalającą dzieło kapłanów 
na Kresach i dalszych terenach ob-
jętych nowotworzonymi archidiece-

zjami i diecezjami w całym państwie 
ukraińskim.

Utwór przygotowany i wykonany 
został przez wielce zasłużony dla 
Kresów Akademicki Chór Organum 
i zespół instrumentalny Ricercare pod 
dyrekcją Bogusława Grzybka. Partie 
solowe wykonali Ewa Plechowska 
(sopran), Ilona Szczepańska (alt), 
Piotr Szewczyk (tenor) i Marcin Wo-
lak (bas). Poezja Mariusza Olbrom-
skiego recytowana była przez aktora 
o kresowych korzeniach – Wojciecha 
Habelę. Trwający ponad godzinę 
koncert przykuł słuchaczy do ławek. 
Szukali w muzyce, dosłuchiwali się 
w słowie swojskich uchu kresowych 
elementów. A tych nie brakowało! 
Zanim bowiem usłyszeliśmy  znie-
walającą muzykę Wincentego z 
Krakowa, zabrzmiał popularny hymn 
ku czci lwowskiej Madonny „Śliczna 
Gwiazdo miasta Lwowa” tyle razy 
wykonywany przez chór i zespół prof. 
Grzybka! Gdy zapadła na chwilę ci-
sza, wnętrze kościoła wypełnił głos 
Wojciecha Habeli, nadający poezji 
Mariusza Olbromskiego wyraźnej do-
stojności, podkreślający wyraziście 
powagę i znaczenie słów poety. Aktor 
prezentował w części pierwszej frag-
menty „Rozważań lubaczowskich”, 
które powstały na kanwie wizyty 
papieża w Lubaczowie w 1991 r. W 
części drugiej usłyszeliśmy fragmen-
ty „Poematu jednej nocy” będącego 
pokłosiem wizyty papieża we Lwo-
wie w 2001 r. „Poemat jednej nocy”, 
który ukazał się w 2004 r. w wersji 
książkowej nakładem Regionalnego 
Ośrodka Kultury Edukacji i Nauki w 
Przemyślu, przekazany został Ojcu 
Świętemu, za co autor otrzymał ser-
deczne podziękowania i papieskie 
błogosławieństwo. Brzmiąca później 
w bernardyńskim kościele muzyka 
Wincentego z Krakowa oraz solowe i 
chóralne partie były w tym przypadku 
ważnym dopełnieniem poezji recy-
towanej przez Habelę dźwięczącej 
jeszcze w zakamarkach świątyni. To 
ważne, że współczesny muzyk potra-
fił ułożyć dźwięki na modłę mistrzów 

baroku. Dodaje to utworom łagod-
ności, dostrzegany jest porządek, 
brzmi początek i zakończenie każdej 
części. I z jednej strony wiele za-
wdzięczamy pięknej recytacji poezji 
Olbromskiego, bo docierało do nas 
słowo w pełni zrozumiałe, to z drugiej 
strony te recytatorskie przerwy mo-
gły nieco przeszkadzać w muzycz-
nej logice utworu. Pojawiająca się 
i znikająca muzyka nie zabrzmiała w 
całości. Można było odnieść wraże-
nie, że wciąż zaczynamy oratorium, 
a ono płynęło zgodnie z logiką nada-
ną przez kompozytora i dyrygenta. 
Mam nadzieję, że kolejne wykona-
nia pozwolą obcować z poezją Ol-
bromskiego tylko za pośrednictwem 
jakże interesującej muzyki i oratoryj-
nego śpiewu z wyrazistymi partiami 
solistów.

Warto nadmienić, iż kilka dni 
po koncercie, zarówno „Rozwa-
żania lubaczowskie” jak i „Poemat 
jednej nocy” ukazały się nakładem 
warszawskiej Oficyny Wydawniczej 
Adam w książce zatytułowanej 
„Dwa skrzydła nadziei – poetyckie 
votum wdzięczności Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II za nawiedzenie 
Archidiecezji Lwowskiej Lubaczów 
– Lwów. W roku kanonizacji”. W 
tomie wierszy pomieszczono także 
cykle wierszy: Witraże lwowskie, 
Witraże podolskie i wołyńskie, Wi-
traże Dniestru.

To nie przypadek, że jubileusz 
krakowskiego oddziału TMLiKPW 
odbył się w świątyni oo. Bernardy-
nów. Tu na Wielkanoc od kilku już 
lat można poczuć klimat lwowskiej 
Wielkanocy, bowiem przy Grobie 
Pańskim prezentowany jest olbrzymi 
obraz z 1911 r. przedstawiający Gol-
gotę pędzla znanego lwowskiego ar-
tysty malarza Tadeusza Popiela. A w 
zakamarkach klasztoru znalazł przy-
tulisko cudami słynący obraz Matki 
Boskiej Sokalskiej, dla której kaplicę 
przygotował br. Antoni Dębski, który 
przywiózł cudowny obraz z Sokala w 
1945 r. do Krakowa.

Niech zabrzmią 
słowo i muzyka…
To, że Kraków kocha jubileusze – nihil novi sub sole! Ale moda poszła 
w Polskę i jak długa i szeroka organizuje benefisy i rocznice. I dobrze! 
Wszak pamięć i tradycję należy podtrzymywać! W ostatnim czasie także 
środowisko Kresowian dotknięte zostało falą jubileuszy. Wszak 25 lat temu 
powstawały, jak grzyby po deszczu, oddziały Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich wszędzie tam, gdzie Lwowian, Tarnopo-
lan, Stanisławowian czy Złoczowian rzuciła ekspatriacja w 1945 r.

tvn
24
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Rozmowy kuriera

O meandrach dotychcza-
sowej polityki historycznej 
Ukrainy, o szansach i zagro-
żeniach, z płk TADEUSZEM 
KRZĄSTKIEM, historykiem, 
dokumentalistą, wykładowcą 
Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskie-
go rozmawiał WOJcIEcH 
JANKOWSKI.

Rozmawiamy na Uniwer-
sytecie Przykarpackim w 
Iwano-Frankiwsku, dawnym 
Stanisławowie, tuż po prze-
prowadzonej przez Pana 
prezentacji książki Grzego-
rza Nowika „Zanim złamano 
Enigmę”. co to za książka?

To jest druga część fundamental-
nego dzieła mojego kolegi Grzegorza 
Nowika „Zanim złamano Enigmę”. 
Jest to potężna praca – ponad 1500 
stron – pokazująca pracę polskiego 
wywiadu nad złamaniem szyfrów 
armii bolszewickiej w 1920 roku, w 
tym słynnego szyfru „Rewolucja”. 
Dzięki złamaniu tego szyfru odczy-
tywano depesze wysyłane przez 
władze Rosji bolszewickiej: Lenina, 
Kamieniewa, Trockiego do dowód-
ców frontów i później gdy rozsyłano 
te depesze do dowódcy frontu po-
łudniowo-zachodniego Tuchaczew-
skiego, dowódców armii i związków 
taktycznych, dowódcy Pierwszej 
Armii Konnej Siemiona Budionne-
go. Dzięki temu strona polska mia-
ła możliwość przygotowania się do 
bitwy, przegrupowania sił i przede 
wszystkim podjęcia racjonalnych 
decyzji, jak pobić armię bolsze-
wicką. Dokonano tego w sierpniu 
1920 roku nad Wisłą. Potem była 
ofensywa znad Wieprza, następnie 
– bitwa pod Komarowem, gdzie za-
dano ciężkie straty Pierwszej Armii 
Konnej Budionnego, dalej końcowy 
fragment wojny – to bitwa niemeń-
ska i duża operacja, obecnie zwana 
bitwą wołyńsko-podolską, która koń-
czyła działania wojenne na jesieni 
– od 5 września do 1 października 
na obszarze kresów południowo-
wschodnich II Rzeczypospolitej.

To już nie pierwsza pre-
zentacja książki na Uniwer-
sytecie Przykarpackim, któ-
rą Pan prowadzi.

Mieliśmy kilka prezentacji. Mię-
dzy innymi tę pierwszą część książki, 
o której wspominałem. Później pre-
zentowałem tu szósty i siódmy tom 
wydawnictwa, czyli Bitwę Lwowska 
i Bitwę Zamojską, mające kapitalne 
znaczenie dla strony ukraińskiej. Po 
raz pierwszy w tym zbiorze dokumen-
tów prezentujemy również dokumen-
ty, dotyczące 6 Armii Polskiej i Armii 
gen. Omelianowicza-Pawłenki, Armii 
Czynnej URL, gdzie są bardzo szcze-
gółowo pokazane stany osobowe tej 
armii: ilości ofi cerów i żołnierzy, jak 

CZy UDA SIĘ NAPRAWIĆ?
Naprawiamy błędy, których dopuściliśmy się 360 lat temu – mówił premier Ukrainy 
Arsenij Jaceniuk tuż po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, 
mając na myśli ugodę perejasławską zawartą z Rosją w 1654 roku. Ukraina to Euro-
pa. Pod tą umową są podpisy całej Ukrainy. Dokument ten jest okupiony krwią, ale 
to cena, którą płaci się za wolność i niepodległość – powiedział ukraiński premier.

wyglądało uzbrojenie. Wiemy dokład-
nie ile koni liczyła dywizja kawalerii, 
ile posiadała dział polowych – cięż-
kich, średnich, lekkich, ile amunicji 
przypadało na jedno działo w jasz-
czach. Stąd wiemy ile razy mógł ar-
tylerzysta wystrzelić w czasie bitwy. 
Według tych danych, tych informacji 
znamy dokładny stan posiadania 
armii. Jednoznacznie potwierdzają 
to historycy ukraińscy, bo wystarczy 
prześledzić nawet najnowsze bada-
nia naukowe, publikacje, które nie 
mają odniesień do polskich zasobów 
archiwalnych. My teraz, dając te trzy 
tomy dokumentów, dajemy potężny 
oręż do ręki. Jest tylko duży znak za-
pytania: czy ukraińscy historycy będą 
chcieli z tego skorzystać?

Dlaczego?
Jestem bardzo sceptyczny, bo 

szereg polskich opracowań histo-
rycznych, opracowań źródłowych, 
opracowań opartych na wielu źró-
dłach jest pomijanych przez to śro-
dowisko. Tak jest w znakomitej więk-
szości przypadków w odniesieniu do 
historii starszej – XVI–XVII wiecznej, 
ale również i w stosunku do historii 
najnowszej. 

Miałem możność przeglądać naj-
nowsze publikacje, które są dziś w wi-
trynach księgarń lwowskich. Jestem 
zszokowany. Prof. Brechunienko pi-
sze książkę o bitwie pod Berestecz-
kiem w roku 1651: „Przegrana bitwa 
zwycięskiej wojny”. Jakaż zwycięska 
wojna? Chmielnickiego, który został 
sam na polu walki? Król polski prze-

kupił Tatarów i odeszli oni na Krym. 
On został sam i poniósł ciężkie stra-
ty w tej trzydniowej bitwie, po której 
zwrócił się w kierunku Moskwy. Po tej 
bitwie nastąpiło oddanie Ukrainy na 
wieki pod panowanie moskiewskie. 
Premier Jaceniuk w momencie pod-
pisania umowy stowarzyszeniowej 
z Unią Europejską, powiedział, że 
„przekreśliliśmy 360 lat”. Te 360 lat to 
czas od momentu podpisania Umo-
wy Perejasławskiej w 1654 roku. Jak 
można dziś pisać, że była to zwycię-
ska wojna dla Chmielnickiego czy dla 
Ukrainy? To nadal moskiewski system 
prezentowania wykładni historycznej, 
zupełnie nieracjonalny i nieodpowia-
dający prawdzie historycznej, a rów-
nież racjom współczesnego państwa 
ukraińskiego.

Patrzę z dużym niedowierzaniem 
na to co się dzieje. Widać, że jednak 
nauka wciąż pozostaje w sferze wpły-
wów Moskwy, a wielu naukowców 
nadal myśli tradycyjnie jak za Związ-
ku Sowieckiego. Jeden z profesorów, 
który był współautorem książki „Żółte 
Wody”, redaktorem tej książki i auto-
rem jednego z rozdziałów, napisał do 
mnie później list, że wstydzi się tego 
co napisał, że jak będzie drugie wy-
danie to on napisze zupełnie inaczej, 
bo tak mu władza kazała i tak opisał. 
Odpisałem mu, że Ukraina jest suwe-
renna od 1991 roku i nie może pisać 
jak za Związku Sowieckiego, bo tak 
każe mu władza. Jeżeli tak każe mu 
władza, to niech pisze sama. Jest 
przecież profesorem, ma swoje zda-

nie i swój pogląd na świat i powinien 
trzymać się zasad wiernych nauce, 
a nie lokalnemu politykowi, który mu 
grozi palcem przed nosem.

Zdradzi Pan nazwisko 
tego naukowca?

Jeżeli ktoś chce, to niech weź-
mie książkę „Żółte Wody” i tam jest 
historyk ukraiński, autor dużego 
rozdziału, a nazywa się Iwan Storo-
żenko.

Czy znajduje Pan wiele 
przykładów, kiedy historycy, 
ukraińscy naukowcy myślą 
w sposób stary, sowiecki, 
sprzeczny z prawdą, a także 
z interesem ukraińskim?

Niestety jest wiele takich przy-
kładów. Trzy tygodnie temu byliśmy 
ze studentami z Ukrainy w ramach 
letniej szkoły, organizowanej przez 
Studium Europy Wschodniej – to 
młodzież, która w chwili obecnej 
rozpoczęła studia w Polsce – na 
zgrupowaniu w Ostrogu. Pojechali-
śmy z nimi na wycieczkę do Krze-
mieńca. Tam na baszcie na zamku, 
zbudowanym przez królową Bonę 
jest tablica, że według ocen histo-
ryków zamek ten został zbudowany 
najpierw przez ruskich wojów. Jest 
tam stosowny napis, że jest to zaby-
tek narodowy, miejsce pamięci. Do-
piero na końcu małymi literami jest 
napisane, że królowa Bona też ten 
zamek budowała. Przecież śmiech 
bierze, gdy się to czyta. Zamek zo-
stał zbudowany i historycznie ma to 
swoje potwierdzenie, są ryciny i inne 

pamiątki. Jak można w ten sposób 
pisać? Chodzi tu o to, żeby wykre-
ślić ze świadomości związek tych 
ziem z Polską.

Proszę wziąć taką olbrzymią 
księgę, realizowaną wspólnie z Litwą 
w niezmiernie ciekawym programie, 
książkę o „wiktorii chocimskiej”. Jest 
to wielka księga, przepięknie ilustro-
wana, wydana po litewsku i ukraiń-
sku. Ja również przyłożyłem się do 
wyboru ilustracji do niej. Jeżdżę co 
dziesięć lat na konferencję chocim-
ską, gdzie Litwa mówiła o udziale 
chorągwi litewskich w bitwie 1621 
roku, Ukraińcy o udziale 40 tys. koza-
ków Sahajdacznego. Jedynie na koń-
cu przewija się informacja o udziale 
chorągwi i regimentów koronnych 
Rzeczypospolitej.

Jako jedyny naukowiec ze stro-
ny polskiej wstałem i zabrałem głos 
i powiedziałem, że były dwie „wik-
torie chocimskie”. Trzeba pamiętać 
jeszcze o drugiej bitwie w 1673 
roku hetmana Jana Sobieskiego, 
która była jeszcze większa niż ta 
poprzednia z 1621 roku. W składzie 
armii Rzeczypospolitej były wówczas 
również pułki kozackie – np. płk Mo-
towidły. Niestety jeden i drugi naród 
robi wszystko, żeby zminimalizować 
obecność Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów w swojej historii.

Jest to budowanie takiego no-
wego nacjonalizmu w wyjątkowo, 
powiedziałbym, prymitywny sposób. 
Ale to się niedługo zemści. Efekty 
tego widać już dzisiaj.

czy nie jest to też nasza 
wina, że polska strona w 
okresie obchodów „wiktorii 
chocimskiej” nie stara się 
być bardziej aktywna”?

Wyjął mi pan to dosłownie z ust. 
Jako przykład podam co zrobiła stro-
na litewska. Ambasador Litwy przy-
jechał w asyście czterech ofi cerów, 
którzy przywieźli grawiurę, na której 
na „sfotografowanym” polu bitwy na-
niesione zostały stanowiska wszyst-
kich chorągwi litewskich. Ta grawiu-
ra została wręczona gospodarzom. 
Delegacja polska w składzie: wi-
cemarszałek woj. dolnośląskiego 
i przedstawicieli władz z Opoczna 
przywiozła mozaikę Matki Boskiej, 
wykonaną z płytek z fabryki w 
Opocznie. Jest to niewątpliwie cen-
na pamiątka, ale nie z okazji roczni-
cy bitwy i na wręczenie na uroczy-
stościach przed zamkiem. Jeżeli ze 
strony litewskiej był ambasador, to 
strona polska powinna być również 
reprezentowana przez przedstawi-
ciela naszego państwa. 

Byłem na czele delegacji wojsko-
wej za czasów ministra Komorow-
skiego. Zostałem wysłany w 2001 
roku, gdy był odsłaniany pomnik Sa-
hajdacznego. Zastrzegłem sobie, że 
nie przetnę tej wstęgi, jeżeli nie bę-
dzie tam napisane, że walczyła tam 
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również armia koronna. Na tablicy 
było zaznaczone że walczyło tam 40 
tys. wojska kozackiego pod komendą 
Sahajdacznego i nie było ani słowa 
o wojskach litewskich i koronnych 
Rzeczypospolitej. Powiedziałem, że 
jest to absolutna nieprawda, bo na-
czelnym dowódcą tej armii był het-
man wielki litewski Jan Karol Chod-
kiewicz. Ukraińcy w przeciągu nocy 
zmienili treść tej tablicy.

Jeżeli my nie będziemy aktywni, 
nie powiemy, że musi być zachowa-
ny parytet, to nic z tego nie będzie. 
Jeżeli nie zadbamy o to sami, to nie 
mamy co liczyć, że sama z siebie po-
jawi się dobra wola i wszyscy wrócą 
do wspólnej historii, do tego co nas 
łączyło, a nie dzieliło i że będzie to 
dla nich przedmiotem wartości, któ-
re chcą pokazać. W przeciwnym 
wypadku zrobią wszystko, żeby nas 
przykryć, żebyśmy byli jak najmniej 
obecni. I to właśnie robią. Naprawdę 
to konsekwentnie robią, tracąc przy 
tym bardzo dużo. Od lat powtarza się 
jak mantrę: „Droga do Europy wie-
dzie przez Polskę”. Jeżeli stracą w 
nas oparcie moralne, nie tylko opar-
cie naszych władz, to już nie mają co 
szukać na drodze europejskiej. My je-
steśmy ich adwokatem jako państwo 
i jesteśmy ich adwokatem jako naród. 
Okazaliśmy bardzo wiele sympatii w 
tych najtrudniejszych miesiącach, 
które przeżywali. Daliśmy im pomoc 
i materialną i moralną. Praktycznie 
w każdej dziedzinie.

Panie pułkowniku, na ko-
niec akcent optymistyczny. 
Dzisiaj mówił Pan studentom 
o miejscach pamięci – tu w 
Stanisławowie, o wspólnej 
historii.

Zwróciłem uwagę na to co po-
winni wiedzieć, bo chodzą obok 
tablicy upamiętniającej rotmistrza 
Stanisława Potockiego, który zginął 
w pierwszej fazie bitwy wiedeńskiej 
12 września 1683 roku. To są moje 
doświadczenia. W czerwcu szedłem 
ze studentami i pokazałem im to. W 
sierpniu zapytałem jakie pamiątki są 
z tym związane i nikt w grupie nie 
mógł mi odpowiedzieć. Przechodzą 
obok takiej przepięknej tablicy i nie 
wiedzą czego dotyczy? Doprawdy 
jestem zdziwiony jak przetrwała ona 
okres bolszewicki. Sowieci sprofa-
nowali trumny tych bohaterów, w la-
tach 70. powyrzucali trumny z krypt, 
natomiast tablicę na zewnątrz, 
przepiękną z szarego piaskowca, 
zostawili, nie ruszyli. Może nawet 
nie wiedzieli co to jest. A świadczy 
ona o naszej wspólnej historii, o hi-
storii oręża, bo ileż trzeba mieć od-
wagi, żeby rzucić się na czele jednej 
chorągwi husarskiej, chorągwi pan-
cernej na tłum Turków. Stanisław 
Potocki rozpoczyna bitwę, wbija się 
klinem i rozpoznaje możliwość czy 
jazda pójdzie tym terenem czy nie 
pójdzie? Oddał za to życie. Ojciec – 
hetman polny, brat – hetman wielki 
koronny. Z jakiej rodziny był właśnie 
ten rotmistrz, starosta halicki? Jak 
odważnym musiał być żołnierzem? 
My o tym pamiętamy. Natomiast oni 
powinni też pamiętać, bo przecież 
Stanisławów – to jest ród Potockich, 
miasto założone przez Potockich 
– rodu magnackiego wpisanego w 
historię tej ziemi, tego regionu. Nie 
mogą tego pominąć, żeby niewiado-
mo co pisali o tym w okresie sowiec-
kim, to nie są w stanie przykryć tej 
wielkiej historii z XVI-XVII wieków.

Z JANUSZEM ONYSZKIE-
WIcZEM, radcą w Minister-
stwie Obrony Narodowej RP, 
działaczem pierwszej „Soli-
darności”, byłym ministrem 
Obrony Narodowej, posłem 
na Sejm i wiceprzewodniczą-
cym Parlamentu Europejskie-
go rozmawiał EUGENIUSZ 
SAŁO.

Wrócił Pan dzisiaj do 
miasta swojego dzieciństwa 
prowadząc wykład inaugu-
racyjny w Państwowej Wyż-
szej Szkole Wschodnioeuro-
pejskiej w Przemyślu. Jakie 
odczucia?

Zawsze z wielką przyjemno-
ścią wracam do Przemyśla, jako że 
czuje się przemyślaninem, chociaż 
urodziłem się we Lwowie. Wycho-
wywałem się tu w Przemyślu i po-
tem zresztą reprezentowałem Prze-
myśl w Sejmie RP przez kilkanaście 
lat. W związku z tym Przemyśl to 
dla mnie miejsce bardzo szczegól-
ne, bardzo się cieszę, że mogłem 
pojawić się na inauguracji roku 
akademickiego w Wyższej Szkole 
Państwowej Wschodnioeuropejskiej 
i podzielić się ze słuchaczami, stu-
dentami i kadrą profesorską swoimi 
refl eksjami na temat bezpieczeń-
stwa Polski. Myślę, że jest to temat 
niesłychanie aktualny, bo chociaż 
Polsce bezpośrednio niebezpie-
czeństwo nie zagraża, ale nie wia-
domo jak to będzie w przyszłości. W 
każdym bądź razie bezpieczeństwo 
Polski jest uzależnione od tego jaka 
będzie Ukraina. Czy Ukraina będzie 
krajem nam przyjaznym, krajem 
orientującym się na Zachód, czy też 
stanie się takim przedłużeniem Rosji, 
a więc krajem agresywnym, który 
należy do cywilizacji euroazjatyckiej 
i to całkowicie zmieni sytuację bez-
pieczeństwa Polski. Mam nadzieję, 
że do tego nie dojdzie i że zdołamy 
(mam tu na uwadze nie tylko Polskę, 
ale też inne kraje europejskie) pomóc 
Ukrainie, żeby z tego kryzysu jednak 
wyszła wzmocniona, bez strat tery-
torialnych, chociaż to będzie bardzo 
trudne i na pewno nie będzie kwestią 
najbliższych miesięcy, może się to 
przedłużyć nawet na lata.

co powinny zrobić pań-
stwa europejskie w obecnej 
sytuacji?

Europa powinna wzmacniać 
Ukrainę, także wzmacniać wojsko-
wo. Po prostu pokazać prezydento-
wi Rosji, że dalsza agresja będzie 
po prostu już nawet dla niego zbyt 
kosztowna i w związku z tym jestem 
zwolennikiem dostarczania broni ar-
mii ukraińskiej, która potrzebuje tej 
broni, zważywszy na straty, jakie zo-
stały poniesione od aktualnego stanu 
wojny z Rosją. Jeżeli się tego nie 
zrobi, tym samym niejako zachęci się 
Putina do tego, żeby wszedł w kolej-
ny etap konfl iktu z Ukrainą i próbował 
oderwać od Ukrainy kolejne części 
tego kraju. Na to sobie społeczność 
międzynarodowa nie może pozwo-
lić. I mam nadzieje, że odpowiednie 
działania zostaną podjęte. Działania 
nie tylko polityczne, bo tych działań 

nie brakuje, ale także działania bar-
dziej konkretne w postaci wsparcia 
Ukrainy fi nansowo, wsparcia Ukrainy 
jeśli chodzi o modernizację państwa 
i uczynienia go bardziej sprawnym, a 
armię ukraińską bardziej poważnym 
przeciwnikiem dla ewentualnych za-
kusów ze strony Rosji.

Był Pan założycielem 
i współprzewodniczącym 
Polsko-Ukraińskiego Forum 
Partnerstwa. Jak to Forum 
funkcjonuje teraz?

Mamy w Polsce i na Ukrainie, 
decyzją ministrów spraw zagranicz-
nych obu stron, powołane takiego 
Forum Partnerstwa Polsko-Ukraiń-
skiego, które ma na celu rozwijanie 
dialogu pomiędzy rządami, a przede 
wszystkim pomiędzy społeczeń-
stwami Polski i Ukrainy. Niestety 
w ostatnim czasie aktywność tego 
Forum trochę osłabła ze względu 
stałego okresu napięć na Ukrainie, 
zawirowań politycznych, które tak-
że oczywiście musiały rzutować na 
funkcjonowanie ukraińskiej strony 
tego forum. Mam jednak nadzieję, 
że do tej formy współdziałania wró-
cimy, że nie będziemy zajmować 
się tylko sprawami historycznymi, 
bolesnymi kartami naszej przeszło-
ści, ale że będziemy się zajmować 
bardziej patrzeniem w przyszłość.

W jednym z wywiadów 
powiedział Pan, że „Forum 
ma wzmacniać dialog po-
między społeczeństwami, 
różnymi środowiskami pol-
skimi i ukraińskimi”. Jak 
dzisiaj możemy wzmacniać 
ten dialog?

Myślę, że dialog polsko-ukra-
iński trzeba cały czas nasilać, dla-
tego że jest to bardzo istotne żeby 
był bezpośredni, konkretny, szybki 
i owocny dialog pomiędzy naszymi 
rządami. Także współpraca pomiędzy 
naszymi siłami zbrojnymi. Ale wzo-
rem tego, co dokonało się i dokonuje 
się nadal między Polską i Niemcami. 
Ten dialog musi być przeniesiony na 
społeczeństwa obywatelskie, a w 
szczególności musi być przeniesiony 
na młodsze pokolenie. W związku z 
tym jest rzeczą niesłychanie istotną, 
żeby wzorując się na przykład na 
tej wymianie Polski i Niemiec, która 
z kolei wzorowała się na wymianie 
Niemiec i Francji, żeby zrobić coś 

podobnego, ale naprawdę na wiel-
ką skalę pomiędzy Polską i Ukrainą, 
żeby nasze młode pokolenia widzia-
ły w drugiej stronie przyjaciół, ludzi, 
którzy tak samo myślą, chcą tego 
samego, z którymi można pójść na 
dyskotekę i na piwo, porozmawiać o 
sprawach osobistych i sprawach obu 
krajów. Młodzież to jest przecież na-
sza przyszłość.

Jako radca w Minister-
stwie Obrony Narodowej 
Polski mówił Pan młodzieży 
o bezpieczeństwie Polski. 
czy Polska jest przygoto-
wana na wojnę z Rosją?

Jeśli chodzi o nasze bezpie-
czeństwo, to jesteśmy przekonani, 
że Putin nie odejdzie od zdrowego 
rozsądku tak daleko, żeby bezpo-
średnio na większą skale zaata-
kować Polskę. Polskie siły zbrojne 
mają bardzo solidną bazę fi nansową, 
ta baza fi nansowa będzie powięk-
szana. Wydajemy na modernizację 
znacznie więcej, niż większość kra-
jów NATOwskich. Myślę, że w tej 
chwili polskie siły zbrojne w takim 
rankingu są plasowane w świecie na 
osiemnastej pozycji, a więc bardzo 
wysoko. Myślę, że ta pozycja zosta-
nie jeszcze bardziej wzmocniona re-
alizacją tych programów, które mamy. 
Są to programy, które powinny uczy-
nić polskie wojsko bardziej mobilne, 
zdolne do szybkiego reagowania na 
nieprzyjaciela przy tym bez zagro-
żenia dla osób cywilnych. Dodajmy 
jeszcze wsparcie naszych partnerów 
w NATO takich jak Niemcy, Wielka 
Brytania czy Francja, nie mówiąc już 
o Stanach Zjednoczonych. Myślę, że 
możemy w tym sensie spać spokoj-
nie. Jeżeli taki konfl ikt nawet wybuch-
nie, to nie zostanie rozstrzygnięty po 
myśli agresora.

Gdyby był Pan radcą w 
Ministerstwie Obrony Naro-
dowej Ukrainy, jakie kroki by 
Pan podjął?

Jeśli chodzi o potrzeby wojska 
ukraińskiego to potrzebuje ono zwy-
kłego wyposażenia, które by umożli-
wiało działanie sił zbrojnych Ukrainy 
zimą. W związku z tym potrzebne 
są ciepłe kurtki, ciepła bielizna, do-
bre buty. Są potrzebne również te 
elementy zabezpieczenia indywidu-
alnego żołnierza jak hełmy kefl aro-
we czy kamizelki kuloodporne, ale 

także noktowizory, żeby umożliwić 
działania nocą. Oczywiście, że 
Ukrainie też są potrzebne elementy 
wyposażenia czysto wojskowego. 
Nie będę tutaj mówił o szczegó-
łach, bo otrzymaliśmy taką listę ze 
strony ukraińskiej. Jej ujawnienie 
pokazywałoby słabe miejsca ukraiń-
skiej armii. Mogę podać tylko jeden 
przykład, bo o nim mówił minister 
publicznie – przykład radarów arty-
leryjskich, które umożliwią wykrycie 
skąd strzela artyleria, co oczywiście 
ma znaczenie niesłychanie ważne 
ciągle utrzymujących się ostrzeli-
wań terytorium Ukrainy ze strony 
separatystów i wojsk rosyjskich. 
Świadomość i wiedza skąd te strza-
ły padają umożliwiałaby skuteczne 
i szybkie działania odwetowe, które 
eliminowałyby te środki. To jest taki 
przykład, który pokazuje jak wiele 
jest jeszcze do zrobienia i mam na-
dzieję, że strona ukraińska będzie w 
stanie skutecznie przekonać swoich 
partnerów na Zachodzie. Myślę, że 
Polski nie trzeba będzie specjalnie 
przekonywać, ale innych być może 
tak, żeby tego rodzaju pomoc zosta-
ła udzielona.

Jak Pan widzi dalszy 
rozwój rosyjsko-ukraińskiej 
wojny?

Można się pytać o to, co będzie 
dalej na Ukrainie. Moja kula kryszta-
łowa, z której bym mógł wyciągnąć 
jakieś wnioski jest trochę za bardzo 
mętna. Ja myślę, że na Ukrainie 
przez jakiś czas będzie utrzymy-
wany ten status quo, polegający na 
tym, że w tych częściach regionu 
donieckiego i ługańskiego, które są 
pod kontrolą separatystów i, bądź-
my szczerzy, wojsk rosyjskich, że 
tam się specjalnie nic nie zmieni, że 
będzie próba całkowitego storpedo-
wania wyborów parlamentarnych na 
Ukrainie, będzie próba utworzenia 
pseudodemokratycznych struktur pa-
ra-państwowych. Natomiast pytanie 
zostaje otwarte czy na tym poziomie 
ta wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą 
zostanie zamrożona czy też nastąpi 
drugi etap, który może polegać na 
próbie przebicia się Rosji w stronę 
Krymu zajmując Mariupol po drodze. 
Jedynym sposobem, żeby ten drugi 
etap nie wszedł, jest wzmocnienie 
Ukrainy, wzmocnienie ukraińskiego 
państwa i ukraińskiej armii.

Janusz Onyszkiewicz 
o bezpieczeństwie Polski i Ukrainy
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Przegląd wydarzeń

ALINA WOZIJAN tekst
MARIA BASZA zdjęcia

Kto w obecnych czasach pamię-
ta o bitwie pod Hodowem? Kto mógł-
by obecnie wymienić nazwę tej małej 
miejscowości i zlokalizować ją na 
mapie? Wśród podolskich pagórków 
jest prawdziwą białą plamą na końcu 
świata. A nazywano tę bitwę niegdyś 
Polskimi Termopilami. Nie było tam 
słynnych szarż husarii jak pod Kir-
cholmem czy Kłuszynem na począt-
ku XVII wieku. Była natomiast krwa-
wa walka, w której praktycznie wszy-
scy husarze i pancerni zostali ranni, 
ale odnieśli zwycięstwo. Dla opisania 
tej bitwy posłużę się informacją za-
czerpniętą od historyka i publicysty, 
badacza dziejów husarii Radosława 
Sikory, z urodzenia naszego podol-
skiego ziomka, który wziął udział w 
panelu dyskusyjnym, a który powołu-
je się na najbliższy wydarzeniu opis 
przebywającego wówczas we Lwo-
wie na dworze Jana III Sobieskiego 
Kazimierza Sarneckiego.

Były to już ostatnie lata najaz-
dów tatarskich na Rzeczpospolitą, 
powodem których były przyczyny 
przyziemne – pobieranie jasyru dla 
sprzedawania na targach niewolni-
czych. Ten wypad z Kamieńca Po-
dolskiego, będącego wówczas w rę-
kach tureckich, poczynili na początku 
czerwca 1694 roku. 8 czerwca Tata-
rzy Gazy Gireja pozostawiwszy wozy 
zaopatrzeniowe w Kamieńcu wyru-
szyli w głąb Rzeczypospolitej. Ale za-
krojona na olbrzymią skalę wyprawa 
Tatarów skończyła się porażką. Po 
kilku dniach niespodziewanie najazd 
się skończył, a Tatarzy powrócili do 
domu. Przyczyną tego stała się wła-
śnie około 6-godzinna bitwa stoczo-
na pod Hodowem 11 czerwca. Siły 
polskie, na które natknęli się tam Ta-
tarzy, składały się z żołnierzy z Oko-
pów Świętej Trójcy pod dowództwem 
Konstantego Zahorowskiego oraz z 
Szańca Panny Maryi pod dowódz-
twem Mikołaja Tyszkowskiego. Miko-
łaj Tyszkowski w pierwszym starciu, 
do którego doszło jeszcze poza wsią, 
dostał się w ręce Tatarów. Nie zapo-
mniano o nim, wykupiła go Rzeczpo-
spolita później z niewoli. 

Hodów leżał w okolicy narażonej 
wówczas na częste najazdy tatar-
skie, więc miejscowi chłopi na taką 
okoliczność mieli przygotowane ko-
bylice, które wykorzystano do obrony. 
Broniono się spoza „płotów, dylów, 
stołów, drzwi, beczek z chałup chłop-
skich powydobywanych”. Za plecami 
obrońców był mały staw. Te prowizo-
ryczne umocnienia wystarczyły, aby 
przez około sześć godzin odpierać 
ataki wielokrotnie liczniejszego wro-
ga. Odpierano je pieszo, ogniem z 
broni palnej. Poza bronią palną husa-
rze mieli zbroje z karwaszami. Na nie 
zarzucali skóry dzikich zwierząt (np. 

lampartów, czy wilków). Pancerni zaś 
nosili pancerze, czyli kolczugi. 

Po pewnym czasie Polakom za-
brakło kul. Ale i na to znalazł się spo-
sób: „Gdy już naszym kul nie stawało 
[brakowało] do strzelania, musieli 
ploszczyki [groty] od strzał tatarskich 
miasto [zamiast] kul nabijać, którymi 
bardziej jeszcze Tatarów razili”. 

W opisach bitwy jest interesują-
ca wzmianka, że Tatarzy również do 
walki zeszli z koni: „Tatarskiego zaś 
wojska większa część, zsiadłszy z 
koni, szturmy do nich [Polaków] przy-
puszczali, zasłony także sobie poro-
biwszy z desek, koszów słomianych”. 
Tatarzy ostrzeliwali broniących się z 
łuków. W ciągu kilku godzin na stronę 
polską padło tak wiele strzał, że tylko 
niepołamanych zebrano po bitwie aż 
kilka wozów! Połamanych nikt nawet 
nie próbował zbierać, a tych „dostat-
kiem leży”. 

Po kilku godzinach bezowocnych 
szturmów, cierpliwość atakujących 
się skończyła. Wysłano Lipków, któ-
rzy „podjeżdżając pod naszych radzili 
aby się poddali, ale słysząc naszych 

rezolucję, że tam na śmierć zasiedli, 
donieśli Tatarom: że my z tymi ludźmi 
co dzień ubijamy się pod Kamieńcem 
[Podolskim], że są [to] ludzie niezwal-
czeni, że wprzód wszyscy wyginie-
cie, nim wam ich dostać przyjdzie”. 
Tatarzy ustąpili. Spod Hodowa ruszy-
li pod Kamieniec Podolski, nie mając 
więcej niż 30 pojmanego dotąd jasy-
ru. Ciała poległych Tatarów spalono 
złożywszy w kilku chatach, wraz z 
chatami.

W rok po bitwie, w 1695 roku, z 
fundacji króla Jana III Sobieskiego 
we wsi stanął pomnik, który cudem 
pomimo burzliwych dziejów naszej 
ziemi, przetrwał do dziś. Łaciński 
napis na pomniku głosi: „Bogu Naj-
wyższemu na chwałę, potomności 
na pamiątkę, bohaterom polskim 
na przykład, wrogom ojczyzny na 
hańbę, wzniósł mnie najjaśniejszy 
Jan III Sobieski, król Polski, na tym 
miejscu na którym Polacy pod wo-
dzem Zahorowskim, osaczeni w 
płotach, odparli 70 000 Tatarów, z 
wielką klęską nieprzyjaciół, a swoich 
żadną. Dnia 5 czerwca 1694 roku”. 
Na pomniku wskazano błędną datę 
bitwy i zawyżono liczbę Tatarów, 
więc kwestia liczebności tatarskiego 
wojska wzbudziła największe zain-
teresowanie podczas panelu dysku-
syjnego, który odbył się na zamku w 
Zbarażu w ramach obchodów odsło-
nięcia odrestaurowanego pomnika.

Projekt renowacji pomnika prze-
prowadziła Fundacja MOSTY we 
współpracy z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Am-

basadą RP w Kijowie i Konsulatem 
Generalnym RP w Łucku. Wielki 
wkład w zainicjowanie remontu mieli 
miłośnicy husarii skupieni wokół ini-
cjatywy „Husaria przed Pałac”, którzy 
licznie włączyli się do pomocy w po-
zyskiwaniu dodatkowych kosztów na 
renowację. Na odsłonięcie pomnika 
25 października przybyli licznie miło-
śnicy historii z Polski i Ukrainy, prze-
brani w piękne kolorowe stroje szla-
checkie, rycerskie i kozackie nadali 
kolorytu uroczystości.

Obchody zaczęły się mszą św. 
odprawioną w zabytkowym kościele 
w położonych kilka kilometrów od 
Hodowa Pomorzanach. Na zakoń-
czenie mszy odezwał się również 
cudem zachowany dzwon odlany z 
dział zdobytych pod Chocimiem w 
1673 roku, dar Jana III Sobieskiego 
(nawiasem mówiąc, dzwonnica też 
grozi zawaleniem, więc odnowienie 
jej na pewno będzie kolejną inicjaty-
wą Fundacji MOSTY). Po mszy św. 
wszyscy udali się pod pomnik do Ho-
dowa, gdzie zostały złożone wieńce 
i odbyła się podniosła uroczystość. 
W swoich przemówieniach wysocy 
goście zaznaczali, że zebrani odda-
ją hołd bohaterom bitwy hodowskiej 
– towarzystwu spod chorągwi hu-
sarskich pancernych Zahorowskie-
go i Tyszkowskiego, bohaterom, 
którzy nie zadawali sobie pytania, 
co Rzeczpospolita może zrobić dla 
nich, ale co oni mogą zrobić dla 
Rzeczpospolitej broniąc tej ziemi. 
Przecież większość tego wojska 
była nieopłacona od wielu lat, a 
mimo to najcenniejszą ponieśli ofia-
rę – oddali swe życia. Zebrani pod 
pomnikiem złożyli hołd także ludno-
ści miejscowej, która w XVII wieku 
w ostatnich etapach walki wsparła 
towarzystwo wspomnianych cho-
rągwi, a przez następne stulecia, 
zwłaszcza w burzliwym wieku XX, 
zachowała pomnik bohaterów bitwy. 
Salwę honorową z kilkunastu strzelb 
ku pamięci poległych oddali rekon-
struktorzy historyczni z Ukrainy. 

Część druga obchodów – kon-
ferencja i panel dyskusyjny w po-
łączeniu ze swobodnymi pokazami 
husarii i Kozaków oraz warsztatami 
dla rekonstruktorów na temat odzie-
ży i ekwipunku z XVII wieku odbyła 
się w zamku zbaraskim. W konfe-
rencji i panelu dyskusyjnym udział 
wzięli historycy Radosław Sikora, 
Mirosław Nagielski, Piotr Kroll, Ołek-
sij Sokyrko oraz Andrij Rukkas. Pa-
nel dyskusyjny poprowadził dzienni-
karz i pisarz Jurij Rudnicki.

Hodów to kolejna wspaniała przy-
goda w ciągu 25 lat pracy konserwa-
tora zabytków profesora Janusza 
Smazy na Ukrainie. Zaznaczył on, 
że przy odnowieniu pomnika została 
wykonana konserwacja zachowaw-
cza, gdzie widać rękę konserwatora. 
Jest to piękny historyczny pomnik, 

Pomnik bitwy hodowskiej odnowiony
Październik 2014 roku zaowocował odsłonięciem kilku znaków upamiętniających 
ślady polskości na Kresach. Gwoli przypomnienia wymienię tylko niektóre: 
odsłonięto tablicę ku pamięci Wojciecha Kilara we Lwowie, Kornela Makuszyń-
skiego w Stryju, tablice wotywne w Żółkwi oraz obelisk odrestaurowany w 320 
rocznicę bitwy stoczonej pod Hodowem, w której 400 husarzy stawiło opór 40 tys. 
Tatarów, zmuszając ich do odwrotu.

Napis na pomniku
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unikalny w skale europejskiej, bo 
mało się zachowało śladów kultural-
nych z wieku XVII. Zachowany w nie-
złej kondycji jak na pomniki na tych 
terenach, z czytelną płytą inskryp-
cyjną w języku łacińskim, wykonany 
z materiału raczej szybko ulegające-
go zniszczeniom – wapnia, bardzo 
miękkiego materiału. Zachował się 
po tylu latach w formie doskonałej. 
Wiadomo, że tylko w okresie mię-
dzywojennym były prowadzone pra-
ce odnawiające. 

Mikołaj Falkowski z Fundacji 
MOSTY powiedział, że podejście 
do pomnika było bardzo zarośnięte, 
sam pomnik był zarośnięty mchem. 
Obecnie pomnik jest pięknie wyeks-
ponowany i na podjazdach do wsi 
z daleka go już widać. Unikalność 
polega też na tym, że to jest jedyny 
tego typu pomnik, który na terenie 
II RP miał podświetlenie w nocy. 

Mikołaj Falkowski

Janusz Smaza

Odnalezione zostały resztki insta-
lacji oświetleniowej. Prowadziły do 
niego kiedyś też schody, jeszcze na 
początku lat 60. XX wieku na zdję-
ciach one są i starsi mieszkańcy 
wsi je pamiętają. W świadomości 
ludzi żyjących przed II wojną świa-
tową ten pomnik miał ogromne 
znaczenie i był on rozpoznawalny 
na mapie ówczesnej Rzeczpospo-
litej. Zaznaczył też, że spotkali się 
z dużą życzliwością i otwarciem ze 
strony ukraińskiej. Być może kiedyś 
okoliczne zabudowania zostaną 
zaadaptowane na organizację mu-
zeum najazdów tatarskich na tereny 
Rzeczpospolitej albo przynajmniej 
na stworzenie małej izby pamięci bi-
twy hodowskiej. Jest to pierwszy tak 
duży projekt przeprowadzony przez 
Fundację MOSTY na terenie Ziemi 
Tarnopolskiej.

Dzisiejsze granice administra-
cyjne nie muszą być granicami kul-
turowymi. Pamiątki wspólnej historii 
i wspólnego dziedzictwa kulturowe-
go mogą łączyć a nie dzielić, więc 
kolejna karta we wspólnej historii na-
szych ziem została zapisana. Miejmy 
nadzieję, że mała wioska Hodów 
ponownie zajmie swoje historyczne 
miejsce w świadomości potomnych 
i więcej nie będzie pomijana przez 
turystów-miłośników dziejów ojczy-
stych.

KG

JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjęcie

Grupa lwowskich artystów za-
mieszkała na plebanii u księdza Łu-
kasza i przez dziesięć dni odbywała 
wycieczki w pobliskie góry szukając 
natchnienia w krajobrazach i korzy-
stając z dobrej pogody. Odwiedzili 
również piękną górską ciekawostkę 
przyrodniczą – wodospad Kamion-
ka. Przyjacielska atmosfera twórcza, 
natchnienie znalazły swoje odbicie w 
całych seriach obrazów, na których 
można zobaczyć i piękne okolice gór-
skie, i fantazyjne duchy gór, i wiejskie 
chaty, i gościnny kościół w Skolem. 

Szkoła plastyczna „Wrzos” dzia-
ła już od 2003 roku i zrzesza bardzo 
zgraną grupę miłośników sztuki. Są 
to ludzie, którzy z chęcią darują swój 
talent, swoje oryginalne artystyczne 
widzenie świata innym, swoim rodzi-
nom, przyjaciołom, znajomym. Entu-
zjazm, miłość do piękna, życzliwość 
wobec otoczenia, chęć podzielić się 
z bliźnim swoim odkryciem świata. 
Tym razem wystawie obrazów to-
warzyszył pokaz zdjęć fotografi cz-
nych, zrobionych w górach przez 
uczestników pleneru. Można śmiało 

mówić, że z tych fotografi i artystycz-
nych można byłoby zrobić jeszcze 
jedną wystawę – tym razem fotogra-
fi czną. Wśród tych, kto przedstawił 
swoje obrazy na wystawie – Teresa 
Grega. Anna Rauch, Jerzy Komo-
rowski, Jolanta Szymańska, Hanna 
Szewczenko, Stefania Łabaziewicz, 
Halina Makowska, Maria Grzegocka, 
Krystyna Kosta, Jadwiga Basara-
bowicz, Danuta Hnatyk, Bronisława 
Melnarowicz.

Bardzo sympatycznie wyglądał 
kolorowy folder wydany staraniem 
kierowniczki szkoły plastycznej. Jest 
to też piękna pamiątka dla każdego 
z uczestników i gości. Wystawę od-
wiedziła duża grupa miłośników ma-
larstwa, sympatyków szkoły „Wrzos” 
i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych. Wśród obecnych 
była prezes FOPnU Emilia Chmie-
lowa, redaktor Teresa Dutkiewicz, 
prezes Uniwersytetu III wieku Ewa 

Małanicz, konsul Marian Orlikowski. 
Szkoła plastyczna „Wrzos” działa 
wyłącznie dzięki entuzjazmowi jej 
uczestników, dla których ta dzia-
łalność stała się bardzo znaczącą 
częścią ich życia. W tej sytuacji 
absolutnie nie jest ważne czy arty-
ści-amatorzy tworzą dzieła wysokiej 
klasy artystycznej, czy nie. Ważną 
jest atmosfera przyjaźni, pogoda 
ducha i chęć ofi arowania piękna so-
bie i ludziom. 

kolejna wystawa szkoły „Wrzos”
W galerii przy ul. Rylejewa odbyła się kolejna wystawa szkoły plastycznej „Wrzos” pod tytułem 
„Echo Karpat”. Dwanaście członków grupy pod kierownictwem Marty Łaby przedstawiło swój 
dorobek twórczy, swoje prace artystyczne powstałe podczas letnich wakacji spędzonych w gó-
rach w miejscowości Skole. Wyjazd udało się zorganizować dzięki fi nansowaniu polskiego Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych.

Sztuka nie ma żadnego celu,
Jest celem sama w sobie, jest 
absolutem,
Bo jest odbiciem absolutu – duszy

St. Przybyszewski

Pierwszą wzmiankę o Dąbrowie 
Górniczej znaleziono w dokumentach 
parafi i w 1726 roku. W 1785 roku na 
terenie dzisiejszego Parku Hallera 
odkryto złoża węgla kamiennego. W 
tym miejscu powstała pierwsza ko-
palnia po nazwą „Reden”. W 1815 
roku miejscowość została włączona 
w obręb Królestwa Kongresowe-
go. Rozpoczęto tu budowę osiedla 
górniczego pod nazwą Dąbrowa 
Górnicza. Na przełomie XIX i XX 
wieków Dąbrowa Górnicza była 
skupiskiem inteligencji technicznej 
w Zagłębiu. Jej kuźnią była Szko-
ła Górniczo-Sztygarska. W 1916 
roku podniesiono wieś do rangi mia-
sta. Pierwszym prezydentem został 
Adam Piwowar. W 1995 roku historia 
górnictwa zakończyła się po wydo-
byciu ostatniej tony węgla z kopalni 
„Paryż”. Miasto zaczęło budowę 
nowej tożsamości. 

Właśnie tu, do Dąbrowy Górni-
czej, otrzymaliśmy zaproszenie na V 
Międzynarodowy Przegląd Umiejęt-
ności Artystycznych Domów Pomocy 
Społecznej – Puma. W przeglądzie 
wzięło udział 30 zespołów z Polski i z 
zagranicy: Litwy, Łotwy, Czech, Sło-
wacji i Ukrainy.

Przyjęto nas bardzo serdecznie. 
Mieszkaliśmy w hotelu „Standard”. 
Opiekował się nami dyrektor DOS 

pan Andrzej Pacia, za co jesteśmy 
mu bardzo wdzięczni.

30 września odbyło się otwarcie 
Przeglądu, którego dokonał prezy-
dent miasta pan Zbigniew Podraza. 
Chór „Lutnia” (dyrygent Maria Sołom-
ko, akompaniament Anatol Szepel) 
wystąpił w drugim dniu przeglądu. 
Na występ przydzielono nam 20 mi-
nut. Zaśpiewaliśmy siedem piosenek. 
Otrzymaliśmy gromkie brawa. Mieli-
śmy wrażenie, że zaimponowaliśmy 
publiczności. Za udział w Przeglądzie 
otrzymaliśmy dyplom i cenny puchar 
oraz indywidualne upominki. 

Po występie zwiedziliśmy mu-
zeum górnictwa i szybu kopalni. 
Oglądaliśmy kolekcję numizmatów 
oraz skamieniałe szczątki fl ory i fauny, 
zbiory historyczne, mamuty, odnale-
zione w latach 30. ubiegłego stulecia. 
Popiersie dyrektora Huty Bankowej 

– Feliksa Verdiego, które stało przed 
siedzibą zakładu, obecnie jest w mu-
zeum, jest to rzeźba autorstwa Augu-
sta Bartholdiego, który jest również 
autorem Statui Wolności w Nowym 
Jorku. Ciekawostką zbiorów jest gar-
niec, a w nim ponad tysiąc srebrnych 
monet – denarów Władysława II Wy-
gnańca i Bolesława Kędzierzawego z 
XII wieku, tzn. skarbiec hutnika.

2 października wyjechaliśmy z 
Dąbrowy Górniczej do Częstochowy, 
w drodze towarzyszył nam ks. Ta-
deusz, dzięki któremu droga minęła 
szybko na modlitwie i śpiewach. Po 
raz kolejny mieliśmy szczęście zo-
baczyć obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej, podziękować za wszelkie 
łaski, złożyć prośby i pomodlić się u 
stóp Królowej Polski. Msza św. od-
prawiana była w naszej intencji. Po 
mszy z drżeniem serca oglądaliśmy 

zasłonięcie cudownego obrazu pod 
fanfary orkiestry dętej w wykonaniu 
oo. paulinów.

Opuściliśmy Częstochowę, uda-
jąc się do Krzeszowic, gdzie ma 
swoją siedzibę zespół pieśni i tańca 
„Śląsk”. W pałacu oprowadzono nas 
po wszystkich dostępnych wyposa-
żonych komnatach. Obejrzeliśmy na-
grody, zdjęcia i stroje zespołu.

Składamy serdeczne podzię-
kowania Konsulatowi Generalnemu 
RP we Lwowie za możliwość wzięcia 
udziału w tak wspaniałej imprezie w 
Dąbrowie Górniczej, wszystkim orga-
nizatorom i naszym opiekunom.

STEFANIA ŁABAZIEWIcZ 
tekst

MARIAN FRUŻYŃSKI
zdjęcie

Chór „Lutnia” w Dąbrowie górniczejList do redakcji
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PAWEŁ NALEŹNIAK

W trakcie wspomnianych walk 
dwa największe lwowskie cmentarze: 
Łyczakowski i Janowski, znalazły się 
w strefie działań operacyjnych armii 
ukraińskiej. Utrudniało to ich wyko-
rzystywanie do celów grzebalnych. 
Dlatego też strona polska chowała 
swoich poległych, bezpośrednio na 
terenie walk lub na zapleczu frontu. 
Celom takim służyły m.in. miejskie 
parki: Kościuszki (Ogród Jezuicki) 
i Kilińskiego (Stryjski), skwery przy-
legające do Domu Technika, Korpu-
su Kadetów i Politechniki Lwowskiej 
oraz podwórze Szkoły im. H. Sien-
kiewicza. Pogrzeby urządzano też 
na oddalonym od centrum wydarzeń 
Cmentarzu Gródeckim. 

Pierwszy etap walk o Lwów za-
kończył się polskim zwycięstwem 
ale nie oznaczał odsunięcia bezpo-
średniego zagrożenia od miasta. Do 
połowy kwietnia 1919 roku Ukraińcy 
wielokrotnie ponawiali próby jego 
zdobycia. Po krótkim okresie spoko-
ju, w sierpniu 1920 roku ponownie 
znalazło się ono na linii frontu. Był 
to skutek wojskowego i politycznego 
niepowodzenia wyprawy kijowskiej 
i ofensywy Armii Czerwonej, która 
stawiała sobie za cel zbolszewizo-
wanie całej Europy. W tym kulmi-
nacyjnym momencie, kiedy ważyły 
się losy Rzeczypospolitej ludność 
Lwowa nie szczędziła starań dla 
odparcia najazdu, licznie zasilając 
Małopolskie Oddziały Armii Ochot-
niczej. W jej szeregach, co szósty 
żołnierz pochodził z miasta nad 
Pełtwią. 

W omawianym okresie liczba po-
ległych na froncie wschodniomałopol-
skim ciągle rosła. Ich ciała z różnych 
pól bitewnych zwożono do Lwowa 
i chowano na utworzonym jeszcze 
w 1918 roku Cmentarzu Obrońców 
Lwowa nazywanym też Cmenta-
rzem Orląt. Znaczną liczbę pogrze-
banych stanowili ranni umierający 
w miejskich szpitalach. Pochówki 
odbywały się także na innych lwow-
skich nekropoliach: Łyczakowskiej, 
Janowskiej, Izraelickiej, Kleparow-
skiej, Kulparkowskiej i Zniesieńskiej. 
Wojenne mogiły wyrosły również w 
podmiejskich Brzuchowicach, Bod-
narówce, Lewandówce, Hołosku 
Wielkim i Zimnej Wodzie oraz dalej 
położonych Horpinie, Żółkwi, Busku, 
Brodach, Rohatynie, Zborowie i Zło-
czowie. Mogiłą – kurhanem uczczo-
no pamięć bohaterskich Abraham-
czyków, którzy pod Zadwórzem za-

mknęli wojskom bolszewickim drogę 
do Lwowa. 

Gdy nastał czas pokoju, troskę o 
żołnierskie mogiły uznano za szcze-
gólną powinność narodu. Na terenie 
Małopolski Wschodniej zadanie to 
spełniała powołana w lipcu 1919 r. 
Straż Mogił Polskich Bohaterów. Z 
jej inicjatywy rozpisano konkurs na 
projekt budowy Cmentarza Obrońców 
Lwowa. Przez długi czas nie plano-
wano urządzania odrębnych kwater 
wojskowych poza tą nekropolią. Na 
Cmentarzu Janowskim powstała ona 
dopiero w 1936 roku. Inicjatywa jej 
utworzenia przypadła innej zasłużonej 
organizacji – Polskiemu Towarzystwu 
Opieki nad Grobami Bohaterów we 
Lwowie. Osobne miejsce dla Żydów-
uczestników zmagań o niepodległość 
Polski wydzielono też na przylegają-
cym do nekropolii janowskiej nowym 
kirkucie izraelickim.

Bardzo szybko Cmentarz Ja-
nowski stał się najważniejszym 
obok Cmentarza Obrońców Lwowa 
miejscem spoczynku bohaterów po-
ległych w Małopolsce Wschodniej. W 
1929 r. znajdowało się tu co najmniej 
709 żołnierskich mogił, zgrupowa-
nych w kilku miejscach, zwłaszcza 
na polach 28 i 37. 

W latach 1933-1934 staraniem 
ukraińskiej „Hromady” na polu 38 tego 
cmentarza urządzono kwaterę dla 

żołnierzy Ukraińskiej Galicyjskiej Armii 
i Ukraińskich Strzelców Siczowych po-
ległych w latach 1918-1919. Decyzja 
o nadaniu jej narodowego charakteru 
pociągnęła za sobą konieczność prze-
prowadzenia prac ekshumacyjnych. 
Zdarzało się bowiem, że poległych 
w bratobójczej walce Polaków i 
Ukraińców chowano obok siebie na 
polach 37 i 38. 

W 1935 r. Wojewódzki Oddział 
Polskiego Towarzystwa Opieki nad 
Grobami Bohaterów zdecydował, że 
na części pola 37 powstanie osobna 
kwatera dla obrońców Lwowa i Kre-
sów Wschodnich poległych w latach 
1918 – 1920. Zaprojektowano ją w 
kształcie regularnego prostokąta z wi-
doczną symetrią względem osi środka 
i wyraźnie zarysowaną linią dziesięciu 
rzędów grobów. Zgrupowane na 

kilku poziomach groby miały zostać 
oddzielone od siebie niskimi mur-
kami oporowymi z czerwonej cegły. 
Przewidziano przeprowadzenie prac 
ekshumacyjnych, niwelację terenu, 
wykonanie betonowego obramienia 
mogił i umieszczenie żelaznych krzyży 
z imionami i nazwiskami poległych. W 
samym centrum planowano wybudo-
wanie monumentalnego pomnika wg 
projektu Witolda Rawskiego. Koszt 
zamierzonych robót oszacowano na 
około 20 tysięcy złotych. Zaapelo-
wano do społeczeństwa o wsparcie 
finansowe. 

Sprawą zainteresował się Urząd 
Wojewódzki Lwowa. Mając świado-
mość, że Towarzystwo dysponuje 
zbyt szczupłymi funduszami, za-
proponował Straży Mogił Polskich 
Bohaterów przejęcie „opieki” nad 
urządzaną już kwaterą. Jednakże 
władze tej, skądinąd bardzo zasłu-
żonej organizacji, odpowiedziały 
odmownie argumentując, że polem 
jej działania jest wyłącznie Cmentarz 
Obrońców Lwowa. W efekcie zosta-
ła ona powierzona stałej „opiece” 
Polskiego Towarzystwa Opieki nad 
Grobami Bohaterów we Lwowie. 

Do momentu utworzenia naj-
pierw ukraińskiej, a później polskiej 
kwatery wojskowej, pole 37 cmenta-
rza Janowskiego stanowiło miejsce 
pochówku osób różnych narodowo-
ści. Obok poległych we wzajemnej 
walce Polaków i Ukraińców oraz cy-
wilnych ofiar tych zmagań spoczywali 
tu także pojedynczy żołnierze włoscy, 
austriaccy i rosyjscy. W pierwszych 
latach powojennych zwożono tutaj 
ciała polskich i ukraińskich żołnierzy 
ekshumowane z różnych pól bitew-
nych ziemi lwowskiej. Miejsce wiecz-
nego spoczynku znajdowali tu także 
ci bohaterowie walk, którzy umierali 
w okresie pokoju. W dodatku wielu 
obrońców Lwowa było pochowa-
nych w innych rejonach cmentarza 
i konieczne było ich przeniesienie 
na nowe miejsce. Jak widać zakres 
prac ekshumacyjnych, które prze-
prowadzono był znaczny.

Prawdopodobnie na początku lat 
dwudziestych XX wieku na polu 37 
było pochowanych około 680 osób. 
Liczba ta ciągle ulegała zmianom 
głównie na skutek ekshumacji: z 
Cmentarza Janowskiego na Cmen-
tarz Obrońców Lwowa i spoza Lwo-
wa na Cmentarz Janowski. Ważnym 
impulsem do uporządkowania tego 
pola, stało się, jak już wspomniano, 
utworzenie w jego sąsiedztwie ukra-
ińskiej kwatery wojskowej. 1 XI 1936 

roku, kiedy poświęcono cmentarzyk, 
miało być na nim pochowanych 626 
osób. Z kolei wg danych z 1 X 1937 r. 
już 610 osób w 576 mogiłach. W dru-
giej połowie 1938 r. w kwaterze spo-
czywało 608 osób – wiele wskazuje, 
że była to  liczba ostateczna i taka też 
widniała na kamiennej tablicy infor-
macyjnej z prawej strony wejścia. 

Postęp prac spowodował, że na 
1 XI 1936 roku zaplanowano otwarcie 
cmentarzyka. „Gazeta Lwowska” tak 
opisała to wydarzenie: „Wczoraj na 
Cmentarzu Janowskim we Lwowie 
odbyła się wzruszająca uroczystość 
poświęcenia nowej kwatery Obroń-
ców Lwowa i Kresów Wschodnich. 
Poza grobami Obrońców Lwowa 
na Cmentarzu Obrońców Lwowa, w 
ramach Cmentarza Janowskiego 626 
grobów bohaterów Obrony Lwowa 
i Kresów Wschodnich z lat 1918 – 
1920 znajdowało się rozrzuconych 
na Cmentarzu Janowskim. W roku 
ubiegłym staraniem Tow[arzystwa] 
Opieki nad Grobami Polskich Bohate-
rów pod przew[odnictwem] gen[erała] 
w stanie spocz[ynku] Jędrzejewskiego 
dokonano ekshumacji zwłok i skupio-
no je w osobnej kwaterze cmentarza, 
położonej na wzgórzu. W środku 
kwatery wznosi się wspólna mogiła 
27 nieznanych żołnierzy, dookoła zaś 
w wielu rzutach znajdują się pozostałe 
groby, każdy z krzyżem i nazwiskiem 
poległego oficera wzg[ędnie] żoł-
nierza”.

Wydarzenie to, miast być powo-
dem do dumy, wbrew wszelkim prze-
widywaniom wywołało dyskusję na 
temat skuteczności działań Polskiego 
Towarzystwa Opieki nad Grobami 
Bohaterów we Lwowie i realizującej 
te same obowiązki statutowe Straży 
Mogił Polskich Bohaterów. Zarzucano 
obydwu organizacjom rywalizowanie, 
powielanie swoich zadań i przerost 
społecznictwa. Straż Mogił Polskich 
Bohaterów nie odniosła się do wspo-
mnianych kwestii. Jej zastrzeżenia 
wzbudziła natomiast treść jednej z 
kamiennych tablic umieszczonych 
przy wejściu do kwatery, na której 
było napisane: Cmentarz Obrońców 
Lwowa i Kresów Wschodnich z lat 
1918, 1919 i 1920 r.  Zarzucając 
Towarzystwu dublowanie tej nazwy.
Prezes Straży Mogił Polskich Boha-
terów Wanda Mazanowska tak pisała 
do władz wojewódzkich:

…Pozwalamy sobie, jak naj-
uprzejmiej zauważyć, że […] na 
wspomnianej kwaterze położony jest 
duży kamień z napisem „Cmentarz 
Obrońców Lwowa”, że zatem ten 

Okruchy historii

Zapomniana kwatera obrońców Lwowa 
i kresów Wschodnich z lat 1918 – 1920 
na Cmentarzu Janowskim
Znajdujące się na polu nr 37 cmentarza Janowskiego szczątkowe pozostałości 
kwatery Obrońców Lwowa to echo wydarzeń do jakich doszło we Lwowie 
i Małopolsce Wschodniej w latach 1918 – 1920. Trwająca od 1 do 22 XI 1918 r. 
pierwsza obrona Lwowa, dzięki wytrwałości „zbiorowego” żołnierza, jakim była 
ludność cywilna, oraz odsieczy z kraju, zakończyła się zwycięstwem Polaków. 
Zostało ono jednak okupione poważnymi stratami. Do końca listopada poległy 
lub zmarły z ran 202 osoby. 

Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich przed 
zniszczeniem (fot. Roman Wesołowski)

Tablica informacyjna po pra-
wej stronie wejścia wraz z 
napisem: Tu spoczywa 608 
Obrońców Lwowa i Kresów 
Wschodnich
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napis nie jest tam odpowiedni […]. 
Na tutejszym terenie znajduje się 
tylko jeden Cmentarz Obrońców 
Lwowa na Łyczakowie, dlatego też 
uważamy, że pozostawienie takiego 
napisu na Cmentarzu Janowskim 
będzie wprowadzało zwiedzających 
w błąd, a przy zbiórce na cele kwa-
tery Obrońców Lwowa na Cmentarzu 
Janowskim przez Polskie Towarzy-
stwo Opieki nad Grobami Bohaterów 
nazwa „Cmentarz Obrońców Lwowa” 
również będzie ofi arodawców dez-
orientować. 

Z kolei wątpliwości Urzędu Woje-
wódzkiego wzbudziła także treść dru-
giej tablicy, na której było napisane 
Tu spoczywa 608 Obrońców Lwowa 
i Kresów Wschodnich. 5 VIII 1938 
roku, zgodnie z decyzją Ministerstwa 

projekt przedstawiał siedmiometrowy 
łaciński krzyż wpisany w półkolistą 
ścianę. Znajdujące się w dolnej części 
przypory miały tworzyć rodzaj ołtarza 
polowego przeznaczonego do celów 
sakralnych i na składanie kwiatów 
i wieńców. 

Pomnik miał być wzniesiony z 
funduszów prywatnych. Nadzór nad 
realizacją projektu powierzono inż. 
Stefanowi Miczyńskiemu. Budowę 
ukończono w lipcu 1939 r., tuż przed 
samym wybuchem wojny. Prawdopo-
dobnie pomnik miał być poświęcony 
w czasie dorocznych listopadowych 
uroczystości, czemu jednak przeszko-
dziła wojna i sowiecka okupacja. W 
murze okalającym całość założenia 
umieszczono tablicę pamiątkową 
następującej treści: Bohaterskim 

uczucia patriotyczne. Takimi miej-
scami, gdzie czyniono to w milczeniu 
były cmentarze. 1 listopada były one 
pełne modlących się ludzi, składa-
jących kwiaty i lampiony. Niemcy, w 
przeciwieństwie do Rosjan nie utrud-
niali praktyk religijnych i kultywowania 
pamięci o zmarłych. Po ujawnieniu 
zbrodni popełnionych przez NKWD 
w lwowskich więzieniach, zezwolili 
nawet na manifestacyjne pocho-
wanie ofi ar terroru. Na Cmentarzu 
Janowskim urządzono dla nich 
ogromne dwa masowe groby, w 
których złożono ciała ponad 1800 
pomordowanych. 

W tym samym czasie niemieckie 
władze okupacyjne utworzyły na 
terenie nekropolii janowskiej panteon 
dla poległych na froncie wschodnim 

sowa „ekspatriacja” Polaków spowo-
dowały, że stało się to niemożliwe. 
Sowiecka okupacja zaciążyła na 
losie wielu historycznych i chrześci-
jańskich pamiątek miasta – usuwano 
tablice i pomniki, zamykano kościoły 
i niszczono ich wyposażenie.  Pol-
skie cmentarze wojenne na razie 
oszczędzono, ale stanowiły zbyt wy-
mowne świadectwo polskości, aby 
mogły przetrwać. 

Po tzw. drugiej repatriacji w la-
tach 1956 – 1959, liczba Polaków 
we Lwowie uległa kolejnemu zmniej-
szeniu. Nie było sposobu, aby ci, co 
pozostali, zdołali powstrzymać de-
wastację zachowanych jeszcze pol-
skich nekropolii zagrożonych nie tyl-
ko przez przyrodę, ale także wandali 
i złodziei. Warto jednak wspomnieć 

wykorzystywać dla nowych pochów-
ków. Proces jej niszczenia trwał nie-
przerwanie, aż do 1989 roku. 

Wstępem do rozpoczęcia starań 
o odnowienie polskich pamiątek 
narodowych we Lwowie stało się 
powołanie w 1988 r. Towarzystwa 
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. 
W 1989 r. grupa miejscowych Po-
laków na czele z Włodzimierzem 
Popławskim dokonała odgruzowania 
i odśmiecenia kwatery Obrońców 
Lwowa na Cmentarzu Janowskim. 
20 maja tego roku pracownicy fi rmy 
„Energopol” kierowanej przez dyr. 
Józefa Bobrowskiego rozpoczęli 
prace porządkowe na zdewasto-
wanym Cmentarzu Orląt. Miesiąc 
później inżynier Jan Wojciech Win-
gralek uzgodnił ze stroną ukraińską 

Projekt kwatery Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich 1918-1919-1920

Spraw Wewnętrznych, polecił on w 
ciągu trzech tygodni zmienić oba 
napisy na: Żołnierzom polskim z lat 
1918, 1919 i 1920; i Tu spoczywa 608 
Obrońców Ojczyzny. Argumentując 
podano, że nie zostało bezspornie 
ustalone, iż osoby pochowane na 
terenie kwatery zginęły podczas walk 
w obronie miasta. W tej trudnej dla 
siebie sytuacji Towarzystwo zwróciło 
się do wojewody lwowskiego Alfreda 
Biłyka z prośbą o wstrzymanie po-
wyższej decyzji. Odpierając zarzut, 
wskazywało na koszty wykonania 
zarządzenia, jak i na casus Cmen-
tarza Obrońców Lwowa, gdzie także 
część pochowanych nie miała nic 
wspólnego z działaniami wojennymi 
w listopadzie 1918 roku. Ostatecznie 
napisy utrzymano w zatwierdzonej 
wcześniej wersji.

W latach 1937-1938 kontynu-
owano urządzanie kwatery. Dzięki 
subwencji Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych możliwe było obramo-
wanie wszystkich 36 pól mogilnych 
betonem, obudowanie bazaltowymi 
płytami wspólnego grobu 27 niezna-
nych żołnierzy, ustawienie na nim 
tablicy informacyjnej, nakrycie środ-
kowych murów oporowych płytami 
trembowelskimi, zadrzewienie gór-
nego stoku cmentarzyka wierzbami 
i ponowne polakierowanie wszystkich 
krzyży. Rozpisano również konkurs na 
pomnik, który miał stanąć w centralnej 
części cmentarzyka. Wzięli w nim 
udział studenci uczelni politechnicz-
nych ze Lwowa, Warszawy i Gdańska. 
Zwycięzcami okazali się Stanisław 
Kaller i Stanisław Wrzecionek, którzy 
otrzymali pierwszą nagrodę. Ich 

żołnierzom ze wszystkich dzielnic 
Polski, którzy polegli lub zmarli z ran w 
obronie Lwowa i Kresów Wschodnich 
w latach 1918 – 1920, wzniosło ten 
pomnik chwały Polskie Towarzystwo 
Opieki nad Grobami Bohaterów w 
lipcu 1939 roku. To ona mimo burz 
dziejowych, jakich miał wkrótce do-
znać Lwów, dotrwała bez uszczerbku, 
aż do naszych czasów. 

We wrześniu 1939 roku cmentarz 
Janowski znajdował się bezpośred-
nio na linii frontu  i był ostatnią polską 
redutą osłaniającą miasto od strony 
zachodniej. Przez dziesięć dni na 
jego terenie wojsko polskie i oddziały 
Ochotniczej Kompanii Harcerskiej 
toczyły ciężkie walki z nacierającymi 
od strony Zboisk i Janowa żołnie-
rzami niemieckiej 1 Dywizji Górskiej. 
O gwałtowności tamtych zmagań 
świadczą ślady zniszczeń na wielu 
pomnikach i nagrobkach. Niemcom 
udało się dwukrotnie opanować 
teren nekropolii, zostali jednak dość 
szybko z niej wyparci. Z kolei Polacy 
przeprowadzali stąd akcje zaczepne, 
mające na celu zdobycie pobliskich 
wzgórz i otwarcie dla Armii „Małopol-
ska” drogi do miasta. 

Na omawianym odcinku Niemcy 
ponieśli poważne straty. 22 IX 1939 
roku w rękach polskich znajdowały 
się obydwa cmentarze janowskie – 
chrześcijański i żydowski. Jednak 
tego samego dnia dowództwo zdecy-
dowało o przekazaniu Lwowa Armii 
Czerwonej. 

Zarówno w czasie pierwszej 
okupacji sowieckiej, jak i późniejszej 
niemieckiej nie było mowy, aby Polacy 
mogli swobodnie manifestować swe 

żołnierzy Wermachtu i ich słowackich 
sojuszników. Z tej też racji był on 
dość często odwiedzany przez hitle-
rowskich dygnitarzy i nadzorowany 
przez ukraińską policję. Fakt ten spo-
wodował, że poza spektakularnym 
wywieszeniem w dniu 12 XII 1941 
roku nad bramą cmentarną napisu 
„Nur für Deutsche” polskie podziemie 
nigdy nie zorganizowało tutaj żadnej 
patriotycznej akcji. W lipcu 1944 roku 
wzgórze cmentarne zostało obsa-
dzone przez oddziały niemieckie. 
W ramach „Burzy” Armia Krajowa 
podjęła z nimi walkę, niestety ogień 
przeciwnika był zbyt silny i Akowcy 
zmuszeni byli się wycofać.

Zasadniczo okres II wojny świa-
towej kwatera obrońców Lwowa 
przetrwała w stanie niemal nienaru-
szonym. Poważnych uszkodzeń do-
znał jeszcze w 1939 r. pomnik – oł-
tarz, który wymagał pilnego remontu. 
Niestety zgoda mocarstw zachodnich 
na oddanie Lwowa ZSRS i przymu-

Projekt płyty na wspólny grób 27 nieznanych żołnierzy

tych, którzy starali się hamować ten 
proces: Janina Fastnacht, Maria Kla-
mut, Zofi a Panek, Krystyna Panek, 
Wiktoria Mizio, Maria Tereszczak, 
Maria Kotla, Wacław Olszewicz, Zo-
fi a Rogalina-Kotula i inni. Dzięki ich 
wysiłkom kwatera Obrońców Lwowa 
i Kresów Wschodnich na Cmentarzu 
Janowskim utrzymywana była w na-
leżytym porządku. 

W 1971 r. władze miejskie Lwowa 
podjęły decyzję o zniszczeniu wszyst-
kich znajdujących się w tym mieście 
nieradzieckich kwater i cmentarzy 
żołnierskich. Okrutny los spotkał 
Cmentarz Orląt, gdzie przy pomocy 
czołgu zburzono przylegającą do po-
mnika chwały kolumnadę i gąsienica-
mi stratowano groby. Z kolei w kwate-
rze Obrońców Lwowa na  Cmentarzu 
Janowskim wycięto wszystkie stalo-
we krzyże, które użyto jako podkład 
przy budowie dalszego odcinka ulicy 
Wuleckiej. Rozbito także dwie tablice 
informacyjne przed wejściem oraz 
płytę na zbiorowej mogile 27 nie-
znanych żołnierzy. Kwaterę zaczęto 

wejście ekipy ze sprzętem także na 
teren janowskiej nekropolii, gdzie 
zabezpieczono istniejące jeszcze 
pozostałości cmentarzyka.

Niestety do tej pory nie udało się 
jego odnowić. W latach dziewięć-
dziesiątych strona polska akcento-
wała przede wszystkim konieczność 
odbudowy Cmentarza Orląt, który 
stanowił narodową świętość. Liczne 
utrudnienia stwarzane przez władze 
Lwowa sprawiły, że nie podjęto 
równoczesnych starań o odnowienie 
grobów wojskowych na nekropolii 
janowskiej. Historia źle obeszła 
się z bohaterami, którym ślepy los 
lub zwykły przypadek wyznaczył 
za miejsce pochówku właśnie ten 
cmentarz. 

* dr Paweł Naleźniak z kra-
kowskiego oddziału IPN przysłał 
opracowanie o kwaterze Obrońców 
Lwowa na Cmentarzu Janowskim 
w odpowiedzi na apel redakcji KG. 
Drukujemy skróconą wersję nade-
słanego artykułu.

Fragment rozbitej tablicy in-
formacyjnej  znaleziony w 
sąsiedniej kwaterze (fot. Pa-
weł Naleźniak)
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KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
tekst i zdjęcia

Droga do Budapesztu zajęła 15 
godzin. Początek podróży po sto-
sunkowo dobrych drogach polskich, 
następnie przez okropne słowackie 
(czasami miało się wrażenie, że je-
dziemy po polnej drodze), a na ko-
niec – po wspaniałych autostradach 
węgierskich. Ulokowani zostaliśmy 
w Domu Polskim w Budapeszcie.  
Tu czekała niespodzianka – okazuje 
się, że powiedzenie „Polak, Węgier 
– dwa bratanki” dotyczy też Polaków 
ze Lwowa. Teren przekazany Pola-
kom przez władze miasta pod budo-
wę kościoła polskiego w X dzielnicy 
Budapesztu – Kőbányi, poświęcił 
w 1915 roku sufragan archidiecezji 
lwowskiej ks. Władysław Bandurski. 
To właśnie archidiecezja lwowska, 
jej biskupi szczególną opieką ota-
czali Polaków na Węgrzech. Na 
terenie przylegającym do kościoła w 
latach 90. XX wieku został wybudo-
wany Dom Polski, jako dar polskie-
go rządu.

Pierwszego dnia pogoda dla nas, 
zmęczonych długą podróżą, nie 
okazała się łaskawa – lało od sa-
mego rana. Nie odbył się więc pla-
nowany „spacerek” po Budapesz-
cie. Wprawdzie niektórzy, bardziej 
wytrwali i rządni wrażeń, jednak po 
południu wypuścili się na miasto. Za 
to poranek następnego dnia był cał-
kowicie odmienny – ciepły, pogodny, 
słoneczny. Nawet kurtki, wzięte prze-
zornie, pozostały w autokarze. 

Tego dnia zostaliśmy przekazani 
pod opiekę przewodniczki, uroczej 
pani Agaty, która miała nam pokazać 
kolejne atrakcyjne miejsca. Na ten 
dzień przewidziana była wycieczka 
do miejscowości Szentendre (czyli 
po prostu Święty Andrzej). Miejsco-
wość ta leży jakieś 20 km od cen-
trum Budapesztu, ale zajechać tu na 
prawdę warto. Po drodze mijaliśmy 
ruiny rzymskiego miasta, akweduktu 
i teatru – wprawdzie to nie Koloseum, 
ale zawsze wieki tchną z tych kamie-
ni. A co najważniejsze, nie zostało 
to zniszczone, a zachowane tak, że 
nawet akwedukt trafił pomiędzy dwa 
pasma autostrady.

Pierwsza wzmianka o Szenten-
dre pochodzi z roku 1009. Miesz-
kały tu wcześniej też różne ludy, 
bo okolica nadawała się wspaniale 
na zasiedlenie – wyspa na zakolu 
Dunaju i wzgórze otoczone spły-
wającymi z okolicznych gór stru-
mieniami. Rzymianie w I wieku n.e. 
założyli tu obóz wojskowy Ulcisia 
Castra (wilczy zamek). Po odejściu 
Rzymian okolice w IX wieku zasie-
dlili Madziarzy. Nazwa miejscowości 
pochodzi od kościoła św. Andrzeja, 
który jako pierwszy stanął na szczy-
cie wzgórza.

W średniowieczu zaczęli na-
pływać tu Serbowie uchodząc ze 
swojego kraju przed Turkami, a 
później Chorwaci, Niemcy, Słowacy 

oraz Grecy. Z tego okresu pochodzi 
spora część zabytkowej zabudowy 
– barokowe budynki z elementami 
charakterystycznymi dla południo-
wej Europy i prawosławne świątynie. 
W XIX wieku część Serbów zaczęła 
wracać do ojczyzny. Obecnie jest 
to perełka turystyczna, ale i miasto 
artystów, którzy mają tu swoje pra-
cownie. Jednak klimat miasteczka 
oraz jego architektura przyciąga 
głównie turystów. Dla nich są liczne 
sklepiki z upominkami, rękodziełem, 
starociami i naturalnie z rozmaitymi 
wersjami wspaniałego węgierskiego 
Tokaju – bo wiadomo, że „nie masz 
wina nad węgrzyna”. Zmęczony tu-
rysta może odpocząć w mnóstwie 
knajpek, kafejek i lokalików, serwu-
jących dania lokalne. Niektóre są 
ulokowane w zupełnie niespodzie-
wanych miejscach – idzie się ulicz-
ką tak wąską, że trudno byłoby się 
wyminąć dwojgu ludzi, aż tu raptem 
podwórko, dwa stoliki i wspaniałe 
pieczone placuszki według przepisu 
kuchni serbskiej do „konsumpcji na 
miejscu i na wynos”. Trzeba przy-
znać, że ceny tu też były niższe niż 
w Budapeszcie. Jedno, co zaszoko-
wało wycieczkę, to parkomat. Cena 
za postój – 1600 forintów (około 4 
euro) do opłacenia wyłącznie w bi-
lonie. Wprawdzie są monety i po 
200 forintów, ale ile trzeba ich tam 
nawrzucać! Okoliczne lokale nie 
prowadzą wymiany papierowych 
pieniędzy na bilon – radź sobie jak 
umiesz. Ale zawsze są dobrzy lu-
dzie i wspomogą utrudzonych wę-
drowców.

Po Szentendre wracamy do 
Budapesztu (raczej do Budy, bo tak 
nazywa się prawobrzeżna część 
miasta) i zwiedzamy jego najstarszą 
część – starówkę z zamkiem kró-
lewskim. Wita nas tu herb Arpadów 

– kawka z pierścieniem w dziobie, a 
na parapecie podmurowania siedzi 
sobie jej żywa odmiana z frytką – 
pożywniejsze to od złota. Przepych 
architektury na miarę królewską, ale 
dopiero dech zapiera jak ogląda się 
to wszystko podświetlone w nocy z 
drugiego brzegu Dunaju – z Pesz-
tu. Po trzech dniach spędzonych w 
stolicy Węgier widziałem na ulicach 
wiele różnych aut. Jedne w lepszym 
stanie, inne w gorszym; luksusowe li-
muzyny i te „na zakupy”. Jeden jedy-
ny raz zauważyłem tak popularne na 
Ukrainie „jeepy”. No cóż – inny świat, 
inna mentalność, inne wartości.

Niestety ten dzień był ostatnim 
dniem luzu – nazajutrz mieliśmy 
spektakl. Wyjazd o poranku, ma-
newrowanie potężnym autokarem 
po wąskich i zastawionych autami 
uliczkach Budapesztu, wyładowy-
wanie, montaż dekoracji i próba na 
scenie.

Tym razem organizatorzy wy-
najęli dla nas bardzo kameralną 
scenę w hotelu obok gmachu par-
lamentu węgierskiego – w samym 
sercu miasta. Starą XIX wieczną 
budowlę zmodernizowano – mieści 
się tu hotel, a przy okazji przeróbek 
wygospodarowano trzecie piętro na 
pomieszczenia wystawowo-galeryj-
no-teatralne. Idąc amfiladą można 
obejrzeć np. wystawę artystyczną, 
w barku w holu wypić lampkę wina, 
a na zakończenie wylądować we 
współczesnej sali teatralnej. Wspa-
niale wyposażonej i posiadającej 
zaplecze, pozwalające organizować 
tu różne imprezy. Sala rozliczona na 
około 100-150 miejsc, ale można tę 
ilość powiększyć, dostawiając krze-
sła. Na naszym spektaklu krzesła 
dostawiano.

Widzami byli Polacy, mieszka-
jący od lat na Węgrzech – osoby w 

różnym wieku. Publiczność wspa-
niała. Żywiołowo reagowała na tekst 
Mrożka, który ma wiele podtekstów 
i ukrytego sensu. Po spektaklu były 
brawa, owacje, kwiaty dla aktorów. 
I jeszcze jedno, co rzucało się w 
oczy: po spektaklu nikt nie uciekał 
do domu. Ludzie stali w grupkach, 
dyskutowali, rozmawiali, tak, że de-
montując dekoracje musieliśmy prze-
praszać widzów przy wynoszeniu 
rekwizytów. O czym mówiono trud-
no dociec, bo młodzież przeważnie 
rozmawia po węgiersku, starsi – po 
polsku, ale nie wypadało podsłuchi-
wać. Takie odniosłem wrażenie, że 
radzi byli spotkać się przy okazji tej 
imprezy, a po niej trochę porozma-
wiać, podzielić się wrażeniami czy 
po prostu poplotkować. Budapeszt 
jest dość rozległym miastem. Polacy 
zamieszkują różne jego dzielnice, 
a jak nadarzyła się okazja imprezy 
kulturalnej – wszyscy na nią zjechali 
się. Miło było i widzom i aktorom.

Po spektaklu krótki spacer „Bu-
dapeszt by night” i w drogę powrotną 
do Lwowa. Znów wspaniałe autostra-
dy węgierskie, „bezdroża” słowackie 
i dobre polskie drogi. A we Lwowie 
deszcz, wspomnienia i pamiątkowe 
zdjęcia.

Zbigniew chrzanowski, 
reżyser Polskiego Teatru 
Ludowego we Lwowie

Dlaczego właśnie do Bu-
dapesztu?

Budapeszt już po raz trzeci… 
Decyzja o naszym zaproszeniu do 
Budapesztu zapadła w maju w szcze-
gólnym miejscu. Spotkaliśmy się z 
Marią Felföldi 2 maja na dziedzińcu 
Pałacu Prezydenckiego w Warszawie 
przy okazji odebrania nagród pań-
stwowych. Nie widzieliśmy się gdzieś 

od roku i pani Maria zaproponowała 
przyjazd do Budapesztu. Określiła, że 
jesień byłaby najlepszym terminem. 
Wspomniałem te wspaniałe warunki, 
które stwarzano teatrowi podczas 
poprzednich pobytów, wspaniałą 
publiczność, tę atmosferę na spekta-
klach i chętnie przystałem na tę pro-
pozycję. Pobyt w Budapeszcie ma i tę 
dobrą stronę, że organizatorzy mają 
tu nieduży, ale niezwykle przytulny i 
gościnny Dom Polski, gdzie można 
się zatrzymać na te kilka dni. Jest to 
ogromny plus organizacyjny. Wybór 
padł na kolejny raz na sztukę Mroż-
ka – na jedną z naszych ostatnich 
premier: „Na pełnym morzu”. Stało 
się tak z wielu względów. Po pierw-
sze – jest to przedstawienie bardzo 
udane, aktualne, jak wszystkie dzie-
ła Mrożka i dowcipne. Po drugie – 
mam możliwość zaprezentowania 
całego zespołu. Jest to ważne, żeby 
przybyła publiczność zobaczyła jak 
największą ilość wykonawców. „Na 
pełnym morzu” jest spektaklem bar-
dzo prostym w transporcie i insta-
lacji praktycznie na każdej scenie. 
Więc taka decyzja zapadła i poparli 
ją organizatorzy. Bardzo przypadła 
im do gustu nasza poprzednia pro-
pozycja – „Serenada” i „Polowanie” 
tegoż autora.

Tym razem graliśmy na innej 
scenie, bo ta poprzednia, w teatrze 
„Merlin”, zmieniała właścicieli i nie 
działa. Jest to scena w centrum mia-
sta. Jest teatr zawodowy i mam na-
dzieję, że daliśmy z siebie wszystko, 
żeby wypaść jak najlepiej i nie za-
wieść publiczności i organizatorów.

Droga do Budapesztu nie jest ła-
twa, z tego względu, że mamy do po-
konania daleką drogę i trzy granice. 
Jednak poszło nam bardzo sprawnie 
i dotarliśmy szczęśliwie.

Dwa razy były spektakle 
Mrożka, a jaki był pierwszy 
wyjazd do Budapesztu?

Pierwszy wyjazd był wyjazdem 
szczególnym, bo otrzymaliśmy za-
proszenie aby uświetnić naszym wy-
stępem obchody jubileuszu bodajże 
25-lecie Polskiego Towarzystwa Kul-
turalnego na Węgrzech. Było wtedy 
wiele zespołów artystycznych, a my 
w tym programie prezentowaliśmy 
program o Lwowie – Lwów w piosen-
ce, wierszach i skeczach. Był to taki 
program w rodzaju „Pod Wysokim 
Zamkiem”.

Ten nasz wyjazd był bardzo pa-
miętny i dla nas ważny, wzruszający. 
Obecny był na tych uroczystościach 
prezes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” prof. Andrzej Stelmachow-
ski. Po naszym występie określił 
nasz teatr jako „zawodowych wyci-
skaczy łez”, bo potrafiliśmy wzruszyć 
publiczność i jego.

Przy każdej okazji naszego tu 
pobytu nadarza się okazja na zwie-
dzenie tego wspaniałego miasta. 
Wybrzeże Dunaju, wzgórze zamko-
we, mosty, budynek Opery, Pomnik 
Bohaterów, katedra św. Stefana 

Budapeszt po raz trzeci
Polski Teatr Ludowy ze Lwowa po raz trzeci gościł w Budapeszcie. Ponownie 
zaprosiło Teatr Stowarzyszenie Polonia Nova. Tym razem węgierskiej Polonii 
zaprezentowana została sztuka Sławomira Mrożka „Na pełnym morzu”.
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– wszystko to są wspaniałe zabytki 
godne uwagi, wspaniałe miejsca na 
spacery. Wiele z tego już zwiedzi-
liśmy podczas poprzednich wizyt. 
Szkoda, że tego czasu na zwiedza-
nie jest niewiele, ale zawsze korzy-
stamy ile się da. Poprzednim razem 
udało nam się zwiedzić starówkę w 
Koszycach na Słowacji. W tym roku 
odwiedziliśmy malownicze miastecz-
ko Szentendre.

Maria Felföldi – 
prezes Stowarzyszenia 
„Polonia Nova” 
w Budapeszcie

Jak zrodził się pomysł 
sprowadzenia naszego te-
atru po raz kolejny do Bu-
dapesztu?

Spotkaliśmy się z panem Chrza-
nowskim w Warszawie, gdzie obo-
je odbieraliśmy odznaczenia z rąk 
prezydenta Komorowskiego i tam 
zgadaliśmy się, że mogli by do nas 
przyjechać z nowym przedstawie-
niem. W czasie poprzedniej wizyty 

wieku. Większość tej emigracji sta-
nowią kobiety.

czy są jeszcze osoby, 
które emigrowały w 1939 
roku?

Jest jeszcze nieduża ich grupa. 
Są to tzw. „Boglarczycy”. Są to już 
przeważnie ludzie wiekowi i są dla 
nas bardzo ważni, cieszą się ogrom-
nym szacunkiem zarówno z naszej 
strony, jak i z węgierskiej.

czy życie Polaków tu sku-
pia się wokół kościoła czy 
stowarzyszeń kulturalnych?

Jak w każdej Polonii kościół 
jest tym najbardziej integrującym 
elementem. Tam bywa większość z 
nas. Trzeba tu dodać, że mamy duże 
szczęście do proboszczów: w wielu 
przypadkach są oni działaczami kul-
tury. Mamy na Węgrzech trzy duże 
stowarzyszenia – Stowarzyszenie św. 
Wojciecha, Stowarzyszenie im. Bema 
i Polonia Nova.

Nasza organizacja ma świetne 
relacje ze Stowarzyszeniem św. Woj-
ciecha i z nimi organizujemy wspól-
nie wiele imprez.

Maria Felföldi i Zbigniew chrzanowski

czy w innych miastach 
na Węgrzech są fi lie pani 
organizacji?

Na Węgrzech jeszcze nie ma 
oddziałów, ale planujemy otwarcie 
naszej fi lii w Polsce.

W Polsce?
Tak. W ten sposób będziemy 

mieli lepszy kontakt z krajem ojczy-
stym i Polonia Nova stanie się orga-
nizacją międzynarodową.

A we Lwowie?
Jeżeli nas zaprosicie. Dla nas to 

jest idealne rozwiązanie, bo wtedy ła-
twiej się pracuje, organizuje wspólne 
akcje i imprezy i nie ma tak wiele biu-
rokracji i papierków do podpisania.

czy Polonia Nova ma też 
projekty z funduszy euro-
pejskich?

Mamy takie projekty. W tym roku 
wspólnie z polską i czeską organiza-
cjami piszemy wspólny projekt. 

czego będzie dotyczył?
Głównie edukacji młodych ludzi.
Jakie są media polskie 

na Węgrzech?
Mamy dwie gazety i radio pol-

skie.
Radio w eterze czy inter-

netowe?
Radio w eterze. Ma zasięg ogól-

nokrajowy.
A gazety?
Są to wydania ogólnokrajowe: 

kwartalnik wydawany przez Stowa-
rzyszenie im. Bema i miesięcznik 
„Polonia Węgierska” wydawany przez 
samorząd ogólnokrajowy. Pisma te 
cieszą się popularnością, bo przed-
stawiają tematy aktualne dla Polonii 
na Węgrzech.

teatr odniósł ogromny sukces. Za-
leżało nam na tej wizycie. Pan Zby-
szek zaproponował sztukę Mrożka 
„Na pełnym morzu”, premiera której 
dopiero się odbyła. Zaanonsował on 
tę sztukę, jako niezwykle ciekawą, 
aktualną i w interesującej reżyserii. 
Przystałam na to i obecnie jesteśmy 
ciekawi tego przedstawienia.

Jakie zmiany zaszły w 
ostatnim okresie w Stowa-
rzyszeniu?

Nadal kontynuujemy swoją dzia-
łalność. Mamy coraz lepszy kontakt 
z młodymi ludźmi, z Polakami, któ-
rzy urodzili się tu lub niedawno osie-
dlili się na Węgrzech. To właśnie 
dla nich głównie organizujemy ten 
spektakl. 

Jak wygląda życie Polo-
nii na Węgrzech?

W chwili obecnej jesteśmy po 
wyborach samorządowych. Polacy 
na Węgrzech mają prawo wybierania 
lokalnych samorządów. W obecnym 
okresie myślimy jak zrealizować na-
sze przedwyborcze postulaty.

czy Polacy mieszkają 
tu w zwartych grupach czy 
dzielnicach?

W Budapeszcie mieszka nas 
większość. Są takie dzielnice, jak 
np. X, gdzie już tradycyjnie osiedlali 
się Polacy jeszcze po powstaniach. 
Nasi deputowani są w poszczegól-
nych samorządach, a jednocześnie 
tworzą samorząd krajowy mniejszo-
ści polskiej.

Z jakich okresów emi-
gracji są tu Polacy?

Większość z nas to jest emi-
gracja małżeńska z lat 60–70. XX 

ELŻBIETA LEWAK

A tym drugim był monodram „Z 
domu niewoli” według wspomnień 
Beaty Obertyńskiej. Wraz ze mną 
w kierunku Wrocławia jechały Luba 
Lewak i Anna Lewak – by asysto-
wać za kulisami, pełnić obowiązki 
dźwiękowca, a także po ludzku to-
warzyszyć w tej wyprawie. Miałam 
możliwość wystąpić w Opolu dzięki 
zaproszeniu od Krystyny Rostockiej 
z Opola, prezes opolskiego oddziału 
Towarzystwa Naukowo-Społeczno-
Kulturalnego Polonia – Kresy. W tym 
czasie w Opolu odbywały się Opol-
skie Spotkania z Historią i Kulturą 
Kresów, których organizatorem było 
właśnie to Towarzystwo. Monodram 
był wystawiany w ramach imprez in-
augurujących spotkania.

Brak odpowiedniej kwoty na 
pokrycie kosztów przejazdów miał 
uniemożliwić mi dotarcie do Opola, 
ale pomocną dłoń wyciągnęli staro-
sta kluczborski Piotr Pośpiech oraz 
Jan Chuchrowski z Zakładu Kamie-
niarskiego „Chuchrowski” w Bąko-
wie – zgodzili się dofi nansować mój 
przyjazd, warunkiem było zagranie 
spektaklu również w ich miejscowo-
ści. Znaczącą rolę w ustalaniu tego 
rozwiązania odegrała Jadwiga Czer-
kas-Chuchrowska, która podjęła się 
załatwienia spraw organizacyjnych w 
Kluczborku. A więc stało się! Jednego 
dnia zagrałam monodram dwa razy.

W Muzeum Śląska Opolskiego 
pracowałam nad przygotowaniem 
sceny wraz z pracownikami tej pla-
cówki. Jestem im bardzo wdzięczna 

za uczynność i wsparcie. Pracy było 
dużo, czas przeznaczony na próbę 
zszedł nam na ustawianiu świateł 
i próbie dźwięku, ale i tak wszystko 
się pięknie udało. Widownia była 
wzruszona, jak i ja, gdy znów gra-
łam dla osób pamiętających czasy II 
wojny światowej.

Nie miałam niestety czasu na 
dłuższy pobyt w tym pięknym miej-
scu. Wracałam do Kluczborka, by w 
salce przy kościele pw. Najświętsze-
go Serca Jezusowego odbyć ostat-
nie próby przed rozpoczynającym się 
niebawem kolejnym spektaklem. W 
przygotowaniach pomagali mi hm. 
Piotr Rewienko i dh Adam Ziembo-
wicz z 122 Kluczborskiej Drużyny 
Harcerzy „Tornado” im. Andrzeja 
Romockiego ps. Morro. Na widowni 
znaleźli się harcerze ZHR Kluczbork 
– ci młodsi i ci starsi – jak również 
mieszkańcy Kluczborka. Moje oba-
wy,czy młodzież wytrwa w skupieniu 

do końca spektaklu, były niepotrzeb-
ne. Najwidoczniej Beata Obertyńska 
potrafi  przekonać do siebie i najstar-
szych, i najmłodszych, gdyż po raz 
kolejny przez godzinę na widowni 
było cicho jak makiem zasiał.

Po uściskach, gratulacjach, po-
dziękowaniach (mam tu na myśli 
moje podziękowania, które kiero-
wałam do pani Jadwigi Czerkas, 
starosty kluczborskiego pana Piotra 
Pośpiecha, dyrekcji Zakładu Kamie-
niarskiego „Chuchrowski” w Bąko-
wie, proboszcza parafi i ks. Huberta 
Czerni, kapelana ks. Pawła Micha-
lewskiego oraz Anny i Kazimierza 
Ziembowiczów, którzy naszą trójkę 
przyjęli pod swój dach) nadszedł 
czas powrotu.

To była niesamowita – i teatralna, 
i życiowa – przygoda. Jestem z ca-
łego serca wdzięczna organizatorom 
i wszystkim uczynnym ludziom, bez 
których ten wyjazd by się nie udał.

List z Dolnego Śląska 
Jak na zdolny zespół przystało, Polski Teatr Ludowy ze Lwo-
wa grał w październiku w dwóch miejscach jednocześnie. Czy 
złamaliśmy prawa fi zyki? Wcale nie. Otóż gdy do Budapesztu 
ruszył jeden tytuł, drugi – mknął na Dolny Śląsk.

Autorka po spektaklu w Opolu – z Krystyną Rostocką

Z harcerzami ZHR Kluczbork i księdzem kapelanem

Drodzy Przyjaciele, z myślą o 
Was, uruchomiliśmy wyjątkowy pro-
jekt – „Kurier Galicyjski TV”. 
Nowe spojrzenie na zwy-
czajne wydarzenia.

Są to krótkie fi lmy, które poka-
zują najciekawsze wydarzenia ze 
Lwowa i całej zachodniej Ukrainy. 
Zawsze obiektywne, zawsze praw-
dziwe, zawsze na czasie. 

Prezentujemy też cykl reportaży 
„Nieznana Galicja”. A także wiele in-
nych ciekawych tematów.
Subskrybujcie nasz kanał: 
Kurier Galicyjski 
na YouTube 

Zapraszamy do telewizji kuriera galicyjskiego

(www.youtube.com/user/
KurierGalicyjski) 
i pierwsi dowiadujcie się o nowych 
filmach.

Bądźcie z nami i nie przegapcie kolej-
nych odcinków „Kurier Galicyjski TV”. 

Do zobaczenia na: 
www.kuriergalicyjski.com
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JERZY SZcZEŚNIAK

W niedzielę, 13 lipca 1941 r. ewa-
kuowane z tzw. Zachodniej Ukrainy, 
gnane przez konwojentów kolumny 
polskich jeńców pochodzących z róż-
nych punktów obozowych dotarły do 
rejonu miejscowości Krywoszyjinci. 
Dzień po dniu mające za cel Kijów 
oddziały niemieckiej 1 Grupy Pancer-
nej gen. płk. von Kleista, wykorzystu-
jąc luki w obronie Sowietów, podąża-
ły nieomal w ślad za nimi. Każdego 
dnia, budząc zaniepokojenie i cieka-
wość mieszkańców dotychczas ci-
chej wioski, wiodącą przez nią drogą 
przewalały się uchodzący na wschód 
cywile, transporty z ewakuowanymi 
dobrami, zmierzający do i od frontu 
żołnierze RKKA, a wreszcie pędzeni 
pod bronią więźniowie oraz jeńcy. 

Mieszkańcy wsi: Antonina Ma-
kariwna Lewczuk, Olha Demianiwna 
Stohnij i Wasyl Iwanowycz Łyszczuk 
wspominają, że licząca według ich 
oceny trzy tysiące ludzi kolumna je-
niecka rozciągała się na przestrze-
ni blisko kilometra. Otoczeni przez 
konwój mężczyźni szli ustawieni po 
ośmiu – dziewięciu w jednym rzędzie. 
Ich ubrania były brudne i zniszczo-
ne, niektórzy mieli na sobie rzeczy 
cywilne, część nie posiadała butów. 
Odmienny kolor i krój mundurów oraz 
dostrzeżone guziki z polskim godłem 
upewniły obserwatorów, iż mają do 
czynienia z Polakami. 

Wkrótce po przejściu przez wio-
skę maszerujący zatrzymali się na 
odpoczynek. Świadkowie podają, iż 
umęczeni ludzie rozsiedli się na zie-
mi, po obu stronach drogi. Według 
sporządzonego po mających nastą-
pić wkrótce wydarzeniach zapisu w 
sowieckim raporcie wszystko to mu-
siało dziać się około godziny 13:40.

„Nagle – w ślad za mieszkań-
cami podaje nastoletnia autorka za-
mieszczonego w Wisnyku Skwyrsz-
czyny (nr 43, lipiec 2011 r.) Anna 
Hawryluk – na horyzoncie pojawiła 
się ciemna plama, która poczęła 
przybliżać się z hałasem. Był to sa-
molot z czarnymi krzyżami na skrzy-
dłach. Przeleciał bardzo nisko, tuż 
nad głowami więźniów. Po chwili za-
wrócił i ruszył ponownie w kierunku 
kolumny. Tym razem, żeby zaatako-
wać. Ponieważ wokół była tylko pu-
sta przestrzeń nikt nie uciekał. Sa-
molot atakował dopóki nie skończy-
ła mu się amunicja. (...) W miejscu, 
w którym dotąd siedzieli jeńcy była 
„krwawa jatka”. Wszędzie słychać 
było jęki rannych”. W odróżnieniu 
od przytoczonej opowieści jenieckie 
relacje, mówią, że kolumnę nie tylko 
ostrzelano, ale również obrzucono 
granatami. Jeden z sowieckich ra-
portów dopowiada również, że ata-
kujących samolotów było więcej.

Najwyraźniej z powodu nieobec-
ności na miejscu wydarzeń w rela-

Okruchy historii

cjach mieszkańców próżno szukać 
potwierdzenia dla wersji jenieckiej, 
która podaje, iż podczas nalotu 
konwojenci nie pozwolili zejść im z 
drogi i rozproszyć się (ludzie, którzy 
w panice naruszali ten zakaz, padli 
ofiarami prowadzonego przez kon-
wój ostrzału). Brak w nich również 
wzmianki o tym, że rannych nie było 
czym opatrywać, a wszelkich prób 
udzielenia pomocy przez współto-
warzyszy, zabraniano, szydząc przy 
tym z ofiar.

Docierające do wioski odgłosy 
strzałów, którym towarzyszyły krzyki 
i jęki ludzi, rodziły wiele domysłów. 
Pełniejszej wiedzy o tym, co się 
stało, nabrano dopiero wtedy, gdy 
do znajdującej się na początku wsi 
studni podjechała sowiecka sanitar-
ka. Czerpiący zeń wodę oficer, kie-
rowca oraz pielęgniarka rozmawiali 
ze sobą w podnieceniu. Słyszano 
wyraźnie, jak mówili, iż w nalocie zgi-
nęło sześćdziesiąt osób, a jeszcze 
więcej zostało rannych. Jak zawsze 
w podobnych sytuacjach, kierowani 
ciekawością wiejscy chłopcy chcieli 
zobaczyć wszystko na własne oczy. 
Planowali podejść bliżej, przepędził 
ich jednak jeden z konwojentów, mó-
wiąc, że nie jest to widok dla dzieci. 
Wykazujący 46 zabitych oraz 208 
rannych sowiecki raport nie pozo-
stawia wątpliwości, że rezultaty nie-
mieckiego nalotu musiały być rze-
czywiście straszne, a towarzyszące 
im widoki porażające.

Z relacji mieszkańców Kriwoszij-
niec wynika, że jenieckiej kolumny 
dłużej nie wstrzymywano. Po jako 
takim jej uporządkowaniu ludzi popę-
dzono rychło w dalszą drogę. Pozo-
stawione ciała zabitych miały zostać 
pochowane we wspólnym grobie 
przez trzech miejscowych: Mykołę 
Sydorowycza Hewczuka, Demiana 
Honczaruka oraz Makara Hnatowy-
cza Woznyja. Wszyscy oni, ze wzglę-
du na wiek, nie podlegali ogłoszonej 
po wybuchu wojny mobilizacji i dzięki 
temu pozostali na miejscu. 

Zważywszy na zapisy poczynio-
ne w relacjach jeńców (którzy podają 
m.in., że byli świadkami pochówku, a 
nawet brali w nim czynny udział), licz-
bę zabitych oraz domniemany wiek 
oraz kondycję wymienionych, powyż-
sza informacja wydaje się być nieści-
słą. Przypuszczalnie ludzie ci naka-
zem konwojentów zostali po prostu 
dołączeni do Polaków dla skrócenia 
czasu trwania czynności związanych 
z pochówkiem zabitych. Zarówno 

tom sprowadzić ciężarówki, którymi 
przewieziono ich do Skwiry. 

Po przybyciu transportu do mia-
sta ludzi tych rozmieszczono przy-
puszczalnie w dwóch lokalizacjach: 
skwirskim szpitalu rejonowym oraz 
w improwizowanym szpitalu zorgani-
zowanym w zabudowaniach byłego 
sierocińca. Z braku podstawowych 
środków medycznych zatrudnieni w 
drugim z nich lekarze nie mogli wiele 
pomóc. Zapewne z tej też przyczyny 

zmarłych pochówki te odbywały się 
najwyraźniej w kilku miejscach: na 
placu przy szpitalu rejonowym, przy 
kościele katolickim lub/i najwyraź-
niej sąsiadującym z nim cmentarzu 
parafialnym. 

Sporządzenie listy zmarłych w 
Skwirze na podstawie wyłącznie 
znanych aktualnie relacji oraz wspo-
mnianego zestawienia PCK jest 
zadaniem niemożliwym do wykona-
nia. Trudno w oparciu o nie dociec 
nawet, na ile relacje te mogą być 
kompletne.  

Będące najbardziej obszernym 
świadectwem zestawienie wymienia 
w odniesieniu do Skwiry ośmiu lu-
dzi, którzy mieli umrzeć na miejscu z 
odniesionych ran. Liczba ta jest toż-
sama z występującą w opisującym 
ewakuację dokumencie sowieckim. 
Ponieważ sowiecka informacja odno-
si się jednak wyłącznie do 13 lipca, a 
przynajmniej niektórzy z pośród niżej 
wymienionych, według świadków, 
mieli umrzeć dopiero w kolejnych 
dniach, zbieżność ta wygląda na 
przypadkową.

1) Firlej z Warszawy
2) Jan lub Franciszek Kucharski z 
Warszawy
3) Walery Maślanka z Soboniowic
4) Adolf Skubisz z Sosnowca
5) Wacław Statiwo z Turka
6) Marian Stefaniak z Warszawy 
7) Stefan Synowiec z Krakowa
8) Stefan Szczur z Zagorzyc

Informacje pozyskane od rodzin 
zmarłych dają możliwość pełnej 
identyfikacji oraz bliższego pozna-
nia losów dwóch z pośród wyżej 
wymienionych osób – Stanisława 
Firleja oraz Mariana Stefaniaka.

Stanisław Firlej, syn Franciszka, 
urodził się w dniu 4 kwietnia 1907 r., 
w Podgórzu, mieście, które wraz z 
całą gminą kilka lat później wcielo-
no, jako dzielnicę, do obszaru Kra-
kowa. Po wieńczącej czas nauki w 
gimnazjum maturze znalazł zatrud-
nienie w Spółce Akcyjnej Fabryki 
Portland-Cementu „Szczakowa”, w 
latach bezpośrednio poprzedzają-
cych wybuch wojny pracował jako 
urzędnik kolejowy, na stacji Tuchów 
(pow. Tarnów). W roku 1936 zawarł 
związek małżeński z Zofią z domu 
Obnowską, z którą miał dwie córki: 
urodzoną w tym samym roku Danutę 
oraz młodszą od niej o dwa lata Kry-
stynę. We wzruszających słowach 
Danuta Kotowska – Firlej wspomina, 
iż ojciec był „człowiekiem kochają-
cym wszystkich”, niezwykle serdecz-
nym, utrzymującym żywe kontakty z 
całą rodziną, w tym z licznym rodzeń-
stwem swojej żony.

Marian Stefaniak, syn Stanisła-
wa, urodził się w dniu 19 czerwca 
1910 r. w Górach Karwackich, nie-
wielkiej wsi zlokalizowanej w pobliżu 

gdzie są mogiły z dawnych lat?
W świadomości Polaków zagadnienie o polskich jeńcach wojennych, więzionych 
przez Sowietów po 17 września 1939 roku, funkcjonuje wyłącznie w kontekście 
zbrodni katyńskiej. całkowitemu zapomnieniu uległ los blisko 30 tysięcy jeńców, 
którzy trafili do obozów pracy NKWD. Ich często w żaden sposób nieoznaczo-
ne i zaniedbane mogiły znaczą tragiczny szlak czerwcowej (1941) ewakuacji na 
wschód.

Kriwoszyjinci, mogiła zbiorowa (zdjęcie ze zbiorów ROPWiM)

Zofia Obnowska i Stanisław Firlej, zdjęcie ślubne, 1936 
rok (ze zbiorów Danuty Kotowskiej-Firlej)

mieszkańcy jak i jeńcy zgodnie poda-
ją, że pochówek ofiar odbył się z peł-
nym poszanowaniem dla zmarłych. 
Ich zwłok nie wrzucano do wykopa-
nego dołu w sposób chaotyczny, ale 
delikatnie i ostrożnie w nim układano. 
Dwóch zabitych konwojentów pocho-
wano oddzielnie, gdzieś w pobliżu. 

Jeńcy, którzy odnieśli lżejsze 
rany, zostali dołączeni do pozo-
stałych i pognani wraz z nimi dalej. 
Sporządzony blisko trzydzieści lat po 
opisywanych tu wydarzeniach przez 
byłego jeńca Stanisława Menesiaka 
zapis podaje, że nastąpiło to jednak 
nie od razu, a po upływie przynaj-
mniej kilku godzin, przed nastaniem 
wieczoru. Menesiak wspomina rów-
nież, że pozostawionych na miejscu 
ciężej rannych umieszczono począt-
kowo w pobliskim obozie. Dopiero po 
zachodzie słońca udało się Sowie-

jeszcze w dniu 13 lipca na miejscu 
zmarło ośmiu jeńców. Ponieważ 
Skwira była w tym czasie miastem 
przyfrontowym, pozbawionym wła-
dzy i pozostawionym samemu sobie, 
jakiejkolwiek szansy na polepszenie 
warunków nie było. Chociaż już na-
stępnego dnia w mieście pojawili 
się Niemcy, zmiana „opiekunów” nie 
wpłynęła w żaden sposób na poło-
żenie rannych. Dopiero po jakimś 
czasie, prawdopodobnie wszystkich 
jeńców ewakuowano w końcu na za-
chód, do Równego. 

Z dostępnych relacji byłych jeń-
ców wynika, że w poprzedzającym 
opuszczenie Skwiry okresie grzeba-
niem zmarłych kolegów zajmowali 
się sami. Według przekazanego we 
wrześniu 1941 roku PCK zestawie-
nia oraz wspomnień ludzi, którzy 
kontaktowali się później z rodzinami 
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Przasnysza. Dzięki zapobiegliwości 
ojca i wsparciu krewnych wraz z bra-
tem opuścił rodzinne strony, aby zdo-
być wykształcenie. W chwili wybuchu 
wojny zamieszkiwał w Warszawie. 
Będąc absolwentem prestiżowego 
Wydziału Elektrycznego Państwo-
wej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn 
i Elektrotechniki im. H. Wawelberga 
i S. Rotwanda od blisko dziesięciu 
lat pracował wówczas w warszaw-
skich Tramwajach Miejskich. Żonaty 
z Heleną z domu Łakomską miał 
jedno dziecko – urodzoną w roku 
1938 córkę Ewę.

O ich udziale w działaniach 
wojennych 1939 roku oraz okolicz-
nościach dostania się do niewoli 
sowieckiej w zasadzie nic nie wia-
domo. Według przytaczanych przez 
członków rodzin informacji po wy-
buchu wojny, mający za sobą kurs 
w Centrum Wyszkolenia Łączności 
w Zegrzu, Marian Stefaniak miał 
zgłosić się do wojska na ochotnika, 
Stanisław Firlej walczył natomiast 
w rejonie Modlina. Jako zwiadow-
ca wykazał się męstwem, za które 
odznaczono go Krzyżem Walecz-
nych. Zatrzymany w nieznanej lo-
kalizacji przez Sowietów przebywał 
następnie w obozach w Równem, 
Hoszczy, Zborowie oraz w Brodach. 
Przez cały okres niewoli, kiedy tylko 
było to możliwe, słał do ukochanej 
żony i dzieci pełne troski karty oraz 
obszerne, zapisane drobnym macz-
kiem, listy. Będąc człowiekiem głę-
boko religijnym wierzył, iż dzięki bo-
skiemu wsparciu przetrwa wszystko 
i wróci do nich.

W dniu 10 marca 1968 roku na 
przedostatniej stronie warszawsko-
wrocławskiego Tygodnika Katolików 
ukazała się niewielka objętościowo 
wzmianka zatytułowana „Okoliczno-
ści śmierci Stanisława Firleja”:

„W lipcu 1941 r. w mieście Skwi-
ra na terenie ZSRR byłem świad-
kiem śmierci na skutek ran odnie-
sionych podczas bombardowania 
żołnierza WP Stanisława Firleja ur. 
1907 r. Wraz z kolegą pochowali-
śmy go w tym miasteczku. 

Może żyje ktoś z rodziny i nie 
wie co się z nim stało”.

Zainspirowany przez ukazujące 
się cyklicznie na łamach tygodnika 
podobne ogłoszenia Stanisław Me-
nesiak uznał, że spełni w ten sposób 
powinność wobec rodziny zmarłego. 
Będąc sowieckim jeńcem przeszedł 
on przez obozy pracy w Żytyniu, 
Hoszczy, Ostrej Górze, Mościskach, 
Kamionce Strumiłowej i Podwołoczy-
skach. Z Firlejem zetknął się jednak 
dopiero w lipcu 1941 roku, w Skwi-
rze, w ściśle określonych okoliczno-
ściach. Ten wydawałoby się skazany 
na niepowodzenie szlachetny ludzki 
gest już kilka dni później zaowocował 
korespondencją z żoną Stanisława 
Firleja, Zofi ą oraz jej siostrą. Przywo-
łując w pamięci wydarzenia sprzed 
blisko trzydziestu lat, Menesiak napi-
sał wówczas m.in.:

„(…) W odpowiedzi na Pani list 
podaję kilka szczegółów dotyczą-
cych p. Stanisława Firleja. Niestety 
niewiele mogę o nim napisać. Około 
29 VI 1941 grupa jeńców polskich w 
liczbie około 2 tysięcy wyruszyła z 
Wołoczysk w głąb Rosji. Gdy doszli-
śmy pod Skwirę cała kolumna zosta-
ła zbombardowana przez samoloty 
niemieckie. Kilkudziesięciu jeńców 
zostało zabitych i około 350 rannych. 
Niektórzy ciężej ranni zmarli. Między 

innymi Stanisław Firlej. Zaznaczam, 
ze przed śmiercią nie znałem go, nie 
był ze mną w żadnym obozie jeniec-
kim. W trzy dni po zbombardowaniu 
wkroczyli do Skwiry Niemcy i mnie 
przypadło pochować owego Firleja. 
Od kolegów dowiedziałem się, że 
pochowany jest Stanisławem Firle-
jem, że prawdopodobnie pochodzi 
z Warszawy i że urodził się w 1907 
r. Od siebie mogę jedynie dodać, że 
był on dość wysoki – około 170 cm. 
Pochowaliśmy go na łączce, owi-

dym razie byłem tam tylko tydzień 
a później wywieziono nas do Rów-
nego. Przed wyjazdem ja jednak z 
kolegą moim go chowałem i wtedy 
właśnie ktoś mówił, że nazywa się 
Stanisław Firlej, rok urodzenia 1907, 
a dnia i miesiąca nie pamiętam, ale 
wiem, że na tablicy było napisane. 
Owinięty był w prześcieradło i w 
koc, ja jeszcze wszedłem do grobu, 
żeby szczelnie wszystko zakryć. O 
ile sobie przypominam to był dość 
wysoki. (…)”. Informacje te, na co 
wskazuje dalsza korespondencja, 
nie zdołały rozwiać wątpliwości Zofi i 
Firlej, która nadal biła się z myśla-
mi, czy na pewno wzmiankowanym 
przez Menesiaka zmarłym, był jej 
ukochany mąż.

Blisko ćwierć wieku wcześniej, w 
marcu 1942 roku, Kierowniczka Biu-
ra Informacyjnego PCK udzielająca 
odpowiedzi żonie drugiego ze zmar-
łych, Mariana Stefaniaka, napisała, 
iż mąż jej „(…) zmarł dnia 14 lipca 
1941 roku w szpitalu w Skwirze, na 
skutek odniesionych ran w czasie 
nalotu lotniczego na prowadzony 
transport jeńców polskich. Pocho-
wany został na cmentarzu w Skwi-
rze, woj. Kijowskie, koło kościoła, po 
lewej stronie, mogiła 1, oznaczona 
krzyżem”.

Przeglądając zachowaną kore-
spondencję rodzinną okazuje się, 
że o dacie i okolicznościach śmierci 
swego męża Helena Stefaniak do-
wiedziała się już blisko rok wcześniej. 
Zaświadcza o tym jej poruszający list 
adresowany do brata zmarłego.  

„(…) Smutne w tym roku mamy 
Zaduszki. Wczoraj dowiedziałam 
się, że Marian nie żyje już od dn. 14 
– lipca 41 r. Piszę ten list do Ciebie, 
bo nie wiem jak matka i ojciec prze-
niosą tę straszną wiadomość. Dla 
mnie już wszystko umarło razem z 
nim, chora jestem i ta wiadomość 
pogorszyła tylko moje zdrowie. Mnie 
też już nie wiele, więc pamiętajcie, 
że Ewą trzeba się opiekować nie 
zapominajcie o tym nigdy.

Szczegółów dokładnie nie znam, 
bo ten pan, który o tym mówił był u 
ojca nie u mnie, a ja narazie siły nie 
mam iść i pytać go o wszystko, aż się 
trochę uspokoję. Wiem tylko tyle, że 
oni byli pędzeni przez bolszewików 
szosą i obstawieni ze wszystkich 
stron zbrojnymi bolszewikami, nad-
leciały samoloty niemieckie i myśląc, 
że to bolszewicy, bo jeńców było 
koło 15.000, zaczęły rzucać bomby 
i ostrzeliwać. Marjan dostał w obie 
nogi, rękę i głowę. Ten, który mnie 
zawiadomił był jego serdecznym ko-
legą opiekował się nim w szpitalu, bo 
i sam był ranny w rękę. Stało to się 
13 lipca a 14 już nie żył, pochowali 
go tam ten kolega i drugi, który ma 
obrączkę i drobiazgi różne dla mnie. 
Pochowali go koło kościoła w znacz-
nym miejscu i zaopiekowała się tym 
grobem jakaś Polka. Podobno to 
jest w głębi rosyjskiej Ukrainy w 
miejscowości Skwirze.

Więcej nie mogę pisać. (…) I po-
wiedz rodzicom, że choć Marjan nie 
żyje oni mi są zawsze bliscy, a nawet, 
bliżsi.

Nie chcieliśmy żeby zginął i on 
nie musiał iść na wojnę widocznie 
taką musiał mieć śmierć. Tylko to 
tak daleko pochowany. Pomódlcie 
się za niego. (…)”.

Jaki mógł być zatem cel jej 
dalszych dociekań? Może z jakiejś 

przyczyny do spotkania ze wspo-
mnianym kolegą przechowującym 
pamiątki po mężu nie doszło? Może 
liczyła nadal, że zmarłym nie był 
jednak jej mąż? A może po prostu 
pragnęła ustalić dokładne położenie 
jego grobu? Dzisiaj już się, niestety, 
tego nie dowiemy. Anna Hawryluk 
podaje w swoim artykule, że zbioro-
wa mogiła Polaków „nie została za-
pomniana. „Wdowy, po tych, którzy 
zginęli w czasie wojny lub przepadli 
bez wieści przychodzą na nią, aby 

zów przydrożnych kapliczek, mogiły 
stoi niewielka ławeczka. To właśnie 
na niej muszą przysiadać wraz z 
dziećmi i wnukami wspomniane ko-
biety. Dobrze, że jest ktoś, kto dba o 
grób i odwiedza to miejsce.

W roku 2012, wkrótce po ujaw-
nieniu domniemanej lokalizacji mo-
giły, informację o niej przekazałem 
ROPWIM. Jakiś czas potem na 
miejsce udał się pracownik polskie-
go konsulatu, który potwierdził jej 
istnienie. Z lokalnymi władzami prze-

Karta pocztowa adresowana do żony, wysłana przez Stani-
sława Firleja w dniu 20 kwietnia 1941 roku, obóz Zborów

Marian Stefaniak (zdjęcie ze 
zbiorów Michała Pawlaka)

niętego w prześcieradło i koc. Na 
mogile utknęliśmy krzyż, na którym 
napisaliśmy imię i nazwisko. Chował 
go ze mną znajomy z mojej miejsco-
wości (…)”.

Wkrótce po wysłaniu powyż-
szego listu do drzwi wrocławskiego 
mieszkania Menesiaka zapukała 
siostra Zofi i Firlej. Na skutek zbiegu 
okoliczności do spotkania jednak 
nie doszło. Chcąc upewnić się, że 
nie ma mowy o pomyłce, na miejscu 
pozostawiła przedwojenną fotografi ę 
szwagra. W kolejnym liście adreso-
wanym do żony Stanisława Firleja 
Menesiak, który w ciągu kilkunastu 
dni, najwyraźniej poruszony, musiał 
wielokrotnie powracać w myślach do 
lipcowych wydarzeń, przekazał jej 
nieco obszerniejszy opis. Niestety, 
wzmiankowany przez niego znajomy, 
u którego poszukiwał pomocy, nie 
zdołał przypomnieć sobie żadnych 
dodatkowych szczegółów.

„(…) Po napadzie Niemców na 
Rosję prowadzono nas w głąb Rosji 
przez Płoskirów, Żytomierz i jakieś 3 
km przed Skwirą niemiecki samolot 
zbombardował nas wiązkami grana-
tów i  z karabinów maszynowych. 
Wielu poniosło śmierć na miejscu a 
około 350 zostało rannych. W pierw-
szej chwili powstało wielkie zamie-
szanie, zdrowi i lżej ranni rozbiegli 
się żeby się gdzieś schować, bo 
samolot krążył. Później pod wieczór 
zdrowi pomaszerowali dalej (…). 
Nas rannych (bo i ja byłem ranny) 
pozbierali, poznosili do pobliskie-
go [wyraz nieczytelny: łagieru?] a 
wieczorem przyjechały samochody 
rosyjskie i podwiozły nas do Skwiry, 
gdzie nas umieszczono w trzech bu-
dynkach byłego sierocińca.

Opieki lekarskiej nie było, bo cho-
ciaż był lekarz, ale nie miał żadnych 
opatrunków itp. rzeczy.

W miasteczku była zupełna dez-
organizacja, gdyż wszystkie władze 
pouciekały ze względu na bliski front. 
Po trzech dniach wkroczyli Niemcy, 
ale też rannym wielkiej pomocy nie 
udzielili. 

Nie przypominam sobie po ilu 
dniach zmarł Stanisław Firlej na sku-
tek gangreny w nodze, bo ja w każ-

opłakiwać niewinne ofi ary: obcych 
ludzi, czyichś synów. Może gdzieś 
w dalekim kraju na groby ich bliskich 
tak samo ktoś przychodzi”.

Otoczony białym drewnianym 
płotkiem z furteczką, porośnięty bar-
winkiem grób, położony jest po lewej 
stronie, patrząc w kierunku Skwiry, 
drogi wśród drzew, na skraju upraw-
nego pola. Od zabudowań wioski 
dzieli go odległość około trzystu 
metrów. W jakimś czasie ustawiono 
na nim krzyż, który poświęcił prawo-
sławny duchowny. Obok, wzorem 
znanych także i z polskich krajobra-

prowadzono wstępne rozmowy ma-
jące na celu wybadanie nastawienia 
do projektu ewentualnego przeba-
dania mogiły i upamiętnienia pole-
głych. Niestety, do chwili obecnej 
nie zostało to zrobione. W dalszym 
ciągu szczątki pogrzebanych tam 
ludzi oczekują na ekshumację, która 
umożliwiłaby określenie ich liczby (a 
może nawet tożsamości poległych) 
i godny pochówek. Na odszukanie, 
przeprowadzenie badań i upamięt-
nienie czekają również pochówki 
żołnierzy zmarłych z ran w pobliskiej 
Skwirze.

ZAPRASZA do Studium Tańców Polskich, założonego 
przy PZPiT „LWOWIAcY”, dzieci i młodzież w grupach 

wiekowych 5–8 lat, 8–12 lat, 12–15 lat 
oraz do starszej grupy zespołu

Próby zespołu odbywają się w szkole nr 10 we wtorki i czwartki, w godzi-
nach od 18:00 do 21:00. Zgłoszenia przyjmujemy podczas prób zespołu lub 
na telefon: 0-677-982-315 bądź: 233-05-70, a także udzielamy fachowych rad 
w dziedzinie polskiego tańca i strojów ludowych.

prezes LMDMSO Stanisław Durys,
kierownik artystyczny PZPiT „Lwowiacy”

POLSkI ZESPół PIEŚNI I TAńCA „LWOWIACy” 

Zwracamy się z prośbą do 
wszystkich osób, które posiadają 
informacje na temat pochówków na 
Cmentarzu Janowskim we Lwowie o 
nadsyłanie wspomnień i materiałów 
dotyczących jego historii oraz krót-
kich biogramów pochowanych na 
nim osób.

Apel w sprawie 
Cmentarza Janowskiego

Prosimy o kontakt drogą mailo-
wą: prof. Ryszard Tomczyk – rtom-
czyk10@wp.pl, dr Barbara Patle-
wicz – barpat@wp.pl lub pisemnie 
na adres: Zakład Badań i Analiz 
Wschodnich, Uniwersytet Szcze-
ciński, ul. Krakowska 71-79, 71-017 
Szczecin.

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 poświęcic czas dwa razy w 
tygodniu na próby (2 godz.), to nauczysz się pięknego repertuaru z chórali-
styki polskiej (i nie tylko). Jeśli jesteś młody i dysponujesz zapałem do nauki, 
to skuteczne nowoczesne pliki dzwiękowe pomogą szybko przyswoić tobie 
partie głosowe. 

SKORZYSTAJ Z ZAPROSZENIA!
Edward Kuc tel.: 0665306908

Zapraszamy chętnych do śpiewania 
w polskim chórze mieszanym „ECHO”
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W 10 rozdziałach poszczególni 
autorzy podejmują wybrane zagad-
nienia związane z dyscyplinami 
naukowymi i krajami wchodzącymi 
w skład Austro-Węgier. Wśród tery-
toriów wchodzących w skład Austro-
Węgier osobno omówione zostały 
kwestie dotyczące Austrii, Węgier 
i Czech. Zabrakło za to osobnego 
rozdziału poświęconego Galicji, z 
czego wynikają także pewne braki 
przedstawionej publikacji. 

W rozdziale wstępnym autorzy 
akcentują pogląd głoszący, że kwe-
stie rozwoju nauki były powiązane 
z napięciami politycznymi, stwarza-
jącymi sytuację, iż problemy natury 
naukowej stawały się problemami 
politycznymi. Myśl przewodnia roz-
działu – a także całej książki – zwra-
ca uwagę na to, że wszelkie nauko-
we i edukacyjne instytucje – szkoły, 
uniwersytety, jak i media, stawały się 
narzędziami kreującymi naród. Dzia-
łalność naukowców tego okresu – zaj-
mujących się dyscyplinami ścisłymi 
i przyrodniczymi – została rozpatrzo-
na pod kątem pracy na rzecz własne-
go narodu. Autorzy zwracają uwagę 
na rolę języka w kreowaniu identyfi -
kacji narodowej, eliminacji wpływów 
obcych w słownictwie i składni – w 
tym terminologii nauk ścisłych i przy-
rodniczych. Wśród ważnych naro-
dowych instytucji autorzy wymienili: 
Węgierską Akademię Nauk (1845), 
Akademię Umiejętności w Krako-
wie (1872), Towarzystwo Naukowe 
im. Szewczenki we Lwowie (1873), 
Czeską Akademię Nauk (1890) – 
uznając je za kulturowe symbole i 
aktywne części składowe identyfi ka-
cji narodowej. W tym miejscu należy 
zwrócić uwagę na niepełny obraz 
Galicji, a przez to i Austro-Węgier 
ukazany w tym i innych rozdziałach 
książki. Autorzy popełnili błąd – jak 
wskazuje na to dobór ukazanych 
przez nich faktów – akcentując rolę 
Krakowa jako głównego ośrodka 
nauki polskiej. Już samo powyższe 
wymienienie instytucji naukowych 
ukazuje, że z działających we Lwo-
wie licznych towarzystw zauważono 
jedynie ukraińskie Towarzystwo im. 
Szewczenki, pomijając zupełnie o 
wiele większe i nieraz starsze insty-
tucje – jak np. Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich (założony już w 1827 
r.), Polskie Towarzystwo Przyrodni-
ków im. M. Kopernika (założone w 
1875 r.), Towarzystwo dla Popierania 
Nauki Polskiej we Lwowie (założone 
w 1901 r.) i in. 

Także w innym miejscu Jan Sur-
man pisząc o czasopismach wyda-
wanych przez towarzystwa naukowe 
w tzw. Galicji Wschodniej (nie wyja-
śniając co oznaczać ma ten termin), 

The Nationalisation 
of Scientifi c 
Knowledge in the 
Habsburg Empire 
(1848–1918)

red. Mitchell G. Ash, 
Jan Surman

Palgrave Macmillan
Basingstoke 2012

wymienia wyłącznie (sic!) ukraińskie 
czasopisma i instytucje, całkowicie 
nie zauważając istnienia szeregu 
polskich czasopism naukowych, w 
tym chociażby wydawanego przez 
Ossolineum „Czasopisma Księgo-
zbioru Publicznego im. Ossolińskich” 
(od 1828 r.), czasopisma „Kosmos” 
(od 1876 r.) będącego organem Pol-
skiego Towarzystwa Przyrodników 
im. Kopernika (najstarszego polskie-
go towarzystwa przyrodniczego, za-
łożonego we Lwowie w 1875 r.), czy 
wydawanego przez Towarzystwo 
Politechniczne we Lwowie „Czaso-
pisma Technicznego” (od 1883 r.). 
Należałoby autorom przypomnieć, 
że we Lwowie (a więc stolicy zarów-
no całej Galicji, jak i głównego miasta 
dla tzw. Galicji Wschodniej) w latach 
1864-1918 wychodziło 1119 tytułów 
prasowych, z czego 957 (ponad 85%) 
w języku polskim, stawiając Lwów na 
pierwszym miejscu przed Krakowem. 

W innym miejscu Jan Surman 
stwierdził, że kodyfi kacja terminolo-
gii w językach narodowych była nie-
zbędna dla domagania się kulturo-
wego rozwoju i dojrzałości. Jak traf-
nie zauważył, praca nad terminolo-
gią narodową i słownictwem prowa-
dziła także do intensyfi kacji badań 
w niektórych dyscyplinach. Podał tu 
jako przykład Józefa Rostafi ńskiego 
z Krakowa, który kierował szerokimi 
badaniami w Galicji. Autor pominął 
przy tym całkowicie postać Hiacynta 
Łobarzewskiego, działającego na 
Uniwersytecie Lwowskim pioniera 
botaniki krajowej, badającego m.in. 
fl orę Karpat. Brak tej postaci jest 
zauważalny zwłaszcza gdy autor  
pisze, że „biologia stała się jedną z 
pierwszych dyscyplin, w których na-
cjonalizacja spowodowała intensyfi -
kację badań – odkąd amatorzy mogli 
współuczestniczyć w klasyfi kacji”. 
Do badań Łobarzewskiego dołączył 
bowiem Włodzimierz Dzieduszycki – 
założyciel Muzeum Przyrodniczego 
we Lwowie. Ani jednak postać Ło-
barzewskiego, ani Dzieduszyckiego  
nie pojawia się w żadnym rozdziale 
niniejszej publikacji, potwierdzając 
pogląd o dokonanej tu marginaliza-
cji Lwowa jako wiodącego ośrodka 
nauki polskiej. Muzeum Przyrodni-
cze we Lwowie, gromadząc zbiory 
przyrodnicze i etnografi czne z całe-
go obszaru przedrozbiorowej Rze-
czypospolitej, wpisuje się bowiem 
idealnie w zagadnienie podjęte w 
niniejszej publikacji. 

W kolejnym artykule Johannes 
Feichtinger podkreśla, że od czasu 
kształtowania się nowego zindustria-
lizowanego społeczeństwa w Austrii 
naukowcy zaczęli być angażowani 
do aktywności politycznej. W drugiej 
połowie XIX w. polityka państwa mia-
ła żywy interes w podniesieniu także 

nauk ścisłych – polepszających służ-
bę zdrowia, ekonomię i technologię. 
Prawo było zaś przewidziane jako 
kierunek dostarczający urzędników 
państwowych, pozostających pod 
pełną kontrolą. Autor pisze przy tym, 
że Austriacy o germańskim pocho-
dzeniu widzieli siebie jako przewod-
nią kulturową siłę, przeznaczoną do 
utrzymania struktury i siły państwa 
centralnego. Należałoby jednak myśl 

węgierskiego działacza niepodległo-
ściowego (brał udział w rewolucyj-
nym rządzie 1848 r. oraz w rządzie 
Austro-Węgierskiego porozumienia 
1867) i jednocześnie postać wspiera-
jącą edukację w swoim kraju (założył 
m.in. uniwersytet w Kolozsvár). Pol-
skiemu historykowi od razu nasuwa 
się tu postać Leona Sapiehy, jedne-
go z dowódców powstania listopado-
wego, marszałka sejmu galicyjskiego 

ne tu porównanie z Towarzystwem 
Naukowym im. Szewczenki we Lwo-
wie (wymienianym jednak kilkakrot-
nie w niniejszej książce), w którym 
kultywowanie i badanie kultury ruskiej 
(ukraińskiej) było celem nadrzędnym 
ponad zagadnieniami ogólnonauko-
wymi. Idea przyświecająca Czechom 
polegała na posłużeniu się słowiań-
skim zjednoczeniem jako politycz-
nym narzędziem dla wzmocnienia 
pozycji słowiańskich naukowców 
i ich narodowych instytucji w Au-
stro-Węgrzech. Miało to zastąpić 
dawne związki z nauką niemiecką 
i utrwalić słowiańską nomenklaturę 
naukową. Czesi zatem poza wła-
snym patriotyzmem uprawiali także 
patriotyzm słowiański, odgrywający 
coraz większą rolę od lat 80., co też 
ożywiło komunikację w środowisku 
naukowym. Warto byłoby dodać – 
od tego czasu rozpoczął się także 
coraz intensywniejszy kontakt ukra-
ińsko-czeski (naukowy i polityczny), 
mający swoją kontynuację również 
po I wojnie światowej.

Prezentowana publikacja podej-
muje ciekawą tematykę, dotąd czę-
sto niezauważaną. Poprzez omówie-
nie często szczegółowych zagadnień 
otrzymujemy wnikliwą analizę wy-
branego problemu, rozpatrywanego 
zazwyczaj w aspekcie jednego na-
rodu. Pomimo prób syntezy zebrane-
go materiału (zwłaszcza w rozdziale 
wstępnym), brak jednak często wielu 
odniesień, mogących ukazać wybra-
ny problem w szerszym kontekście. 
Jednym z powodów jest brak rozdzia-
łu wnikliwie podejmującego tematykę 
Galicji, co sprawia, że powstaje obraz 
niepełny i nieraz wręcz nieodpowia-
dający realiom historycznym. Lwów 
jako ośrodek przede wszystkim nauki 
polskiej o ponadlokalnym znacze-
niu został pominięty. W rozdziałach 
omawiających osobno poszczególne 
terytoria imperium Habsburgów brak 
odniesień do innych jego części może 
być jeszcze usprawiedliwiony. Jed-
nak w rozdziałach podejmujących 
zagadnienia ogólne brak ten ne-
gatywnie odznacza się na wartość 
naukowej publikacji. Wielokrotnie 
nasuwające się paralele – choćby 
dotyczące działalności Polaków 
i Węgrów – nie znalazły przez to 
żadnego odzwierciedlenia. Dlatego 
postulowana przez autorów potrze-
ba ogólnej dyskusji historycznej w 
związku z zagadnieniem powstawa-
nia narodów i pojawianiem się kultur 
narodowych w XIX i na początku XX 
w. w tej części Europy jest jak naj-
bardziej słuszna i godna uwagi.

Pełna wersja artykułu 
rezenzyjnego ukazała się w 
„Kwartalniku Historii Nauki 
i Techniki” 2014 nr 3.

POLSkA NAUkA BEZ WkłADU LWOWA?
W ostatnim czasie tematyka dotycząca dawnych Austro-Węgier wzbudza zainteresowanie coraz większego grona badaczy. 
Świadczy o tym nowa publikacja w języku angielskim, poświęcona zagadnieniom nauki i instytucji naukowych w imperium 
Habsburgów i Austro-Węgrzech. Znalazły się tam artykuły badaczy związanych z Wiedniem oraz przedstawicieli innych 
ośrodków naukowych od Budapesztu po Nowy Jork. Podjęto w niej zagadnienie nadawania narodowego charakteru nauce 
w wielonarodowym imperium Habsburgów i późniejszych Austro-Węgrzech od połowy XIX w. do 1918 r. Autorzy stawiają 
pytanie jak w środowisku naukowym funkcjonował wspólny, niemieckojęzyczny obszar, a na ile poszczególne narody two-
rzyły i chciały tworzyć własne środowiska naukowe w związku z nasilającym się w XIX w. procesem nadawania nauce sta-
tusu dobra narodowego. W publikacji uwaga została skoncentrowana na dyscyplinach ścisłych i naukach przyrodniczych. 

tę uzupełnić o fenomen polonizacji 
niemieckojęzycznych elit w Galicji, 
przytaczając (jeżeli wymieniać już 
tylko z grona osób zajmujących się 
dyscyplinami ścisłymi i przyrodni-
czymi) już tylko niepolsko brzmiące 
nazwiska takich polskich uczonych 
jak: Eugeniusz Romer, Rudolf Weigl, 
August Erwin Balasits, czy Ludwik 
Eberman, co świadczy o panującej 
w tym kraju koronnym tendencji 
przeciwnej.

Gábor Palló ukazał różne przy-
padki naukowego nacjonalizmu w 
XIX-wiecznych Węgrzech. Autor 
zwrócił też uwagę, że nacjonalizm wę-
gierski miał dwa oblicza: po pierwsze 
Węgrzy zmagali się z Habsburgami 
i ich obcymi wpływami, po drugie, 
Węgrzy uporać się musieli z liczny-
mi mniejszościami narodowymi. Aby 
walczyć z wpływami Habsburgów, na 
Węgrzech w XIX w. powołano wiele 
naukowych instytucji – np. Węgier-
ską Akademię Nauk w (1825), fi nan-
sowaną przez osoby prywatne, bez 
fi nansów państwa. W tym miejscu – 
lub innym rozdziale pracy – chciałoby 
się przywołać po raz kolejny brakują-
cą tu paralelę odnoszącą się do Ga-
licji dotyczącą powołania lwowskiego 
Ossolineum, założonego zresztą w 
tym samym czasie co Węgierska 
Akademia Nauk. 

Tibor Frank pokazał jak elity wę-
gierskie mogły wykorzystywać swoje 
międzynarodowe doświadczenie i 
wiedzę do podnoszenia poziomu 
kultury i edukacji własnego kraju. W 
tym celu szczegółowo przedstawił 
postać Józsefa Eötvösa – wywodzą-
cego się z rodziny arystokratycznej 

i jednocześnie założyciela Akademii 
Rolniczej w Dublanach. 

Soňa Štrbáňová pokazuje w jaki 
sposób patriotyzm w nauce odgrywał 
pozytywną rolę w wykształceniu cze-
skiej terminologii, a nawet czeskich 
badań i instytucji edukacyjnych. 
Umożliwiało to też czeskim naukow-
com branie udziału w międzynarodo-
wej współpracy wśród naukowców 
słowiańskich (czerpiąc np. z polskiej 
terminologii naukowej). Jednocześnie 
w latach 80. i 90.  XIX w. patriotyzm 
zaczął przeradzać się w nacjonalizm 
i szowinizm odznaczający się ostrym 
i trwałym oddzieleniem od nauki nie-
mieckiej. Posłużenie się nauką do 
celów politycznych stworzyło bariery 
ograniczające udział Czechów w 
międzynarodowym środowisku na-
ukowym. Autorka przedstawiła jakie 
postawy zajmowali czescy naukowcy 
wobec antagonizmu czesko-niemiec-
kiego, panującego od lat 80. Mocna 
pozycja czeskiej chemii wiązała się 
z tym, że w całych Austro-Węgrzech 
w drugiej połowie XIX w. przemysł 
chemiczny najbardziej rozwinięty był 
właśnie w Czechach. Dzięki temu 
czeskie środowisko chemiczne zało-
żyło własną instytucję niezależną od 
niemieckiej – Stowarzyszenie Nauk 
Przyrodniczych – 1866, a w 1872 – 
Stowarzyszenie Czeskich Chemi-
ków. Wszystko to doprowadziło do 
separacji czeskiego i niemieckiego 
środowiska chemicznego. Czeska 
Akademia Nauk dopuszczała jako 
członków tylko Czechów i używała 
tylko języka czeskiego i kultywowała 
tylko czeską literaturę i sztukę. W tym 
miejscu z kolei nasuwa się nieobec-
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Polacy, mając świadomość swo-
jej odrębności kulturowej, zawsze 
pragnęli, bez względu na czasy i hi-
storię, zachować z niej jak najwięcej 
dla przyszłych pokoleń. Żytomiersz-
czyzna nosi w sobie owo niezatarte 
piętno polskości. To tutaj właśnie 
mieszka największe skupisko osób 
pochodzenia polskiego na Ukrainie. 
25 lat temu Żytomierz był świadkiem 
odradzania się polskości po długich 
latach prześladowań i zacierania 
odrębności kulturowej – powstała 
pierwsza organizacja społeczna 
zrzeszająca Polaków na Ukrainie: 
Polskie Kulturalno-Oświatowe Sto-
warzyszenie im. Jarosława Dąbrow-
skiego. Wtedy także pojawiła się myśl 
o zorganizowaniu festiwalu, który by 
odzwierciedlał nurty polskiej kultury na 
Polesiu. Po kilku latach organizacja 
została przekształcona w Żytomier-
ski Obwodowy Związek Polaków 
na Ukrainie (ŻOZPU) a prawdziwą 
wizytówką stał się przeprowadzany 
co roku Międzynarodowy Festiwal 
Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”. 

W 2014 roku ŻOZPU obchodzi 
jubileusz 25-lecia powstania orga-
nizacji i z tej okazji zorganizowano 
VII Dni Kultury Polskiej oraz XX 
Międzynarodowy Festiwal Kultury 
Polskiej „Tęcza Polesia”. Patronat 
honorowy nad tymi wydarzeniami 
objęli marszałek Senatu RP Bogdan 
Borusewicz, marszałek województwa 
śląskiego Mirosław Sekuła, prezydent 
płocka Andrzej Nowakowski. Medialny 
patronat sprawowali: TV Polonia, 
Sojuz TV w Żytomierzu, gazeta „Ku-
rier Galicyjski” i czasopismo „Tęcza 
Żytomierszczyzny”.

Uroczystość jubileuszowa zgro-
madziła wielu przyjaciół ŻOZPU. VII 
Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu 
miały bardzo bogaty program: kon-
ferencje naukowe, koncerty, spotka-
nia oficjalnych delegacji, dyskusje 
panelowe i wystawy. Wśród gości 
przybyłych do Żytomierza znalazła 
się oficjalna delegacja z Polski 
pod przewodnictwem marszałka 
województwa śląskiego Mirosława 
Sekuły. W uroczystościach wzięli 
udział polscy dyplomaci na czele z 
konsulem generalnym RP w Winnicy 
Krzysztofem Świderkiem. W składzie 
delegacji z Polski byli także członek 
zarządu województwa śląskiego Sta-
nisław Dąbrowa i radny III kadencji 
sejmiku śląskiego Zygmunt Wilk, 

który wiele sił dołożył do nawiąza-
nia kontaktów pomiędzy Śląskiem 
i Żytomierszczyzną. Na jubileusz 
ŻOZPU zjechali prezesi organizacji 
polonijnych z całej Ukrainy: z Kijowa, 
Lwowa, Stryja, Doniecka, Iwano-
Frankiwska, Chmielnickiego, Winnicy 
i całego obwodu żytomierskiego.

9 października Dni Kultury Pol-
skiej rozpoczął koncert i wystawa 
„Cały świat wtedy brzmiał romantyki 
struną...”.

Następny dzień upłynął pod 
znakiem Juliusza Zarębskiego, wiel-
kiej gwiazdy rozbłysłej na firmamen-
cie żytomierskim, która pojawiła się w 
końcu XIX wieku. Był on najlepszym 
uczniem Ferenca Liszta, fenomenal-
nym pianistą i znanym kompozyto-
rem, który, niestety, przedwcześnie 
zmarł. W 160. rocznicę urodzin słyn-
nego artysty Kameralny Zespół im. 
I. F. Dobrzyńskiego wykonał Kwintet 
fortepianowy g-moll podczas koncer-
tu „Juliusz Zarębski i europejski ro-
mantyzm”. Partię fortepianową wyko-
nał żytomierski pianista Artem Zirka. 
Koncert przygotowała i prowadziła dr 
Irena Kopoć, kierownik artystyczny 
zespołu. Przed koncertem odbyła się 
dyskusja panelowa na temat: „Ro-
mantyzm w muzyce i jego narodowe 
zróżnicowanie”, poświęcona spu-
ściźnie artystycznej pozostawionej 
przez Juliusza Zarębskiego. Trzeba 
przyznać, że w szerokich kręgach 
żytomierzan postać Zarębskiego jest, 
niestety, mało znana i warto włożyć 
wysiłek w jej propagowanie. 

W ramach Dni Kultury Polskiej 
delegacja z Polski oddała hołd za-
służonym Polakom pochowanym na 
cmentarzu polskim w Żytomierzu. 
Jest to stara nekropolia, założona 
jeszcze w XVIII wieku, jedna z naj-
ważniejszych znajdujących się poza 
granicami Polski. Goście z Polski 
złożyli hołd tym, którzy przez wieki 
pielęgnowali polskie korzenie i nieśli 
w sobie dziedzictwo kultury i języka 
polskiego na ziemi poleskiej.

Dni Kultury Polskiej stały się oka-
zją do przeprowadzenia ogólnoukra-
ińskiej naukowo-praktycznej kon-
ferencji „Aktywność polskości – to 
aktywność obywatelska”. Odbyła się 
ona w gościnnych murach Żytomier-
skiej Obwodowej Biblioteki Naukowej 
im. Olżycza.

Uczestników konferencji powi-
tała prezes Wiktoria Laskowska-

Szczur oraz konsul RP w Winnicy 
Edyta Niedźwiedzka. Pani konsul 
złożyła gratulacje z okazji jubileuszu 
Związku, zaznaczając, że w winnic-
kim okręgu konsularnym ŻOZPU jest 
jedną z najprężniej działających or-
ganizacji polskich. Swoją obecnością 
zaszczycił obrady konsul RP w Win-
nicy Wojciech Mrozowski. Marszałek 
województwa śląskiego Mirosław 
Sekuła podkreślił ważność histo-
rycznego okresu, w którym znalazła 

się Ukraina oraz to, że losy Ukrainy 
w poważny sposób określają losy 
przyszłej Europy. Warto podkreślić 
wystąpienie Franciszka Brzezic-
kiego, jednego z współzałożycieli 
Związku, świadka historii i ostatnie-
go żyjącego więźnia obozu koncen-
tracyjnego w Majdanku, opowiadał 
on o trudnych początkach Związku, 
o odwadze i samozaparciu pierw-
szych działaczy oraz podziękował 
obecnemu kierownictwu za owocną 
pracę społeczną na rzecz odrodze-
nia polskości. 

Inni prelegenci w wystąpieniach 
podkreślili rolę ŻOZPU jako podmio-
tu aktywności obywatelskiej. Prezes 
ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur 
zaprezentowała słuchaczom dorobek 
organizacji na przestrzeni 25 lat ist-
nienia. O osiągnięciach naukowych 
członków ŻOZPU mówił prof. Wło-
dzimierz Jerszow. Działalność kultu-
ralna była przedmiotem wystąpienia 
dr Ireny Kopoć. Podczas konferencji 
został odczytany referat ks. dr. Jacka 
Jana Pawłowicza „Patriotyzm, czyli 
miłość Ojczyzny w myśli i nauczaniu 
św. Jana Pawła II”. Obrady prowadzi-
ła Elwira Gilewicz, wykładowca Uni-
wersytetu Warszawskiego i wyższych 
uczelni w Żytomierzu, przez wiele lat 
współpracująca z pierwszym preze-
sem ŻOZPU Walentym Grabowskim. 
W dyskusji wystąpili przedstawiciele 
i prezesi polonijnych organizacji z Ży-
tomierszczyzny. Stanisław Kostecki 
wieloletni prezes Związku Polaków na 

Ukrainie, a obecnie prezes nowej for-
macji politycznej przedstawił założe-
nia programowe Partii „Solidarność”, 
mającej w przyszłości zrzeszać i re-
prezentować polską mniejszość na 
Ukrainie. O ukraińsko-polskiej współ-
pracy w dziedzinie medycyny mówił 
prof. Anatol Święcicki, kierownik 
kliniki nr 3 Narodowego Uniwersyte-
tu Medycznego im. A. Bohomolca w 
Kijowie, prezes Stowarzyszenia Le-
karzy Polskich na Ukrainie. Podczas 
konferencji zaprezentowany został 
film o historii i działalności ŻOZPU 
pt. „My nie zapomnieliśmy o Polsce”, 
wyróżniony przez marszałka Sena-
tu RP w konkursie dla dziennikarzy 
polonijnych. Związek Polaków w Ży-
tomierzu prowadzi ożywioną działal-
ność edukacyjną wśród najmłodsze-
go pokolenia. Najmłodsze dzieci z 
polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej, 
uczestniczące w zajęciach Polskiego 
Teatru Lalek „ModernPol” przedsta-
wiły zebranym krótką i wzruszającą 
inscenizację „Katechizmu polskiego 
dziecka” Władysława Bełzy. 

W części praktycznej, która 
przybrała postać dyskusji, wystąpili 
przedstawiciele fundacji „Wolność 
i Demokracja” – członek zarządu 
Rafał Dziędziołowski i Robert Czy-
żewski, przedstawiając perspekty-
wy programu „Biało-czerwone ABC” 
o wspieraniu oświaty polskiej na 
Wschodzie. Julia Jarosz, kierow-
nik wydziału prawnego państwowej 
służby rejestracyjnej omówiła zmia-
ny i aktualną sytuację w ukraińskim 

prawodawstwie dotyczącym rejestra-
cji i praw organizacji społecznych. 
Uczestnicy konferencji podkreślali 
niejednokrotnie, że powinny zostać 
podjęte działania zmierzające do 
zjednoczenia organizacji polskich na 
Ukrainie, czemu powinno służyć wy-
pracowanie szerszej platformy współ-
pracy już istniejących podmiotów.

11 października odbyło się ofi-
cjalne spotkanie delegacji wojewódz-
twa śląskiego z władzami obwodu 
żytomierskiego. Spotkanie to zaowo-
cowało zadeklarowaniem zdecydo-
wanej woli do podpisania umowy o 
współpracy między regionami. Ze 
strony ukraińskiej brali udział prze-
wodniczący Żytomierskiej Obwodo-
wej Administracji Państwowej Sergij 
Maszkowski, przewodniczący Żyto-
mierskiej Rady Obwodowej Witalij 
Francuz, stronę polską reprezentowa-
li marszałek województwa śląskiego 
Mirosław Sekuła oraz wicemarszałek 
Stanisław Dąbrowa. Przewodniczący 
Rady Obwodowej zaznaczył: „To dla 
nas wielki zaszczyt, że Żytomiersz-
czyzna jest ośrodkiem pojednania 
ukraińskiej i polskiej kultury, czego 
potwierdzeniem jest XX Festiwal 
„Tęcza Polesia”, na który przybyli 
przedstawiciele polskich wspólnot z 
różnych rejonów Żytomierszczyzny, 
a także z różnych obwodów Ukra-
iny. Festiwal jest corocznym podsu-
mowaniem różnorodnych działań, 
którymi już przez 25 lat zajmuje się 
Obwodowy Związek Polaków”. 

Kulminacyjnym punktem pro-
gramu Dni Kultury Polskiej był XХ 
Międzynarodowy Festiwal Kultury 
Polskiej „Tęcza Polesia”. Goście 
zgromadzili się w sali Żytomierskie-
go Ukraińskiego Teatru Muzyczno-
Dramatycznego im. Iwana Koczergi. 
Swoją obecnością zaszczycili kon-
cert goście z Polski, konsul general-
ny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, 
przedstawiciele ukraińskiej władzy 
państwowej: przewodniczący Rady 
Obwodu Żytomierskiego Witalij Fran-
cuz.

Część artystyczną wypełniły 
występy zespołów polonijnych z Ży-
tomierszczyzny i Podola, oraz wspa-
niały recital tenora Opery Śląskiej Ju-
liusza Ursyna Niemcewicza. Koncert 
festiwalowy prowadziły dr Wiktoria 
Wachowska i Helena Staniszewska.

W wykonaniu zespołu wokalne-
go „Malwy” pod kierownictwem Ireny 
Nawojewej zabrzmiało „Preludium” 
F. Chopina. Dina Chalimończuk wy-
konała piosenkę autorstwa Majki 
Jeżowskiej „Kołysanka dla Mamy”. 
Najwdzięczniej chyba reprezentują 
się zawsze najmłodsi wykonawcy, 
którzy dostali gromkie brawa za swo-
je występy. Były to zespoły zarów-
no wokalne, jak i taneczne: Polski 
Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwo-
neczki” z Żytomierza (kier. Jadwiga 
i Bogdan Poliszczukowie), Wokalny 
Zespół „Kolorowe Ptaszki” z Woło-
darska Wołyńskiego (kier. Żanna 
i Oleg Szyszkinowie) oraz Polski 
Ludowy Zespół Taneczny „Koroli-
ski” z Żytomierza (kier. Irena i Ser-
giusz Świtelscy), który specjalnie 
na tę okazję przygotował premie-
rową kompozycję taneczną „Suitę 
Tańców Polskich”. Z Winnickiego 
Kulturalno-Oświatowego Związku 
Polaków przyjechały dwa zespoły 
wokalne: trio „Ażur”, które zaśpie-
wało urocze piosenki o Lwowie, oraz 
„Srebrne Głosy” (kier. Irena Godna). 
Występy artystów z Ukrainy zamknę-
ły utwory w wykonaniu solistki Ireny 
Nawojewej i zasłużonych weteranów 
żytomierskiej sceny artystycznej Pol-
skiego Zespołu Wokalnego „Poleskie 
Sokoły” (kier. Jan Boczkowski). 

Juliusz Ursyn Niemcewicz swoim 
kunsztownym śpiewem porwał całą 
widownię. W jego wykonaniu za-
brzmiały słynne arie operowe i ope-
retkowe. 

W niedzielę ordynariusz diecezji 
kijowsko-żytomierskiej arcybiskup 
Piotr Malczuk odprawił mszę świętą 
w katedrze św. Zofii. Przed rozpo-
częciem liturgii abp. Malczuk wraz z 
konsulem generalnym RP w Winni-
cy Krzysztofem Świderkiem i przed-
stawicielem województwa śląskiego 
zapalili znicze i złożyli wiązankę 
kwiatów przed pomnikiem św. Jana 
Pawła II. Szczególną intencją wspól-
nej modlitwy była prośba o pokój na 
Ukrainie, oraz podziękowanie Bogu 
za 25 lat pracy ŻOZPU. 

Ostatnim akordem uroczystych 
obchodów jubileuszowych był kon-
cert muzyki kameralnej „Dona nobis 
pacem” („Obdarz nas pokojem”) w 
wykonaniu zespołu im. I. F. Dobrzyń-
skiego pod kierownictwem dr Ireny 
Kopoć. W starych murach żytomier-
skiej katedry zabrzmiały m. in. utwory 
Mozarta i Pucciniego. 

ks. Jarosław Giżycki, 
Elwira Gilewicz, 

Wiktoria Laskowska-Szczur

List do redakcji

Uroczystości w Żytomierzu
W dniach 9–12 października w Żytomierzu odbyły się VII Dni 
Kultury Polskiej i XX Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia”, 
zorganizowane przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na 
Ukrainie z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Związku.
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Okruchy historii

JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjęcia

Ile przewodników po Lwowie wy-
dano? Który był pierwszy? Co wiemy 
o ich autorach, nieraz bardzo zasłu-
żonych dla naszego miasta? Takie 
pytania zadała sobie Marianna Mow-
na, pracownik naukowy lwowskiej bi-
blioteki im. Wasyla Stefanyka (daw-
nego Ossolineum). Wykształcenie bi-
bliografa, bogate zbiory biblioteczne 
i zainteresowanie tematem pomogły 
jej w opracowaniu i wydaniu opraco-
wania zatytułowanego „Przewodniki 
lwowskie” („Путівники Львовом”). 
Autorka po raz pierwszy w historii 
lwowskiego krajoznawstwa usyste-
matyzowała wszystkie przewodniki 
do których udało jej się dotrzeć, uło-
żyła ich listę według okresów histo-
rycznych i języka wydania. 

Przewodniki po Lwowie wydawa-
no w językach polskim, ukraińskim, 
rosyjskim, niemieckim, angielskim, 
francuskim. Periodyzacja przewod-
ników przedstawiona jest zgodnie z 
przynależnością państwową Lwowa. 
Otóż, mamy okres austriacki (1772-
1918), rosyjski (1914-1915), polski 
(1919-1939), radziecki (1939-1941 i 
1944-1991), niemiecki (1941-1944) 
i ukraiński (od 1991 roku). Autorka 
omawia historyczne, kulturalne, po-
lityczne, socjologiczne i inne osobli-
wości każdego okresu i najbardziej 
interesujące przewodniki, podaje 
również biogramy ich autorów. Łącz-
nie opisała 278 przewodników. 

W okresie zaboru austriackiego 
opracowano i wydano 33 przewod-
niki. Pierwszym lwowskim przewod-
nikiem był „Przewodnik po mieście 
Lwowie” wydany w 1871 roku w ję-
zyku polskim. Jego autorem był An-
toni Julian Schneider, znany lwowski 
krajoznawca, człowiek-encyklopedia, 
zafascynowany Lwowem i jego histo-
rią. Nie mniej znanym i cenionym we 
Lwowie był jego konkurent Stanisław 
Kunasiewicz, „konserwator zabytków 
krajowych” i historyk sztuki. W 1874 
roku wydał własny przewodnik pod 
tytułem „Przechadzki archeologiczne 
po Lwowie”. Obydwa przewodniki 
miały kilka wydań i były popularne 
wśród lwowian i gości. 

Nowym bodźcem do pisania 
przewodników była słynna Wysta-
wa Krajowa w 1894 roku, Lwów 
spodziewał się wizyty cesarza 
Franciszka Józefa i ponad miliona 
gości z kraju i z zagranicy. W 1894 
roku świat ujrzały przewodniki Alek-
sandra Czołowskiego wydane we 
współautorstwie z grupą krajoznaw-
ców i architektów oraz Antoniego 
Hollendra. Pierwszy przewodnik wy-

dany w języku ukraińskim również 
poświęcony był Wystawie Krajowej. 
Autorem tego przewodnika był zna-
ny naukowiec, etnograf profesor 
Włodzimierz Szuchewycz.

W tymże roku Albert Zipper 
wydał pierwszy niemieckojęzyczny 
przewodnik. Już wtedy można było 
zauważyć, że część przewodników 
miała raczej charakter informacyj-
no-statystyczny, inne – historyczno-
krajoznawczy. W 1902 roku cenny 
przewodnik wydał Franciszek Ba-
rański, w 1907 roku – profesor Józef 
Wiczkowski. Przed I wojną światową 
pojawiły się przewodniki Francisz-
ka Jaworskiego, znanego historyka 
i krajoznawcy. Wraz z jego licznymi 
pracami historycznymi, np. „O sza-
rym Lwowie”, „Lwów dawny i wczo-
rajszy”, „Królowie polscy we Lwowie” 
(razem ponad 15 pozycji), stanowią 
niezwykle cenne źródło wiedzy o Lwo-
wie. Nic dziwnego, że część z nich 
wznowiono już w XXI wieku w języku 
polskim i w tłumaczeniu ukraińskim. 
W 1911 roku znana we Lwowie księ-
garnia Altenberga wydała przewodnik 
po mieście w językach polskim, nie-
mieckim i francuskim. Jeszcze jeden 
przewodnik w języku francuskim po- czerwca 1915) był okupowany 

przez wojska rosyjskie. Nie zważa-
jąc na wojnę, władze okupacyjne 
wydały kilka nowych przewodników 
w języku rosyjskim dla odwiedzają-
cych Lwów dygnitarzy i wojskowych 
rosyjskich. Rząd carski wysłał w tym 
celu do Lwowa grupę znanych rosyj-
skich naukowców i historyków, a w 
krótkim czasie w 1914 roku wydany 
został rosyjskojęzyczny „Przewodnik 
po Lwowie”, dalej cenny przewodnik 
po Lwowie autorstwa Wierieszczagi-
na (1914) i „Zarys Lwowa” A. Chrieb-
towa (1915). Takiej operatywności 
można tylko pozazdrościć!

W 1915 roku Lwów zajęły woj-
ska austriackie, wydano wówczas 

przewodnik dla żołnierzy wojska, 
niemieckojęzyczny „Przewodnik po 
Lwowie dla ces. i król. wojskowych 
i przyjezdnych; wraz z planem mia-
sta”. Ignacy Jaeger wydał praktycz-
ny przewodnik po Lwowie razem z 
mapą. Ostatni przewodnik po Lwo-
wie z okresu austriackiego był wy-
dany w 1917 roku. Był to niemiecko-
języczny „Lemberg und Umgebung” 
znanego polskiego historyka sztuki 
Józefa Piotrowskiego, późniejszego 
wojewódzkiego konserwatora. Była 
to bardzo cenna pozycja (266 stron, 
130 ilustracji), z opisem lwowskich 
zabytków architektury. 

Jeszcze przed I wojną światową 
aktywnie działał we Lwowie Mieczy-

sław Orłowicz (1881-1959), zapa-
lony krajoznawca, historyk sztuki, 
organizator ruchu turystycznego. 
Był autorem ponad 100 przewod-
ników i informatorów turystycznych. 
W 20 przewodnikach wspomina o 
Lwowie. W latach 1903-1914 opu-
blikował cenne przewodniki „Prze-
wodnik po Europie” (1903, 1909 i 
1914), „Przewodnik po uzdrowiskach 
i miejscowościach klimatycznych Ga-
licji” (1912), „Ilustrowany przewodnik 
po Galicji, Bukowinie, Spiszu, Ora-
wie i Śląsku Cieszyńskim” (1914), 
„Przewodnik po Przemyślu” (1917). 
Mieczysław Orłowicz był jednym z 
organizatorów Akademickiego Klubu 
Turystycznego we Lwowie, zastęp-
cą prezesa znanego klubu „Pogoń”, 
współorganizatorem PTTK (1909) 
i organizatorem Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego (1922). W słowie 
wstępnym do przewodnika po Galicji 
pisał: „W okresie ośmioletnim zorga-
nizowaliśmy przeszło 500 wycieczek 
zbiorowych po kraju. Żadna ruina 
zamku, żaden ważniejszy zabytek 
historyczny i artystyczny, żaden jar 
Podola, żadna jaskinia, żaden wy-
bitniejszy szczyt Karpat na całej ich 
przestrzeni od Dolnej Watry na Buko-
winie po Łysą Górę na Śląsku, nie 
pozostał nam obcym. Dziś za na-
szym przykładem nie tylko młodzież 
zajmuje się krajoznawstwem, ale 
już i starsi organizują towarzystwa 
krajoznawcze. Chcąc więc zostawić 
po sobie trwała pamiątkę, a następ-
com ułatwić pracę, wypuszczamy w 
świat tę książkę, poświęcając ją w 
pierwszej linii tym, dla których ona 
najpotrzebniejsza: polskiej mło-
dzieży, chcącej zwiedzić swój kraj” 
(Lwów, lipiec 1914 roku). Swoje naj-
ważniejsze przewodniki po Lwowie 
Orłowicz opublikował już w niepod-
ległej Polsce i o nich będzie mowa 
w następnym artykule.

O przewodnikach po Lwowie
Każda lwowska księgarnia proponuje kilkadziesiąt przewodników po Lwowie lub 
jego najważniejszych zabytkach, również liczne albumy fotograficzne o tejże tema-
tyce. Pożądaną książkę można nabyć w językach ukraińskim, polskim, rosyjskim, 
angielskim, niemieckim… w Polsce sytuacja wygląda podobnie. Księgarnie od Prze-
myśla po Szczecin proponują przewodniki po Lwowie i Kresach współczesnych 
autorów polskich, reprinty przedwojennych wydań. Zainteresowani tematem mogą 
znaleźć w bibliotekach lwowskich setki różnych przewodników wydanych przed II 
wojną światową. 

Marianna Mowna

Okładka książki Francisz-
ka Jaworskiego „O szarym 
Lwowie” 

jawił się w 1912 roku. Miasto licznie 
odwiedzali  goście i wycieczki z całej 
Europy. Część z nich podróżowała 
koleją w wagonach sypialnych przez 
Europę nawet do Turcji, dlatego po-
pularności nabrały przewodniki od 
Wiednia do Lwowa, czy choćby od 
Krakowa do Lwowa. W tym czasie 
wydano też przewodniki w języku 
ukraińskim: pierwszy z nich zobaczył 
świat w 1910 roku. Autorem był znany 
historyk profesor Iwan Krypiakewycz. 
W 1911 roku wydano ukraiński „Prze-
wodnik dla kupujących we Lwowie. 
Ruch pociągów i taryfa fiakrów”. 

Podczas I wojny światowej Lwów 
na 293 dni (3 września 1914–22 

Przewodnik Franciszka Ba-
rańskiego (1902 r.)

POLSkI ZESPół PIEŚNI I TAńCA 
„WESELI  LWOWIACy” 

Zaprasza młodzież od 12 lat i wzwyż do nauki polskich tańców narodo-
wych, regionalnych i lwowskich. Próby zespołu odbywają się w szkole nr 10 
w środy i piątki od godz. 19:30 do 21:00.  Zgłoszenia przyjmujemy podczas 
prób lub pod nr tel.: 261 54 87  lub 0505087433. Serdecznie zapraszamy!

Kierownik zespołu Edward Sosulski

Szanowni Państwo, moja rodzina mieszkała przed II wojną we Lwowie i w 
okolicach. Próbuję odnaleźć ich ślady. Jeśli ktoś z Państwa zechce mi pomóc, 
proszę dać znać. Podeślę wówczas wszystko, co wiem o przodkach. Nie jest 
to zbyt wiele danych.

Pozdrawiam! Michał Maczubski, Warszawa 
mimacz@op.pl

Poszukuję krewnych
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Humor
żydowski 

- Jak ty myślisz, dlaczego an-
gażuje się mełameda (mełamed – 
hebr. nauczyciel w chederze) tylko 
na pół roku?

- To jasne. Jeśli mełamed jest 
człowiekiem sumiennym, to użerając 
się przez sześć miesięcy z bachorami 
nabawi się suchot i wtedy trzeba go 
zastąpić. Jeśli będzie zdrów, to znak, 
że pracował niesumiennie –  i wtedy 
trzeba go zwolnić.

***
O mełamedach krążyło następu-

jące powiedzenie: Najpierw chowa 
się przed mełamedem uczeń. Gdy 
nadchodzi termin zapłaty, chowa się 
przed nim ojciec. W końcu, gdy oj-
ciec chce się sam przekonać, czego 
syn się nauczył – chowa się przed 
nim mełamed.

***
Szadchen swata młodzieńcowi 

posażną pannę. Młodzieniec wzbra-
nia się:

- Przecież ona jest na pół ślepa!
- I to ty uważasz za wadę? Po-

myśl tylko – nie będziesz musiał ni-
czego przed nią ukrywać.

- Ale ona jest prawie głucha!
- Pomyśl tylko – ona nie usłyszy 

twoich przekleństw...
- Kuleje na jedną nogę!
- Tylko pomyśl – ona nie będzie 

za tobą chodzić krok w krok...
- No i ma garb!
- Oj, młody człowieku, bądź że 

sprawiedliwy! Przecież jakąś jedną 
wadę to ona może mieć!

***
Kandydat do stanu małżeńskie-

go pyta szadchena:
- Czy dziewczyna jest ładna?
- Ładna i bogata.
- Ile setek rubli ma w posagu?
- Tyle, ile lat.
- A ile ma lat?
- Dwadzieścia.
- Wie pan, panie Majer, ona jest 

trochę dla mnie za młoda.
***

Na lekcji religii.
- Kto mi powie – pyta nauczyciel 

– jaki grzech popełnili bracia Józefa, 
sprzedając go?

Berek podnosi dwa palce do 
góry.

- Oni go sprzedali za tanio i bez 
opakowania.

***
Nauczyciel religii zwraca się do 

uczniów:
- Jak się nazywała żona króla 

Achaszwerosza – ta, która ocaliła 
Żydów od niechybnej śmierci z rąk 
siepaczy Hamana?

Milczenie.
Nauczyciel podchodzi do jednej 

z dziewcząt, której na imię Estera, 
i mówi:

- Ty przynajmniej powinnaś to 
wiedzieć. Przecież ona nazywała 
się tak samo jak ty. No, więc jak ona 
się nazywała?

- Pinelesówna.
***

U rogatki, przy wjeździe do mia-
sta kłóci się dwóch bałagułów:

- Jankiel, ty jesteś osioł!
- Jojne, ty jesteś baran!
- Pst! – wtrąca się do rozmowy 

pasażer. – Żydzi, przestańcie się 
przezywać! Dozorca rogatki może to 
usłyszeć i weźmie od was kopytko-
we.

Horacy Safrin, 
Przy sabasowych świecach

opracował 
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Urządzony staraniem Miejskiej 
Straży obywatelskiej masowy po-
grzeb 156 Obrońców Lwowa z gór-
nych i chmurnych dni listopadowych – 
stał się w dniu wczorajszym potężną 
do wysokiego poziomu dostrojonej 
uroczystości dźwigniętą manife-
stacją uczuć polskiego społeczeń-
stwa i wyrazem głębokiego hołdu 
dla Tych, którzy „jednością silni, 
rozumni szałem” poszli na bagnety 
zdobywać wolność i wywalczyć świt 
wolnego jutra. W głębokim, serdecz-
nym kulcie prochów Poległych, co 
szli na szańce z przemocą wroga 
wałczyć o sławę Grodu, wzięły we 
wczorajszych manifestacjach udział 
liczne tysiące ze Lwowa, mnogie 
delegacje z Warszawy, Częstocho-
wy, Krakowa, Będzina, Płocka, odle-
głego Pomorza, zastępy młodzieży 
gimnazjalnej z Żółkwi i kilku innych 
miast pobliskich, wreszcie mnóstwo 
organizacji narodowych i społecz-
nych z wsi podmiejskich.

Na cmentarzu 
Obrońców Lwowa

Pomimo dżdżystej, zamiecią 
ośnieżanej pory pasującego się z 
wiosną dogasającego dnia zimo-
wego – już wcześnie napływać po-
częły tłumy na Cmentarzyk Obroń-
ców Lwowa, który zazwyczaj cichy 
o tej zapadającej zimowej porze 
od wczesnej godziny porannej roz-
brzmiewał rozgwarem życia, wno-
szonego z miasta żywych w miasto 
umarłych. U głównej alei stanęła w 
długich szeregach Miejska Straż 
Obywatelska z prezesem Webe-
rem, licznie zebrane drużyny sokole 
ze sztandarem, dalej zajęły miejsca 
nieprzeliczone delegacje młodzieży 
szkół średnich i powszechnych z 
wieńcami oraz młodzieży szkół po-
wszechnych z gmin podmiejskich i 
okolicznych.

Nieprzejrzanymi falami napły-
wały delegacje młodzieży jedne za 
drugimi – od najmłodszych do naj-
starszych – wszystkie z wieńcami, 
karnie zajmowały wyznaczone im 
stanowiska. Poza szpalerami stanę-
ły nieprzebrane masy publiczności, 
delegacje towarzystw i organizacji. 
Wzdłuż głównej drogi stanęły naj-
pierw po obu stronach kaplicy aka-
demickie korporacje ze sztandara-
mi, wzdłuż opadającej w głąb drogi 
drużyny harcerskie i plutony Straży 
pożarnych miejskich, ochotniczych 
i kolejowych, wreszcie w podmu-
chach zimowego wichru trzepotały 
szarfy kilkudziesięciu sztandarów 
cechowych. Daleko w dole na sze-
rokiej poprzecznej alei przed drew-
nianą kapliczką stanęła honorowa 
kompania 40 p. p. pod dowództwem 

kap. Glanowskiego z muzyką i licz-
ny zastęp Obrońców Lwowa.

Rozpoczęte uroczystości
Tuż przed godz. 12 przybył ks. 

Arcybiskup Dr. B. Twardowski wraz z 
członkami Kapituły i kap. Chwirutem 
oraz kapelanami wojskowymi dalej 
wojewoda Dr. P. Garapich z sekre-
tarzem Piwockim, dowódca O K. VI. 
gen. Wł. Sikorski, gen. Linde, gen. 
Thullie, płk Żebrowski, komendant 
Korpusu kadetów, płk. Kamiński, płk. 
Haudek i kap. Romański z Komendy 
miasta oraz bardzo liczny Korpus 
oficerski, prezes Związku Obrońców 
Lwowa, płk. Hoszowski, przybyli da-
lej prezesi Czerwiński, Morawiński, 
Weinfeld, dyrektor Policji Refglender 
z rad. Kuczewskim, okręgowy Ko-
mendant P. P. insp. Wiczyński i wiele 
innych reprezentantów władz i urzę-
dów, zastęp weteranów z r. 1863 roku 
i liczna delegacja młodzieży kadec-
kiej. W pośrodku drogi, wiodącej od 
kaplicy na wzgórzu na Cmentarzyk 
pochód zatrzymał się i tu Ks. Arcybi-
skup Dr. Twardowski przy asyście 
licznego duchowieństwa odprawił 
najpierw modły żałobne za dusze 
Poległych. Po czym udał się celem 
pokropienia masowych grobów, w 
których bielało 156 trumien, zawie-
rających zwłoki Poległych w obronie 
Lwowa Bohaterów. Cztery bardzo 
obszerne i głęboko założone groby 
masowe wykopane zostały po obu 
stronach Cmentarzyka – po dwa 
po każdej stronie. U trumien wid-
niały tablice z nazwiskiem i imie-
niem Poległego. Pochód z Ks. Arc. 
Twardowskim podążył wkrótce na 
cmentarne wzgórze, gdzie złożone 
zostały szczątki Francuza, poległe-
go w obronie Lwowa. 

Z kolei nastąpiły przemówienia.
Przemówił pierwszy
Ks. Arcybiskup dr. Bolesław 
Twardowski:

Stoimy na ziemi świętej – mówił 
dostojny Arcypasterz, – kryjącej w 
swym wnętrzu około 3.000 bohater-
skich Obrońców miasta Lwowa, któ-
rzy rzucili na szalę ofiarę z życia, by 

wywalczyć przynależność grodu do 
Rzeczypospolitej. Te liczne mogiły i 
tkwiące w nich krzyże – to potężne 
słupy granitowe, wskazujące, że ta 
ziemia jest polską, a obroniona bo-
haterstwem, walecznością i ofiarą 
życia nieraz bezimiennych Bohate-
rów – na zawsze polską pozostanie. 
Dzięki tym którzy z hasłem: „Bóg i 
Ojczyzna” na ustach szli w bój – ży-
jemy dzisiaj wolni, cieszymy się nie-
podległością Ojczyzny, w obronie 
której oni życie swe położyli. (…)

W przepięknych słowach zwró-
cił się w końcu Ks. Arcybiskup do 
młodzieży, zwracając jej uwagę na 
obowiązki, płynące od mogił Bo-
haterów dla tych, którzy przy życiu 
pozostali.

Przemówił następnie Wo-
jewoda dr Paweł Garapich:

„Obrona Lwowa” – mówił p. 
Wojewoda, – to najpiękniejsza karta 
w historii tego Lwiego Grodu, który 
czynami swoimi tak wiele pięknych 
stronic w kronice dziejów Narodu 
Polskiego zapisał, oczekuje jeszcze 
na swego historyka, któryby przebieg 
tak wielkich, pełnych chwały i grozy 
wypadków przekazał w dziele nauko-
wym przyszłym pokoleniom.

Czyn tej garstki dzieci i kobiet, 
tej garstki bohaterów-szaleńców, 
którzy uzbrojeni tylko w gorącą mi-
łość Ojczyzny i owiani duchem naj-
większego poświęcenia, dokonują 
rzeczy, które rozsądnym wydają się 
niemożliwe do wykonania, czeka-
ją jeszcze własnego Sienkiewicza, 
któryby piórem, dorównującym pióru 
tego Mistrza Słowa, opisał obronę 
Lwowa, postawił ją na równi, a może 
wyżej jeszcze z obroną Częstocho-
wy i Oblężeniem Zbaraża, a posta-
cie Skrzetuskich i Wołodyjowskich 
nowoczesnej doby spopularyzował 
wśród szerokich mas Narodu Pol-
skiego i całego świata. (…)

To też – składając dziś u tru-
mien Waszych wieniec, składam 
Wam jednocześnie Bohaterowie w 
imieniu Rządu Polskiego za Waszą 
krew przelaną i ofiarną Śmierć głę-
boki hołd i cześć!

Dowódca O. K. gen. Włady-
sław Sikorski:

zaznaczył, iż w imieniu Armii 
chyli głowę przed Tymi, których ofia-
ra z życia jest drogowskazem, jak 
wykonywać wielki, piękny obowią-
zek służby narodowej. Armia nowo-
czesna – mówił – musi być opartą 
o Naród. Bez współpracy cywilnego 
społeczeństwa, bez iście żołnier-
skich walorów obywatelstwa – żoł-
nierz byłby bardzo nikłą siłą i nie 
spełniłby swego zadania. Serdecz-
na krew poległych silnymi, nieroze-
rwalnymi węzłami związała Wojsko 
z resztą społeczeństwa. (…)

Zabrał głos Komendant Lwowa 
z dni listopadowych: 
Poseł czesław Mączyński

Na odzew bojowego hasła 
– mówił poseł Mączyński – z dale-
kich zakątków Rzeczypospolitej 
po przez szeregi nieprzyjacielskie 
zbiegała młodzież na ciężki bój. 
Przybywała z pod Kijowa, studenci 
z Petersburga – wszystkich rubieży 
ziemi polskiej – zjawiali się ochot-
nicy. Na zewnętrznych peryferiach 
grodu do ostatniego tchnienia bro-
niła Lwowa Wierna Straż. Chociaż 
szeregi Obrońców malały – duch 
pozostałych pod ich wpływem rósł 
i potężniał, nigdy nie zwątpił w zwy-
cięskie zakończenie boju. – Cześć 
dla tych Świętych narodowych 
słuszna i głęboka, uczą oni nas bo-
wiem, jak dla Ojczyzny żyć, praco-
wać i umierać. (…)

W przepięknych słowach, tchną-
cych rozumem a serdecznym wy-
czuciem chwili i zadań młodzieży 
wobec mogił Poległych – przemówił 
Antoni Matakiewicz, uczeń VIII kl. IV 
gimnazjum, w końcu reprezentant 
miasta. Podniosła a rzewna uroczy-
stość była skończoną. Muzyka ode-
grała „Rotę” Konopnickiej, pochyliły 
się w stronę otwartych dołów mo-
gilnych sztandary – Wierny Hufiec z 
podmiejskich mogił zaciągnął straż 
obok dawnych towarzyszów broni 
we wnętrzu umiłowanego tak bardzo 
przez siebie Grodu.

Echa „dni krwi i chwały, dni zwycięstwa”
Pod takim tytułem w Słowie Polskim z dnia 23 marca 1926 roku (nr 81), 
umieszczona została relacja z „pogrzebu 156 obrońców Lwowa z dni 
listopadowych”. Gazeta Lwowska z tegoż dnia ograniczyła się do podania 
krótkiej wzmianki o uroczystości i podała cyfrę pochowanych – 155. Pełna 
relacja z tego wydarzenia przedstawi nam podniosły nastrój chwili tak 
potrzebny nam 1 listopada – w okresie upamiętnienia Orląt Lwowskich. 
Nie znamy nazwiska autora relacji, bo artykuł nie jest podpisany – jak 
zresztą większość materiałów redakcyjnych w tamtych czasach.

KG
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Niezwykłe historie

SZYMON KAZIMIERSKI 

W Polsce nigdy nie spotkałem 
się z jakimkolwiek zjawiskiem nad-
przyrodzonym, stąd – podobnie jak 
ogromna większość ludzi – uważa-
łem, że wszystkie przygody z ducha-
mi to nic innego, jak opowiadania 
zmyślone od początku do końca, w 
najlepszym razie będące wytworami 
wybujałej wyobraźni, nakazującej 
dopatrywać się upiora w każdym 
krzyku nocnego ptaka.

Wyjeżdżając na trzyletni kontrakt 
do Benghazi, nawet nie przypusz-
czałem, że zmierzam do rejonu, 
gdzie „spotkanie trzeciego stopnia” 
występują szczególnie często. Tam 
właśnie, na pograniczu Sahary, mia-
łem się osobiście przekonać, że poza 
naszym istnieje jeszcze inny, odra-
żający i niebezpieczny dla naszego 
życia świat, a w nim niewidzialne, 
niezrozumiałe dla nas życie i ohydne 
działanie wstrętnego świata pozagro-
bowego.

Zanim na dobre zacznę swą 
opowieść, dodać muszę jedno waż-
ne wyjaśnienie: byłem tam jedynym 
Polakiem znającym biegle język 
arabski, co pozwalało mi na swobod-
ny kontakt z miejscową ludnością. To 
z kolei pozwoliło mi wyjść z życiem z 
tej niefortunnej przygody, jaka przy-
trafiła mi się w Benghazi. Przygody 
prawdziwej, a więc może mało ro-
mantycznej. Bo też, Bóg mi świad-
kiem, to, co mnie spotkało, nie było 
wizytą zwiewnej „białej damy”. 

Zaraz po przylocie udaliśmy się 
do zarezerwowanego dla nas hote-
lu, hotelu jak z koszmarnego snu.

Wspólne sale do spania, brudna, 
używana już przez kogoś pościel, 
koszarowy wychodek bez papieru, 
tylko z rurką do podmywania [taka 
arabska specyfika]. Do tego jeszcze 
ten okropny hotel stał tuż obok por-
tu, przy głównej jego bramie wjazdo-
wej. Od czwartej rano, aż do późnej 
nocy, tuż za ścianą, w dzikim ryku 
potwornych motorów, w duszących 
chmurach dieslowskiego smrodu, 
przewalał się nieprzerwany korowód 
gigantycznych, sięgających wysoko-

ścią pierwszego piętra, ciężarówek 
z towarami. Od mamuciego wysiłku 
tysięcy koni mechanicznych cały 
dom dygotał, stękał, bujały się stro-
py i pękały sufity. Już po pierwszej 
godzinie spędzonej w tym hotelu 
wiedziałem, że albo natychmiast 
znajdę inny lokal, albo trafi mnie na 
miejscu tak zwany „szlag”.

Nowy hotel znalazłem bardzo 
szybko. Jeszcze włoski, przedwo-
jenny. I miejsce wymarzone: tuż koło 
głównej alei miasta, ale zarazem 
przy małej, zapomnianej uliczce. 
Czyściutko, klimatyzacja, pokoje jed-
noosobowe z łazienką. W dodatku 
całkiem sympatycznie się ten hotel 
nazywał – „Atlas”. 

Dostałem pokój nr 109. Klucz 
dawał mi młody recepcjonista, Syryj-
czyk, jak się za chwilę okazało. Wy-
padało przecież, jak to na Wscho-
dzie, pogadać, choć chwilę, trochę 
się ze sobą zapoznać, opowiedzieć 
coś o sobie. Odeszliśmy więc zaraz 
od oficjalnego języka angielskiego 
i przeszliśmy na wygodniejszy dla 
nas – arabski. I wtedy Syryjczyk 
dziwnie się zachował. Najwyraźniej 
chciał mi odebrać wręczony przed 
chwilą klucz namawiając mnie na 
pokój dwuosobowy, obecnie pusty, 
ale jakoby ładniejszy. A co w razie 
konieczności dokwaterowania mi 
kogoś w przyszłości?

- To przecież nic nadzwyczajne-
go, weselej będzie...

Nie zgodziłem się. Kto by się 
zgodził? Skąd mogłem wiedzieć, w 
co się pakuję ?

To był ten straszny lipiec 1979 
r. Temperatury nawet jak na Afrykę 
zupełnie wariackie.

W południe, na słońcu co praw-
da, widziałem +59C, w zamkniętym 
samochodzie +90C!!

Murzyni z Afryki Centralnej nie 
wytrzymywali. W nocy było trochę 
lepiej, ale i tak nie można się było 
przykryć, nawet prześcieradłem. O 
otwarciu okna nie było mowy.   

Owej nocy nie rozścielałem 
nawet łóżka i tylko w spodniach od 
piżamy rzuciłem się na wierzch po-
słania. Ale i tak było za gorąco. Unio-
słem więc ręce wysoko ponad głowę 
i dopiero w takiej pozycji, jakoś tam, 
zasnąłem...

Targnąłem się nagle jak czło-
wiek obudzony kopniakiem w twarz! 
Przez moment miałem wrażenie, że 
sufit zwalił mi się na głowę. Byłem 
przygwożdżony do łóżka. Na prze-

gubach wzniesionych ponad głowę 
rąk czułem czyjeś zaciśnięte, silne 
dłonie, wgniatające mi ramiona w 
pościel. Stawy barkowe i łokciowe, 
wyłamywane gniotącym chwytem, 
na granicy wytrzymałości ścięgien, 
bolały dzikim bólem, a ja wciąż jesz-
cze nie wiedziałem, co się stało.

To były sekundy, które teraz, w 
opisie, wydają się być minutami. W 
tak potwornym zagrożeniu myśli 
się i działa jak zwierzę i nikt wcze-
śniej nie mógłby podejrzewać siebie 
o tak szybkie reakcje. Pierwszym 
wrażeniem było, że ktoś mnie zła-
pał i trzyma. Szarpię się, budzę i 
otwieram oczy. Wszystko w jednym 
ułamku sekundy. I nagle ogarnia 
mnie strach: dziki, zwierzęcy, wręcz 
niewyobrażalny. Nad sobą nie widzę 
niczego!!! Pokój jest widny od latar-
ni ulicznej stojącej prawie naprzeciw 
okna. Widny, całkowicie widny i... 
całkowicie pusty! A ja na przegubach 
rąk czuję silne łapska wyłamujące mi 
ramiona. Nad sobą czuję coś, czego 
realnie nie ma. To coś jest silne, jak 
dobry kawał chłopa. Silne, ciężkie i 
nisko pochylone, bo na twarzy czuję 
jakieś, zwieszające się z tego cze-
goś obrzydliwe kłaki, czuję ohydny 
dotyk podartych szmat, cuchnących 
ziemią, pleśnią i zgnilizną, a – co 
chyba najgorsze – czuję wręcz na-

macalnie, bijącą we mnie falami 
brutalną i bezwzględną nienawiść, 
chęć wyrządzenia mi przez to coś 
jak największej krzywdy.

W pierwszym odruchu usiło-
wałem odepchnąć to coś od siebie. 
Nie mogłem sobie jednak z nim po-
radzić. Drań był po prostu za silny 
i za ciężki, przyłapał mnie w pozycji 
wykluczającej efektywne wykorzy-
stanie do walki wyciągniętych ponad 
głowę ramion. Gwałtownie zaczy-
nałem tracić siły. Jakby ze mnie, z 
przeciętych tętnic, litrami wypływała 
krew. Jakby reakcje biochemiczne 
organizmu zatrzymywały się. Teraz, 
pisząc to, sprawiam może fałszywe 
wrażenie, że wówczas kierowałem 
się rozumem, podejmowałem jakieś 
przemyślane decyzje, kontrolowa-
łem przebieg wydarzenia. 

W rzeczy samej wcale tak nie 
było. Ja wtedy zupełnie nie myślałem. 
Byłem oszalałym ze strachu zwierzę-
ciem, potrafiącym jedynie szamotać 

się w żelaznym uchwycie atakujące-
go.

W którejś tam sekundzie, chyba 
jednak coś pomyślałem, bo zamiast 
bezowocnie próbować zepchnąć z 
siebie napastnika, szarpnąłem ręce 
w dół. W efekcie tego manewru od 
razu uwolniłem prawą rękę. Bydlak 
takiego posunięcia widocznie nie 
przewidział. Gdy tylko rękę miałem 
wolną, natychmiast... przeżegnałem 
się. Jak Boga kocham! Zupełnie nie 
myśląc, ręka jakoś sama to uczyni-
ła ku mojemu największemu osłu-
pieniu. Natychmiast, natychmiast 
powiadam, puściło mi lewą rękę i 
miałem skądś pewność, że napastnik 
rozpadł się na dwie części i że „we-
ssało” go gdzieś na dół. Głowę bym 
dał, że pod łóżko.

Pokój był pusty. Do kontaktu 
włączającego oświetlenie miałem z 
łóżka dobrych parę kroków. Ale na 
Boga! Nie miałem odwagi podbiec 
do niego, by włączyć światło. Mia-
łem natomiast silne przekonanie, że 
„toto” złapie mnie za nogi, jak tylko 
postawię je na podłodze. Siedziałem 
więc na łóżku jak dureń, nie wiedząc, 
co mam robić dalej. Prawa ręka, oży-
wiona jakimś osobliwym, samoistnym 
życiem, sama z siebie wciąż młóciła 
krzyże, a mnie stać było jedynie na 
chaotyczne zmawianie niepowiąza-

nych ze sobą, bezsensownych frag-
mentów najrozmaitszych pacierzy. 
Żeby nie zwariować musiałem mieć 
światło!

Rozpaczliwym szczupakiem, 
przelatując nad podłogą, wykonałem 
nadludzki skok, waląc całą siłą roz-
pędzonego ciała we włącznik prądu.

Od razu zrobiło się widno od 
wielkiego żyrandola, a ja pomału 
zacząłem się uspokajać. Oczywiście 
od razu zajrzałem pod łóżko. Oczy-
wiście niczego tam nie było. Spraw-
dziłem okno i drzwi. Mowy być nie 
mogło, aby napadu dokonała jakaś 
realna osoba. Zamki, w tym wypadku 
zasuwy, stały na pozycji „zamknięte”. 
Godzina też nie była, jak to we zwy-
czaju, dwunasta, ale piętnaście po 
pierwszej. Stawy barkowe i łokcio-
we bolały wściekle. Rękoma ledwo 
ruszałem i stan taki miał się jeszcze 
utrzymywać przez dobry tydzień. 
Jednak najgorsze, najgorsze do 
zniesienia dla człowieka normalnie 

myślącego, były z początku czerwo-
ne, później czarne i żółtawe pręgi na 
moich przegubach. Odciski ludzkich 
palców!! Do tego skóra na prawym 
nadgarstku była silnie obtarta. W 
końcu jestem lekarzem i wiem jak 
interpretować to, co obserwuję.

Rano cholerny Syryjczyk pytał 
mnie rezolutnie, jak się spało i pusz-
czał przy tym do mnie perskie oko. 
Robiłem tęgie miny. Wychwalałem 
zalety pokoju. Wiedziałem, że Sy-
ryjczyk wie. Wiedziałem, że trzeba 
szukać nowego mieszkania. 

Czekał mnie jednak zawód. 
Szczęśliwa passa się skończyła i 
nigdzie nie można było znaleźć wol-
nego lokalu. 

Problemy dnia codziennego wy-
pierały z głowy wszystko inne. Czas 
mijał. Był już chyba koniec sierpnia, 
już nie tak gorąco, taka tam „dyżur-
na” czterdziestka. Tego dnia przyje-
chałem właśnie z przychodni i roz-
bierałem się, by szybciutko wsko-
czyć pod prysznic. Godzina była tak 
gdzieś... trzecia po południu. Okno 
otwarte, pokój zalany słońcem. Z 
ulicy bił wrzask arabskich chłopacz-
ków kopiących zardzewiałą puszkę. 
Szedłem właśnie prawie goły do ła-
zienki, gdy nagle runęła na mnie z 
tyłu fala znanego mi już z poprzed-
niego doświadczenia, okropnego 

AFRIT
Myślę, że nikomu w Polsce porządne opowiada-
nie o duchach nie będzie się kojarzyło z oślepia-
jącym słońcem, upałem i piaskiem zgrzytającym 
między zębami. W Polsce duchy straszą w innej 
scenerii. Dzisiaj chcę opowiedzieć o duchach 
nie mających niczego wspólnego z naszą kultu-
rą i tradycją, a nawet naszą szerokością geogra-
ficzną. 
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strachu. Bez jakiegokolwiek wstępu, 
czy uprzedzenia! Szóstym zmysłem 
wiedziałem, że tym razem drań zła-
pie mnie za szyję. Rzuciłem się do 
przodu pochylając głowę i choler-
stwo chybiło o włos. Dostałem silne 
uderzenie po karku i plecach. Słowo 
daję, że końcami ludzkich palców. 
Nawet się nie obejrzałem. Dwa susy 
i już byłem na hotelowym korytarzu, 
trzaskając za sobą drzwiami. Jakąś 
czarodziejską mocą paskuda została 
w pokoju, a ja stałem prawie zupeł-
nie goły (chwała Bogu slipów jeszcze 
nie zdążyłem zdjąć) pod swoimi za-
mkniętymi drzwiami. Jezu!!! Nie było 
siły na niebie, ani na ziemi, która by 
była w stanie zmusić mnie, bym wte-
dy wszedł do pokoju. Ale stać tak, w 
takim „stroju”, również nie mogłem. 
Znając zwyczaje ortodoksyjnych Ara-
bów, zdawałem sobie sprawę z po-
wagi sytuacji w jakiej się znalazłem. 
Arabowie są pruderyjni do granic 
zdrowego rozsądku i za taki „numer”, 
jakim było przebywanie tylko w sli-
pach na korytarzu hotelowym groziła 
mi sprawa na policji, a może i parę 
lat „odsiadki”. Chwilowo na korytarzu 
nie było nikogo, ale już za sekundę 
mógł ktoś wyjść z pokoju, wejść na 
korytarz ze schodów, z windy. Nie 
daj Panie Boże „madam” jakaś i co 
wtedy będzie? Przecież to hotel. No 
nie?

Jak z nieba spadło na mnie 
olśnienie, że przecież na tym samym 
piętrze mieszka Polak. Pan Janek z 
Lublina. Pobiegłem więc klapiąc bo-
symi stopami po marmurach i zma-
wiając po drodze zdrowaśki, żeby 
tylko zastać pana Janka w pokoju.

Dzięki Bogu, pan Janek był u 
siebie. A, że też chodził po pokoju w 
slipach, więc nawet pasowaliśmy do 
siebie. Gorzej było z konwersacją, 
bo ja wciąż myślami byłem w swoim 
pokoju. Wciąż się zastanawiałem, 
jak do niego wejdę i co mam ludziom 
powiedzieć, gdybym do pokoju wejść 
nie mógł. Widocznie byłem na twa-
rzy mocno zmieniony, bo pan Janek 
zajął się mną bardzo troskliwie. Dał 
mi zimnego soku z lodówki, chwilę 
później kawy i papierosa, a na koniec 
odprowadził mnie do pokoju (o to mi 
cały czas chodziło!!). Pokój, oczywi-
ście, był zupełnie pusty i całkowicie 
normalny. 

Jeszcze tę noc przemęczyłem 
się w „Atlasie”, bo niby dokąd mia-
łem pójść. Ale już z samego rana, 
pobiegłem do Ministerstwa Zdrowia 
i tak długo przekonywałem wszyst-
kich pracujących tam urzędników, 
że ci w końcu, dziwiąc się fanabe-
riom Europejczyków, zamienili mi 
luksusowy pokój hotelowy na wyrko 
w nieczynnym oddziale ocznym 
szpitala „Dżamahirija”. 

W „Dżamahiriji” mieszkało się 
może i po spartańsku, ale wesoło i za 
darmochę. Otoczony Libijczykami, 
którzy z natury są serdeczni i mili, 
szybko zapomniałem o paskudnej 
przygodzie, a po roku to nawet byłem 
w stanie z tej przygody sobie żarto-
wać.

Dobry obyczaj bengazki naka-
zywał, by w święta muzułmańskie 
dyżurować za świętujących kolegów 
muzułmanów. Oni w zamian za to 
dyżurowali za chrześcijan w święta 
chrześcijańskie. Byłem właśnie na 
takim zastępstwie i nudziłem się 
jak mops, bo jak to w święta, przy-
chodnia świeciła pustkami. Wte-
dy właśnie przyszły te dwie Libijki, 

szwagierki, jak mi powiedziały. Dwie 
rezolutne babki pod pięćdziesiątkę. 
Dwie dziarskie „hadże” (hadż, hadża 
– odpowiednik polskiego – szanowny 
pan, szanowna pani) z twarzami po-
krytymi rytualnym tatuażem, lśniące 
złotem we włosach, pobrzękujące 
sznurami ciężkich złotych naszyjni-
ków i kolekcją złotych bransolet na 
obu przedramionach. Wygadane, 
cwane, ciekawe świata. Przyszły 

chyba bardziej z nudów niż dla kon-
kretnej potrzeby, bo już za chwilę ga-
daliśmy sobie o wszystkim, tylko nie 
o medycynie. Sam już nie wiem jak to 
się stało, ale zacząłem, tak w żartach, 
opowiadać im o swojej przygodzie z 
upiorem atakującym mnie w hotelu. 
Patrząc jednak na nie, pod wpływem 
zmieniającego się wyrazu ich twarzy, 
zmuszony zostałem przejść od trochę 
efekciarskiego nastroju opowieści, 
do relacji już teraz całkiem na serio. 
Obie, choć do tej pory roześmiane, 
nagle stały się śmiertelnie poważne 
i skupione. Słuchały uważnie, bez 
jednego uśmiechu, bez jednego 
choćby słowa. Gdy skończyłem, po 
chwili męczącej ciszy, starsza z nich 
westchnęła ciężko i powiedziała.

- Doktor, miałeś niewiarygodne 
szczęście. Ciebie zaatakował Afrit! 
Bardzo ich tu dużo, bardzo dużo... 
Masz zielone płótno? Na pewno nie 
masz. To bardzo niedobrze, jeśli nie 
masz. Skoro Afrit już dwa razy cie-
bie napadł, zapewne napadnie na 
ciebie jeszcze raz. Na razie znikną-
łeś mu z przed oczu, ale on ciebie 
będzie szukał, on ciebie w końcu 
znajdzie. Będzie chciał ciebie zabić, 
bo już dwa razy udało ci się przed 
nim umknąć. 

Afrit nie może zostawić tej spra-
wy nie załatwionej.

Poczułem się głupio. Co tu dużo 
gadać – przestraszyłem się. Przede 
wszystkim nie wiedziałem, co to ta-
kiego jest Afrit i o jakim to zielonym 
płótnie była mowa. Zaraz otrzyma-
łem potrzebne informacje. 

Afrit, to zły duch. Połączenie na-
szego wampira i upiora. Jak i one, 
jest duchem bardzo złego człowie-
ka, zbrodniarza i brutala. Duchem 
będącym pod silnym wpływem Sza-
tana, duchem uprawiającym swoisty 
bandytyzm na pograniczu świata 
widzialnego i niewidzialnego. Afrit 

brutalnie atakuje swoje ofi ary dopro-
wadzając je do pomieszania zmy-
słów, lub nawet do nagłej śmierci. 
Ma w sobie coś z wampira, ale nie 
chodzi mu wcale o krew napadnię-
tego. On wysysa z człowieka jego 
życiową energię. Jest to wampir, ale 
– rzekłbym – wampir energetyczny. 
Bardzo często na ciele ofi ar napadu, 
pomimo duchowego charakteru na-
pastnika, pozostają całkiem fi zyczne 

objawy ataku. Ukręcone głowy, po-
łamane kończyny, wygniecione gałki 
oczne. Charakterystyczne dla Afrita 
jest jego gwałtowne przemieszcza-
nie się i błyskawiczny atak. Zielone 
płótno natomiast jest to specjalny 
rodzaj płótna, jakie przywozi się z 
pielgrzymki do Mekki. Posiada ono 
niezwykłą moc, na przykład moc 
uzdrawiania, ale też moc chronią-
cą człowieka przed złymi duchami. 
Zielone płótno jest właściwie jedyną 
rzeczą mogącą uchronić człowieka 
przed Afritem.

Bezradnie rozłożyłem ręce. Było 
dla mnie oczywiste, że do Mekki nie 
pojadę. Obie panie wiedziały o tym 
równie dobrze jak ja. Patrzyły więc 
na mnie w milczeniu, ze współczu-
ciem, jak na faceta, którego nazajutrz 
będzie operować chirurg z pewnego 
kraju o starożytnej kulturze i ustalo-
nej renomie swoich medyków. 

Żeby nie poddawać się smutnym 
myślom, poszedłem zrobić kawę, 
a gdy wróciłem, trafi łem akurat na 
koniec jakiejś zawziętej sprzeczki 
pomiędzy obiema jejmościami. Oka-
zało się, że różnica zdań dotyczyła 
mojej osoby. Sedno sporu polega-
ło na tym czy można, czy też nie 
można, odstąpić chrześcijaninowi, 
kawałka zielonego płótna należą-
cego do obu pań i przywiezionego 
swego czasu z Mekki. Stanęło na 
tym, że płótno dostanę, tylko żeby 
było „beni-u-benak”, czyli po polsku, 
ani mru-mru. Zaufanie za zaufanie. 
Tylko między nami.

Obie panie słowa dotrzymały 
i następnego dnia, z zachowaniem 
odpowiedniej konspiracji, nerwowo 
wsunęły mi do kieszeni fartucha nie-
wielkie zawiniątko...

Wewnątrz było ciemnozielone, 
dość grube, gęsto tkane płótno, 
widać, że odcięte od większej ca-
łości. Gładkie w dotyku, pachnące 

dziwnym, ale przyjemnym zapa-
chem.

O tym, że miało niezwykły dar 
odpędzania wszystkiego złego, prze-
konałem się już niebawem. Pewna 
moja koleżanka zwierzyła mi się po-
płakując, że na kontrakcie czuje się 
fatalnie, ma halucynacje, nie może 
spać. Każdej nocy coś chodzi po 
mieszkaniu, drzwi same zamykają 
się i otwierają, ni z tego, ni z owego 

przez mieszkanie przelatują lodowa-
te przeciągi. „Coś” ciągle śledzi ją, 
gdziekolwiek tylko się obróci. Wciąż 
spada ze ściany przywieziony przez 
nią z Polski obrazek Matki Boskiej. 

Nie wyglądało to dobrze. Co 
miałem robić? Oderwałem połowę 
swojego zielonego płótna i wręcza-

jąc jej talizman wyjaśniłem, co to 
jest i jak to działa.

Już następnego dnia dostałem 
od koleżanki telefon, że po raz pierw-
szy od wielu miesięcy przespała spo-
kojnie całą noc. Nic nie chodziło po 
pokojach, nie chuchało, nie straszyło. 
Koleżanka zadzwoniła jeszcze raz 
chyba po kilku miesiącach. Zielone 
płótno nadal trzymało wszelkie du-
chy na odległość. I tak już zostało.

Przez cały czas mojego pobytu 
w Benghazi zielony „gumasz” leżał 
sobie na regale w moim pokoju go-
ścinnym. Nigdy w moim życiu nie 
pojawił się żaden duch. Afrit, być 
może, wytropił mnie, ale nie mógł 
już teraz dobrać się do mnie.    

W każdą sobotę, Lwowski Klub 
Młodych Artystów „Skrzydła” zdra-
dza tajniki rysunku, malarstwa i gra-
fi ki. Zapraszamy do galerii „Własna 
Strzecha” przy Lwowskim Towa-
rzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
wszystkie zainteresowane dzieci.

Zajęcia odbywają się 
w godzinach od 11:00 do 
12:00, przy ul. Rylejewa 9/6. 
czekamy na ciebie! 

Rozwiń z nami skrzydła!

Fundacja Charytatywna Pomoc 
Polakom na Kresach im. ks. dra Mo-
singa, zwraca się z serdeczną proś-

bą o pomoc w zebraniu środków 
materialnych dla 4 miesięcznego 
Maksymiliana Marka z Pnikuta. 
Maksymilian urodził się z wrodzoną 
wadą wątroby. Badania w Kijowie 
wykazały, że dziecko ma niedrożne 
drogi żółciowe i konieczny jest prze-
szczep wątroby. Dawcą może być 
matka chłopca, a przeszczep moż-
liwy jest, gdy Maksymilian ukończy 
6 miesięcy. Koszt całego zabiegu, 
to ok. 300 tys. hrywni, a ma on być 
wykonany w Instytucie Szalimowa w 
Kijowie. 

Ewentualne wpłaty prosimy kie-
rować na konto fundacji BGŻ SA 23 
2030 0045 1110 0000 0222 0700 – z 
dopiskiem – „Maksymilian Marek”.

Monika Michalak
Fundacja dra Mosinga

Uratujmy życie Maksymilianka
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Informacje

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

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

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

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 (red.)

Msze św. niedzielne 
w języku polskim na Ukrainie

Archidiecezja lwowska

Lwów, katedra pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 7:00; 8:00; 10:15 
(dzieci); 11:30 (suma); 13:00; 18:00 
(młodzież)
Lwów, kościół pw. św. Antoniego 
Padewskiego – godz. 9:00; 11:00 
(dzieci); 12:30; 18:30 (oprócz lata)
Lwów, kościół pw. św. Marii Mag-
daleny – godz. 9:30; 11:30
Lwów, kościół pw. Matki Boskiej 
Gromnicznej – godz. 16:00; 20:30
Lwów – Rzęsna, kościół pw. Mi-
łosierdzia Bożego – 9: 00
Lwów – Sichów, kościół pw. św. 
Michała Archanioła – godz. 13:00
Lwów – Zboiska, kościół pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 
godz. 12:00; 19:00
Lwów – Brzuchowice, kaplica 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
– godz. 11:00
Gródek Jagielloński, kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego – 
godz. 12:00
Mościska, kościół pw. Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela – godz. 
9:00; 11:00
Mościska, sanktuarium MBNP 
godz. 18:00
Mościska-Zakościele, kościół 
pw. św. Michała – godz. 9:00 (oprócz 
I niedzieli miesiąca)
Przemyślany, kościół pw. Piotra 
i Pawła – godz. 10:00
Strzałkowice, kościół  pw.  Wszyst-

kich Świętych – godz. 11:00
Dąbrówka, kościół pw. św. Barbary 
– godz. 09:00
Nowe Miasto,  kościół pw. św. 
Marcina  – godz. 12:00
Sąsiadowice, kościół pw. św. 
Anny – godz. 10:00, 12:00
Krysowice, kościół pw. Matki Bo-
skiej Fatimskiej – godz. 10:30 (lato) 
lub 11:00 (zima)
Trzcieniec, kościół pw. św. Józe-
fa – godz. 9:00, 13:00
Sambor, kościół pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela – godz. 9:00 (dzie-
ci); 11:30 (suma); 19:00 (w VII i VIII)
Stary Sambor, kościół pw. św. 
Mikołaja – godz. 13:00
Dobromil, kościół pw. Przemienie-
nia Pańskiego – godz. 11:00, 15:30
Iwano-Frankiwsk (d. Stani-
sławów), kościół pw. Chrystusa 
Króla – godz. 12:00
Czerniowce, kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża św. – godz. 9:00
Piotrowce Dolne, kościół pw. 
Przemienienia Pańskiego – godz. 
9:00
Drohobycz, kościół pw. św. Bar-
tłomieja – godz. 11:00
Złoczów, kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP – godz. 9:00; 11:00; 16:00
Żółkiew, kolegiata pw. św. Waw-
rzyńca – godz. 11:00
Krzemieniec, kościół pw. św. 
Stanisława biskupa – godz. 10:00
Kosów, kościół pw. Matki Bożej 
Różańcowej – godz. 9:00

Truskawiec, kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP – godz. 9:00
Borysław, kościół pw. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy (w parafi i 
św. Barbary) – godz. 12:00

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

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

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

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

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

Intymność zapewnią Państwu niezależne pokoje, ła-
zienka oraz WC. Istnieje również możliwość skorzystania 
z pełnego lub częściowego wyżywienia. Osobom podró-
żującym samochodem zapewniamy miejsce na bezpiecz-
nym parkingu. 

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

Prywatne kwatery 
w samym centrum Lwowa

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

REPERTUAR OPERy LWOWSkIEJ
listopad 2014

1 listopada, sobota, St. Ludkiewicz, program koncertowy „KAU-
KAZ”, początek o godz. 18:00
2 listopada, niedziela, P. Hertel, balet „DAREMNA OSTROŻ-
NOŚĆ”, początek o godz. 12:00

Program koncertowy „VIVAT OPERETKA!”, początek o 
godz. 18:00
6 listopada, czwartek, program koncertowy „VIVAT OPERETKA!”, 
początek o godz. 18:00
7 listopada, piątek, S. Prokofi ew, balet „ROMEO I JULIETTA”, 
początek o godz. 18:00
8 listopada, sobota, J. Mentus, opera „SKRADZIONE SZcZĘ-
ŚcIE”, początek o godz. 18:00
9 listopada, niedziela, S. Gułak-Artemowski, opera „ZAPORO-
ŻEc ZA DUNAJEM”, początek o godz. 12:00

K. Dankiewicz, balet „LILEA”, początek o godz. 18:00
12 listopada, środa, program koncertowy „KŁANIAMY SIĘ TO-
BIE, TARASIE”, początek o godz. 18:00
14 listopada, piątek, L. Minkus, balet „DON KIcHOT”, początek o 
godz. 18:00
15 listopada, sobota, G. Puccini, opera „cYGANERIA” (BOHÈME), 
początek o godz. 18:00
16 listopada, niedziela, B. Pawłowski, balet „KRÓLEWNA ŚNIEŻ-
KA”, początek o godz. 12:00
20 listopada, czwartek G. Verdi, opera „TRUBADUR”, początek o 
godz. 18:00
21 listopada, piątek, L. Minkus, balet „BAJADERA”, początek o 
godz. 18.00
23 listopada, niedziela, L. Delibes, balet „cOPPELIA”, początek o 
godz. 12:00
G. Rossini, opera „cYRULIK SEWILSKI”, początek o godz. 18:00
27 listopada, czwartek, c. W. Gluck, opera „ORFEUSZ I EURYDY-
KA”, początek o godz. 18:00
28 listopada, piątek, A. Adam, balet „GISELLE”, początek o godz. 
18:00
29 listopada, sobota, G. Donizetti, opera komiczna „NAPÓJ MI-
ŁOSNY”, początek o godz. 18:00
30 listopada, niedziela, M. Łysenko, opera „NATAŁKA POŁTAW-
KA”, początek o godz. 12:00

P. czajkowski, balet „JEZIORO ŁABĘDZIE”, początek o 
godz. 18:00

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

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

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

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

Intymność zapewnią Państwu niezależne pokoje, ła-
zienka oraz WC. Istnieje również możliwość skorzystania 
z pełnego lub częściowego wyżywienia. Osobom podró-
żującym samochodem zapewniamy miejsce na bezpiecz-
nym parkingu. 

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

Prywatne kwatery 
w samym centrum Lwowa

Po ciężkiej chorobie odeszła na zawsze

śp. Łesia Dąbrowska
 

lekarka, uczestniczka Polskich Misji Medycznych 
na Zachodniej Ukrainie

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Polski Czerwony Krzyż w Bytomiu

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że odeszła do wieczności

śp. Łesia Dąbrowska

lekarka, osoba wielkiego serca

Rodzinie Zmarłej 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej w Bytomiu



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

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

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

Konsulat Generalny RP 
w Charkowie
61002 Charków, ul. Artioma 16

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

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

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

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

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

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

Instytut Polski w Kijowie
ul. B. Chmielnickiego 29/2, lok.17, 
01-030 Kijów, Ukraina
tel.: +380 44 288 03 04 
fax: +380 44 288 02 86
www.polinst.kiev.ua
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КУР’ЄР ҐАЛІЦИЙСЬКИЙ

REDAKcJA:
Skrytka pocztowa (a/c) nr 537 
Lwów 79005, 
абонентська скринька № 537
skrytka pocztowa (a/c) nr 80
Iwano-Frankiwsk 76018
абонентська скринька № 80

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

konto bankowe na Ukrainie: 
ПП Ровіцкі М.М.
Код ЄДРПОУ 1965816635
р/р 2600001244414 в Івано-
Франківськівському відділенні 

Elżbieta Lewak, Włodzimierz Bart-
kowiak, Magda Arsenicz, Leonid 
Golberg, Andrzej Pietruszka, Anna 
Gordijewska, Sabina Różycka, Jacek 
Borzęcki, Tadeusz Kurlus, Renata 
Klęczańska, Dmytro Wesołowski, 
Włodzimierz Osadczy, Wojciech 
Grzelak, Leon Tyszczenko, Irena 
Kulesza, Witold Dzięciołowski, Zbi-
gniew Kulesza i inni.

Prenumerata
Natalia Kostyk
e-mail: nataliakostyk@wp.pl

Drukujemy również  teksty  autorów, 
z którymi się nie zgadzamy!

Za treść ogłoszeń, oświadczeń i rek-
lam redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności, nie zamówionych rękopisów 
nie zwraca i pozostawia sobie prawo 
do skrótów.

Projekt współfi nansowany ze środ-
ków Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP w ramach konkursu na 
realizację zadania „Współpraca z 
Polonią i Polakami za granicą” za 
pośrednictwem fundacji „Wolność 
i Demokracja”.

ТзОВ Видавничий Дім «Молода 
Галичина».

Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780

Газета виходить 2 рази  на  місяць

Kurier 
Galicyjski

ПАТ «КРЕДОБАНК»,
м. Івано-Франківськ МФО 325365 
Świadectwo rejestracji 
Seria KW nr 12639-1523 R
wydane 14.05.2007
Свідоцтво про державну реєстра-
цію Серія КВ № 12639-1523 Р 
від 14.05.2007 р.

Założyciel i wydawca: 
Mirosław Rowicki
Засновник і видавець 
М. М. Ровіцкі

Skład redakcji:
Marcin Romer: 
redaktor naczelny 
e-mail: zgrodurevery@wp.pl
Maria Basza: 
zastępca red. naczelnego, 
e-mail: mariabasza@wp.pl
Beata Kost
zastępca red. naczelnego
bkost@wp.pl
Konstanty czawaga 
e-mail: konstantyczawaga@wp.pl
Krzysztof Szymański
e-mail: krzszymanski@wp.pl
Eugeniusz Sało
Eugene.salo@gmail.com
Alina Wozijan
e-mail: alina_wozijan@op.pl
Jurij Smirnow
Iwona Boruszkowska 
Agnieszka Sawicz 
Szymon Kazimierski 
Michał Piekarski
Wojciech Jankowski
Aleksander Kuśnierz

Stale współpracują: 
Dmytro Antoniuk, Elżbieta Zielińska, 
Katarzyna Łoza, Dariusz Materniak, 

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy ogłoszenia 
również w prasie ukraińskiej
Ogłoszenia niekomercyjne, po uzgodnieniu z redakcją, mogą 
być drukowane nieodpłatnie

PIERWSZA STRONA
ПЕРША СТОРІНКА

1 cм 2  –  8,50 грн.
1 cm 2 – 8,50 UAH
pełny kolor
повноколірний

STRONY WEWNĘTRZNE
ВНУТРIШНI СТОРІНКИ

1 cм 2  –  6,00 грн.
1 cm 2  – 6,00 UAH
pełny kolor
повноколірний

REkLAMA 
W kURIERZE gALICyJSkIM

Z ETERU 
Radio Polonia (godz. 18:30)
- Lwów – Radio Niezałeżnist - 106,7 FM
- Winnica – Radio TAK – 103,7 FM 
- Chmielnicki – Radio Podilla Center - 104,6 FM 
- Równe - Radio Kraj – 68,2 FM 
- Żytomierz – Radio Żytomyrśka Chwyla – 71,1 FM i 103,4 FM 
Polskie Radio Lwów – w każdą sobotę od godz. 9:00 do godz. 13:00 
oraz w niedzielę od godz. 19:15 do 20:15 na fali 106,7 FM (Radio Nezałeżnist)
Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz słychać bardzo dobrze aż po Lwów 
(we Lwowie już nie wszędzie).
Polskie Radio Warszawa I – na falach długich 225 kHz 

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

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

JAk SłUCHAĆ POLSkICH 
AUDyCJI RADIOWyCH NA UkRAINIE

(czas audycji ukraiński)

STRONY WEWNĘTRZNE
ВНУТРIШНI СТОРІНКИ

1 cм 2  –  4,50 грн.
1 cm 2  – 4,50 UAH
czarno-białe
чорно-білі

STRONA OSTATNIA
OСTAHHЯ  СТОРІНКA

1 cм 2  –  7,50 грн.
1 cm 2  – 7,50 UAH
pełny kolor
повноколірний

Adresy placówek dyplomatycznych 
Rzeczypospolitej Polskiej 

na Ukrainie

kantorowe kursy walut na Ukrainie
30.10. 2014, Lwów    

KUPNO UAH SPRZEDAŻ UAH

12,95 1 USD 13,02
17,30 1 EUR 18,30
4,05 1 PLN 4,40

21,90 1 GBR 23,20
3,00 10 RUR 3,35

Wdowiec z południowo-wschodniej Polski, niezależny fi nansowo 
pozna atrakcyjną panią w celu towarzysko-matrymonialnym w wie-
ku 35–45 lat. 
Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: amadeusz1t@gmail.com

Wdowiec pozna 
atrakcyjną panią
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O tym i owym

Partnerzy medialni

Można zaprenumerować na poczcie!!!
KOD PRENUMERATY 

УКРПОШТА  98780
cena prenumeraty pocztowej

1 miesiąc – 5,96 hrywien
3 miesiące – 17,88 hrywien
6 miesięcy – 35,76 hrywien
12 miesięcy – 71,52 hrywien

Organizacje i instytucje mogą też zamawiać prenumeratę bezpośrednio w 
naszej redakcji: osobiście, telefonicznie, listownie lub drogą mailową: 
kuriergalicyjski@wp.pl

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

Ponadto „Kurier Galicyjski” można kupić: 
w Przemyślu – w Południowo-Wschodnim Instytucie Na-
ukowym, przy ul. Grodzkiej 3 (kod pocztowy 37-700), tel.: +48 (016) 678 
73 33; w Warszawie, w Biurze Turystyki KALINKA, ul. Mar-
szałkowska 115 (wejście od ul. Przechodniej), 00-102 Warszawa. Biuro jest 
czynne pn-pt w godz. 8:00-16:00 oraz w w Księgarni WNET na V 
piętrze gmachu PAST-y, ul. Zielna 395.

Kurier 
Galicyjski

Kurier Galicyjski 
można kupić 

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

KOD 
PRENUMERATY  

УКРПОШТА  
68416

cena prenumeraty 
pocztowej: 

1 miesiąc – 3,50 hrywien,
3 miesiące – 10,50 hrywien, 
6 miesięcy – 21,00 hrywien,
12 miesięcy – 42,00 hrywny.

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

ZAMóW kALENDARZ kRESOWy 
na ROk 2015!

Zamówienia prosimy składać pod adresem 
naszej redakcji:
e-mail: kuriergalicyjski@wp.pl 
telefon: 0-0380 (342) 543461 
Cena: na Ukrainie 15 hrywien + koszty wysyłki; w Polsce 17 PLN 
razem z wysyłką (przy zamówieniu powyżej 5 sztuk – 15 PLN)
Wersję elektroniczną kalendarza można obejrzeć na portalu: 
www.kuriergalicyjski.com

Ukazała się kolejna, ósma już, edycja 
„Kalendarza Kresowego” 
Kuriera Galicyjskiego na rok 2015!


