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Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie
Po raz pierwszy dodatek �

NASI PARTNERZY MEDIALNI

To s³awne zdanie, wyg³o-
szone ze studia telewizji pol-
skiej  przez aktorkê Joannê
Szczepkowsk¹ zaraz po
pierwszych „kontraktowych”
wyborach 4 czerwca 1989
roku przesz³o ju¿ do historii.
W wyborach, jakie by³y
rezultatem przeprowadzo-
nych parê miesiêcy wczeœ-
niej obrad „okr¹g³ego sto³u”,
„Solidarnoœæ” zrzeszaj¹ca
wówczas wiêkszoœæ si³ opo-
zycyjnych w Polsce, wziê³a
wszystko co mog³a. Trzy-
dzieœci piêæ procent miejsc
w Sejmie i 99 na 100 miejsc
w nowoutworzonym Senacie.
Wkrótce powsta³ pierwszy
w powojennej Polsce nieko-
munistyczny rz¹d z premie-
rem Tadeuszem Mazowiec-
kim.

Czwarty czerwca to data
symboliczna. Na upadek ko-
munizmu z³o¿y³o siê wiele
dzia³añ opozycji i ca³ego
spo³eczeñstwa polskiego i
przedtem, i potem. By³a to

PROSZĘ PAŃSTWA, 4 CZERWCA 1989 ROKU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ W POLSCE KOMUNIZM

jednak cezura. Sygna³, jaki
spowodowa³ efekt domina w
ca³ym ówczesnym „bloku
wschodnim”. Wkrótce przy-
sz³a „Jesieñ Ludów” – run¹³
mur berliñski, w Czecho-
s³owacji wybuch³a „aksa-
mitna rewolucja”, g³owê
podnieœli Wêgrzy i inne
narody zniewolonej Europy
Wschodniej. Krew pola³a siê
wtedy tylko w Rumunii.
Wkrótce antykomunistyczne
tsunami ogarnê³o i Zwi¹zek
Sowiecki. Wt³oczone weñ
si³¹ narody upomnia³y siê
o sw¹ podmiotowoœæ.

Pe³n¹ niezale¿noœæ odzy-
ska³a Ukraina. I chocia¿ po-
tem nie otworzy³y siê „wrota
raju”, za nami i przed nami
jeszcze wiele trudnych spraw,
to fakt, ¿e mo¿emy teraz w
wolnej Ukrainie obchodziæ
Dzieñ Europy jest konsek-
wencj¹ s³onecznej niedzieli
4 czerwca 1989 w Polsce.
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

Samorz¹dy miast pol-
skich kolejny raz wyci¹g-
nê³y rêce przyjaŸni do
w³adz Lwowa oraz innych
miast Ukrainy, zapraszaj¹c
bliskich s¹siadów zza wschod-
niej granicy do integracji
poprzez konkretne dzia³ania,
tak by w koñcu spotkaæ siê
we wspólnym „Europejskim
Domu”. 23 maja podczas
konferencji prasowej w ho-
telu „Dniestr” poinformo-
wano, ¿e pod koniec zesz³ego
tygodnia we Lwowie obra-
dowa³ Konwent Przewodni-
cz¹cych Rad Miast Woje-
wódzkich zaprzyjaŸnionych
z samorz¹dami miast ukra-
iñskich.

Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Lublina Piotr Kowal-
czyk z³o¿y³ serdeczne podziê-

kowanie w³adzom miasta
Lwowa za goœcinnoœæ i mo¿li-
woœæ spotkania w tak wspa-
nia³ym gronie dzia³aczy
samorz¹dowych. To w³aœnie
Lublin i Lwów da³y pocz¹tek
takiej „obfitej” wspó³pracy.

Wiceprzewodnicz¹ca Rady
Miasta Sto³ecznego Warszawy
Ligia Krajewska przypomnia³a,
jak jeszcze przed wejœciem
Polski do Unii Europejskiej
rozpoczyna³a siê wspó³praca
transgraniczna miêdzy
przygranicznymi miastami
takimi, jak Szczecin czy Zie-
lona Góra a miastami niemiec-
kimi. „To, co dzisiaj robimy
tutaj we Lwowie, to jest po-
cz¹tek przygotowania wejœcia
Ukrainy do Unii Europejskiej
– podkreœli³a pani Krajewska.
– I myœlê, ¿e drug¹, niezmier-
nie wa¿n¹ rzecz¹ jest fakt, i¿
dziêki temu Ukraina mo¿e
braæ udzia³ w ró¿nych progra-
mach europejskich, w których
Polska jest beneficjentem
œrodków. S¹ to m.in. programy
z zakresu edukacji, wymiany
m³odzie¿y, uczestnictwa w
organizacjach pozarz¹do-
wych. S¹ to elementy spo-
³eczeñstwa obywatelskiego,

które przygotowuje do przy-
sz³ego funkcjonowania w Unii
Europejskiej. My wszyscy, jak
tu siedzimy, a reprezentu-
jemy ca³y kraj jesteœmy za
szybk¹ integracj¹ europejsk¹
Ukrainy, bo jest to w naszym
wspólnym interesie, Polski
i Ukrainy”.

Wielkie doœwiadczenie
wspó³pracy z Niemcami ma
Gorzów Wielkopolski, który
jest po³o¿ony na zachodzie
Polski. Przewodnicz¹ca Rady

tego Miasta Krystyna Sibiñ-
ska uwa¿a, ¿e tej wielkiej poli-
tyki nie da³oby siê zrealizo-
waæ, gdyby nie wspó³praca na
poziomie najni¿szym, na
poziomie samorz¹dów. „Do
pewnych dzia³añ nie s¹ po-
grzebne „du¿e papiery” – mó-
wi³a dalej. – Nie s¹ potrzebne

decyzje na najwy¿szym
szczeblu. My mamy bardzo
du¿e doœwiadczenie wspó³-
pracy miast przygranicznych
oraz ró¿nych organizacji z
jednego i z drugiego kraju.
I tak naprawdê, je¿eli ta
wspó³praca wychodzi, je¿eli
ona jest realizowana, to na-
turaln¹ konsekwencj¹ jest
to, ¿e granice po prostu zni-
kaj¹”.

Bazyli Baran, Przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Szcze-

cina, miasta na pó³nocno-
zachodnim krañcu Polski, ale
najbli¿szego do Brukseli – jak
¿artem zauwa¿y³ mówca -
wspomnia³, ¿e przed wejœciem
do Unii Europejskiej sporo
tamtejszych Polaków obawia³o
siê, ¿e przyjd¹ Niemcy i wy-
kupi¹ te ziemie. „Niektórzy
straszyli polskich ch³opów, ¿e
po wejœciu do Unii bêd¹ tani¹
si³¹ robocz¹ u niemieckich

bauerów – mówi³ Bazyli Ba-
ran. – Tymczasem to Polacy
teraz osiedlaj¹ siê po drugiej
stronie granicy. S¹ miejsco-
woœci w pobli¿u granicy po
niemieckiej stronie, gdzie
Polacy stanowi¹ 20 procent
mieszkañców. Mamy polsko-
niemieckie szko³y po obu
stronach granicy, polsko-
niemieckie firmy. Jesteœmy
takim miastem wielonaro-
dowoœciowym, gdzie wszyscy
czuj¹ siê dobrze. Mamy sie-

Dorota Jakuta (od lewej) i Ligia Krajewska

EUROPEJSKA SZANSA DLA LWOWA I MIAST UKRAINY

dem mniejszoœci narodo-
wych, w tym ukraiñsk¹, która
jest jedn¹ z najliczniejszych.
Liczymy, ¿e wspó³praca
miêdzy Lwowem a Szczeci-
nem bêdzie nawi¹zana, z ko-
rzyœci¹ dla obu stron. Szcze-
cin jest przecie¿ du¿ym
portem morskim i rzecznym.
W Szczecinie znajduje siê
siedziba korpusu Pó³nocno-
atlantyckiego, gdzie s¹ te¿
przedstawiciele wojsk Uk-
rainy.

W³odzimierz Leszek Kusak,
Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Bia³egostoku patrzy na
wspó³dzia³anie miast partner-
skich i zaprzyjaŸnionych
Polski i Ukrainy z punktu

widzenia swego terenu: „Go-
rzej nam wychodzi dotych-
czasowa wspó³praca z Bia³o-
rusi¹. Ten Konwent jest dla
nas tak¹ lekcj¹ jak mo¿na
wspania³e wspó³pracowaæ,
nie tylko sentymentalnie, ale
równie¿ w konkretnych spra-
wach. Czêsto s³yszymy,
szczególnie w Bia³ymstoku,
¿e zapominamy o swoich
braciach na Wschodzie. My
nie zapominamy, tylko mu-
simy siê nauczyæ wspó³pracy
miêdzy narodami. Nie tylko z
Polakami, ale równie¿ z Ukra-
iñcami, z Bia³orusinami, z
Rosjanami.

Korespondent „Kuriera”
zapyta³ Sekretarza Rady
Miejskiej Lwowa Wo³odymyra
Kwurta, dlaczego w³adze
miasta nie chc¹ zwróciæ koœ-
cio³a œw. Marii Magdaleny
wspólnocie rzymskokato-
lickiej Lwowa, która zrzesza
g³ównie Polaków. Pad³a odpo-
wiedŸ, ¿e jest ju¿ decyzja i
obecnie trwa proces za³atwia-
nia formalnoœci. Obieca³, ¿e w
najbli¿szym czasie bêdzie
podana oficjalna informacja w

tej sprawie. Czas i tu wejœæ na
poziom zasad europejskich.

Wiceprzewodnicz¹ca Ra-
dy Miasta Sto³ecznego War-
szawy Ligia Krajewska i Prze-
wodnicz¹ca Rady Miasta
Bydgoszczy Dorota Jakuta
powiedzia³y „Kurierowi”, ¿e
ich zdaniem jeszcze doœæ
ma³o m³odzie¿y i dzieci przy-
je¿d¿a do Polski w ramach
wymiany. Licz¹ te¿ na zaan-
ga¿owanie w tej dziedzinie
naszego pisma - „Kuriera
Galicyjskiego”, który jest co
raz bardziej czytany po obu
stronach granicy polsko-
ukraiñskiej.

Podczas konferencji prasowej
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„To, co dzisiaj robimy tutaj we Lwo-
wie, to jest pocz¹tek przygotowania
wejœcia Ukrainy do Unii Europejskiej –
podkreœli³a wiceprzewodnicz¹ca Rady
Miasta Sto³ecznego Warszawy
Ligia Krajewska.
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„Niektórzy straszyli polskich ch³opów,
¿e po wejœciu do Unii bêd¹ tani¹ si³¹
robocz¹ u niemieckich bauerów –
mówi³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Szczecina Bazyli Baran. – Tymczasem
to Polacy teraz osiedlaj¹ siê po drugiej
stronie granicy”.

Korespondent „Kuriera” zapyta³
Sekretarza Rady Miejskiej Lwowa
Wo³odymyra Kwurta, dlaczego w³adze
miasta nie chc¹ zwróciæ koœcio³a œw.
Marii Magdaleny wspólnocie rzymsko-
katolickiej Lwowa, która zrzesza
g³ównie Polaków. Pad³a odpowiedŸ, ¿e
jest ju¿ decyzja i obecnie trwa proces
za³atwienie formalnoœci. Obiecywa³,
¿e w najbli¿szym czasie bêdzie podana
oficjalna informacja w tej sprawie.
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JAN WLOBART
Rada Najwy¿sza Ukrainy

uchwali³a ustawê, zaostrza-
j¹c¹ kary za korupcjê urzêd-
ników pañstwowych i w³adzy
s¹downiczej. W przypadku
korupcji znacznej wartoœci
(powy¿ej 5000$), sêdziom
œledczym i prokuratorom
grozi kara do¿ywotniego
pozbawienia wolnoœci. Urzêd-
nik pope³niaj¹cy takie prze-
stêpstwo musi siê liczyæ z
kar¹ pozbawienia wolnoœci do
lat 15.

AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE
W³adze Ukrainy wprowa-

dzi³y moratorium (zawieszenie)
na wyw³aszczenie przez
Banki d³u¿ników, nie sp³a-
caj¹cych kredytów mieszka-
niowych, których mieszkania
maj¹ hipotekê bankow¹. Ek-
sperci uwa¿aj¹ ¿e moratorium
pog³êbi problemy kapita³owe
i wyp³acalnoœci banków, ponie-
wa¿ nie bêd¹ one mog³y od-
zyskaæ po¿yczonych pieniêdzy

z braku mo¿liwoœci sprzeda¿y
wyw³aszczonych mieszkañ.

Narasta problem z impor-
tem towarów na Ukrainê.
Przyczyn¹ tego stanu rzeczy
jest problem z nabyciem wa-
luty, jak równie¿ nieudzie-
lanie kredytu kupieckiego
importerom ukraiñskim. Nie
bez znaczenia jest te¿ fakt
czêstego kwestionowania
przez celników ukraiñskich

wartoœci wwo¿onych towa-
rów, którzy uwa¿aj¹, ¿e jest
ona zani¿ona w stosunku do
rzeczywistej wartoœci.

Narodowy Bank Ukrainy
(NBU) kilka dni temu otrzy-
ma³ drug¹ transzê po¿yczki w
wysokoœci 2,8 mld $, przy-
znanej przez Miêdzynaro-
dowy Fundusz Walutowy
(MFW) w roku 2008. Ca³ko-
wita kwota przyznanej po¿yczki

to 16 mld $. Wyp³ata jej jest
uwarunkowana obni¿aniem
deficytu bud¿etowego przez
Ukrainê. Celem umo¿liwienia
sp³aty kredytów walutowych
przez klientów banków komer-
cyjnych NBU dokona³ w dniu
20 maja sprzeda¿y 2,552 mln $
bankom komercyjnym. Wed-
³ug NBU, Banki komercyjne
posiadaj¹ za ma³e rezerwy na
pokrycie strat, które w chwili
obecnej wynosz¹ tylko 3,5 %
depozytów posiadanych  przez
nie. NBU stara siê zwiêkszaæ
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swoje rezerwy walutowe, ku-
puj¹c na rynku walut 63 mln
$ w ci¹gu ostatnich kilku dni.

Powiêkszy³a siê lista ban-
ków objêtych zarz¹dem komi-
sarycznym NBU. Aktualnie
na tej liœcie jest 15 banków.
Jeden z banków og³osi³ upad-
³oœæ. Zarz¹dem komisarycz-
nym objêto je na okres jed-
nego roku. Jedna ze œwiato-
wych agencji ratingowych
Moody’s, oceniaj¹cych wiary-
godnoœæ p³atnicz¹ Ukrainy
w okresie d³ugoterminowym

obni¿y³a ocenê z B1 do B2
i perspektyw¹ negatywn¹.
Taka ocena spowodowana
jest gwa³townym wzrostem
niesp³acanych kredytów i ostr¹
kontrol¹ kapita³ow¹ Banków
przez NBU.

Urz¹d Statystyczny na
polecenie rz¹du ma zakaz pub-
likowania danych, dotycz¹-
cych dochodu narodowego
brutto (PKB). Zazwyczaj dane
statystyczne za dany kwarta³
s¹ publikowane w ci¹gu 45
dni. Wed³ug oceny eksper-

tów, spadek PKB za pierwszy
kwarta³ wynosi 20-25% w
porównaniu do tego samego
okresu w roku 2008. Oficjalne
dane mog¹ byæ opublikowane
za zgod¹ Julii Tymoszenko.

W ci¹gu najbli¿szych dni
Germanwings – tania linia
lotnicza, której w³aœcicielem
jest niemiecka Lufthansa ot-
worzy po³¹czenie lotnicze Ki-
jów-Kolonia. Koszt przelotu to
19,90 Euro w jedn¹ stronê
bez op³aty za baga¿.

Spo³ecznoœæ polska we Lwowie sk³ada serdeczne
podziêkowanie Panu Piotrowi Pud³owskiemu,
prezesowi firmy GAZSTAL w Zielonej Górze za
sta³e wspieranie inicjatyw Ruchu Apostolatu
Emigracyjnego, podejmowanych na rzecz Kreso-
wiaków. Bóg zap³aæ za ¿yczliwoœæ i hojnoœæ.
¯yczymy wszelkiego dobra i b³ogos³awieñstwa
Bo¿ego.

Wdziêczni rodacy ze Lwowa

PODZIĘKOWANIE

KG

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

20 lat temu Polacy Moœ-
cisk za³o¿yli sw¹ organiza-
cjê - oddzia³ TKPZL. W tym
starym miasteczku, le¿¹-
cym przy samej granicy
Ukrainy z Polsk¹ polskoœæ
nigdy nie zanik³a. Nawet za
czasów sowieckich by³
czynny koœció³. Jednak
prawdziwy renesans kultury
i to¿samoœci narodowej,
odrodzenie oœwiaty w jê-
zyku ojczystym, by³o efektem
za³o¿enia dwadzieœcia lat
temu pierwszej po wojnie
niezale¿nej polskiej organi-
zacji - oddzia³u Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej.

24 maja obchody jubi-
leuszu rozpoczêto od udzia³u
w niedzielnej Mszy œw., któr¹
odprawi³ ks. dziekan Józef
Legowicz. Pomodliæ siê razem
z miejscowymi Polakami
przyszli te¿ cz³onkowie w³adz
miasta i powiatu, goœcie ze
Lwowa i Polski.

„Wed³ug statystyki oficjalnej
wœród mieszkañców Moœcisk
jest ponad 20% Polaków, czyli
to 2 tys. osób – powiedzia³
„Kurierowi” Antonas Werba-
uskas, przewodnicz¹cy rady
powiatowej. – Jeszcze 3 tys.
Polaków mieszka w powiecie”.

Œwi¹tecznie udekorowana
wielka sala Domu Kultury
„Proswita” tego dnia pêka³a
w szwach. Prezes oddzia³u
TKPZL Andrzej Miciak w
swoim przemówieniu przy-
pomnia³, ¿e ju¿ na pocz¹tku
swojej dzia³alnoœci cz³onkowie
Towarzystwa zaczêli starania
o uzyskanie pozwolenia na
przeprowadzenie zebrania
za³o¿ycielskiego. Przepro-
wadzono wiele rozmów z w³a-

dzami miasta i powiatu.
Wœród tych inicjatorów byli
Wanda Pietraga, Marian
Matusz, Marian £abuda,
Teresa Ziober...

„Wtedy to spo³ecznoœæ
polska Moœcisk zademon-
strowa³a swoje istnienie –
zaznaczy³ prezes. – Pierwszym
i najwa¿niejszym zadaniem
by³o krzewienie jêzyka pol-
skiego, tradycji i kultury
polskiej. Zaczêto starania
o otwarcie pierwszej klasy z
polskim jêzykiem nauczania.
Nie by³o to ³atwe. Pierwszym
aktywnym zapaleñcem by³
Micha³ Przygrodzki. Propono-
wano nam tylko szko³ê so-

botnio-niedzieln¹. Zniechê-
cano nas i wymieniano wiele
powodów odmowy. Ale przebr-
nêliœmy. Pierwsza klasa z
polskim jêzykiem nauczania
zaczê³a funkcjonowaæ dziêki
aktywnoœci i walecznoœci
rodziców oraz pierwszej nau-
czycielce pani Czes³awie ¯a-
czek. Wszystko to da³o pocz¹-
tek powstaniu szko³y polskiej
w Moœciskach”.

Andrzej Miciak z wdziêcz-
noœci¹ podkreœli³, ¿e w trud-
nych czasach komunistycz-
nych fundamentem i ostoj¹
Polaków w Moœciskach by³
zawsze koœció³. Ks. proboszcz
Józef Legowicz zachêca³ i na-

wo³ywa³ do aktywnego udzia³u
w dzia³alnoœci na rzecz Towa-
rzystwa.

„Mijaj¹ lata, zmieniaj¹ siê
prezesi i zarz¹dy, a Towa-
rzystwo kontynuje swoj¹
dzia³alnoœæ na podstawie
g³ównych za³o¿eñ statuto-
wych: krzewienie kultury
polskiej, odrodzenie to¿samoœci
narodowej – mówi³ pan Miciak.
- Dzia³amy i bêdziemy dzia³aæ
z pobudek patriotycznych i z
potrzeby serca. Na bazie na-
szego Towarzystwa powsta³y
zespo³y, który upiêkszaj¹
nasze uroczystoœci. Opieku-
jemy siê równie¿ starym cmen-
tarzem. Organizujemy spotka-
nia op³atkowe i okolicznoœ-
ciowe. W ramach wspó³pracy
nasi cz³onkowie uczestnicz¹
w spotkaniach kulturalnych
i patriotycznych organizowa-
nych przez konsulat polski,
organizacje polskie we Lwowie,
Przemyœlu i innych miastach.
Dziêki wspó³pracy z w³adzami
miasta otrzymaliœmy tak
bardzo nam potrzebny lokal
pod siedzibê Towarzystwa”.

W imieniu w³asnym oraz
zarz¹du Andrzej Miciak po-
dziêkowa³ wszystkim prezesom
organizacji: Wandzie Petradze,
Teresie Teterycz, Henrykowi
Lirykowi za ich pracê i poœwiê-
cenie dla dobra swoich
rodaków, spo³ecznoœci. Ser-
deczne podziêkowania z³o¿y³
Stowarzyszeniu „Wspólnota
Polska”, Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”,
Fundacji „Semper Polonia”,
Klubowi Mi³oœników Moœcisk,
„Caritas” w Przemyœlu, w³a-
dzom Moœcisk i Przemyœla,
Zarz¹dowi G³ównemu TKPZL,
Konsulatowi Generalnemu
RP we Lwowie oraz wszystkim
sympatykom i dzia³aczom
organizacji.

„Powinniœmy mobilizowaæ
siê nawzajem do lepszych i od-
wa¿nieszych czynów, pokazy-
waæ nasz¹ odpowiedzialnoœæ
spo³eczn¹ i moraln¹, troszczyæ
siê o utrzymanie naszej to¿-
samoœci narodowej i przysz³oœæ
naszych dzieci – powiedzia³
na zakoñczenie Andrzej Mi-
ciak. - Z okazji 20-lecia nasza
organizacja przyczyni³a siê do
powstania billboardu z kie-
runkowskazem miejsca kultu
cudownego obrazu Matki
Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy
sanktuarium w Moœciskach.
B³ogos³awi nam na dobre i
szlachetne uczynki. S³owa
wypisane na naszym sztan-
darze: „Bóg. Honor. Ojczyzna”
niech bêd¹ drogowskazem
dla naszej dzia³alnoœci”.

Konsul Generalny RP we
Lwowie Grzegorz Opaliñski
powiedzia³, ¿e jubileusz 20-
lecia TKPZL w Moœciskach -
to dzieñ bardzo szczególny.
Same Moœciska zajmuj¹ bardzo
wa¿ne miejsce zarówno na
mapie lwowskiego okrêgu
konsularnego, jak te¿ ca³ej
Ukrainy. Grzegorz Opaliñski
i Prezes TKPZL Emil Legowicz
wrêczyli „Z³ote odznaki”
Towarzystwa grupie dzia³aczy
organizacji. Nie zabrak³o
dobrych s³ów i ¿yczeñ w³adz
miejscowych i przyby³ych
goœci z Ukrainy i Polski,
wœród których by³ prezydent
miasta Przemyœla Robert
Choma, sekretarz rady miasta
Lwowa Wo³odymyr Kwurt,
Jan Skalski ze Œwiatowego
Kongresu Kresowian, Prezes
Klubu Mi³oœników Moœcisk
Tadeusz Król, ks. Tadeusz
Pater z Przemyœla. Odby³ siê
koncert z udzia³em amatorów
sceny z Moœcisk i Przemyœla.

PÓKI MY ŻYJEMY

Przemawia Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz
Opaliñski, obok prezes oddzia³u TKPZL Andrzej Miciak

Zas³u¿eni Polacy z Moœcisk

HALINA P£UGATOR

W³adze tej ziemi chc¹
wprowadziæ zakaz oprowa-
dzania wycieczek przez
przewodników zza granicy
– szczególnie dotyczy to
obiektów, najczêœciej odwiedza-
nych przez obcokrajowców.

Oœwiadczenie w tej spra-
wie z³o¿y³ wybrany niedawno
przewodnicz¹cy Rady Obwo-
dowej O³eksij Kajda z partii
„Swoboda”. By³o to na konferen-
cji prasowej, która zosta³a
zorganizowana z okazji otwarcia
na Podolu I Zachodnioukra-
iñskiej Wystywy – Festiwalu
Turystycznego. Na spotkaniu
z dziennikarzami nie by³o
goœci zagranicznych. W³adze
oznajmi³y, ¿e przewodnicy

KG

WALKA O „CZYSTOŚĆ IDEOLOGICZNĄ” CZYLI
ZAPRASZAMY (???) NA ZIEMIĘ TARNOPOLSKĄ
ukraiñscy tak¿e bêd¹ pracowali
inaczej. Niebawem zostan¹ im
wydane specjalne licencje w spra-
wie obs³ugiwania turystów.

Przedstawicieli mediów
poinformowano, ¿e na Ziemi
Tarnopolskiej przeplata siê
historia wielu narodów. Nie
jest tajemnic¹, zaznaczono,
¿e ten „wp³yw zagraniczny
- to by³y w wiêkszoœci dzia-
³ania zaborców”. To wszystko
jednak ju¿ minê³o. Nie bacz¹c
na skomplikowane perypetie
w przesz³oœci, na Ziemi Tar-
nopolskiej s¹ mosty, wybudo-
wane w czasach monarchii

austro-wêgierskiej, zamki
wybudowane przez Polaków,
a tak¿e obiekty, zwi¹zane z
kultur¹ ¿ydowsk¹ czy rosyjsk¹.

Mo¿na stwierdziæ zatem,
¿e, aby zobaczyæ te obiekty,
ludzie zje¿d¿aj¹ z ca³ego
œwiata. W ten sposób, zapew-
ne, przez pryzmat historii
swych krajów, poznaj¹ Ukra-
inê. Oczywiœcie, z obecnoœci
goœci na Ziemi Tarnopolskiej
gospodarze tylko siê ciesz¹. Ma-
teria³y promocyjne s¹ wyda-
wane w kilku jêzykach obcych,
aby goœcie lepiej poznawali
Ziemiê Tarnopolsk¹.

Pan Kajda twierdzi jednak,
¿e poprzez turystykê czêsto
jest szerzona ideologia, wroga
dla pañstwa ukraiñskiego.
Dla przyk³adu, w £awrze Po-
czajowskiej, do której, udaj¹c
pielgrzymów, bardzo czêsto
przyje¿d¿aj¹ najzwyklejsi
turyœci, wycieczki oprowadzaj¹
mnisi z Cerkwi prawos³awnej
Patriarchatu Moskiewskiego.
Czêsto nazywaj¹ ziemie po-
dolskie, na których stoi œwi¹-
tynia, rosyjskimi. Mnisi zbie-
raj¹ pielgrzymów z ca³ej
Ukrainy oraz s¹siednich
krajów.

Do Krzemieñca, miasta
rodzinnnego poety o œwia-
towej s³awie, Polaka, Ju-
liusza S³owackiego przyje¿aj¹
wycieczki z Polski. Zdaniem
pana Kajdy, przewodnicy
oprowadzaj¹ wycieczki, jak
im siê podoba, wykorzy-
stuj¹c idee szowinistyczne.
Urzêdnik uwa¿a, ¿e przewod-
nicy z Ukrainy i Tarnopola
patrz¹ na to ze spokojem. Cze-
goœ podobnego nie ma w ¿ad-
nym kraju œwiata” - powiedzia³.

Tak, tak, Panie Kajda, rze-
czywiœcie nie ma - redakcja.
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KRYSTYNA ADAMSKA

W skrzynce odbiorczej
krótka wiadomoœæ od „Ku-
riera Galicyjskiego”– zapro-
szenie na sp³yw po Bugu, od
samych Ÿróde³ a¿ do ujœcia.
Imprezê organizuje Klub
Ekologiczny z Wyszkowa,
a kochana gazeta nas w³aœnie,
harcerzy, zaprosi³a do udzia³u.

Przed wojn¹ p³ywa³a ka-
jakiem po Bugu druhna Cesia
z 16 Lwowskiej Dru¿yny Har-
cerek „Kresowe Ognie”– Czes-
³awa Cydzikowa. Przed rokiem
odesz³a ona na wieczn¹
wartê, ale starsze druhny z
3 Lwowskiej Dru¿yny Harce-
rek „Kresowa £¹ka” pamiêtaj¹
j¹ jeszcze - druhna Cesia tej
dru¿ynie przekaza³a swe tra-
dycje harcerskie. Pamiêtaj¹
jej wspomnienia, jak z ojcem
nosi³a kajak przez miasto a¿
na Zniesienie, a potem przez
ca³y dzieñ p³ynê³a sama
Pe³twi¹ a¿ do jej ujœcia do
Bugu, do Buska, do swojej
babci.Wspomina³a, jaki wspa-
nia³y i czasem groŸny bywa³
Bug. W Busku czêsto wyle-
wa³, zalewaj¹c ca³¹ ³¹kê na
poziomie Ostapkowców i Wo-
lan, mija³ wiry, a nawet siêga³
do jeziorka, zwanego morzem,
bo ponoæ mia³o niezmierzon¹
g³êbinê. Zreszt¹ druhna Cesia
próbowa³a j¹ mierzyæ, ale
d³uga kotwica nigdy nie
siêgnê³a dna. Pewnie nie ma
w buzeckim morzu nic z
egzotyki, to tylko zwyk³a
pozosta³oœæ po m³ynie lub
innym przemys³owym urz¹-
dzeniu, napêdzanym wod¹ –
w³aœnie woda, spadaj¹ca z
ko³a, wybi³a tak¹ g³êbinê.
Potem w czasie kolejnej po-
wodzi rzeka zmieni³a koryto
i morze zosta³o samo na ³¹ce.
Potwierdza tê hipotezê nazwa
s¹siedniego uroczyska –
„hamarnia” oraz ¿u¿le, któ-
rych pe³no jest dooko³a – mo¿e
przed wiekami wytapiano tu
¿elazo z rud poddarniowych?

Niedaleko Buska s¹ te¿
piêkne okolice wsi Tadanie,
po³o¿onej nad leniwie p³yn¹-
cym wœród ³¹k Bugiem. Poni-
¿ej dawnego maj¹tku zacho-
wa³o siê stare grodzisko,
wci¹¿ czytelne w terenie, a na
prawym brzegu - œlady wsi,
bestialsko unicestwionych 60
lat temu. Mam przed oczyma
kamienne progi domów i
stare drzewa owocowe w lesie,
w miejscu, gdzie by³a wieœ
Turka...

Sp³yw od Ÿróde³ do granicy
pañstwa mia³ trwaæ tydzieñ,
a wiadomo, ¿e nikt z nas nie
jest w stanie wygospodaro-
waæ tyle czasu, wolnego od
nauki czy pracy. Dlatego te¿
dzielimy siê na ekipy, które
p³yn¹æ bêd¹ po kilka dni, tak,
¿eby przydzielone nam kajaki
by³y obsadzone. Zamiana
ekip nie jest trudna – przecie¿
Bug p³ynie niedaleko Lwowa.

Na start jad¹ harcerki i
harcerze z Rudek – Irena
Dziurman, Irena Kupczyñska,
W³odek Siwak, Jurek Krajnik.

Źród³a Bugu robi¹ du¿e wra-
¿enie – s¹ potê¿ne, bij¹ wprost
z ziemi, a rzeka u samych
Ÿróde³ jest tak du¿a, ¿e mo¿na
w niej by³o zwodowaæ ³ódŸ
i do tej ³odzi wesz³o kilka
osób. Bug bierze pocz¹tek w
miejscu doœæ niespodziewa-
nym, bo poœrodku wsi Wer-
chobu¿, na g³ównym placu.
Źród³a ujête s¹ w cembrowinê,
koryto rzeki starannie wy³o-
¿one kamieniami, nad rzek¹
wierzby p³acz¹ce, mostki... W
miarê zbli¿ania siê do Ÿróde³
uzmys³awiamy sobie, ¿e we
wsi coœ siê dzieje – odpust czy
inne œwiêto. Przy drodze stoj¹
grupki ludzi, s¹ g³oœniki,
dziewczyny w strojach ludo-
wych. Okazuje siê, ¿e tak
uroczyœcie spotykaj¹ w³aœnie
nas. Flagi narodowe uczest-
ników sp³ywu – Polski, Ukra-
iny i Bia³orusi zatkniête s¹ na

masztach przy Ÿródle, k³adka
przez rzekê przy samym Ÿródle
przykryta rêcznie tkanym
kilimem, obecni s¹ przedsta-
wiciele w³adz rejonu z³oczow-
skiego i buskiego, admini-
stracji miejskiej Z³oczowa.
Zgodnie z tradycj¹ uroczys-
toœæ rozpoczynaj¹ ksiê¿a –
grekokatolicki i potem rzym-
skokatolicki, proboszcz ze
Z³oczowa. Przemówienia,
wywiady dla miejscowej
prasy, wyst¹pienia uczestni-
ków i koncert, w którym obok
m³odzie¿y z Werchobu¿a
bior¹ udzia³ najlepsi artyœci
rejonu, znani na terenie ca-
³ego kraju. Mikrofon przejmuj¹
uczestnicy sp³ywu. Nauczy-
ciel matematyki z Brzeœcia,
który choæ mieszka nad Bu-
giem, rzeki nie widzi, bo
dostêp w pobli¿e granicy jest
niemo¿liwy, opowiada, jak

podj¹³ swego czasu trud
odszukania Ÿróde³ Bugu, a
poszukiwania rozpocz¹³ w
Chmielnickim...

Ludzie s¹ autentycznie
wzruszeni, jakaœ pani pod-
chodzi i dziêkuje nam za tak
piêkne œwiêto. Ale to raczej
my powinniœmy dziêkowaæ za
uroczyste powitanie.

Nie mo¿emy od razu wy-
startowaæ – rzeka ma wiele
wysokich kaskad i jest sp³aw-
na dopiero kilka kilometrów
ni¿ej. Okazuje siê jednak, ¿e
i tam nie jest ³atwo. Bug,
rzeka zdawa³oby siê równin-
na, ma kaskady i progi,
mielizny i starorzecza, ale
najbardziej dokuczaj¹ zatory
z pni i ga³êzi, które trzeba
rozr¹bywaæ siekierami b¹dŸ
te¿ pokonywaæ, przenosz¹c
kajaki brzegiem. W Sasowie
ekipê z Rudek zmieniaj¹
lwowscy harcerze z zastêpu
„Wilki” 1 LMDH „Trop” –
Aleksander Kurek, Andrzej
Wolski, Pawe³ Pieniew, Jacek
i Piotr Adamscy, a po dwu
dniach do³¹czaj¹ do nich
instruktorzy – Bronis³aw
Zajdel i Mateusz Adamski.
Najd³u¿ej na sp³ywie jest druh
Andrzej Detiuk z Sambora.
Na dwa dni wracaj¹ harcerze
z Rudek – W³odek Siwak,
Mariana i Irena Kupczyñskie,
Wiktoria Goliñska, Mariana

Kociuba i Alina Demij. Koñ-
cówkê sp³ywu obsadzaj¹
harcerze z Moœciskiej „Czar-
nej Jedynki” – Pawe³ Wasie-
wicz, Andrzej Kuc, Pawe³
Kocur i Micha³ Ziober.

Dopiero po sp³ywie
uzmys³awiaj¹ oni sobie
s³owa przemówieñ z Wer-
chobu¿a, gdzie wszyscy miej-
scowi dygnitarze mówili o
czekaj¹cych nas trudnoœ-
ciach. Kto lepiej od miejsco-
wych móg³by znaæ swoj¹
rzekê! By³y i wywrotki na

ŁĄCZY NAS BUG
Ku Europie! Razem! Razem!

Organizator sp³ywu Jerzy Cabaj

Zadowolony z ¿ycia druh
Bronek Zajdel

Chwila przerwy

progach, i przenikliwe zim-
no, i pal¹ce s³oñce...

Mijani na brzegach rybacy
chwalili siê po³owem, a nasi
harcerze mieli nieodpart¹ chêæ
ostudzenia ich euforii powie-
dzeniem, ¿e ten poprzedni
spotkany mia³ lepszy po³ów,
ale okazali siê litoœciwi i po-
stanowili, ¿e dadz¹ rybakom
spokój. Na moœcie drogowym
w Krystynopolu zaobserwo-
wali ciekawy zwyczaj – m³ode
pary blokuj¹ most i nie prze-
puszczaj¹ nikogo, kto nie
powie toastu i nie wypije
zdrowia! A sam Krystynopol
od strony rzeki przypomina
jakiœ egzotyczny kraj – mo¿e
azjatycki, mo¿e po³udniowo-
amerykañski – nad wod¹ s¹
nietypowe dacze, zrobione
chyba ze wszystkich dostêp-
nych materia³ów!

Harcerze wracaj¹ do do-
mów, a pozostali uczestnicy
pokonuj¹ granicê pañstwow¹
w kajakach – po raz pierwszy
w historii.

W imieniu wszystkich
uczestników sp³ywu pragnê
podziêkowaæ panu Marcinowi
Romerowi, który przekaza³
nam zaproszenie na sp³yw,
panu Jerzemu Cabajowi z
Wyszkowa i panu Arkowi –
organizatorom sp³ywu oraz
wszystkim, którzy wspólnie
pokonywali meandry Bugu.

Dacze nad Bugiem
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AGNIESZKA RATNA
tekst i zdjêcia

Od kilku lat Ukraina
obchodzi Dzieñ Europy.
Œwiêto to jest kolejn¹ oka-
zj¹ do tego, by przypomnieæ
sobie i innym, ¿e miesz-
kañcy Ukrainy to Europej-
czycy. Osi¹gni¹cie tego celu
i nawi¹zanie prawdziwego
dialogu miêdzy krajami
Europy nie jest mo¿liwe bez
wymiany doœwiadczeñ
ludzi i instytucji oraz œcis-
³ych kontaktów miêdzyna-
rodowych.

Administracja powiatowa
we W³odzimierzu Wo³yñskim
w sposób aktywny realizuje
politykê ogólnopañstwow¹,
dotycz¹c¹ integracji europej-
skiej i euroatlantyckiej. Jest
wdra¿any proces pog³êbiania
wspó³pracy z krajami Unii
Europejskiej, tak¿e w ramach
projektu INTERREG, który
ma na celu pog³êbianie wspó³-
pracy miêdzy jednostkami
administracyjnymi Ukrainy,
Polski i Bia³orusi. Zapocz¹t-
kowano aktywny dialog z
przedstawicielstwem Komisji
Europejskiej na Ukrainie, z am-
basadami wielu pañstw
(kanadyjsk¹ etc.), a tak¿e
z organizacjami spo³ecznymi.

Jest tak¿e prowadzona
aktywna praca w zakresie
anga¿owania specjalistów zza
granicy w dzie³o rozwoju re-
gionu. Szczególnie aktywnie
jest prowadzona wspó³praca
z najbli¿szymi s¹siadami zza
Buga. Zw³aszcza, zosta³y pod-
pisane umowy z Fundacj¹
„Centrum rozwoju lokalnego”
z Lublina, dotycz¹ce rozwoju
lokalnego i regionalnego, a
tak¿e wdra¿ania ró¿nych
projektów. Podpisano umowê
z Centrum Porad Rolniczych

w Hrubieszowie na Lubel-
szczyŸnie, dotycz¹c¹ dzia³al-
noœci w zakresie rolnictwa. Z
gmin¹ Srokowo œciœle wspó³-
pracuje rada wiejska w Zim-
nowie. Zosta³a podpisana
umowa o wspó³pracy w strefie
przygranicznej miêdzy szko³¹
w Uœci³ugu, a placówk¹ edu-
kacyjn¹ w Horodle. PrzyjaŸ-
ni¹ siê ze sob¹ szko³a-liceum
w Zimnowie i szko³a podsta-
wowa w Mienianach.

Delegacje powiatu aktywnie
uczestnicz¹ w najró¿niej-
szych festiwalach twórczoœci
ludowej: w „Nadbu¿añskich
spotkaniach” w Hrubieszo-
wie, w „Malowanej skrzyni”
w Kêtrzynie, w do¿ynkach
w Kraœniku.

W ramach obchodów na
Ukrainie Dnia Europy, w tym
roku kierownictwo powiatu
W³odzimierz Wo³yñski zapro-
si³o swych partnerów z po-
wiatu kêtrzyñskiego. Oba
powiaty utrzymuj¹ przyjaciel-
skie stosunki. Starosta po-
wiatu kêtrzyñskiego Tadeusz
Mordasiewicz, przewodni-
cz¹ca Rady Powiatu Teresa
Prokop, dyrektor zespo³u
Szkó³ Administracyjno-Eko-

nomicznych Krzysztof Kru-
pienik opowiadali o zmianach,
które zasz³y w powiecie po
wejœciu Polski do Unii Euro-
pejskiej. Spore œrodki zosta³y
przyznane na modernizacjê
dziedziny spo³eczno-gospo-
darczej, remont dróg, placó-
wek edukacyjnych, spraw
oszczêdnoœci zasobów ener-
getycznych.

„Mamy wiêcej demokracji,
wiêcej mo¿liwoœci wykazania
siê, - powiedzia³ pan Morda-
siewicz, - ale te¿ istnieje
wiêksza odpowiedzialnoœæ,
poniewa¿ o wszystkich doko-
naniach informujemy nie
tylko nasze w³adze krajowe,
ale te¿ Uniê Europejsk¹”.

Interesuj¹ca by³a infor-
macja pana Krupnika, doty-
cz¹ca reform edukacyjnych.
Niedawno w szko³ach wpro-
wadzono stanowisko zastêpcy
dyrektora do spraw gospo-
darczo-administracyjnych.
Pomog³o to w poprawie sy-
tuacji z zapewnieniem szkole
œrodków technicznych, s¹
prowadzone prace remontowe,
s¹ uzupe³niane zasoby edu-
kacyjne.

W sobotê, 16 maja, na
g³ównym placu W³odzimierza

Wo³yñskiego odby³o siê uro-
czyste otwarcie miêdzynaro-
dowej olimpiady sportowej
uczniów z miast partner-
skich. Brzmia³y hymny Unii
Europejskiej, Polski i Ukrainy,
uroczyœcie wci¹gniêto na
maszyty flagi. Do zebranych
z serdecznymi s³owami zwró-
cili siê: przewodnicz¹cy admi-
nistracji powiatowej Jurij
Michalec, rady powiatowej –
Andrij Oniszczuk, zastêpca
mera miasta Andrij Szocki,
starosta powiatu kêtrzyñ-
skiego Tadeusz Mordasie-
wicz. Gracjê, si³ê i sprawnoœæ
pokazali wychowankowie
miejscowej szko³y sportowej
w zakresie gimnastyki artys-

tycznej, boksu, szko³a hopa-
ku bojowego „Orze³”, która
dzia³a przy powiatowym Domu
Ucznia.

Prawdziwe batalie rozegra³y
siê na boisku „Olimp”, gdzie
odbywa³y siê zawody w pi³ce
no¿nej i siatkówce. W tej
ostatniej byli lepsi mieszkañcy
W³odzimierza Wo³yñskiego,
natomiast w pi³ce – m³odzi
mieszkañcy Kêtrzyna. Powiat
W³odzimierz Wo³yñski wygra³
zawody w przeci¹ganiu liny.
Pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji ogólnej zdoby³a dru¿yna
z W³odzimierza Wo³yñskiego,
drugie – z Kêtrzyna, trzecie –
z powiatu W³odzimierz
Wo³yñski. Dru¿yny otrzyma³y
puchary, a ka¿dy zawodnik –
dyplom i upominek.

Z okazji zakoñczenia olim-
piady Jurij Michalec, prze-
wodnicz¹cy rady powiatu
W³odzimierz Wo³yñski zazna-
czy³: „Wo³yñ i W³odzimierz
Wo³yñski s¹, rzec mo¿na,
bram¹ do Europy, dlatego
rzecz¹ naturaln¹ jest, i¿ w na-
szym powiecie mówimy o ru-
chu europejskim. Widzimy
europejskoœæ nie tylko w
dzia³aniach, zaplanowanych
na te dni, a rozpoczynamy od
zrozumienia ludzi, wdra¿ania
nowych standardów we
wszystkich dziedzinach ¿ycia.
Dla ka¿dego z nas bycie Euro-
pejczykiem oznacza bycie
wolnym, niepodleg³ym i od-
powiedzialnym za ka¿dy
wybór ¿yciowy. Jestem pe-
wien, ¿e to kolejna oznaka
europejskoœci – nie byæ obo-
jêtnymi wobec losu najbli¿-
szych, kraju, naszej wspólnej
przysz³oœci europejskiej.
Europa rozpoczyna siê od
ka¿dego z nas”.

DZIEŃ EUROPY NA WOŁYNIU

ANNA MAJ

Maj nieod³¹cznie kojarzy
nam siê z ciep³em, zieleni¹
i popularnymi majówkami.
Wyjechaæ z rodzinami, przy-
jació³mi do lasu, nad rzekê
czy jezioro, z dala od gwaru
miejskiego, by cieszyæ siê
radoœci¹ ¿ycia, nie jest ni-
czym zdro¿nym.

Cz³onkowie Towarzystwa
„PrzyjaŸñ” ze Stanis³awowa
jedn¹ z majowych sobót
postanowili spêdziæ w Czar-
nym Lesie. I nie na pikniku,
ale by oddaæ ho³d pomor-
dowanym mieszkañcom Sta-
nis³awowa. Mimo up³ywu lat,

MAJÓWKA
wspomnienia tamtych dni i
ich ofiar wzruszaj¹, wyciskaj¹
³zy. Wspomnienia nie umie-
raj¹.

„Jeœli zapomnê o nich,
Ty, Bo¿e na niebie, zapom-
nij o mnie”-ta sentencja
mickiewiczowska znajduje
siê na pomniku w miejscu
kaŸni polskiej inteligencji w
czasie II wojny œwiatowej.

Jeœli bêdziecie jechaæ na
majówkê obwodnic¹ miasta
w kierunku Ka³usza, zatrzy-
majcie siê na chwilê w tym
miejscu. Tylko chwila zadu-
my i modlitwa, by powiedzieæ:
Pamiêtamy.

KGKGKGKGKG

IRENA MASALSKA tekst
JAN FRANCZUK zdjêcia

20 maja 2009 r. o god.
18.00 w koœciele œw. Anto-
niego we Lwowie zosta³a
odprawiona Msza œw. z oka-
zji dwudziestej rocznicy
rozpoczêcia prac, zwi¹za-
nych z podniesieniem
z gruzów Cmentarza Orl¹t.
Mszê œw. odprawi³ o. W³a-
dys³aw Lizun.

Po powo³aniu TKPZL zo-
sta³a w nim utworzona Sekcja
Odbudowy Cmentarza Orl¹t.
W 1994 r., czyli 15 lat temu,
powsta³o z niej Polskie Towa-
rzystwo Opieki nad Grobami
Wojskowymi, którego pierw-
szym prezesem zosta³ Euge-
niusz Cydzik (obecnie jest
prezesem honorowym). Aktu-
alnie funkcjê prezesa PTOnGW
pe³ni Jan Franczuk.

Podczas nabo¿eñstwa w
koœciele zosta³a poœwiêcona
tablica pami¹tkowa œp. in¿.
Józefa Bobrowskiego, który
20 lat temu by³ dyrektorem
„Energopolu” i skutecznie
zachêca³ swoich pracow-
ników, dzia³aj¹cych we

Lwowie, do odgruzowywania
Cmentarza Orl¹t w czasie
wolnym od pracy na rzecz
przedsiêbiorstwa.

We Mszy œw. uczestniczy³
konsul RP we Lwowie Marcin
Zieniewicz. Ojciec W³adsy³aw
Lizun podziêkowa³ wszystkim
cz³onkom Towarzystwa za
ofiarn¹ pracê, a Konsulatowi
Generalnemu RP we Lwowie
– za wspieranie Towarzystwa
Opieki nad Grobami Wojsko-

20 LAT TEMU…

wymi. Wszystkim, którzy 20
lat temu rozpoczêli trudn¹,
¿mudn¹ i szlachetn¹ pracê na
rzecz odbudowy nieœmier-
telnej lwowskiej nekropolii,
sk³adamy serdeczne „Bóg
zap³aæ” za trud i ofiarnoœæ.
Gdyby nie Wy, ten Cmentarz
nie wygl¹da³aby tak piêknie.
¯yczymy wiele zdrowia, a dla
tych, którzy ju¿ s¹ u Boga,
niech On bêdzie nagrod¹.

KGKGKGKGKG
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HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia

W ramach og³oszonego
Roku Karpat w Stanis³awo-
wie odby³o siê czwarte po-
siedzenie Ukraiñskiej Rady
Narodowej Euroregionu
Karpaty, do której wchodz¹
przedstawiciele Polski,
Wêgier, S³owacji, Rumunii
i Ukrainy.

W spotkaniu uczestni-
czy³o kierownictwo Ziemi
Lwowskiej, Stanis³awowskiej,
Czerniowieckiej i Zakarpacia,
które to tereny zadeklarowa³y
udzia³ w Euroregionie Karpaty.
Uczestnicy spotkania omówili
problemy ekologiczne Euro-
regionu Karpaty, przyczyny
i œrodki walki z powodziami,
perspektywy wykorzystania
œrodków technicznych w roz-
woju Euroregionu Karpaty, w
tym tak¿e w ramach Euro-
pejskiego Instrumentu Part-
nerstwa i Dobrego S¹siedztwa.

Zdaniem przewodnicz¹-
cego Stanis³awowskiej Rady
Obwodowej Igora Olijnyka,
jest to projekt pragmatyczny,
dotycz¹cy ochrony przyrody
Karpat, a tak¿e ludzi, którzy
tu mieszkaj¹. Wa¿ne, by ist-
nia³y wspólne dla wszystkich
krajów Programy Rozwoju
Karpat, ochrony mieszkañ-
ców przed powodziami. Na
razie naukowcy z Narodo-
wego Uniwersytetu Technicz-
nego Nafty i Gazu w Stanis-
³awowie proponuj¹ utworzenie
wspólnego systemu kompu-
terowego bezpieczeñstwa
ekologicznego.

W trakcie spotkania zosta³y
równie¿ omówione i opraco-
wane mechanizmy koordynacji
dzia³alnoœci Narodowego
Przedstawicielstwa Eurore-
gionu „Karpaty” we wspó³-
dzia³aniu ze strukturami
rz¹dowymi, odpowiedzialnymi
za wspó³pracê transgraniczn¹
i miêdzyregionaln¹.

Przewodnicz¹cy admini-
stracji Ziemi Stanis³awow-
skiej Myko³a Palijczuk zazna-
czy³, ¿e wynika koniecznoœæ
skorygowania celu dzia³al-
noœci Euroregionu Karpaty.
Nale¿y przygotowaæ program
dzia³alnoœci z wyznaczeniem
konkretnych dzia³añ oraz ich
wykonawców. W programie
tym mia³yby byæ przewidziane,
w pierwszej kolejnoœci, rozwój

turystyki, ochrona œrodowiska
oraz przygotowanie do sytu-
acji nadzwyczajnych, zarz¹-
dzanie zasobami œrodowiska,
rozwój biznesu ma³ego i œred-
niego.

Wspó³praca w ramach Eu-
roregionu Karpaty ma ogrom-
ny, w znacznej mierze nie
wykorzystany, potencja³,
przede wszystkim, w zakresie
rozwi¹zania istniej¹cych w
regionie problemów gospo-
darczych i socjalnych. Bardzo
wa¿ne jest zachêcanie do
wspó³pracy w tym zakresie
organów samorz¹du teryto-
rialnego, poniewa¿ w³aœnie
one odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w
poprawie dobrobytu obywa-
teli i rozwoju demokracji.
Jednoczeœnie, nale¿y braæ
pod uwagê trudne warunki,
w których obecnie dzia³aj¹
organa samorz¹du lokalnego.
W takiej sytuacji wa¿ne jest,
by wspólnoty lokalne nau-
czy³y siê nie oczekiwaæ na
œrodki z bud¿etu krajowego,
a same poszukiwa³y je, uczest-
nicz¹c w ró¿nych konkursach
i grantach.

Wa¿ne jest, aby Fundusz
Karpacki wspiera³ decyzje
innowacyjne, dotycz¹ce roz-
wi¹zania lokalnych problemów
spo³ecznych, gospodarczych,
kulturalnych, ekologicznych.
Krocz¹c do Europy, powin-
niœmy nie tylko dostosowaæ

swoje ustawodawstwo do
prawa unijnego, ale tak¿e
nauczyæ nasze w³adze lokalne
umiejêtnego prowadzenia
rozmów z krajami sta³ego
rozwoju.

Najwa¿niejsze jest, ¿eby
Kierownictwo Euroregionu
Karpaty pamiêta³o o podsta-
wowym jego celu – trosce o
ludzi, którzy mieszkaj¹ w tym
regionie, o sprzyjaniu kon-
taktom miêdzy narodami i po
prostu miêdzy ludŸmi, które
to kontakty, nie zwa¿aj¹c na
ró¿ne zakrêty historii, zawsze
by³y tu bardzo aktywne i o
szerokim zakresie.

Krokiem nastêpnym, który
ustawodawczo wspar³by roz-
wi¹zywanie problemów spo-
³ecznych i ekologicznych
regionów górskich, mog³oby
byæ podpisanie umowy miêdzy
Ukrain¹ i Uni¹ Europejsk¹
o wspó³pracy transgranicznej.
Uczestnicy spotkania uchwalili
odpowiedni apel do rz¹du. Na
razie wspólne programy, które
dotycz¹ wspó³pracy z Wêg-
rami, S³owacj¹, Polsk¹ czy
Rumuni¹, maj¹ charakter
lokalny. Jednak, to te¿ sporo.
Jak powiedzia³ przewod-
nicz¹cy Lwowskiej Rady
Obwodowej Myros³aw Senyk,
Polska pomog³a w zakopy-
waniu pestycydów na terenie
Ziemi Lwowskiej.

KARPATY SĄ NIEPODZIELNE

KG

FRANCISZEK MICIÑSKI

Pod takim has³em w
dniach 2 i 3 maja odby³y siê
obchody œwiatowego Dnia
Polonii i Polaków za Gra-
nic¹ na Podolu. Polakom
ca³ego œwiata z³o¿y³ ¿ycze-
nia Prezydent Ukrainy Wik-
tor Juszczenko. Zosta³y te¿
odprawione uroczyste nabo-
¿eñstwa w koœcio³ach Ukra-
iny, a zw³aszcza w Archidie-
cezji Lwowskiej.

Na Ukrainie najwiêcej Po-
laków mieszka w obwodach
¿ytomierskim i chmielnickim.
Ponad 20 tys. mieszkañców Po-
dola uczy siê jêzyka polskiego
jako ojczystego w szko³ach i

ró¿nych instytucjach. We wsi
Zieleñce na Podolu, gdzie w
1792 r. ksi¹¿ê Józef Ponia-
towski odniós³ zwyciêstwo
nad interwencyjnymi wojskami
rosyjskimi, z³o¿ono kwiaty
przy pomniku „Virtuti Mili-
tari” i zosta³o odprawione
nabo¿eñstwo. Jest to jedny
taki pomnik na œwiecie. Warto
przy tym wspomnieæ, ¿e order
Virtuti Militari zosta³ ustano-
wiony przez króla Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego w³aœ-
nie po zwyciêskiej bitwie pod
Zieleñcami.

W centrum obwodowym –
Chmielnickim - odby³ siê
koncert galowy. Stanis³aw
Kostecki, prezes Zwi¹zku Po-

laków Ukrainy wrêczy³ Kartê
Polaka tym osobom, które
wczeœniej sk³ada³y dokumenty
w Konsulacie Generalnym RP
we Lwowie i dziœ z dum¹
mog¹ nosiæ miano Polaka.

„Dziœ jest tak¿e inne œwiêto,
- powiedzia³ proboszcz parafii
œw. Anny w Hreczanach – Matki
Bo¿ej, Królowej Polski. Otó¿
„Zdrowaœ Mario, ³aski pe³na,
pan z Tob¹”, - tak powtarzali
za nim wszyscy zebrani. Cze-
goœ podobnego sala, na której
odbywa³a siê uroczystoœæ, nie
pamiêta. Wszyscy mieli ³zy w
oczach. Na zakoñczenie Œwia-
towego Dnia Polonii i Polaków
za Granic¹ odby³y siê festyny
m³odzie¿owe.

DZIEŃ POLAKÓW NA PODOLU

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie

21 kwietnia, w œwiêto
poœwiêcenia koœcio³a kated-
ralnego we Lwowie, arcybis-
kup Mieczys³aw Mokrzycki
og³osi³ o rozpoczêciu obcho-
dów Jubileuszu zwi¹zanego
z 600 rocznic¹ œmierci b³.
Jakuba Strzemiê, patrona
Archidiecezji Lwowskiej.

„To dziêki niemu ten koœ-
ció³ konsekrowany w 1405
roku sta³ siê katedr¹ w 1412,
kiedy to Lwów, po Haliczu
sta³ siê siedzib¹ biskupi¹” –
zaznaczy³ arcybiskup Mok-
rzycki. Przypomnia³, ¿e szeœæ-
set piêtnaœcie lat temu wznie-
siono tê œwi¹tyniê. „Stoimy
tu, aby w pokornej modlitwie
uwielbiaæ Boga, który od
szeœciu wieków zamieszkuje
w sposób szczególny w tej
œwi¹tyni – mówi³ dalej metro-
polita lwowski . – Stajemy,
aby uwielbiaæ Boga z wszyst-
kimi ¿yj¹cymi z Bogiem i w
Bogu œwiadkami wiary. Z fun-
damentów, z murów, z wie¿y,
z wyposa¿enia koœcio³a prze-
mawiaj¹ œwiadkowie wiary
i g³osz¹: „To na czeœæ Boga
Wszechmog¹cego zbudowa-
liœmy ten koœció³”! Naœladowca
œw. Franciszka lwowski arcy-
biskup Jakub Strzemiê przy-
ci¹ga³ ludzi, nawraca³ do
jednoœci wiary w Koœciele
Katolickim, wybudowa³ wiele
koœcio³ów. „Po wielu latach,
gdy œwi¹tynie na terenach
pracy apostolskiej b³. Jakuba
zniszczono, zamieniono na
muzea, magazyny itp., Ka-
tedra lwowska ocala³a, a na-
wet doczeka³a siê swego bis-
kupa, m.in. franciszkanina –
o. Rafa³a Kiernickiego – przy-
pomnia³ arcybiskup Mok-
rzycki. – By³ on bardzo podobny
w stylu i gorliwoœci pracy
apostolskiej do swego b³ogo-
s³awionego wspó³brata Ja-
kuba”.

„B³. Jakub Strzemiê jest
wzorem dla ucznia Chrystusa

dziœ” – podkreœli³ w homilii
arcybiskup Mieczys³aw Mok-
rzycki. Nawi¹zuj¹c do czasów
dzisiejszych, hierarcha lwow-
ski  dalej powiedzia³: „B³ogo-
s³awiony Jakub w swoim ¿y-
ciu potrafi³ braæ krzy¿ i umie-
jêtnie byæ przy tych, którzy
cierpi¹ nie tylko niedostatek
materialny, ale i ten duchowy.
Uczy nas, co oznacza zaprzeæ
siê samego siebie. To w prze¿y-
waniu samego siebie jest do-
tarcie do fundamentu w³as-
nego ¿ycia, przekroczenie
tego, co pyszne, egoistyczne
i zwrócenie siê do Boga, a po-
tem - do ludzi. Bycie darem
i upodobnianie siê do Chrys-
tusa. Potem wzi¹æ krzy¿,
przyj¹æ swoj¹ s³aboœæ, nieœæ
j¹ tak, jak Chrystus, uto¿sa-
miaj¹c siê z Nim w bolesnej
Golgocie Jego ¿ycia. Kochani,
czy dzisiejszy œwiat i cz³owiek,
¿yj¹cy w XXI w. jest w stanie
sprostaæ tym wymaganiom?
–pyta³ arcybiskup Mokrzycki.
– Wydaje siê, ¿e tylko auten-
tyczne wpatrywanie siê w
Chrystusa i Jego naœlado-
wanie pozwoli cz³owiekowi
dziœ byæ prawdziwym Jego
uczniem”.

W og³oszonym Dekrecie
Metropolity Lwowskiego z oka-
zji Roku b³. Jakuba Strzemiê
podano, ¿e w Archidiecezji
Lwowskiej odbêdzie siê pere-
grynacja relikwii b³. Jakuba,
co wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹
uzyskania odpustu zupe³nego.
Peregrynacja bêdzie siê odby-
wa³a wed³ug nastêpuj¹cego
programu: 27-29 listopada –
Halicz, 30 listopada-2 grudnia
– Bo³szowce, 3-4 grudnia –
Lwów, koœció³ œw. Antoniego
i 4-21 grudnia – Lwów-Katedra.

Arcybiskup Mieczys³aw
Mokrzycki zachêci³ wszyst-
kich do jak najliczniejszego
udzia³u w peregrynacji po-
przez pielgrzymki piesze i au-
tokarowe do tych miejsc, gdzie
bêd¹ przebywa³y relikwie b³.
Jakuba Strzemiê.

ROZPOCZĘCIE ROKU
BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ
W ARCHIDIECEZJI
LWOWSKIEJ

Wniesienie relikwii b³. Jakuba Strzemiê

KG
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Federacja futbolu Ukra-
iny opublikowa³a listy pre-
zydenta UEFA Michela
Platiniego do merów Kijowa,
Doniecka, Charkowa i Lwowa.
Zawarto w nich spis projek-
tów, które musz¹ byæ zreali-
zowane do Euro 2012.

W listach opisano prob-
lemy, zwi¹zane ze stanem
przygotowañ stadionów, lot-
nisk, baz noclegowych oraz
transportu miejskiego. We
Lwowie obecny stan przygo-
towañ stadionu, lotniska,
bazy hotelowej oraz trans-
portu miejskiego jest zbyt
niski, aby zorganizowaæ Euro
2012. Dlatego miasto powin-
no zapewniæ UEFA, ¿e w od-
powiednich terminach nad-
robi zaleg³oœci. Uwagi te
dotycz¹ tak¿e portu lotniczego
w Rzeszowie, który ma byæ
lotniskiem pomocniczym dla
Lwowa. W³adze tych dwóch
miast, a tak¿e £ucka i Iwano-
Frankowska powinny zabie-
gaæ równie¿ o polepszenie
warunków przekraczania
granicy polsko-ukraiñskiej.

Podobne uwagi dotycz¹ce
Doniecka, Charkowa i Kijowa
znalaz³y siê w liœcie prezy-
denta UEFA do w³adz tych
miast. Tam równie¿ – podobnie

IRENA MASALSKA tekst
MARIA BASZA zdjêcia

W dniu 28 kwietnia na
Auli G³ównej Politechniki
Lwoskiej odby³a siê promo-
cja nowego doktora honoris
causa tej uczelni. Zosta³ nim
prof. dr hab. Krzysztof Paw-
³owski kierownik Katedry
Architektury i Urbanistyki
na Wydziale Budownictwa,
Architektury i In¿ynierii
Œrodowiska Politechniki
£ódzkiej.

Prof. dr hab. Bogdan Czer-
kes, dyrektor Instytutu Archi-
tektury Politechniki Lwowskiej,
wyg³aszaj¹c przemówienie
uzasadniaj¹ce nadanie tytu³u
doktora honoris causa, za-

znaczy³, i¿ prof. dr hab.
Krzysztof Paw³owski wielce
przys³u¿y³ siê sprawie wpisa-
nia Lwowa na listê Œwiato-
wego Dziedzictwa kultury
UNESCO, rozwojowi  wspó³pracy
naukowej, a tak¿e w zakresie
ochrony zabytków miêdzy
Ukrain¹ i Polsk¹. Prof. dr hab.
Krzysztof Paw³owski bra³ i bie-
rze czynny udzia³ w rozwoju
wspó³pracy Politechnik -
Lwowskiej z wieloma uczelnia-
mi wy¿szymi w Polsce w
zakresie ochrony zabytków.

W przemówieniu doktor-
skim prof. dr hab. Krzysztof
Paw³owski skupi³ siê na opi-
sie architektury Lwowa w
drugiej po³owie XIX wieku,
zaznaczaj¹c, ¿e miasto rozwi-
ja³o siê harmonijnie. Ranga
stolicy Galicji zapewnia³a mu
powa¿ne œrodki inwestycyjne.
We Lwowie by³o szerokie
grono in¿ynierów-architek-
tów, którzy mogli zapewniæ
wysoki poziom rozwi¹zañ tech-

nicznych i architektonicz-
nych w mieœcie. Wielkie prze-
strzenie publiczne, jak Wa³y
Hetmañskie czy ul. Akade-
micka, mog³y powstaæ dziêki
nowoczesnym rozwi¹zaniom
in¿ynierskim. Wspania³ym
wcieleniem myœli architek-
tonicznej by³ budynek w³aœnie
Politechniki Lwowskiej, autor-
stwa znakomitego architekta
Juliana Zachariewicza.

Gratulacje nowemu dok-
torowi honoris causa z³o¿yli:
prof. dr hab. Joanna Olende-
rek, prodziekan wspomnianego
Wydzia³u P£, uczennica Pro-
fesora, Tadeusz Borucki – ze
Stowarzyszenia Architektów
Polskich, Krystyna Marczak
z Ministerstwa Kultury RP.

Gratulacje nadesz³y tak¿e od
ministra Andrzeja PrzewoŸ-
nika, Sekretarza Generalnego
Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa oraz od Kon-
sula Generalnego RP we Lwo-
wie Grzegorza Opaliñskiego,
od w³adz Politechniki Lwow-
skiej i SARP.

Mamy nadziejê, ¿e bêdzie
siê nadal rozwija³a wspó³-
praca miêdzy uczelniami
lwowsk¹ i ³ódzk¹. Nazwisko
prof. dra hab. Krzysztofa Paw-
³owskiego zostanie wpisane
na listê doktorów honoris
causa Politechniki Lwowskiej,
wœród których s¹ takie osobis-
toœci, jak Maria Sk³odowska-
Curie (otrzyma³a ten tytu³ w
1912 roku), Ignacy Moœcicki
(1922) czy Kazimierz Bartel
(1935). Panu Profesorowi
¿yczymy zdrowia oraz wielu
sukcesów we wspó³pracy
polsko-ukraiñskiej w dziedzi-
nie architektury i urbanistyki.

Nowy doktor
honoris causa
Politechniki Lwowskiej

Prof. dr hab. Krzysztof Paw³owski (w centrum)

jak we Lwowie – nale¿y roz-
wi¹zaæ kwestie lotnisk, trans-
portu miejskiego oraz bazy
hotelowej i stadionów.

W grudniu UEFA podejmie
ostateczn¹ decyzjê, czy i gdzie
na Ukrainie poza Kijowem od-
bêdzie siê Euro 2012.

Prezes Federacji Futbolu
Ukrainy Hryhorij Surkis nie
wykluczy³, ¿e wiêkszoœæ spot-
kañ Euro 2012 odbêdzie siê
w Polsce. Surkis powiedzia³,
¿e je¿eli chocia¿ jedno miasto,
nie licz¹c Kijowa, gdzie na
pewno odbêdzie siê Euro
2012, „zawali” przygotowania
do Mistrzostw, automatycznie
poci¹gnie ono za sob¹ kolejne.

Prezes Federacji Futbolu Ukra-
iny przypomnia³, ¿e Michel
Platini po posiedzeniu w Bu-
kareszcie nie wykluczy³, ¿e
liczba miast, gdzie odbêd¹ siê
Mistrzostwa w Polsce zosta-
nie zwiêkszona.

Hryhorij Surkis skrytyko-
wa³ te¿ w³adze Odessy i Dnie-
propietrowska, które – jego
zdaniem – nie da³y sobie rady
z przygotowaniami do Euro
2012. Wed³ug Surkisa, nie
powinny siê one skar¿yæ na
decyzjê UEFA, gdy¿ po prostu
nie spe³ni³y odpowiednich
warunków.

IAR/Kresy.pl

ZDĄŻYĆ NA EURO 2012

HALINA P£UGATOR

W ramach miêdzynaro-
dowego projektu „Karpackie
Centrum Przedsiêbior-
czoœci”, który jest realizo-
wany w krajach Euroregionu
Karpaty z pomoc¹ zasobów
Mechanizmu Finansowego
Europejskiej Przestrzeni
Gospodarczej oraz Norwes-
kiego Mechanizmu Finan-
sowego, odby³a siê wizyta
studyjna przedstawicieli
Fundacji „Instytut Kar-
packi” z województwa ma-
³opolskiego na Ziemiê Sta-
nis³awowsk¹.

Jak poinformowano nasz¹
redakcjê w Biurze Prasowym
administracji obwodowej,
celem projektu jest aktywi-
zacja w okresie od maja 2008
do kwietnia 2010 roku wspó³-

pracy miêdzynarodowej miêdzy
ma³ymi przedsiêbiorcami oraz
przedsiêbiorstwami ma³ego
i œredniego biznesu Eurore-
gionu Karpaty z pomoc¹ uno-
woczeœnienia istniej¹cej bazy
danych, w której umiesz-
czono 1500 przedsiêbiorstw
Ukrainy. Zorganizowano wizyty
studyjne przedstawicieli biz-
nesu Polski i Ukrainy, war-
sztaty dla przedsiêbiorców
i przedstawicieli przedsiê-
biorstw, a tak¿e utworzono
portal struktur biznesowych
do w³¹czenia inwestycji.

W ramach wizyty goœci z
Polski odby³a siê konferencja
„Aktywizacja wspó³pracy
miêdzynarodowej miêdzy przed-
siêbiorstwami ma³ego i œred-
niego biznesu”. W trakcie
spotkania omawiano sprawy
sprzyjania ma³ym i œrednim

przedsiêbiorstwom Ziemi Sta-
nis³awowskiej, poszukiwania
skutecznych mechanizmów
oraz instrumentów w³¹czania
zasobów kredytowych, utwo-
rzenia banku danych infor-
macji o normach prawnych,
dotycz¹cych certyfikowania
produkcji w celu dotarcia na
rynki europejskie, kszta³to-
wania jednolitej przestrzeni
informacyjnej poprzez rozwój
portalu informacyjnego dla
podmiotów dzia³alnoœci gos-
podarczej Polski, Wêgier, S³o-
wacji, Rumunii i Ukrainy.

Przebywaj¹c na Ziemi Sta-
nis³awowskiej, goœcie z Polski
poznali jej praktyczne do-
œwiadczenia w dziedzinie
rozwoju przedsiêbiorczoœci,
dzia³alnoœæ ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw na Ziemi
Stanis³awowskiej.

„INSTYTUT KARPACKI”
– Z MAŁOPOLSKI NA PRZYKARPACIE

Szanowna Redakcjo!
Przeczyta³em w „Kurierze

Galicyjskim”, ¿e rozpoczê-
liœcie akcjê upamiêtnienia
znanych Polaków, którzy
urodzili siê na naszych tere-
nach. Chcê zwróciæ pañstwa
uwagê na GwóŸdziec powiatu
ko³omyjskiego. Tu siê urodzili
lub ¿yli: kardyna³, biskup kra-
kowski Jan Puzyna, ksi¹¿ê
z Kozielska (1842 – 1911).
Urodzi³ siê Beaupre Józef An-
toni (1800 – 1872) z rodziny
francuskiej. Uczy³ siê i miesz-
ka³ w Krzemieñcu. By³ przyja-
cielem Juliusza S³owackiego.
Za aktywny udzia³ w Pow-
staniu Listopadowym by³
zes³any do Kurska. W 1834 r.
za antyrosyjsk¹ dzia³alnoœæ

zosta³ skazany przez cara
Miko³aja I na œmieræ. Ale w
ostatniej chwili  wyrok zosta³
zamieniony na 20 lat katorgi.
Wyrok odbywa³ w nerczyñ-
skich kopalniach rudy.

Równie¿ tu siê urodzi³ pol-
ski re¿yser Jerzy Kawalero-
wicz (1922 – 2007). Zachowa³
siê budynek rodziców.

Mieszka³ tu ze swoj¹ córk¹
Hortensj¹, ¿on¹ ksiêcia Pu-
zyny, znany polski genera³
Józef Dwernicki (1779 – 1858),
aktywny uczestnik polskiego
Powstania Listopadowego
(1830 – 1831), bra³ udzia³ w
wojnach napoleoñskich. Miesz-
ka³ w GwóŸdzcu przed wyjaz-
dem do Francji.

W Chomiakówce (pobliska
wieœ) mieszka³ Dominik Mag-
nuszewski (1809-1845), poeta,

dramatopisarz, bliski przyja-
ciel Chopina. Nazywano go
prorokiem polskiego dramatu.
Zmar³ i jest pochowany w
GwóŸdzcu. W 1995 r. jego
pomnik zosta³ odrestauro-
wany przez Janusza Smazê,
ale niestety nie tak dawno siê
zawali³.

W po³owie XIX w. mieszka³
tu znany lekarz Ferdynand
Fabian S³awiñski, który napi-
sa³ kilka rozpraw naukowych,
wœród nich „Leczenie epide-
micznych i zakaŸnych chorób
u ludzi i zwierz¹t” (Warszawa,
1878 r.).

Tu siê urodzi³a i mieszka³a
malarka Maria Jaros³awska
i malarz Edward Filip.

Bogdan Seniuk
wieœ Podhajczyki,
powiat ko³omyjski

LIST
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Bóg stworzy³ Cz³owieka.
Cz³owiek Rodzinê.
Rodzina Ojczyznê.
Jam Dwór Polski co
strze¿e tego mê¿nie

- napis nad drzwiami
dworu „Biniszewicze”

Bo¿e, znów siê spóŸnimy.
Przed dworem nie ma ju¿
miejsca do parkowania. Up-
rzejmy gospodarz znajduje je
w koñcu z drugiej strony
roz³o¿ystego dworu. Pani do-
mu prowadzi do wnêtrza.

Koncert pamiêci Jana
Rumla ju¿ siê rozpocz¹³. Dziœ
wyj¹tkowo ma³o ludzi.
Pewnie œwiêtuj¹ jeszcze
Jerzego i Wojciecha – mówi
pani Aleksandra Biniszew-
ska. W œrodku t³um. Z tru-
dem znajdujemy miejsce.

Z Warszawy najlepiej wy-
jechaæ na trasê katowick¹.
W Radziejowicach skrêci pan
w prawo, na drogê wiod¹c¹ do

Grodziska Mazowieckiego.
St¹d ju¿ niedaleko. Gdy zo-
baczy pan drogowskaz Kuk-
lówka 1,5 (w³aœnie tak!), jest
pan prawie na miejscu. Teraz
drog¹ gruntow¹ w prawo i jest
pan pod naszym dworem. To
instrukcja udzielona mi te-
lefonicznie przez Aleksandrê
Biniszewsk¹ – pani¹ na „Bini-
szewiczach”, twórczyniê  nie-
konwencjonalnego Muzeum
Lwowa na mazowieckich
piaskach.

Kuklówka ma ju¿ swoje
miejsce w historii kultury
polskiej. Tu ostatni¹ czêœæ

MUZEUM LWOWA POD WARSZAWĄ

Aleksandra Biniszewska

Dwór „Biniszewicze”

swego ¿ycia spêdzi³ jeden
z najznakomitszych malarzy
polskich – Józef Che³moñski.
Teraz, wraz z przybyciem pañ-
stwa Biniszewskich, miejsco-
woœci przyby³ nowy powód do
chwa³y.

Z Pani¹ Ol¹ utrzymujemy
kontakt od ponad roku. By³a
goœciem naszej redakcji we
Lwowie. Goœcie odwiedzaj¹cy
dwór „Biniszewicze” w Kuk-
lówce mog¹ siê te¿ zawsze za-
poznaæ ze œwie¿ymi nume-
rami „Kuriera Galicyjskiego”.

Z Aleksandr¹ Biniszew-
sk¹ – malark¹, historykiem
sztuki, twórczyni¹ i dy-
rektorem  Muzeum Lwowa
i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich rozmawia Mar-
cin Romer.

- Pani Olu, jak dosz³o do
tego, ¿e prowadzi pani tu,
pod Warszaw¹ Muzeum
Lwowa i Kresów?

- OdpowiedŸ jest bardzo
prosta. Kiedy wybudowa-
liœmy i urz¹dziliœmy ten dom,
przyjecha³ do mnie prof.
Tadeusz £odziana, rodowity
lwowiak, z jakim siê przy-
jaŸni³am, wchodzi do mnie
i mówi: „Nareszcie po szeœæ-
dziesiêciu latach jestem w
prawdziwym lwowskim po-
mieszkaniu”. I od tego siê
zaczê³o. Zacz¹³ nas namawiaæ
na otworzenie tu muzeum, ¿e
my tu mamy taki prawdziwy
lwowski dom, nie jakieœ tam
same dzie³a sztuki. Potem
zadzwoni³ do nas Jerzy Ja-

nicki, raz, drugi, trzeci. Mniej
wiêcej oko³o roku namawiali
nas, ¿eby to muzeum tutaj
powsta³o. Zapyta³am siê
mê¿a, rodzinê, czy nie mieliby
nic przeciwko temu, skoro
tak nas namawiaj¹ i przeko-
nuj¹, ¿e ich zdaniem to ma
sens i logikê. Zrobiliœmy tutaj
to muzeum. Zarejestrowa-
liœmy je na pocz¹tku jako
instytucjê niedochodow¹,
poniewa¿ w polskim prawie
nie ma czegoœ takiego, jak
prywatne muzeum. Pani w
Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego powie-
dzia³a mi, ¿e ka¿dy sobie
mo¿e za³o¿yæ muzeum, nawet
„œwiêtego obrazka”, to s¹
dok³adnie jej s³owa, a wiêc
mo¿emy muzeum za³o¿yæ.
Chcia³am od pocz¹tku, ¿eby
to by³o uczciwie w stosunku
do ludzi, którzy tu przyje¿d¿a-
j¹ i którzy chc¹, ewentualnie,
ofiarowaæ nam jakieœ pa-
mi¹tki. Nie chcia³am, ¿eby to
by³o moj¹ w³asnoœci¹, tylko
w³asnoœci¹ autentycznego
muzeum. Najpierw u³o¿yliœmy
statut, za³o¿enia tego mu-
zeum i utworzyliœmy fundacjê.
Do tego trzeba by³o rejestracji
s¹dowej. Dwa dni temu wy-
rok siê uprawomocni³ i mamy
ju¿ fundacjê „Lwów i Kresy

Po³udniowo-Wschodnie na
Ziemi Che³moñskiego”. Prze-
pisaliœmy wszystkie nasze
rzeczy prywatne – pami¹tki
rodzinne i te, które do tej pory
otrzymaliœmy. S¹ ju¿ w³as-
noœci¹ fundacji. Fundacja
jest w tej chwili w³aœcicielem
muzeum, z czego siê bardzo
cieszê. Jako fundacja mamy
wiêksze mo¿liwoœci, jak cho-

cia¿by udzielanie pomocy
charytatywnej na Kresach.

- Na czym polega dzia³al-
noœæ muzeum?

- Na pocz¹tku by³a to
dzia³alnoœæ tylko i wy³¹cznie
ekspozycyjna. By³a to ekspo-
zycja wnêtrz. Jest to zrekon-
struowane wnêtrze dworu
kresowego, ³¹cznie z tym, ¿e
zachowano trakcyjnoœæ dworu.
Dwór jest orientowany, nawet
staramy siê zachowaæ „grada-
cjê wa¿noœci” poszczególnych
pomieszczeñ. To wierna kopia
dworu moich dziadków. Wraz

z mê¿em staraliœmy siê go
wiernie odtworzyæ.

- Gdzie sta³ dwór dziad-
ków?

- Niestety, by³am bardzo
ma³ym dzieckiem, kiedy bab-
cia opowiada³a mi tê historiê.
Samej miejscowoœci nie pa-
miêtam, kojarzê, ¿e by³o to
województwo stanis³awow-
skie. Musia³o to byæ gdzieœ na
terenach Huculszczyzny, bo
moja babcia bardzo kocha³a
Hucu³ów i mia³a bardzo du¿o
rzeczy, zwi¹zanych z Hucul-
szczyzn¹. Do dziœ kultywujemy
tradycje huculskie u siebie w
rodzinie, jak np. zakopywanie
resztek ze œwiêconki pod

progiem domu, dekorowanie
futryn zielonymi ga³¹zkami
wierzby czy brzozy. To jest
taka tradycja zdobienia, zwi¹-
zana z mijaj¹c¹ por¹ roku.
Tradycja by³a bardzo ¿ywa,
ca³y czas by³a opowiadana.
Wydaje mi siê, nieskromnie
mówi¹c, ¿e uda³o nam siê
odtworzyæ wnêtrza. Nato-
miast czy atmosferê – to ju¿
goœcie oceniaj¹…

Poniewa¿ ju¿ to muzeum
powsta³o - noblesse oblige -
to powinno siê coœ robiæ.
Postanowi³am robiæ koncerty

Podczas koncertu pamiêci Jana Rumla. Gra Jolanta
Morawska
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Ludzie zaczêli nam przynosiæ ró¿ne
dokumenty, zdjêcia, kartki pocztowe.
Mam np. sutannê ks. Mireckiego, która
jest darem redaktor Danuty Skalskiej.

-  To by³oby cudowne, gdyby rzeczy-
wiœcie m¹drzy ludzie na Ukrainie,
Bia³orusi, na Litwie i Polsce doszli do
wniosku, ze mo¿na tutaj zrobiæ najpo-
tê¿niejsze pañstwo na œwiecie – Stany
Zjednoczone Europy Wschodniej.
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przypominaj¹ce o wielkich
Polakach, wywodz¹cych siê
z Kresów, o kulturze kresowej,
wystawy, które trzeba by³o
zorganizowaæ, wyjœæ z czymœ
dydaktycznym, pedagogicz-
nym w stosunku do m³odzie-
¿y, st¹d organizujê np. pokaz
filmów Ewy Szakalickiej.

Pierwsza wystawa mia³a
tytu³: „Ksi¹¿ka i prasa we
Lwowie do 1830 roku”. Przy
czym, wszystkie wystawy s¹
w oparciu o nasze bardzo bo-
gate zbiory, których wczeœniej
nie prezentowaliœmy. Bardzo
dumna jestem z ksiêgozbioru,

najstarsza ksi¹¿ka dotycz¹ca
Lwowa jest z 1830 roku. To
jest bardzo cenna pozycja,
poniewa¿ jest to „Historia
Lwowa” Zimorowicza, mamy
„Historiê Lwowa” Papéego.
Mamy prasê lwowsk¹ od
1870 roku, np. „Przegl¹d
Lwowski” – ca³e roczniki,
mamy „Tekê Akademick¹”,
„Szczutka” poszczególne
numery, mamy tak rzadkie
czasopismo, jak „Mój wuj
i proboszcz” ze Lwowa z 1911
roku. Mamy druki ulotne,
reklamowe, np. mamy kores-
pondencjê z sierpnia 1939
roku rektora Lengua de Beri,
co jest wielk¹ rzadkoœci¹.

Ludzie zaczêli nam przy-
nosiæ ró¿ne dokumenty,
zdjêcia, kartki pocztowe. Mam
np. sutannê ks. Mireckiego,
która jest darem redaktor
Danuty Skalskiej. Mamy ta-
kie rzeczy, które dla babci
by³y œwiêtoœci¹, a przez to
i dla mnie, np. krucyfiks z
koœcio³a œw. Marii Magdaleny,
fragment stelli z koœcio³a œw.
Marii Magdaleny. W 1989
roku po raz pierwszy by³am
we Lwowie, jeszcze jako stu-
dentka i tam na gruzowisku,
obok koœcio³a Jezuitów
znalaz³am fragmenty o³tarza:
skrzyde³ka, owoce, widaæ
by³o, ¿e s¹ wyrzucone. Ja to
wziê³am. Mam lwowsk¹
lampê do fiakra, pierwsz¹,
jeszcze na œwiecê, któr¹ zna-
laz³am na œmietniku, na £y-
czakowie. Chodzi³am po
Lwowie, doskonale znaj¹c
miasto, dziêki babci. Mamy
jedyny egzemplarz fisharmo-
nii no¿nej produkcji lwow-
skiej. Janusz Wasylkowski,
który wie ju¿ w³aœciwie
wszystko o Lwowie, nie wie-
dzia³, ¿e we Lwowie by³a

wytwórnia fortepianów. A tu,
proszê bardzo, jest dowód na
to. Mamy naprawdê bardzo
ciekawe rzeczy. Mamy tak¹
grafikê, któr¹ kupi³am za
30 z³. Grafika, jako taka nie
jest ciekawa, ale jest w³as-
noœci¹ Lwowsko-Gdañskiej
Spó³ki Morskiej z siedzib¹
we Lwowie, na ul. Ossoliñ-
skich 1. S¹ wiêc takie cacusz-
ka i rarytasy.

Pomagamy bardzo du¿o
polskiej szkole Marii Magda-
leny, któr¹ mamy pod opiek¹,
z punktu honoru. Nawi¹za-
³am kontakt z parafi¹ w ̄ yda-

czowie, proboszcz z ¯ydaczo-
wa tutaj organizuje ró¿nego
rodzaju zbiórki ksi¹¿ek,
przede wszystkim pieniêdzy.
Wiem, ¿e tak naprawdê pie-
ni¹dze tam s¹ potrzebne
najbardziej. W zesz³ym roku
po raz pierwszy zorganizo-
waliœmy kolonie dla dziecia-
ków z Ziemi Lwowskiej. W
tym roku pojedzie dziewiêæ-
dziesiêcioro dzieci, nawet
chcia³abym, ¿eby pojecha³y
dzieci z ¯ydaczowa, ale nie-
stety, nie wiem dlaczego nie

dosz³o do tego. Nawet gotowa
by³am z mê¿em zap³aciæ za
wizy dla tych dzieciaków,
¿eby tylko pojecha³y. Nie
wiem dlaczego nie odzywano
siê do nas i termin po prostu
przepad³.

- Myœlê, ¿e mo¿na by
wyst¹piæ o zwolnienie z
op³at za wizy.

- Nawet nie chodzi o to. Po
prostu, ̄ ydaczów nie odzywa³
siê do nas.

M¹¿ kupi³ nowe kompu-
tery do szko³y Marii Magda-
leny. Staramy siê, jak mo¿emy.

Przez to muzeum mam tak
du¿o pracy, ¿e nawet nie
mam czasu dla siebie. Od
dwóch lat nie namalowa³am
ani jednego obrazu. Ja siê nie

rozwijam zupe³nie. Brakuje
mi czasami tego, ¿eby usi¹œæ
do sztalug i coœ namalowaæ.
Zawsze coœ jest wa¿niejsze,
zawsze coœ tam trzeba zrobiæ.
Mo¿e fundacja mi to wszystko
jakoœ u³atwi, bo przez fun-
dacjê mo¿emy dokonywaæ
naboru woluntariuszy. Kon-
certy te¿ za w³asne pieni¹dze
robimy, przypominamy o Kre-
sach. Nikt nam nie pomaga,
¿adna instytucja pañstwowa,
¿adna gmina, ¿aden urz¹d.

- Jakie programy, spot-
kania wspomina Pani najle-
piej?

- Wszystkie wspominam
tak samo stresuj¹co, bo ja siê
bardzo tym przejmujê i bar-
dzo chcia³abym, ¿eby wszystko
wysz³o jak najlepiej. Gdybym
mia³a jakiekolwiek dofinan-
sowanie, to wszystko by³oby
dziesiêæ razy lepsze, ni¿ to, co
jest. Natomiast, mogê powie-
dzieæ, ¿e jestem bardzo dumna,
¿e prywatne muzeum, przez
nikogo nie finansowane, przez
nikogo nie wspomagane – na
pó³tora roku dzia³alnoœci po-
trafi³o zorganizowaæ osiem
koncertów. ¯adne muzeum
pañstwowe, z wielkimi pie-
niêdzmi nie mo¿e siê czymœ

takim poszczyciæ, jak my
przez te pó³tora roku. By³y
takie koncerty, o które ju¿ w
tej chwili goœcie prosz¹ o pow-
tórkê. Na przyk³ad, by³ wieczór
ormiañski, gdzie by³ ambasa-
dor Armenii, by³ piêkny kon-
cert muzyki staro-ormiañskiej,
by³a wystawa o Armenii, wy-
stawa o Ormianach lwowskich
z naszych zbiorów. Niedawno
by³ wieczór wêgierski. Oczy-
wiœcie, Wigilia na Kresach nie
mo¿e siê powtarzaæ, jako
odcinkowa. Musimy organi-
zowaæ Wigiliê na Kresach
w okresie oko³oœwi¹tecznym.
Chcia³am te¿ powiedzieæ, ¿e
podczas tych koncertów sa-
ma prowadzê kuchniê, sama
gotujê potrawy kresowe.

Staramy siê podkreœlaæ,
jak wa¿ne by³y te Kresy, jak
wa¿na by³a ta Polska tam, jak
wa¿ni byli ludzie dla Polski
stamt¹d siê wywodz¹cy.

- Tak siê kiedyœ mówi³o
– Polska, jak obarzanek…

- Dok³adnie. W tym przy-
padku akurat tak by³o. Spo-
tykam siê z atakami, ¿e, jak
mówiê o ludobójstwie na
Wo³yniu, to jestem nacjona-
listk¹, co jest nieprawd¹.
Prawda historyczna nie ma
nic wspólnego z nacjonaliz-
mem. Mówi¹c o ludobójstwie
na Polakach, Ormianach czy

¯ydach, mówi¹c o tym, ¿e
Ukraiñcy maj¹ najwiêksz¹
liczbê zbrodniarzy wojennych
po Niemcach, nie rozliczo-
nych, mówiê jednoczeœnie
o tym, ¿e mnóstwo Rusinów
- Ukraiñców ginê³o za to, ¿e
broni³o Polaków, za to, ¿e byli
lojalni w stosunku do pañstwa
polskiego, jako obywatele
tego kraju lub po prostu jako
ludzie.

- Wielu ¿o³nierzy, zdoby-
waj¹cych Monte Casino by³o
Ukraiñcami.

- To by³oby cudowne,
gdyby rzeczywiœcie m¹drzy
ludzie na Ukrainie, Bia³orusi,
na Litwie i w Polsce doszli do
wniosku, ze mo¿na tutaj zro-
biæ najpotê¿niejsze pañstwo
na œwiecie – Stany Zjedno-
czone Europy Wschodniej. Bo
przecie¿, coœ takiego istnia³o.

- Istnia³o. I Rzeczpospolita
by³a w zasadzie czymœ po-
dobnym, choæ nie do koñca
zrealizowanym.

- Gdyby tylko troszeczkê
poprawiæ tê konstytucjê. A
wiêc, równoprawnoœæ wszyst-
kich i dobra wola, to bylibyœmy
najpotê¿niejszym pañstwem.
Przecie¿ Szwajcaria jest piê-
ciojêzyczna, wszyscy jakoœ siê
dogaduj¹ i s¹ bardzo mocnym,
mimo, ¿e malutkim pañ-
stwem.

- Proszê opowiedzieæ o
swoich planach na przy-
sz³oœæ.

- Mamy bardzo du¿e plany,
przede wszystkim zwi¹zane
z fundacj¹. Wybudowanie
teatru, który bêdzie siê nazy-
wa³ „Oran¿eria na Kresach”.
To jest bardzo symboliczna
nazwa, bo oran¿eria – to jest

takie miejsce, gdzie siê chroni
coœ egzotycznego, piêknego,
coœ, co wymaga troski. Przy-
pominanie o Kresach, o kul-
turze Kresów, chocia¿ ja
strasznie nie lubiê tego s³owa
– kultura Kresów. Tak na-
prawdê, to jest kultura polska
i bez niej nie ma w ogóle
kultury polskiej. A wiêc, teatr
Oran¿eria na Kresach razem
z galeri¹, gdzie bêdziemy
mogli, jeœli oczywiœcie powie-
dzie siê moja myœl, organizo-
waæ np. plenery, stypendia dla
m³odzie¿y uzdolnionej z Kre-
sów Po³udniowo-Wschodnich.

Moja rodzina – rodzina Biegañ-
skich, tak naprawdê jest z
Litwy, ale mnie wychowywa³a
babcia lwowianka. Marzy mi
siê, bardzo mi siê marzy, ¿eby
zorganizowaæ taki festiwal
teatru dzieciaków na Kresach,
ale w ba³aku, ¿eby wróci³ ten
jêzyk – ba³ak lwowski, który
tak jest piêkny, który jest tak
poetyczny i romantyczny.
¯adna gwara nie jest tak
bogata i tak fantastyczna
i by³a na tyle atrakcyjna, ¿e
u¿ywali jej nawet profeso-
rowie Uniwersytetu Jana
Kazimierza.

- Proszê opowiedzieæ
o dzisiejszym wieczorze.

- By³ bardzo skromny.
Jestem zaskoczona, ze tak
ma³o by³o goœci. Dzisiejszy
wieczór poœwiêcony by³
pamiêci Jana Rumla – poety,
mogê powiedzieæ œmia³o –
bohatera narodowego, takiego,
jak np. rotmistrz Pilecki czy
Karski, cz³owieka, którego na-
zwiska po wojnie nie wolno
by³o nawet wymieniaæ. Nie
wolno by³o mówiæ ani o jego
poezji, ani o tym, co siê z nim
sta³o, ani o jego dzia³alnoœci.
Niedawno ukaza³ siê ksi¹¿ka
Bo¿eny Golskiej, która przy-
pomina w³aœnie tê niesamo-
wit¹ osobê. Wydaje mi siê, ¿e
warto by³oby przypomnieæ
takiego cz³owieka i dlatego
zorganizowa³am tutaj koncert,
poœwiêcony w³aœnie pamiêci
Jana Rumla.

- Kto tak piêknie gra³?
- Jola Morawska, natomiast

wiersze recytowa³ Marcin
Janos-Krawczyk.

- Dziêkujê œlicznie.
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Marzy mi siê, bardzo mi siê marzy,
¿eby zorganizowaæ taki festiwal
teatru dzieciaków na Kresach, ale w
ba³aku, ¿eby wróci³ ten jêzyk – ba³ak
lwowski, który tak jest piêkny, który
jest tak poetyczny i romantyczny.
¯adna gwara nie jest tak bogata i tak
fantastyczna. By³a na tyle atrakcyjna,
¿e u¿ywali jej nawet profesorowie
Uniwersytetu Jana Kazimierza.

KG
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ALEKSANDER SZUMAÑSKI

Gdy 18 kwietnia 2009
roku w piêknej warszaw-
skiej sali teatralnej parku
bielañskiego zapowiedzia³em
Kingê Dobosz w piosence
Mariana Hemara „Panna
Mania gra na Mandolinie”,
warszawska publicznoœæ
zareagowa³a spontaniczny-
mi brawami. Brawa trwa³y
tak d³ugo, ¿e biedna Kinga,
nie doœæ, ¿e stremowana, to
w dodatku nie mog³a odna-
leŸæ mandoliny. I tak radoœnie
rozpoczê³a siê Warszawska
ods³ona III Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Lwow-
skiej i „Ba³aku Lwowskiego”.

Wspania³a warszawska
publicznoœæ oczywiœcie na
spektakl przyby³a w nadkom-
plecie i zabrak³o miejsca na
sali, licz¹cej ponad 200
miejsc. Kinga Dobosz tak
piêknie zagra³a na odnale-
zionej wreszcie mandolinie, i¿
pannê Maniê zmieni³a na
pannê Mariannê, ale okaza³o
siê, i¿ tak sobie ¿yczy³ autor
tekstu Marian Hemar, twier-
dz¹c w pierwszym wersie, i¿
„Panna Marianna jest bardzo
muzykalna”.

Oczywiœcie, na samym
wstêpie zaznaczy³em trady-
cyjnie, i¿ we Lwowie muzy
œpiewa³y zawsze, a ¿e Leopolis
semper fidelis, to przecie¿
wszyscy wiedz¹. A potem,
potem z kolei ja stremowany,
jak to zwykle bywa przed t a
a a k ¹ publicznoœci¹ mia³em
zapowiedzieæ urocz¹ i piêkn¹
Karolinê Janociak, która przy
akompaniamencie Maestro
Paw³a Bieñkowskiego, sta-
³ego akompaniatora Mieczys-
³awa Œwiêcickiego, mia³a
zaœpiewaæ tym razem po pol-
sku „placmuzyka” /„aj sy git”/,
ale nie rozpoczê³a, pomimo
rozpaczliwego „klawiszowa-
nia” Paw³a Bieñkowskiego.

Nie mog¹c sobie poradziæ
z prostym przecie¿ scena-
riuszem, zapowiedzia³em…
siebie, ale te¿ nie wiedzia³em
z czym, etc.

Sytuacjê powita³a wytwor-
na warszawska publicznoœæ
szczer¹ weso³oœci¹, a potem,
nie rozumiem dlaczego, bra-
wami. Wpadkê uratowa³ na-
tychmiast niezast¹piony Woj-
ciech Habela, który zaznaczy³,
¿e teraz wybieramy siê wszyscy
na piechotê do Lwowa z pio-
senk¹ Wiktora Budzyñskiego
„Wio na piechotê do Lwowa”,
któr¹ zaœpiewa³ z towarzy-
szeniem akompaniamentu
Paw³a Bieñkowskiego. Pub-
licznoœæ warszawska zareago-
wa³a natychmiast brawami
na stoj¹co i bisami, ale do
dzisiaj nie wiem na pewno,
czy brawa dotyczy³y piosenki
Wiktora Budzyñskiego w wy-
konaniu Wojtka Habeli, czy
wrêcz znakomitej mojej
dezorientacji w programie.

LWÓW W OBJĘCIACH
WARSZAWY Z RUBINSTEINEM W TLE

Karol Wróblewski, organiza-
tor festiwalu, prezes Fundacji
„Ocalenia kultury kresowej”
powiedzia³: brawa by³y na-
le¿ne obu panom i Paw³owi
Bieñkowskiemu. No tak,
mo¿e, ale dlaczego bisowano
wpadkê?

A póŸniej ju¿ ze swobod¹
zapowiedzia³em piêkn¹ i m³o-
dziutk¹ Karolinê Janociak
w jej s³ynnym ju¿ „aj sy git”/
po polsku „placmuzyka”/.
Wczeœniej „na piechotê do
Lwowa” siê nie wybra³em, tak
by³em wpatrzony w pani¹
Karolinê. Nawet moja ¿ona
Alina, zwykle w takich sytu-
acjach bezlitosna, dobrze
mnie zrozumia³a. Chyba jed-
nak by³em w b³êdzie, ponie-
wa¿ bola³y j¹ nogi/moj¹ ¿onê,
nie Karolinê/.

Ale co siê dzia³o dalej na
estradzie? Oj dzia³o siê wiele,
gdy publicznoœci przypom-
nia³em, i¿ Lwów i Warszawa
– dwa bohaterskie miasta,
jako jedyne w kraju odzna-
czone zosta³y Krzy¿em Virtuti
Militari, Bohaterskie war-
szawskie dzieci, to dzieci, które
posz³y w bój z innym przecie¿
wrogiem, ni¿ Orlêta Lwowskie.
Ale czy by³ wœród bohaterów
warszawskich rówieœnik An-
tosia Petrykiewicza, zreszt¹,
jak dwa nasze miasta, rów-
nie¿ odznaczonego Krzy¿em
Virtuti Militari, tego nie wiem.

No i teraz by³a ju¿ prosta
droga do konderskiej pio-
senki lwowskiej i tej warszaw-
skiej, stanowi¹cej przecie¿
orê¿ do walki z okupantem
hitlerowskim.

Przypomnia³em równie¿
powszechnie znane teksty pio-
senek, œpiewane przez ca³¹
Warszawê w czasie okupacji
hitlerowskiej np. „siekiera, mo-
tyka/pêdzel, alasz/przegra³
wojnê g³upi malarz/, /siekiera
motyka/ bimber, szklanka/
W nocy nalot, w dzieñ ³apan-
ka/i inne.

Nadesz³a oczekiwana pora
na prezentacjê mistrza pio-
senki, zreszt¹ nie tylko lwow-
skiej, Franciszka Makucha,
solisty krakowskiej opery
i operetki. Przed wejœciem na
estradê by³ stremowany/jak
zreszt¹ wszyscy/ i prosi³: „Alek,
nie mów nic o mnie, podaj
tylko nazwisko”. Oczywiœcie
mia³ racjê, nazwisko przecie¿
samo mówi, nie potrzebna
wiêc oracja.

Nie stosuj¹c siê jednak do
decyzji pana Franciszka,

powtórzê wiêc to, co napisa-
³em o nim w poprzedniej ko-
respondencji z „III Festiwalu
Piosenki Lwowskiej i „Ba³aku
Lwowskiego”, zamieszczonej
w „Kurierze Galicyjskim”:
„…sam mistrz piosenki, pieœ-
niarz /o Lwowie/, tymczasowo
œpiewaj¹cy w Krakowie o Lwo-
wie, solista opery i operetki
w Krakowie Franciszek Ma-
kuch”.

Jak pan Franciszek zaœpie-
wa³ dwie obowi¹zkowe piosenki
„Boston o Lwowie” Mariana
Hemara i „Mój sen o Lwowie”
Wanata i Jerzego Kopiñskiego,
to siê dopiero rozkrêci³ kil-
koma piosenkami, zmianami
g³osu, ubrania, kapelusza i
zapewne fryzury, wszystko
jak leci, jak przysta³o na mist-
rza. A publicznoœæ? Nie
chcia³a go wypuœciæ ze sceny,
podobnie zreszt¹ jak przed-
tem Wojtka Habeli, który by³
we Lwowie na imieninach
z Feliksem Konarskim i za-
œpiewa³: ….„In¿ynier „s” pod-
pali³ trzy firanki….”/ „Party
w Londynie” Feliksa Konar-
skiego”/, na czym najbardziej
ucierpia³em ja w swoim ga-
dulstwie z wpadkami /zapla-
nowanymi?/. Oczywiœcie, by³o
nale¿¹ce mi siê zadoœæuczy-
nienie, tym razem z ³ezk¹:

Na szczycie Kopca
Unii Lubelskiej
Na szczycie kopca
Nikt mnie nie wita
Tylko bia³o-czerwona
Kirem spowita
I inne twarze
Rozpacz¹ obce
Lecz polska ziemia
I polskie kopce
I polski pejza¿
U progu stóp
I inna mowa
Ciernisty g³óg
Tu by³y grudnie
Tu by³y maje
Wolnoœci orlej
Bystre ruczaje
Tu by³a strzecha
Czeremchy pola
I zapach Wilna
I œpiew Podola
Tu by³a Polska
U stoku Lwów
Jak w tej piosence
Co chcesz to mów

A potem Karol Wróblewski
ze swoim zespo³em zagra³
i zaœpiewa³ „Tylko we Lwo-
wie” znamienitego duetu
Henryka Warsa i Emanuela
Schlechtera i powiedzia³:

„…nie ma piosenki bez po-
ezji”. Wyznanie owo oœmieli³o
mnie znowu:

Matka bia³o-czerwona
Popatrz mamo na £yczaków
Tam brzmi chór
czerwonych maków
Tam jest Polska u twych
stóp
Tam jest kraj jedyny Lwów
Nie p³acz mamo ja wnet
wrócê
Lecz na chwilê odejœæ muszê
Nie p³acz mamo w mej
czerwieni
To Lwów tylko siê zieleni
Lwów nasz ¿yje polski
Rota
Nic ¿e dzisiaj krwi golgota
Nic ¿e dzisiaj st¹pasz
cieniem
Ja to z obroñcami zmieniê
Nie p³acz mamo na m¹
duszê
Ja na chwilê odejœæ muszê
By powróciæ do twych
stóp
I zobaczyæ polski Lwów

Co by³o póŸniej? Wydaje
siê, ¿e s³usznie pojawi³ siê po
raz nastêpny Wojciech Ha-
bela, aby wprowadziæ publicz-
noœæ w Inny nastrój swobody
estradowej, w krainê szmon-
cesu /jak to ostatnio bywa
w zwyczaju pana Wojciecha.
Po¿egnaliœmy wiêc na chwilê
ba³ak, aby po raz kolejny
wys³uchaæ skeczu, czy mono-
logu, jak kto woli, artystycznie
zatytu³owanego „Rubin-
stein”. Oj, co to siê nie dzia³o
na widowni, w momencie, gdy
durny Icek dosta³ od taty po
mordzie, za to, ¿e nie idzie siê
uczyæ gry na fortepianie.
Rubinstein idzie mieæ w ban-
ku sto tysiêcy dulary, auto
szed³ kupiæ za 50 tysiêcy, a za
jeden koncert to ma... I tato…
ano buch nastêpnie drugi raz
Icka w mordê.

Gdy Icek szed³ trzeci raz
dostaæ w mordê za to, ze mo¿e
nie zostaæ Rubinsteinem, to
ja przypomnia³em sobie orto-
doksyjnego, pejsatego hande-
³esa, który na „Krakida³ach”
sprzedawa³ kolorowe pocz-
tówki. Jedna przedstawia³a
brodatego ¯yda, maj¹cego
z lewej po¿ar, z prawej zaœ
rycz¹cego lwa. Napis pod pocz-
tówk¹ w wybranym jêzyku
brzmia³: „Nysz ta hir, nysz ta
hir”, co oznacza: ani têdy, ani
têdy. Pocztówki sz³y jak woda,
a ja dzisiaj myœlê: znajdŸcie
mi goja, który tak potrafi
handlowaæ.

A kto wyst¹pi³ w Warsza-
wie? Spieszê z informacj¹ i¿:
zespó³ „Chawira” w sk³adzie:
Karol Wróblewski, Grzegorz
Wróblewski, Stefan Czy¿, Jerzy
Skrejko oraz Wojciech Habela,
Franciszek Makuch, Pawe³
Bieñkowski, Karolina Jano-
ciak, Kinga Dobosz, a tak¿e
dziêkuj¹cy Pañstwu za cierp-
liwoœæ i wyrozumia³oœæ Alek-
sander Szumañski.

EUGENIUSZ NIEMIEC

Kurier Galicyjski w œwi¹-
tecznym numerze (nr 7/2009,
str. 22-23 ) wydrukowa³
artyku³ pt: „Haszek i Szwejk
w jednym stali domu”, przy-
bli¿aj¹cy Czytelnikom postaæ
i dzie³o Jaros³awa Haszka,
którego ¿yciorysem mo¿na by
obdzieliæ tuzin innych ludzi.
Dziêkujê Autorom (Tadeusz
Zubiñski i Jurij Smirnow) za
przypomnienie nietuzinkowej

HASZKOWE
MYŚLI

Jaros³aw Haszek w ostatnim
roku ¿ycia

postaci œwiatowej literatury,
do której wszed³ g³ównie za
spraw¹ wykreowania dobrego
wojaka Szwejka, który pozwala
jego entuzjastom „...nosiæ ze
sob¹ zawsze zdrowych myœli
miskê i raczyæ siê z niej sma-
kiem filozofii czystej: na agre-
sjê, na pod³oœæ, arogancjê,
chciwoœæ, na intrygê i wszelk¹
cudz¹ niegodziwoœæ, na cham-
stwo, na g³upotê ta jest medy-
cyna - niebieskich oczu uœ-
miech zachowaæ kretyna...”
(cyt. za Mieczys³awem Czum¹).
Poni¿ej proponujê przegl¹d
25 myœli Jaros³awa Haszka,
wybranych spoœród 144 myœli
pisarza, w przek³adzie Anto-
niego Kroha. Na³óg alkoho-
lowy, brak stabilizacji mate-
rialnej i birbancki tryb ¿ycia
sprawi³y, jak mo¿na mniemaæ,
¿e Haszek zszed³ z tego œwiata
m³odo, bo w 40 roku ¿ycia.

W ostatnich dwu latach
¿ycia pisa³ swe najwiêksze
dzie³o „Osudy dobrého vojáka
Švejka za svtove války”. Œmieræ
pisarza (1923r.) przerwa³a
pracê nad ksi¹¿k¹ w po³owie
IV tomu. Wiele myœli i pogl¹dów
autora zachowa³o ponadcza-
sowe przes³anie i aktualnoœæ
do naszych czasów.

A oto niektóre wybrane myœli:
1. Wielkie czasy wymagaj¹
wielkich ludzi.
2. Gdyby wszyscy ludzie
chcieli jak najlepiej, to by siê
raz dwa wzajemnie zagryŸli.
3. Cz³owiek znajduje siê
niekiedy w takiej sytuacji, ¿e
zostaje mu jedynie nadzieja.
4. Rób co chcesz, ale mów o
sobie zawsze tylko jak najlepiej.
5. Nie wstydŸmy siê przyzna-
waæ publicznie do swych zalet!
6. Wszyscy jesteœmy w rêku
Boga, ale ja prócz tego by³em
w rêkach lekarzy.KG
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Zasady udzia³u w g³osowaniu w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym w obwodach g³osowania utworzonych za granic¹,
okreœlone s¹ ustaw¹ z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja
Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219, z póŸn. zm.).

G³osowanie we Lwowskim Obwodzie G³osowania odbê-
dzie siê 7 czerwca 2009 r. (niedziela), w godzinach  od 8.00
do 20.00 czasu miejscowego, w siedzibie Obwodowej
Komisji Wyborczej we Lwowie, przy ul. Iwana Franki 110
(Konsulat Generalny RP).

Granice Lwowskiego Obwodu G³osowania obejmuj¹
obszar w³aœciwoœci lwowskiego okrêgu konsularnego, to
jest obwody: lwowski, chmielnicki, czerniowiecki, iwano-
frankowski, tarnopolski i zakarpacki.

Wyborcy, którzy stale zamieszkuj¹ lub przebywaj¹ cza-
sowo na tym terenie, bêd¹ mogli g³osowaæ w Obwodowej
Komisji Wyborczej we Lwowie.

Prawo udzia³u w g³osowaniu (prawo wybierania) w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej ma:

- obywatel polski, który:
     - najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 18 lat,
      - nie zosta³ pozbawiony praw publicznych prawomocnym

            orzeczeniem s¹du,
     - nie zosta³ ubezw³asnowolniony prawomocnym orze-

czeniem s¹du,
     - nie zosta³ pozbawiony praw wyborczych prawomoc-

nym orzeczeniem Trybuna³u Stanu;

- obywatel Unii Europejskiej nie bêd¹cy obywatelem
      polskim, który:

     - najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 18 lat,
     - zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce,
     - zosta³ ujêty w sta³ym rejestrze wyborców,
      - nie zosta³ pozbawiony praw wyborczych w wyborach

do Parlamentu Europejskiego w pañstwie cz³onkow-
skim UE, którego jest obywatelem.

Warunkiem udzia³u w g³osowaniu jest wpisanie wyborcy do
spisu wyborców. Mo¿na byæ wpisanym tylko do jednego spisu.
Spis wyborców sporz¹dza za granic¹ w³aœciwy konsul.

G³osowanie na podstawie wniosku o wpisanie do spisu
wyborców.
- Wyborcy – obywatele polscy stale zamieszkali za granic¹,
w celu wziêcia udzia³u w g³osowaniu, powinni z³o¿yæ do
w³aœciwego konsula wniosek o wpisanie do spisu wy-
borców w obwodzie utworzonym za granic¹.
- Wyborcy – obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej
nie bêd¹cy obywatelami polskimi, stale zamieszkali w Polsce,
a przebywaj¹cy czasowo za granic¹, mog¹ zostaæ wpisani
do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granic¹ – po
z³o¿eniu do w³aœciwego konsula wniosku o wpisanie do
spisu wyborców - pod warunkiem, ¿e wczeœniej zostali
wpisani do rejestru wyborców w miejscu sta³ego zamieszkania
w Polsce.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie
utworzonym za granic¹ sk³ada siê ustnie, pisemnie, tele-

fonicznie (tel. 297-13-53), telegraficznie, telefaksem (faks nr:
260-29-38) lub poczt¹ elektroniczn¹ (konsulat2@mail.lviv.ua).
W zg³oszeniu podaje siê: nazwisko i imiona, imiê ojca, datê
urodzenia, miejsce sta³ego zamieszkania, numer wa¿nego
paszportu, miejsce i datê jego wydania. Obywatele Unii Euro-
pejskiej, nie bêd¹cy obywatelami polskimi, mog¹ podaæ numer
innego wa¿nego dokumentu, stwierdzaj¹cego to¿samoœæ i mu-
sz¹ podaæ dodatkowo miejsce wpisania wyborcy do rejestru
wyborców w Polsce.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utwo-
rzonym za granic¹ sk³ada siê do dnia 2 czerwca 2009 r. to
jest najpóŸniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

G³osowanie na podstawie zaœwiadczenia o prawie do
g³osowania
1.  Wyborcy - obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej
niebêd¹cy obywatelami polskimi, stale zamieszkali w Polsce
i wpisani do sta³ego rejestru wyborców, zamierzaj¹cy g³osowaæ
za granic¹, mog¹ otrzymaæ zaœwiadczenie o prawie do g³oso-
wania. Z zaœwiadczeniem takim mo¿na g³osowaæ w dowolnym
obwodzie g³osowania w Polsce, za granic¹ lub na polskim
statku morskim.
Wniosek o wydanie zaœwiadczenia o prawie do g³osowania
sk³ada siê w urzêdzie gminy w Polsce, w którym wyborca
bêdzie ujêty w spisie wyborców, najpóŸniej w 2 dniu przed
dniem wyborów, tj. do 5 czerwca 2009 r.
Wyborca, któremu wydano zaœwiadczenie o prawie do g³oso-
wania, zostanie z urzêdu wykreœlony ze spisu wyborców w
miejscu sta³ego zamieszkania.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby nie utraciæ zaœwiad-
czenia o prawie do g³osowania. W przypadku jego utraty,
niezale¿nie od przyczyny, nie bêdzie mo¿liwe otrzymanie
kolejnego zaœwiadczenia, ani wziêcie udzia³u w g³osowaniu
w obwodzie w³aœciwym dla miejsca swego zamieszkania.

2. Wyborcy wpisani przez konsula do spisu wyborców, mog¹
otrzymaæ zaœwiadczenie o prawie do g³osowania. Z zaœwiad-
czeniem takim mo¿na g³osowaæ w dowolnym obwodzie g³oso-
wania w kraju, za granic¹ lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaœwiadczenia sk³ada siê konsulowi,
który sporz¹dzi³ spis wyborców, najpóŸniej w 2 dniu przed
dniem wyborów, tj. do 5 czerwca 2009
Wyborca, któremu wydano zaœwiadczenie o prawie do
g³osowania, zostanie z urzêdu skreœlony ze spisu wyborców
sporz¹dzonego przez konsula.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby nie utraciæ
zaœwiadczenia o prawie do g³osowania. W przypadku jego
utraty, niezale¿nie od przyczyny, nie bêdzie mo¿liwe otrzy-
manie kolejnego zaœwiadczenia, ani wziêcie udzia³u w g³oso-
waniu w obwodzie, w którym uprzednio by³o siê ujêtym w spisie.

Niniejsza informacja zosta³a sporz¹dzona w oparciu o
informacjê Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia
10.03.2009 r. o warunkach udzia³u w g³osowaniu w
obwodach g³osowania utworzonych za granic¹ i na polskich
statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego, zarz¹dzonych na dzieñ 7 czerwca 2009 r.
Szczegó³owe informacje oraz przepisy prawa, dotycz¹ce wybo-
rów do Parlamentu Europejskiego, s¹ dostêpne na stronie
internetowej Pañstwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach
głosowania, utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Wybory do parlamentu UE

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e zosta³ utworzony
Obwód G³osowania nr 144 z siedzib¹ Obwodowej Komisji
Wyborczej przy ul. Iwana Franki 110 we Lwowie, w Kon-
sulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Granice Obwodu G³osowania nr 144, obejmuj¹ obszar
pozostaj¹cy we w³aœciwoœci lwowskiego okrêgu konsular-
nego, to jest obwody: lwowski, chmielnicki, czerniowiecki,
iwano-frankowski, tarnopolski i zakarpacki.

G³osowanie odbêdzie siê w dniu 7 czerwca (niedziela)
2009 r., w godzinach: 8.00 – 20.00 czasu miejscowego.

Podstawa prawna:
1. art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U.
z 2004 r., nr 25, poz. 219 z póŸn. zmianami),

2. rozporz¹dzenie Ministra Spraw Zagranicznych z
dnia  7 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów g³o-
sowania dla obywateli polskich oraz obywateli Unii
Europejskiej niebêd¹cych obywatelami polskimi stale
zamieszkuj¹cymi w Rzeczypospolitej Polskiej przebywa-
j¹cych za granic¹ (Dziennik Ustaw z dnia 8 czerwca 2009 r.,
nr 70, poz. 608).

OBWIESZCZENIE O UTWORZENIU OBWODU
GŁOSOWANIA NR 144

z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej przy ul. Iwana Franki 110 we Lwowie,
w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009

7. Zastanówmy siê: sk¹d wziê-
libyœmy takie mnóstwo partii
politycznych, gdyby Noe za-
pomnia³ zabraæ ze sob¹ nie-
które gatunki bydl¹tek?
8. Chwa³a poselska przemi-
nie, mandat zniknie, ale pie-
ni¹dze zostan¹.
9. Ka¿de dlaczego, ma swoje
dlatego.
10.Wszystko siê u³o¿y, ale naj-
wa¿niejsze, aby przed s¹dem
zawsze mówiæ nieprawdê.
11. Za pó³ manierki wina i
æwieræ litra rumu, ludzie bêd¹
siê biæ z kim popadnie.

Figura Szwejka w Sanoku

12. Diabli nadali tych cywi-
lów. Czym wiêkszy inteligent,
tym wiêkszy osio³.
13. Gdyby ka¿dy by³ m¹dry,
to w œwiecie by³oby tyle m¹d-
roœci, ¿e z tego wszystkiego
cz³owiek kompletnie by
zg³upia³.
14. W winie prawda! A Wêgrzy
tej prawdy szukaj¹ tak d³ugo,
a¿ spadn¹ pod stó³.
15. Kiedy cz³owiek le¿y w
piernatach, przyjemnie mu siê
rozmyœla o nêdzy swych bliŸ-
nich.
16. „Polityczny realizm, to re-
alizm polityki”- oznacza, ¿e
Jan Herben, to Herben Jan.
17. Sporo jest Czechów, którzy
by chêtnie widzieli, ¿e inni
walcz¹ o ich wolnoœæ.
18. Wilcy i psy wyj¹. Psom nie
mo¿na siê dziwiæ, bo przez
kontakt z ludŸmi sta³y siê
bardzo nerwowe.
19. Skoro ju¿ cz³owiek sta³ siê
³ajdakiem, to nie powinien
zbaczaæ z obranej drogi...
20. Czeka nas ogromna praca!
Dlatego nie wolno nam siê
przepracowaæ.
21. Istnieje dwojaka uprzej-
moœæ: uprzejmoœæ serca i up-
rzejmoœæ manier.
22. Nie pomagaj, dopóki pro-
sz¹cy sam mo¿e sobie poradziæ!
23. Septimus Marcus, w obo-
zie rzymskim stwierdzi³, ¿e
Archimedes zrobi³ na nim
wra¿enie cz³owieka, który do
piêciu nie umie zliczyæ.
24. To smutne, gdy ktoœ sam
o sobie musi twierdziæ coœ
piêknego. Niemcy na przyk³ad,
twierdz¹ o sobie, ¿e s¹ naro-
dem Goethego.
25. Stary Testament g³osi, ¿e
kobieta zosta³a uczyniona
z ¿ebra mê¿czyzny – i tym
zdaniem wymachiwa³ zawsze
Adam, gdy chcia³, ¿eby mu
Ewa ugotowa³a obiad.

KG
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To prawie dwumilionowe
miasto obecnie stanowi po-
wa¿n¹ konkurencjê stolicy
Galicji w przygotowaniach
do Euro-2012. We Lwowie
jeszcze nie widaæ nawet
fundamentów nowego sta-
dionu, a w Charkowie ju¿
uk³adaj¹ trawnik i ka¿dy
przeciêtny mieszkaniec
miasta stara siê przekonaæ
goœci, ¿e w³aœnie tu bêd¹
mecze dru¿yn pi³karzy na-
szego kontynentu. Przeje¿-
d¿amy 1050 km na wschód
od redakcji „Kuriera” - i tra-
fiamy w inny œwiat. Charków
- to ca³kowity kontrast
Lwowa: szerokie ulice, po-
zbawione korków, najwiêkszy
w Europie plac z pomni-
kiem Lenina, stalinowska
zabudowa urbanistyczna,
jêzyk rosyjski oraz zacho-
wany wœród ludzi duch
epoki sowieckiej. Charków
by³ trzecim centrum nauko-
wym i przemys³owym ZSRR
po Moskwie i Leningradzie
(Sankt-Petersburg), nadal
pozostaje jednym z naj-
wiêkszych oœrodków prze-
mys³owych i kulturalno-
naukowych niepodleg³ej
Ukrainy. Przeje¿d¿aj¹c wie-
lokilometrowymi ulicami,
widzimy czynne potê¿ne
zak³ady przemys³u maszy-
nowego, chemicznego, bu-
dowy œrodków transportu.
Produkuj¹ tu m.in. wspó³-
czesne czo³gi i samoloty. Na
ulicach i placach oraz w
metrze jest du¿o m³odzie¿y
studenckiej, tak¿e obcokra-
jowców, zw³aszcza z Afryki.
Dawnych zabytków nie ma,
zachowa³y siê jedynie nie-
liczne kamienice sprzed
rewolucji bolszewickiej.
Jest kilka oryginalnych
œwi¹tyñ prawos³awnych,
synagoga i niedawno odno-
wiony koœció³, który od
2002 roku jest katedr¹
Wniebowziêcia NMP Koœcio³a
rzymskokatolickiego. W³aœnie
przede wszystkim tutaj mo¿-
na us³yszeæ jêzyk polski,
jak równie¿ spotkaæ miej-
scowych Polaków.

Polonusi
s³obodzkiej krainy

Charków zosta³ za³o¿ony
w roku 1655 przez Kozaków
jako osada wojskowa. Zosta³
miastem o charakterze rosyj-
skim. W latach 1917-1934
Charków by³ stolic¹ Ukraiñ-
skiej Socjalistycznej Repub-
liki Radzieckiej, w latach 1921-
1924 dzia³a³o tu Poselstwo
Rzeczypospolitej Polskiej,
przemianowane w 1924 r. w

Konsulat Generalny RP w
Charkowie.

Spo³ecznoœæ polska Char-
kowa jest dziœ bardzo zró¿-
nicowana. Niedzielna Msza
œw. w jêzyku polskim w Ka-
tedrze (jest te¿ po rosyjsku
i po ukraiñsku) gromadzi
najmniej wiernych. Wielu z
nich dopiero siê uczy rozma-
wiaæ i czytaæ po polsku, po-
szukuje swych korzeni. Po-
twierdza to te¿ pani z biblio-
teki przy koœciele: „Mamy
sporo lektur w jêzyku pol-
skim, s¹ polskie czasopisma,

lecz wiêkszoœæ czyta po ro-
syjsku”.

Doktor Stanis³aw Elis,
dyrektor Domu Polskiego w
Charkowie mówi, ¿e ma po-
chodzenie angielsko-polskie.
Ze strony ojca dosta³o mu siê
nazwisko Elis. Babcia pocho-
dzi³a z okolic Krakowa. Losy
szlachetnych przodków mo-
jego wspó³rozmówcy oraz jego
¿yciorys zas³uguj¹ na oddzielny
artyku³. Opowiada, ¿e pocz¹tki
polskoœci na wschodnich
terenach Ukrainy siêgaj¹ wie-
ku XV. Dalej odbywa³o siê
przesiedlenie drobnej szlachty
polskiej i w³oœcian na nieza-
gospodarowane tereny tak
zwanej Ukrainy S³obodzkiej
Rzeczypospolitej. Druga fala
przesiedleñ przypada na
XVIII-XIX w. i sk³ada siê z
w³oœcian i robotników, œci¹ga-
nych przez wielkich obszar-
ników i kapitalistów. Wielu
Polaków trafi³o do Charkowa
po Powstaniu Koœciuszkow-
skim, gdy za udzia³ powsta-
niu rz¹d carski Katarzyny II
wysy³a³ szlachtê polsk¹ na te
obszary Ukrainy. Wed³ug prze-
prowadzonych badañ nauko-
wych, potomkowie zes³añców
zachowali œwiadomoœæ swego
pochodzenia, natomiast wiêk-
szoœæ jest wyznania prawo-
s³awnego i pos³uguje siê jêzy-
kiem rosyjskim. Wielu Polaków
stopi³o siê z miejscow¹ spo-

rejonie Starobieszów. Rodzice
moi byli wys³ani z obwodu
chmielnickiego, powiatu Po-
³onne, z Tadeuszpola do Jaku-
cji. Dziadek zmar³, a babcia,
Helena Borusiewicz i troje
dzieci – mój ojciec Boles³aw,
jego bracia Mieczys³aw i Ste-
fan zostali zes³ani na Syberiê.
Potem przyjechali do Donbasu.
Moja mamusia jest z rodziny
Piasoczyñskich. Po ukoñczeniu
szko³y pojecha³am studiowaæ
do Charkowa. Wtedy zaczy-
na³am uczyæ siê je¿yka pol-
skiego. Jestem z wykszta³-
cenia ekonomistk¹. Nie ukry-
wa³am, ¿e jestem Polk¹, dlatego Najpierw poproszono nas o

pomoc, wspó³pracê w nocle-
gowni miejskiej, która obecnie
nie istnieje i ju¿ jest rozwi¹-
zana. To by³a jedyna nocle-
gownia na ca³y Charków,
choæ to jest miasto prawie
dwumilionowe. Chodzi³o nie
o to, ¿e mieli, co jeœæ. Dla nich
by³ to przede wszystkim kon-
takt z nami. Przychodzili
tak¿e tutaj. Co mo¿emy dla
nich zrobiæ? – Nie damy im
domu, nie damy im pieniêdzy.
Mo¿emy jedynie przyj¹æ ich,
jak ludzi. Nic wiêcej nie mo-
¿emy dla nich zrobiæ, chleb
sobie jakoœ zdobêd¹. Nie
mamy wp³ywu na to, ¿e egzy-
stuj¹ w takich warunkach.
Szkoda, ¿e nie ma w Char-
kowie organizacji, która by siê
zajê³a od podstaw ich prob-
lemami. Przykre to, bo s¹
œrodki na wiele innych rzeczy,
natomiast status tych bied-
nych bezdomnych ludzi jest
nadal bardzo niski. Nie s¹
nikomu potrzebni”.

Na moje pytanie, kto wspie-
ra pracê sióstr, zakonnica
powiedzia³a: „Prawdê mówi¹c,
same poszukujemy œrodków.
S¹ kwesty w Polsce, jest pomoc,
œwiadczona w ma³ym wymiarze
przez osoby prywatne – na-
szych dobroczyñców”.

Ilu takich bezdomnych
jest w Charkowie?

„Nikt nie wie – mówi s. Sa-
muela. - Nikt nie chce przyznaæ
siê do problemu, jaki istnieje.
Lepiej nie mówiæ, ¿e s¹ bez-
domni i nie mówiæ, ¿e jest
problem. Wtedy nie trzeba
œrodków. Mamy kilku wolon-
tariuszy. Tutaj przychodz¹
nie tylko ludzie bezdomni,
równie¿ ci, którzy maj¹ dach
nad g³ow¹, ale brak im œrod-
ków na leczenie czy wy¿y-
wienie. Mamy ludzi, którzy
latami przychodz¹ do nas na
tzw. „opatrunki”. Przychodzi
oko³o 30 osób na opatrunki
i ponad 60 osób – po wy¿y-
wienie. Koszty tego wszystkiego
s¹ ogromne i oni wiedz¹, ¿e
wszystko dro¿eje. Ich nie staæ
na to, a¿eby za ka¿dym razem,
id¹c do przychodni, zabieraæ
ze sob¹ banda¿, maœæ, wszyst-
ko, co jest do tego potrzebne
oraz pieni¹dze, ¿eby pielêg-
niarka zrobi³a opatrunek.
W³aœnie dlatego przychodz¹
tutaj do nas. Przychodz¹ te¿
ludzie, którym nie starcza na
jedzenie, jedz¹ tu zupê. My
mówimy ogólnie „bezdomni”,
ale to s¹ ludzie potrzebuj¹cy”.

CHARKÓW – WSCHODNIA STOLICA UKRAINY

Józefa Czernijenko

³ecznoœci¹, obyczajami, dawno
przeszli na jêzyk rosyjski lub
ukraiñski, jeœli nie liczyæ
pojedynczych s³ów i zwrotów.
A propagowany za czasów
re¿imu totalitarnego ateizm
i polityka antykatolicka, ca³-
kowite pozbawienie mo¿li-
woœci odwiedzenia Macierzy
sprzyja³y wynarodowieniu.
W trakcie kilku konferencji
naukowych, przeprowadzonych
pod patronatem Konsulatu
Generalnego RP w Charkowie
konstatowano, ¿e wœród miejsco-
wych potomków Polaków za-
chowa³a siê przerwana ci¹g³oœæ
kulturowa. Dodajmy do tego
wielokulturowy tygiel Charkowa
oraz wychowanie w subkulturze
lokalnej i postsowieckiej.

To wszystko odczu³a na
sobie Józefa Czernijenko,
znana dzia³aczka ruchu pol-
skiego w Charkowie.

„Moja rodzina pochodzi
z Gniewoszów – mówi Józefa
Czernijenko. - Pradziadek W³o-
dzimierz Gniewosz, ze Z³otego
Potoku na Podolu, by³ wielo-
letnim pos³em na Sejm. By³o
wielu krewnych we Lwowie.
To stary polski rycerski ród,
bior¹cy pocz¹tek z XIV wieku.
Powiadaj¹, ¿e królowa Jad-
wiga spotyka³a siê z ksiêciem
Wilhelmem w domu moich
dalekich przodków. Opisano
to w kronikach Jana D³ugosza.
Urodzi³am siê na Donbasie, w

Doktor Stanis³aw Elis
na pocz¹tku lat 90. zapropo-
nowano mi wst¹piæ do Towa-
rzystwa przyjaŸni ukraiñsko-
polskiej. Stowarzyszenie
Kulturalne Polaków dzia³a tu
od 1991 roku. Na pocz¹tku
by³o nas oko³o 30 osób, prze-
wa¿nie w starszym wieku.
Wtedy nasze dzieci po raz
pierwszy odwiedzi³y Polskê.
Potem zosta³ zorganizowany
zespó³ „Jaskó³ki”. Po kilku
latach liczba cz³onków Towa-
rzystwa wzros³a dziesiêcio-
krotnie. Przyje¿d¿aj¹ tu Polacy
- do pracy czy na studia - z
ró¿nych terenów Ukrainy.
Mamy du¿o m³odzie¿y, prze-
wa¿nie s¹ to osoby pochodzenia
niepolskiego. S¹ to Gruzini,
Ormianie, Rosjanie, Ukraiñcy,
¯ydzi … Na zajêcia z jêzyka
polskiego przychodzi 120
studentów. Mamy nauczy-
cielkê z Polski, jest to Kata-
rzyna Bonk. W tym roku
mamy 10 rocznicê naszej ga-
zety „Polonia Charkowa” oraz
obchodzimy 5 rocznicê euro-
klubu m³odzie¿owego, który
ma kilka oddzia³ów w ob-
wodzie charkowskim. Jest
zaprzyjaŸniony z m³odzie¿¹ z
Poznania”. Pani Józefa reda-
guje wspomnian¹ gazetê.

Ludzie ulicy
W wyznaczonych dniach

w godzinach porannych przy
Katedrze rzymskokatolickiej
gromadzi siê lud ubogi. Stoj¹
w d³ugiej kolejce, by otrzymaæ
talerz zupy i opatrunek. Wi-
dzia³em, jak trzy orionistki:
s. Samuela, s. Sylwia i s. Renata
przez ponad dwie godziny roz-
dawa³y jedzenie, pomaga³y
chorym, rozmawia³y z tymi
ludŸmi. „Siostry orionistki pra-
cuj¹ w Charkowie ju¿ 13 rok
– powiedzia³a „Kurierowi”
s. Samuela. - Przyjecha³yœmy
tutaj do pracy na zaproszenie
ksiê¿y marianów. Od pocz¹tku
dzia³amy w dwu kierunkach:
opiekujemy siê bezdomnymi
doros³ymi oraz dzieæmi ulicy.



13
Kurier Galicyjski * 26 maja�11 czerwca 2009

Polska zakonnica dodaje,
¿e drugi kierunek pracy orio-
nistek w Charkowie - to praca
z dzieæmi ulicy. S. Samuela
wspomina: „Pocz¹tki by³y
takie, ¿e trzeba by³o zdobyæ
zaufanie dzieci porzuconych,
które s¹ w metrze. One przy-
jecha³y do Charkowa szukaæ
lepszego ¿ycia. Przesz³y przez
toksykomaniê, narkomaniê,
prostytucjê dzieciêc¹, spa³y
w studzienkach kanalizacyj-
nych. Pocz¹tki by³y bardzo
trudne. ¯ebyœmy mog³y zdo-
byæ ich zaufanie, dzieci musia³y
uwierzyæ, ¿e nie oddamy ich
w rêce milicji. Od tego siê za-
czê³o. Najpierw karmi³yœmy je
przy metrze, potem przycho-
dzi³y tutaj, a ostatnio, od dwóch
lat, Fundacja de Pol finansuje
wy¿ywienie, jeŸdzimy wieczo-
rami do piêciu punktów ¿ywie-
niowych, do których przychodz¹
dzieci, karmimy je”.

Siostry orionistki ciesz¹
siê, ¿e jest kilka osób, które
zmieni³y swoje ¿ycie: opuœci³y
ulicê, za³o¿y³y rodziny. „A wiêc
czasami warto robiæ te ma³e,
drobne gesty wobec nich,
¿eby coœ zmieniæ w ¿yciu tych
ludzi – jest przekonana pol-
ska zakonnica. – Niektórzy
przychodzili z wiêzienia. Kto
przyjmie do pracy cz³owieka
z wiêzienia? – Nikt. Przycho-
dzili z ranami – wyleczyli siê.
Po jakimœ czasie przychodz¹,
dziêkuj¹, opowiadaj¹, ¿e do-
stali pracê, ju¿ maj¹ miesz-
kanie, za³o¿yli rodzinê. To s¹
okruchy, to zaledwie ma³y
procent tego, co my robimy,
¿eby to komuœ s³u¿y³o. Nie
oczekujê wiêcej, ni¿ to, co
robimy tu od 13 lat w tych
prowizorycznych warunkach”.

Od razu zauwa¿y³em, ¿e sio-
strom pomaga m³odzie¿. S¹ to
bardzo ¿yczliwi i bardzo inteli-
gentni ch³opcy i dziewczêta.

„Od pocz¹tku zaczynaliœmy
z wolontariatem - mówi s. Sa-
muela. – M³odzi najlepiej znali
miasto, oni pokazywali nam
miejsca, gdzie jest m³odzie¿
bezdomna. Przychodzili tu
robiæ opatrunki. Ta m³odzie¿
jest trochê zró¿nicowana.
Czêœæ jest z Ukrainy Zachod-
niej, wierz¹ca. Czêœæ tutaj
naszych z Charkowa, która
przysz³a i w tym zachwycie
pierwszym poznaniem Pana
Boga chcia³a zrobiæ coœ wiel-
kiego. Tej m³odzie¿y ju¿ nie
ma: rozjecha³a siê, ju¿ siê
usamodzielnili. S¹ ju¿ ich na-
stêpcy, przyprowadzaj¹ swoich
kolegów i kole¿anki. Nigdy
jakoœ specjalnie nie szukaliœmy
m³odzie¿y. S¹ samodzielni,
jeden drugiemu pokazuje, jak
robiæ opatrunki i dajemy im
w tym woln¹ rêkê”.

S. Samuela przedstawia mi
m³odziutk¹ blondyneczkê Wik-
toriê. Dziewczyna koñczy 11 kla-
sê. „Ta dziewczyna ma serce
otwarte na tych biednych ludzi
– podkreœla zakonnica. – Ci m³o-
dzi nie brzydz¹ siê ludzi pija-
nych, brudnych, zawszonych,
maj¹cych nie wiadomo jakie
infekcje wewn¹trz organizmu.
Nigdy nikt wœród nas nie za-
chorowa³, nie by³o w nas lêku
o to. Pan Bóg nas chroni”.

(cdn.)
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16 maja w Katedrze
Wniebowziêcia Matki Bo¿ej
w Charkowie odby³ siê ingres
nowego, drugiego ju¿ bis-
kupa diecezji charkowsko-
zaporoskiej – Mariana Buczka.
Od 16 lipca 2007 by³ on
koadiutorem tej jednostki
koœcielnej, istniej¹cej od
siedmiu lat, a obecnie oficjal-
nie przej¹³ za ni¹ pe³n¹
odpowiedzialnoœæ od prawie
77-letniego biskupa Stanis-
³awa Padewskiego, który
ust¹pi³ z urzêdu ze wzglêdu
na wiek. Obaj s¹ Polakami,
pochodz¹ z Galicji, wczeœniej
pe³nili pos³ugê w Archidie-
cezji Lwowskiej.

W uroczystoœci wziêli udzia³
m.in.: nuncjusz apostolski na
Ukrainie abp Ivan Jurkovicz,
metropolita lwowski abp
Mieczys³aw Mokrzycki oraz
szeœciu biskupów rzymsko-
katolickich i dwóch grecko-
katolickich. Z Bia³orusi przy-
byli biskupi W³adys³aw Blin
z Witebska i Antoni Dzie-
mianko z Miñska, a z Polski
– bp Grzegorz Kaszak z Sos-
nowca. Obecni byli tak¿e
wys³annicy Koœcio³a prawos-
³awnego, Ormiañskiego Koœ-
cio³a Apostolskiego i niemiec-
kiego Koœcio³a Ewangelicko-
Luterañskiego. Ponadto przy-
byli przedstawiciele korpusu
dyplomatycznego, w³adz ob-
wodowych i miejskich Char-
kowa oraz liczni wierni. Wielka
delegacja duchowieñstwa i
œwieckich przyjecha³a ze Lwo-
wa. Wielk¹ odleg³oœæ podo³a³
autokar z polskimi pielgrzy-
mami z ziemi lubaczowskiej,
sk¹d pochodzi biskup Marian
Buczek.

Na pocz¹tku Mszy œw. no-
wego ordynariusza przywita³
w imieniu Ojca Œwiêtego Be-
nedykta XVI abp Jurkovicz.
Zosta³ odczytany list  gratula-
cyjny emerytowanego metro-
polity lwowskiego kardyna³a
Mariana Jaworskiego, który
napisa³:

„Niezbadane s¹ wyroki
Bo¿e. Opatrznoœæ Bo¿a tak
zrz¹dzi³a, ¿e powierzy³a
Ksiêdzu Biskupowi Diecezjê
Charkowsko-Zaporosk¹.
Trudne i odpowiedzialne za-
danie. Po ludzku s¹dz¹c
przekraczaj¹ce ludzkie mo¿li-
woœci. A po Bo¿emu trzeba
powiedzieæ: wszystko mogê
w tym, który mnie umacnia.
– Na decyzjê Ojca Œwiêtego
Benedykta XVI wyznaczaj¹c¹
Ci pos³ugê biskupa w Die-
cezji Charkowsko-Zaporos-
kiej bez wahania odpowie-
dzia³eœ: oto jestem, idê, aby
pe³niæ wolê Bo¿¹. Ufam
Temu, który mnie powo³a³.

Drogi Ksiê¿e Biskupie!
Ufam, ¿e ³aska stanu bisku-
piego bêdzie Ci stale towarzy-
szyæ, „nie bêdzie pró¿na” i dziê-
ki Twojej wspó³pracy przyniesie
obfite owoce dla ludzi szuka-
j¹cych Boga i bêdzie wiary-
godnym œwiadectwem sk³a-
danym Chrystusowi – Najwy¿-
szemu Kap³anowi.

Niech Dobry Bóg hojnie
b³ogos³awi”.

 Msza œwiêta dziêkczynna
za wszystkie ³aski otrzymane
przez diecezjê i za nowego
ordynariusza by³a sprawo-
wana w dziewiêciu jêzykach
(angielskim, hiszpañskim, ³a-
ciñskim, polskim, rosyjskim,
s³owackim, ukraiñskim, wiet-
namskim i w³oskim). Charków
jest miastem wielonarodowym.

W swojej homilii biskup
Marian Buczek zaznaczy³, ¿e
przez 70 lat na terenie dzi-
siejszej dziecezji Charkowsko-
Zaporoskiej nie by³o kap³ana,
koœcio³a i kaplicy. „Kap³ani
zostali wymordowani, œwi¹ty-
nie zburzone lub zamienione
na cele œwieckie – przyk³adem
jest ta Katedra – mówi³ bp
Buczek. – Przyszed³ jednak
cud za poœrednictwem Matki
Boskiej Fatimskiej. Na gruzach
systemu totalitarnego i bez-
bo¿nego powsta³y nowe nie-
zale¿ne i samodzielne pañstwa,
które pozwoli³y wierz¹cym
oficjalnie modliæ siê i odzyski-
waæ œwi¹tynie”. Przypomnia³,
¿e po uzyskaniu niepodleg³oœci
Ukrainy S³uga Bo¿y Jan Pa-
we³ II mianowa³ biskupów dla
osieroconych diecezji, którzy
posy³ali kap³anów do wier-
nych. „Dziêki Waszej g³êbo-
kiej wierze Koœció³ rozwin¹³
siê do dostatecznej liczby para-
fii na terenach Wschodniej
Ukrainy, ¿e mog³a tu powstaæ
odrêbna diecezja rzymskoka-
tolicka – powiedzia³ bp Ma-
rian Buczek. – Dnia 4 maja
2002 r. Jan Pawe³ II bull¹
„Ad plenius prospiiciendum”
utworzy³ z terytorium diecezji
kamieniecko-podolskiej i ki-
jowsko-¿ytomierskiej now¹
diecezjê charkowsko-zapo-
rosk¹ i mianowa³ doœwiad-
czonego biskupa Stanis³awa
Padewskiego OFM Cap. Bp
Stanis³aw jako zaprawiony w
trosce o Stado Bo¿e rozpocz¹³
energicznie organizowaæ ¿ycie
religijne i materialne tej mi-
sijnej diecezji. Ustanawia³
nowe parafie, tworzy³ wspól-
noty zakonne, budowa³ pro-
wizoryczne kaplice oraz nowe
koœcio³y. Nasza m³oda die-
cezja obejmuje 7 obwodów
w których mieszka 20 millio-
nów ludzi, w tym 50 tysiêcy
rzymokatolików. Wywi¹za³ siê
z tej trudnej i odpowiedzialnej

pos³ugi, co widzimy dzisiaj,
kiedy oddaje swoich wiernych
w rêce nowego biskupa. Bis-
kupie Stanis³awie, niech Bóg
Ci to policzy, bo my nie zaw-
sze potrafimy doceniæ tego, co
tu zrobi³eœ”.

Bp Marian Buczek wymie-
ni³ ruchy i stowarzyszenia
modlitewne, dzia³aj¹ce na
terenie diecezji charkowsko-
zaporoskiej: III Zakon œw. Fran-
ciszka, Rodzinê Ró¿añcow¹,
Drogê Neokatechumenaln¹,
Koœció³ Domowy oraz Ruch
Rodzin Nazaretañskich, Le-
gion Maryi, Kr¹g Biblijny.
„Razem z moimi najbli¿szymi
wspó³pracownikami kap³a-
nami, zakonnikami i sios-
trami zakonnymi bêdziemy
dok³adali starañ, by kate-
cheza dzieci i m³odzie¿y oraz
doros³ych pog³êbia³a wiarê –
podkreœli³ biskup Buczek. –
Poprzez nauczanie chcemy
formowaæ ludzi sumienia dla
Koœcio³a i spo³eczeñstwa, aby
zbudowaæ œwiat oparty na
moralnoœci chrzeœcijañskiej.
Postaramy siê rozbudowaæ
ruch pielgrzymkowy, dziêki
któremu umacnia siê wspól-
nota ludzi wierz¹cych. Potrze-
ba nam nowych, ale œwiêtych
kap³anów i zakonników i za-
konnic, dlatego wzorem œw.
arcybiskupa Józefa Bilczew-
skiego bêdziemy po ka¿dej

mszy œw. modliæ siê o powo³a-
nia do Winnicy Pañskiej”.

Obok Katedry znajduje siê
plac, ju¿ przygotowany pod
budowê domu biskupiego i para-
fialnego w Charkowie. Obecnie
kap³ani i biskup mieszkaj¹ w
trudnych warunkach. Katecheza
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
odbywa siê w metalowych ba-
rakach budowlanych. Biblio-
teka, która mieœci siê w wie¿y
Katedry ma charakter ekume-
niczny. Wœród czytelników s¹
przede wszystkim Polacy i wierni
Koœcio³a rzymskokatolickiego
równie¿ ludzie innych wyznañ
i ró¿nej narodowoœci, miesz-
kañcy  ca³ego Charkowa.

„Misja Koœcio³a jest misj¹
uniwersaln¹ - powiedzia³ w
s³owie gratulacyjnym amba-
sador RP na Ukrainie Jacek
Kluczkowski. – Oczywiœcie, misja
dyplomaty jest ograniczona,
jest inna. Realizujemy inne
zadania. Jednak to, co robi
Koœció³ Katolicki na terenie
Ukrainy, pomaga Ukrainie,
pomaga tak¿e naszej dyplo-
matycznej pracy. Odbudo-
wuj¹c wiarê, Koœció³ odbudo-
wuje godnoœæ ludzk¹. Pomaga
odbudowywaæ tak¿e i krzewiæ
polskoœæ na tej ziemi, za co
chcia³em serdecznie podziê-
kowaæ wszystkim biskupom
rzymskokatolickim na terenie
ca³ej Ukrainy”.

z Charkowa
INGRES BISKUPA MARIANA BUCZKA

Bp Marian Buczek urodzi³
siê 14 marca 1953 r. w Ciesza-
nowie na terenie obecnej die-
cezji zamojsko-lubaczowskiej,
a wówczas archidiecezji w
Lubaczowie, obejmuj¹cej tê
czêœæ archidiecezji lwowskiej,
która po II wojnie œwiatowej
pozosta³a w granicach Polski.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
30 lat temu – 16 czerwca
1979 r. z r¹k ówczesnego ad-
ministratora apostolskiego w
Lubaczowie bp. Mariana Re-
chowicza. Pracowa³ nastêpnie
duszpastersko w swej rodzi-
mej diecezji, po czym na po-
cz¹tku lat dziewiêædziesi¹-
tych XX w. wyjecha³ do Lwowa,
gdzie m.in. pomaga³ pierwsze-
mu, mianowanemu po wojnie
arcybiskupowi tego miasta –
Marianowi Jaworskiemu w
odbudowie struktur koœciel-
nych. Przez wiele lat by³ jego
sekretarzem i kanclerzem ku-
rii Metropolitalnej. 4 maja

Wprowadzenia bp. Mariana Buczka do Katedry dokonuje bp Stanis³aw Padewski (od lewej)

2002 r. Jan Pawe³ II mianowa³
go biskupem pomocniczym
Archidiecezji Lwowskiej (wraz
z bp. Leonem Ma³ym); sakrê
biskup-elekt przyj¹³ 20 czerwca
tego¿ roku. 16 lipca 2007 r.
Benedykt XVI powo³a³ go na
stanowisko biskupa-koadiu-
tora diecezji charkowsko-zapo-
roskiej. Urz¹d ten obj¹³ 19
marca br., a obecnie odby³
uroczysty ingres do Katedry
w Charkowie.

Powo³ana do ¿ycia 4 maja
2002 przez Jana Paw³a II die-
cezja charkowsko-zaporoska
jest terytorialnie najwiêksz¹
katolick¹ jednostk¹ koœcieln¹
na Ukrainie. Na obszarze po-
nad 196 tys. km kw. mieszka
tam oko³o 20 mln ludzi, z któ-
rych ponad 61 tys. to kato-
licy. W 50 parafiach pracuje
tam 19 ksiê¿y diecezjalnych
i 32 zakonnych. W seminarium
przygotowuje siê do kap³añ-
stwa 10 kleryków.
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„Trzeba nam mocy,
byœmy ten Pañski
dŸwignêli œwiat...”

Juliusz S³owacki

ZBIGNIEW LEWIÑSKI

Ostatni dzieñ kwietnia
2009 r.  Po dziewiêtnastu go-
dzinach uci¹¿liwej jazdy
jesteœmy w Barze na Podolu.
Jesteœmy, bowiem w autoka-
rze starachowickiego PKS-u
znalaz³o siê miejsce dla dziew-
cz¹t z Miejskiej Szko³y Tañca
„MiM”, m³odzie¿owych chórów:
„Cavatina” i „Portamento”,
wokalnego zespo³u Klubu
Oficerów Rezerwy „Wiarusy”,
dyrektorów Ogniska Plastycz-
nego, dziennikarki „Tygod-
nika Starachowickiego”, kie-
rownictwa Wydzia³u Promocji
i Kultury Starostwa Powiato-
wego i... dla mnie. Jak co
roku, przyjechaliœmy na ob-
chody VIII Dni Kultury Polskiej.

Przed klasztorem sióstr
benedyktynek, w którym za-
mieszkamy na czas pobytu
w Barze, oczekuj¹ nas niewy-
spane (by³a wszak pierwsza
w nocy), ale uœmiechniête
siostrzyczki  zakonne oraz
nasz niezawodny przyjaciel –
p. Józef Koz³owski, cz³onek
zarz¹du Stowarzyszenia Po-
laków im. Konfederatów Bar-
skich. Szybka kolacja, prysznic
i... do ³ó¿ek.

Czasu na odpoczynek po
podró¿y nie by³o za wiele, bo
ju¿ o 8.30 trzeba byæ na
œniadaniu w klasztornym re-
fektarzu. O 10.00, w barskim
Gimnazjum nr 2 uczestni-
czymy w uroczystoœci otwar-
cia Dni Kultury Polskiej. Jest
nas nieco mniej, ni¿ przed
rokiem (kryzys?...), ale do-
strzegamy na sali przyjació³
z Kwidzyna, partnerskiego
miasta Baru. Wkrótce oka¿e
siê, ¿e s¹ oni wspó³organiza-
torami imprezy inauguruj¹cej
œwiêto polskiej kultury nad
rzek¹ Row.

Uroczystoœæ otwiera pani
Aniela Kloc – nowa, m³oda,
energiczna prezes Stowarzy-
szenia Polaków im. Konfede-
ratów Barskich. W ciep³ych,
serdecznych s³owach wita
przyby³ych goœci z Macierzy.
Jest wœród nich p. Janusz
Lewandowski – wiceprzewod-
nicz¹cy Komisji Bud¿etowej
Parlamentu Europejskiego w
Brukseli, p. Jerzy Kozdroñ –
pose³ na Sejm RP (z Kwidzy-
na), kierownik Wydzia³u
Konsularnego Ambasady RP
w Kijowie, Konsul Generalny,
p. Edward Dobrowolski, kon-
sul ds. Polonijnych, p. And-
rzej S³omski (w tym przy-
padku chyba stwierdzenie
„goœæ honorowy” to jednak
za ma³o. Pan konsul nie mia³
chwili wytchnienia: dziesi¹tki
miejscowych Polaków co
chwilê odrywa³y go od ogl¹-
dania artystycznych wystêpów

BAR WZIĘTY... TYM RAZEM PRZEZ POLAKÓW

przyby³ych z Polski i Ukrainy
zespo³ów artystycznych.
Cierpliwie wyjaœnia³ proce-
dury ubiegania siê o Kartê
Polaka, doradza³ jak wy-
pe³niaæ wnioski, jakie doku-
menty do nich do³¹czyæ, gdzie,
kiedy i komu je dorêczyæ...)

W pierwszych, VIP-ów-
skich rzêdach zasiedli przed-
stawiciele w³adz Kwidzyna
i Starachowic, Baru i Winnicy,
goœcie z Kijowa, ze Stowarzy-
szenia „Ukraina-Polska”, z or-
ganizacji i firm wspomagaj¹-
cych dzia³alnoœæ polskiej
diaspory na Podolu.

Na scenie sali widowiskowej
barskiego Gimnazjum nr 2
pojawiaj¹ siê uczniowie Spo-
³ecznego Gimnazjum i Liceum
im. Noblistów Polskich z Kwi-
dzyna. Wœród nich troje ró-
wieœników z Ukrainy: Jana
Miedwiediewa z Baru, Ma-
rianna Paw³yczko i Dmitrij
Jeroszenko z pobliskiego
Chmielnika. Od roku, w ra-
mach projektu edukacyjnego
„Paderewski” ucz¹ siê w Kwi-
dzynie, mieszkaj¹ w domach
kwidzyñskich rodzin, a po
maturze zamierzaj¹ podj¹æ
studia na polskich uczelniach.
(Po cichutku zastanawiam
siê, jak „podejœæ” staracho-
wickie w³adze oœwiatowe,
byœmy i w naszym mieœcie
mogli wkrótce umo¿liwiæ
naukê w liceach  m³odym bar-
skim Polakom.)

Jak przysta³o na Rok S³o-
wackiego, czêœæ artystyczna
otwieraj¹ca VIII Dni Kultury
Polskiej poœwiêcona jest
postaci jednego z trzech na-
rodowych wieszczów. Ze sceny
p³yn¹ strofy kolejnych utwo-
rów: „Balladyny”, wiersza
„Testament mój”, fragmenty
s³ynnych „Listów do Matki”...
Na ekranie pojawiaj¹ siê
fotografie miejsc zwi¹zanych
z ¿yciem i twórczoœci¹ Poety,
wœród nich – Baru. Obok
estrady – niewielka, ale pro-
fesjonalnie przygotowana
przez uczniów barskiego
Gimnazjum nr 2, wystawa,
prezentuj¹ca osobê Patrona
Dni Kultury Polskiej.

Drug¹ czêœæ uroczystoœci
przygotowali uczniowie ze
szko³y w Wierchiwce, niewiel-
kiej wiosce opodal Baru.
(Wierchiwka s³ynie ze Ÿróde³

wody mineralnej „Werchiwœka”,
lecz¹cej dolegliwoœci w¹troby).
Tu jêzyka polskiego ucz¹ siê
pi¹to- i szóstoklasiœci. Radz¹
sobie z nim doskonale, wszak
lekcje polskiego odbywaj¹ siê
piêæ razy w tygodniu. Ponad-
to, uczniowie pozosta³ych
klas licznie uczestnicz¹ w za-
jêciach fakultatywnych z jê-
zyka i kultury polskiej. Ta
czêœæ monta¿u s³owno-mu-
zycznego prezentowana jest
jednak po ukraiñsku. To
dlatego, by widzowie nie zna-
j¹cy mowy S³owackiego, tak¿e
mogli siê o nim jak najwiêcej
dowiedzieæ. Uczniowie z Wier-
chiwki zorganizowali zgaduj-
zgadulê, w której swoj¹ wie-
dzê o Juliuszu S³owackim
mogli sprawdziæ rówieœnicy
z Baru i Polski.

Niepostrze¿enie minê³y
dwie godziny spêdzone w goœ-
cinnych murach Gimnazjum
nr 2. Po akademii, na szkol-
nych korytarzach, w niewiel-
kich grupkach d³ugo trwa³y
rozmowy  polskich i ukraiñ-
skich uczniów. Ale „strawa
duchowa” ¿o³¹dków nie na-
pe³ni, trzeba wiêc  by³o szybko
wróciæ do klasztoru na obiad.
O 15.00 rozpoczyna³y siê
przegl¹dy artystyczne zespo-
³ów, uczestnicz¹cych w imp-
rezie. Potem próby do koncertu
galowego, kolacja, spacer po
urokliwych zak¹tkach Baru,
odwiedziny u zaprzyjaŸnio-
nych polskich rodzin... (i w
sklepach, no bo jak¿e wróciæ
do Polski bez „suwenirów” dla
najbli¿szych i przyjació³…?)
I tak oto 1 Maja min¹³ bez
mo¿liwoœci sfotografowania
siê pod pomnikiem Lenina
(na co mieli ochotê niektórzy
cz³onkowie starachowickiej
delegacji). Jeszcze niedawno
sta³ przed Urzêdem Miasta,
ale przed kilku dniami zosta³
usuniêty. Jednak „walka” z
potê¿nym, ¿elbetonowym
postumentem nie daj¹cym
siê skruszyæ nawet pneuma-
tycznymi m³otami, trwa na-
dal!

Poranek, 2 maja (Œwiêto
Flagi Narodowej RP i jed-
noczeœnie Dzieñ Polonii i Po-
laków za Granic¹) powita³ nas
przejmuj¹cym ch³odem. To
trochê zaniepokoi³o organiza-
torów, bowiem o 11.00 zapla-

nowany by³ korowód festi-
walowy uczestników Dni
Kultury Polskiej. Uczestnicy
mieli zaprezentowaæ siê mias-
tu w kostiumach scenicz-
nych. I zadanie wykonali!
Tyle, ¿e na piêkne kolorowe
serdaki, kontusze, haftowane
bluzki i sznury korali trzeba
by³o w³o¿yæ ciep³e kurtki. Ale
i tak „szpan” by³ pe³ny, bo gdy
tylko na chodniku pojawi³a
siê wiêksza grupa widzów,
m³odzi artyœci rozpinali po³y
okryæ i, ryzykuj¹c gryp¹, pre-
zentowali œliczne stroje wzbu-
dzaj¹c zachwyt , czasem nawet
oklaski mieszkañców Baru.

Korowód zakoñczy³ siê
przed Domem Kultury. W jego
wnêtrzu, w g³ównym hallu
dobiega³ koñca monta¿ wy-
stawy prac starachowickiego
Ogniska Plastycznego oraz
materia³ów promocyjnych
Starostwa Powiatowego w tym
mieœcie. Gdy uczestnicy imp-
rezy weszli do budynku,
wszystko by³o ju¿ gotowe.
Rozpocz¹³ siê Koncert Galowy
VIII Dni Kultury Polskiej w
Barze. Na scenê wesz³a ofi-
cjalna delegacja z Polski z
europos³em Januszem Le-
wandowskim na czele. Wraz
z pos³em na Sejm RP Jerzym
Kozdroniem, obaj panowie
wrêczyli Prezesowi Stowarzy-
szenia Polaków w Barze
im. Konfederatów Barskich,
p. Anieli Kloc, reprint Konsty-
tucji 3 Maja i kopiê obrazu
Jana Matejki pod tym¿e ty-
tu³em. Przy burzy oklasków
Konsul Generalny RP, p. Ed-
ward Dobrowolski dokona³
otwarcia uroczystoœci. Ognis-
tego krakowiaka zaprezento-
wali m³odzi tancerze z polo-
nijnego zespo³u „Malwy” z
Hnywania k. Winnicy pod
kierunkiem p. Wiktorii Kar-
nauchowej.

Po chwili na estradzie zro-
bi³o siê niebiesko (od kostiu-
mów) i patriotycznie (od pio-
senek), bo „Poleskie Soko³y”
z ¯ytomierza potrafi¹ swoim
œpiewem wycisn¹æ z oczu
s³uchaczy niejedn¹ ³ezkê.
Ca³a sala œpiewa³a z nimi
„Przybyli u³ani pod okienko”
i „Legiony”. „Duszeszczipa-

tielnyje” chwile przed³u¿y³y
„Wiarusy” – zespó³ wokalny
starachowickiego Ko³a Ofi-
cerów Rezerwy. Dziarsko wma-
szerowali na scenê w woj-
skowych mundurach, wzbu-
dzaj¹c zachwyt niejednej
bia³og³owy, siedz¹cej na wi-
downi. Wszak „za mundurem
– panny sznurem!” I znów
ca³a sala podjê³a „Marsz
Polonia”. Oczywiœcie – na
stoj¹co, bo tak siê tê pieœñ
œpiewaæ powinno.

Marysia Koz³owska, dyplo-
mantka konkursu recytator-
skiego „Kresy-2008”, wzru-
szaj¹co zadeklamowa³a wiersz
Juliusza S³owackiego – „Ksi¹dz
Marek”, a jej kole¿anki z zes-
po³u „M³ode liœcie” odœpie-
wa³y historyczny utwór
„Nigdy z królami nie bêdziem
w aliansach...”

Zmiana nastroju, bo na
scenê wbiegaj¹ maluchy z
Czerniowiec. To zespó³ ta-
neczny „Kwiaty Bukowiny”
w barwnych strojach hucul-
skich. Podczas ich wystêpu
publicznoœæ nie ¿a³owa³a
braw. Podobnie, jak wtedy,
gdy na scenie pojawi³y siê
œpiewaj¹ce dzieciaki z Baru
tworz¹ce chórek „Podolskie
kwiatki”.

I wreszcie przysz³a pora na
wystêp starachowickiego
„MiM”-u. Tañcz¹ce dziewczêta
zachwyci³y widzów perfekcyj-
nym wykonaniem utworu
„Mother”. Jeszcze nie umilk³y
owacje dla „MiM”-u, gdy na
scenê wkroczy³a 10-letnia
Julia £oziñska, uczennica
miejscowej szko³y muzycznej,
wychowanka p. Ludmi³y Cha-
³abudy. Ma³a barczanka,
dŸwiêcznym dzieciêcym g³o-
sikiem zaœpiewa³a piosenkê
„Œpiewam i tañczê”, a potem
wraz z niewiele starszym
koleg¹, Andriejem Zasikiem
zapowiedzia³a ognistego kra-
kowiaka w wykonaniu dzie-
ciêcego folklorystycznego
zespo³u tanecznego „Podolski
kwiat” z Koziatynia. Kozia-
tyñskie dzieciaki rozbawi³y
publicznoœæ humorystyczn¹
piosenk¹ „Mia³a baba kogu-
ta”, a ta wcale nie chcia³a
dopuœciæ do tego, by zespó³

VIII Dni Kultury Polskiej
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zakoñczy³ swój wystêp. Po
niemilkn¹cych d³ugo oklas-
kach, jednak „Podolski kwiat”
znikn¹³ za kulisami.

Kolejna chwila refleksji, bo
oto na estradzie pojawia siê
zespó³ wokalny „Cavatina” ze
Starachowic z utworami o cha-
rakterze religijnym i patrio-
tycznym. Kolejne wejœcia
„MiM”-u i chóru dziewczê-
cego „Portamento” dope³ni³y
prezentacji dorobku artys-
tycznego mojego miasta.

„Kwiaty Bukowiny” znów
pojawiaj¹ siê na scenie. Tym
razem w wi¹zance tañców
karpackich i ¿ywieckich.

Niespodzianka!!! Oczom
widzów ukazuje siê zespól
wokalny „Elegia”. To pierwsza
formacja artystyczna barskich
Polaków za³o¿ona i prowa-
dzona przez d³ugoletni¹ prze-
wodnicz¹c¹ Barskiego Sto-
warzyszenia Polaków, p. Ma³-
gorzatê Miedwiediew¹. Przed
dziesiêcioma laty zespó³, jako
pierwszy ambasador kultury
polskiej na Podolu wyjecha³
z wystêpami do Polski. Do-
k¹d? Oczywiœcie, do siostrza-
nego Kwidzyna! W zespole
œpiewa obecnie piêæ nauczy-
cielek barskiej szko³y mu-
zycznej, wœród nich pani
Ma³gorzata. Na proœbê obec-
nego kierownika zespo³u,
pani dyrektor Barskiej Szko³y
Muzycznej, zebrani na sali
widzowie uczcili minut¹ ciszy
zmar³ych dzia³aczy Stowarzy-
szenia Polaków w Barze oraz
dzia³aczy polonijnych z Kwi-
dzyna, inicjatorów partner-
stwa obu miast.

Krótk¹ historiê kontaktów
partnerskich Baru i Kwidzy-
na przedstawi³a p. Ma³gorzata
Miedwiediewa. Na scenê za-
proszona zosta³a delegacja
Kwidzyna oraz obecna prezes
Stowarzyszenia Polaków im.
Konfederatów Barskich –
p. Aniela Kloc. To w zwi¹zku
z dziesi¹t¹ rocznic¹ kontaktów
obu grodów. Pani Prezes
podarowa³a delegacji miasta

Kwidzyn album, dokumen-
tuj¹cy 10-letni¹ wspó³pracê.
Z bardzo osobistymi, ser-
decznymi podziêkowaniami
dla w³adz miasta i kwidzyñ-
skich rodzin, które przyjê³y
pod swój dach na czas nauki
w Polsce dzieci naszych Ro-
daków z Podola wyst¹pi³y:
Jana Miedwiediewa, Marian-

na Paw³yczenko i Dmitrij
Jeroszenko – 16-latkowie z
Baru i Chmielnika ucz¹ce siê
w kwidzyñskim Spo³ecznym
Liceum im. Noblistów Pol-
skich. Mo¿e i moje Staracho-
wice zas³u¿¹ kiedyœ na takie
ciep³e wyrazy sympatii?...

WyraŸnie wzruszony wi-
ceprezydent Kwidzyna z tru-
dem znajdowa³ s³owa podziê-
kowania m³odym barczanom.
Zadeklarowa³ kontynuacjê tej
formy pomocy Rodakom ze
Wschodu.

Szczególne wyrazy wdziê-
cznoœci od w³adz Kwidzyna
otrzyma³a p. Ma³gorzata Mied-
wiediewa. To ona, „barska si-
³aczka” - jak nazywam j¹ od
czasu, gdy mia³em przyjemnoœæ
zetkn¹æ siê z Pani¹ Ma³gosi¹
po raz pierwszy, by³a inicja-
tork¹ wspó³pracy obu miast.

W drugiej czêœci koncertu
wyst¹pi³y po kolei: „MiM”,
„M³ode liœcie”, wokaliœci z
„Klubu  Dobrej Piosenki” w
Kwidzyniu i dzia³aj¹cy przy
Stowarzyszeniu Polaków w

Barze zespó³ wokalny „Podol-
ski wizerunek”. W tym zes-
pole œpiewa  m.in. obecna pre-
zes Stowarzyszenia, p. Aniela
Kloc (tak¿e nauczycielki miej-
scowych szkó³). W ogóle, Bar,
to bardzo rozœpiewane i bo-
gate w wokalne talenty miasto.

Najm³odsi uczestnicy kon-
certu: Julia £oziñska i Andriej

Zasik wyst¹pili tym razem w
roli konferansjerów. Zapowie-
dzieli oberka w wykonaniu
zespo³u „Malwy” z Hnywania.

Kolejne wzruszaj¹ce chwile
prze¿yli widzowie, gdy Konsul
Generalny, p. Edward Dobro-
woslki wrêcza³ Karty Polaka
dwudziestu mieszkañcom
rejonu barskiego. Niekiedy
bardzo sêdziwym Polakom,
dla których ten dokument
jest potwierdzeniem ich wie-
loletnich zmagañ o zachowa-
nie polskiej to¿samoœci, religii
i tradycji w rodzinie.

Nieub³aganie zbli¿a³ siê
koniec koncertu. Najpierw
podziêkowania w imieniu
Rodaków obdarowanych
Kart¹ Polaka, potem wyrazy
uznania dla organizatorów
koncertu i wreszcie na scenie
pojawia siê Zespó³ Ukra-
iñsko-Polskiego Folkloru
„Jaskó³ki” z Kijowa. Solistka
zespo³u, p. Wiktoria Radik
intonuje piosenkê „P³ynie
Wis³a, p³ynie”. Œpiewa, oczy-
wiœcie, ca³a sala!

Koncert galowy zakoñ-
czony, ale to dopiero pó³metek
VIII Dni Kultury Polskiej w
Barze. Po po³udniu wszyscy
uczestnicy spotykaj¹ siê na
pikniku integracyjnym w
Oœrodku Rekreacyjno-Wypo-
czynkowym „Fortuna” w
Mytkach. Pe³na integracja:
pos³owie, konsulowie i w³adze

polskich miast, uczestnicz¹-
cych w pikniku przyjechali do
Mytek „w cywilu”, bez kra-
watów. Œpiewy, pl¹sy, „d³ugie
Polaków rozmowy”, trwaj¹ do
póŸnego wieczora. Nawet ko-
mary zrozumia³y „powagê
chwili” i pochowa³y siê gdzieœ
w lesie. I nie wiadomo, kto
g³oœniej œpiewa³: „Poleskie
soko³y”, „Wiarusy”, czy ca³a
reszta rozbawionej m³odszej
i starszej publiki. By³o fajnie.
Naprawdê!!!

Niedziela, 3 Maja, Œwiêto
Konstytucji Rzeczypospolitej
i Œwiêto Matki Bo¿ej-Królowej
Polski nie mog³a rozpocz¹æ
siê inaczej, jak tylko uro-
czyst¹ Msz¹ œwiêt¹ w miej-
scowym koœciele pw. œw. Anny.
Wczeœniej jednak by³y wy-
stêpy chórów, uczestnicz¹-
cych w Dniach Kultury Pol-
skiej i prelekcja „Kultura
i religijnoœæ na Podolu” wyg³o-
szona przez miejscowego
ksiêdza. Oprawa muzyczna
nabo¿eñstwa nale¿a³a, co
oczywiste, do zespo³ów wo-

kalnych uczestników Dni.
Podobnie, jak „s³u¿ba o³tarza”
i czytania liturgiczne.

Po nieco wczeœniejszym
obiedzie, przedstawiciele dele-
gacji Kwidzyna, Starachowic
i Baru pojecha³y na cmentarz,
by z³o¿yæ wi¹zanki kwiatów
spoczywaj¹cym tam Rodakom.
Inni wybrali siê na wycieczkê

do Kamieñca Podolskiego.
Wrócili pe³ni wra¿eñ, z set-
kami fotografii, z folderami
i widokówkami i do póŸnej
nocy dzielili siê spostrze¿e-
niami z wyprawy do starej
kresowej twierdzy.

W poniedzia³ek, po wczes-
nym œniadanku, po¿egnaliœmy
goœcinny Bar i, co si³ w sil-
niku naszego „Mercedesa”
popêdziliœmy do Lwowa.
Tam, w tempie b³yskawicz-
nym  (3,5 godz.) „zaliczyliœmy”:
Cmentarz £yczakowski,
Cmentarz Orl¹t Lwowskich,
Stare Miasto z Katedr¹,
Operê Lwowsk¹, pomnik Ada-
ma Mickiewicza i kilka in-
nych historycznych obiektów,
zwi¹zanych z naszym dzie-
dzictwem narodowym. Nad
ranem byliœmy ju¿ w Sta-
rachowicach i zaczynamy
odliczaæ dni do rewizyty bar-
skich Przyjació³, która na-
st¹pi we wrzeœniu, podczas
obchodów Dni Starachowic.

KG

EL¯BIETA LEWAK

W dniach 14 – 18 kwiet-
nia w Konstancinie odby³ siê
fina³ Olimpiady Literatury
i Jêzyka Polskiego. By³ to ju¿
ostatni, ogólnopolski etap,
w którym wziê³y udzia³ Julia
Krawiec, Gabriela Kuc oraz
ni¿ej podpisana. Wszystkie
trzy jesteœmy uczennicami
Szko³y Œredniej nr 10 we
Lwowie.

Ka¿da z nas opracowa³a
jeden temat z literatury i je-
den z jêzykoznawstwa. Ko-
rzysta³yœmy w trakcie przy-
gotowañ z wielu prac nauko-
wych, podrêczników oraz
s³owników. Nasza praca zo-
sta³a uwieñczona sukcesem
– wszystkie trzy zdoby³yœmy
prawo do studiowania na

dowolnej uczelni w Polsce!
Ile¿ radoœci i satysfakcji!
Tyle lat nauki i kszta³cenia
pod czu³ym okiem pedago-
gów przynios³y oczekiwane
plony!

W imieniu naszej trójki
chcê podziêkowaæ pani Re-
ginie LebiedŸ, która zaopie-
kowa³a siê nami podczas
wyjazdu do Konstancina.
Szczególnie dziêkujê w imie-
niu w³asnym i Juli Krawiec
panu Czes³awowi Migdalowi
oraz w imieniu Gabrysi Kuc
- pani Renacie Jakobsze,
którzy od pi¹tej klasy wzbu-
dzali w nas mi³oœæ do jêzyka
ojczystego oraz dumê z ta-
kiego skarbu literackiego
naszego Narodu! Nie mogê
zapomnieæ o mojej pierwszej
nauczycielce – pani Irenie

S³obodianej, która uczy³a
mnie pisowni, umiejêtnoœci
wypowiadania siê i rozwija³a
moj¹ dzieciêc¹ fantazjê.
Zawsze s³u¿y³a nam pomoc¹
tak¿e pani Maria Iwanowa:
wypo¿ycza³a ksi¹¿ki, udzie-
la³a rad i, co najwa¿niejsze,
wspiera³a na duchu. Ale nie
mog³am nie wspomnieæ tu
o Niej – mojej Mamie – Lubie
Lewak, która nauczy³a mnie
pierwszych s³ów, wpoi³a w
serce dumê z bycia Polk¹,
które tak wiele znaczy i wiele
kosztuje. Przecie¿ w³aœnie
Rodzice nauczyli mnie sza-
cunku do wiary, jêzyka, ksi¹-
¿ek oraz nauczyli wytrwa³oœci
na drodze do osi¹gniêcia
wymarzonego celu.

A wiêc jesteœmy student-
kami. Udowodni³yœmy sobie,

¿e czytaj¹c i kszta³c¹c siê,
wytrwale pracuj¹c mo¿na
zdobywaæ szczyty. Œwiat
potrzebuje oczytanych, wy-
kszta³conych ludzi. My, m³o-
dzie¿, musimy sprostaæ cza-
sem w zbyt m³odym wieku
wszystkim wymaganiom
doros³ego ¿ycia… Ale nawet,
gdy siê coœ nie udaje – pró-
bujemy znowu, wci¹¿ i nieu-
stannie. W koñcu przecie¿
musi siê kiedyœ udaæ!

Ju¿ koñczê szko³ê. By³y
to wspania³e lata! Pozna³am
wspania³ych ludzi, mia³am
najlepszych na ca³ym œwie-
cie  Pedagogów i najrozt-
ropniejsz¹ Pani¹  Dyrektor
– pani¹ Martê Markunin¹.

Ta olimpiada by³a dla
mnie i dla moich kole¿anek,
Gabrysi Kuc i Juli Krawiec,

wielkim sukcesem. Zdoby-
³yœmy przecie¿ pierwsze
miejsca spoœród uczestni-
ków spoza granic Polski, a
wiêc z Ukrainy, Litwy, Bia-
³orusi, S³owacji i Wêgier.
Du¿o siê uczy³yœmy, rozwi-
ja³yœmy nasze talenty w
szkole, co przynios³o oczeki-
wane i wymarzone skutki.
Rozpoczniemy z Jul¹ Kra-
wiec w tym roku studia polo-
nistyczne, Gabrysia Kuc ma
ju¿ je zagwarantowane –
choæ maturê zdaje w przy-
sz³ym roku. Rozpoczynamy
kolejn¹ przygodê w naszym
¿yciu!

Bardzo trafnie napisa³
kiedyœ Andre Liege: „Ludzie
s¹ jak kwiaty: stworzeni do
tego, aby siê rozwijaæ”.

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

KG
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Poni¿ej zamieszczamy
fragmenty rozmowy z Syl-
westrem Chruszczem - pol-
skim pos³em do Parlamentu
Europejskiego bie¿¹cej ka-
dencji, architektem z zawodu,
podczas jego wizyty w naszej
redakcji we Lwowie. Ze strony
redakcji w rozmowie uczest-
niczyli: Maria Basza, Irena
Masalska, Jurij Smirnow
i Marcin Romer.

- Panie poœle, sk¹d Pana
zainteresowanie Lwowem,
Kresami? Jaki jest cel Pana
wizyty na Ukrainie?

- To wizyta prywatna.
Mieszkam w Szczecinie. Na-
sza rodzina pochodzi spod
Tarnopola, z Ha³uszczyniec
w powiecie Ska³at. Jako trzecie
pokolenie, szukamy swoich
korzeni. Niemcy podnosz¹
dumnie g³owê i twierdz¹, ¿e
Szczecin i Wroc³aw – to miasta
niemieckie, a my jesteœmy ze
Wschodu. Cz³owiek powinien
sobie uœwiadomiæ: kim jestem,
sk¹d przyszed³em, jaka jest
moja to¿samoœæ?

Dwa lata temu przyjecha-
³em do Ha³uszczyniec po raz
pierwszy, nie znaj¹c tej wsi
ani tamtych ludzi. Po prostu
wsiad³em w samochód i poje-
cha³em. Okaza³o siê, ¿e na
cmentarzu s¹ nasze groby,
nie odnawiane od 30-40 lat.
Wczoraj odnawialiœmy te groby
przez ca³y dzieñ, postawiliœmy
krzy¿e, ksi¹dz je poœwiêci³.
Dzisiaj przyjechaliœmy do
Lwowa. Kto raz tu przyjedzie,
ten bêdzie wraca³ ca³e ¿ycie.
Dla mnie nieznajomoœæ Lwo-
wa by³a powa¿n¹ luk¹ w
wiedzy o architekturze. Brat

pisze artyku³ o generale Roz-
wadowskim, zale¿y mu, ¿eby
z³o¿yæ kwiaty na grobie gene-
ra³a. Koniecznie musimy
zobaczyæ lwowski dworzec
kolejowy. Brat mojej babci by³
przed wojn¹ szefem Kolei
Lwowskich, wiêc koniecznie
muszê byæ na tym dworcu.
Zara¿am Lwowem moj¹ rodzi-
nê. ¯ona nie mog³a przyje-
chaæ, bo nasza córeczka ma
zaledwie 4 miesi¹ce, ale ca³y
czas do mnie dzwoni i siê
dopytuje. Kiedy ma³¿eñstwu
rodzi siê dziecko, dopiero wte-
dy siê rozumie, jaka to wa¿na
czêœæ ¿ycia. Tak i ze Lwowem
– dopóki siê go nie odwiedzi,
¿ycie jest inne. Mojej ¿onie
zale¿y, ¿ebyœmy mieli w domu
czêœæ Lwowa choæby w wi-
doczkach czy obrazach.

W Parlamencie Europej-
skim by³o ostatnio bardzo

Z SYLWESTREM CHRUSZCZEM
O UNII EUROPEJSKIEJ, UKRAINIE I O LWOWIE

Rozmowy Kuriera

Sylwester Chruszcz

du¿o debat nt. Ukrainy i ak-
cesji Ukrainy do Unii Euro-
pejskiej. Wiadomo, ¿e ka¿dy
z nas mia³ jak¹œ historiê ro-
dziny, zwi¹zan¹ z Kresami.
W tych debatach wystêpowali
równie¿ Polacy. Ich wiedza o
Ukrainie nie by³a i nie jest
studyjna, wyuczona, a czêsto
wyniesiona z domu. Du¿o
mówi³o si¹ na temat integracji
europejskiej Ukrainy; w któ-
rym kierunku powinna iœæ.

- Jakich argumentów
pos³owie u¿ywali?

- U¿yjê du¿ego uogólnie-
nia. Wielu pos³ów by³o bardzo
za Ukrain¹ w Unii Europej-
skiej. Po tym konflikcie, zwi¹-
zanym z gazem, po konfliktach,
zwi¹zanych z wyborami, po
tym, co siê dzia³o ostatnio
w Werchownej Radzie, widzê,
¿e powsta³ du¿y dystans. Uk-
raina da³a sygna³, ¿e nie jest
w zgodzie ze wszystkimi s¹-
siadami. Nie mo¿e zaistnieæ
taka sytuacja, ¿eby Rosja –
kiedykolwiek – by³a wrogiem
Europy. Jesteœmy niedaleko
siebie. Z Warszawy bli¿ej do
Moskwy, ni¿ do Madrytu.
Niemcy, Francja, W³ochy chc¹
wspó³pracy z Rosj¹. Rosja
tak¿e przesuwa siê w Unii Eu-
ropejskiej na inn¹ pozycjê,
przede wszystkim, mentaln¹.

Ukraina, oczywiœcie, powin-
na byæ w Unii Europejskiej,
poniewa¿ jest elementem ro-

dziny europejskiej, ale bez
skrajnoœci. Jeœli ktokolwiek
na Ukrainie, ale nie tylko,
tak¿e w Europie, buduje pom-
niki ku czci by³ych nazistów,
jest to niedopuszczalne.

Te argumenty, sk³adaj¹c
siê w ca³oœæ, powoduj¹, ¿e
czas bli¿szej wspó³pracy Uk-
rainy z Uni¹ Europejsk¹ nie
bêdzie szybszy, bêdzie spowol-
niony albo stanie w miejscu.

- Od kilku lat istnieje
Euroregion Karpaty, zosta³y
podpisane porozumienia
ukraiñsko-polskie, ukraiñ-
sko-wêgierskie, ukraiñsko-
s³owackie. Czy uda³o siê coœ
zrobiæ, ¿eby ten euroregion
naprawdê ¿y³, ¿eby nadcho-
dzi³y konkretne inwestycje
i projekty, które mo¿na by
realizowaæ w tym i przysz-
³ym roku? Czy polscy pos-
³owie do PE zrobili coœ w
tym kierunku?

- W interesie polskim jest
mieæ przyjació³ wokó³ swoich
granic. Wilno i Lwów s¹ tere-
nami, na których jesteœmy
niejako przymuszeni do tego.
Chodzi nie tylko o integracjê
geopolityczn¹ i polityczn¹, ale
te¿ miêdzyludzk¹. Dobrze, ¿e
bêdziemy organizowaæ EURO
2012. Chodzi mi tu o czynnik
miêdzyludzki. Jad¹c ze Szcze-
cina do Krakowa, pokona³em
tê trasê w parê godzin i nie
zmêczy³em siê. Od Krakowa
do Przemyœla jest ju¿ du¿o
remontów, ale jakoœ dojecha-
³em. Widaæ, ¿e jest tam robiona
autostrada. Natomiast trasa,
któr¹ musia³em pokonaæ,
jad¹c z Przemyœla do Lwowa,
by³a makabryczna. Poza tym
ci milicjanci, którzy czekaj¹
na ³apówkê… Polak to rozu-
mie, a Niemiec by zawróci³

i uciek³. Dla nich ³apówka czy
szukanie dziury w ca³ym s¹
rzecz¹ niewyobra¿aln¹. Jeœli
zbudujemy razem drogê miêdzy
Krakowem a Kijowem, bêdzie
³atwe po³¹czenie miêdzy nami,
to siê pojawi¹ inwestorzy,
firmy, które bêd¹ dawa³y np.
reklamê do tutejszych mediów
polskich. Nie widzia³em tu
TIR-ów, a przecie¿ przez Pol-
skê tych samochodów je¿d¿¹
tysi¹ce. Po drodze widzia³em
10-15 wielkich ciê¿arówek,
tyle w Polsce przyje¿d¿a do
miasta powiatowego, ¿eby
banany sprzedawaæ.

- Czy istnieje realna mo¿-
liwoœæ otrzymania œrodków
na budowê tych w³aœnie
dróg i nowych przejœæ gra-
nicznych – przy polskiej
protekcji? Bez inwestycji
z Zachodu to nie ruszy. Czy
polscy pos³owie do PE mog¹
w tej sprawie konkretnie
pomóc?

- Wszyscy w Polsce s¹ za
bardzo szybk¹ wspó³prac¹
i jej aktywizacj¹. Inicjatywa w
du¿ej mierze jest po stronie
ukraiñskiej. Wielu inwesto-

rów na Ukrainie mówi, ¿e jest
nieprzejrzyste prawo, ¿e boj¹
siê inwestowaæ. Dziœ w Euro-
pie s¹ biedniejsze okrêgi, ni¿
województwa w Polsce. Kiedyœ
Polska by³a w roli biedniej-
szego kuzyna, do nas sz³y pie-
ni¹dze. Dzisiaj np. w Hiszpanii
s¹ takie okrêgi, w których
dot¹d jeŸdzi siê na osio³ku.
Musimy pomóc na po³udniu
W³och, gdzie jest du¿a bieda
i przestêpczoœæ. Europa nie
jest dobrym wujaszkiem, który
rozdaje pieni¹dze. Rozumiem,
¿e to jest nasza s³owiañska
mentalnoœæ, naiwnoœæ. W Polsce
³atwo poznaæ lwowiaka - jak
ktoœ jest ¿artownisiem i figla-
rzem – to pewnie ma korzenie
st¹d. Polak z poznañskiego
jest ch³odnym pragmatykiem,
realist¹, liczy pieni¹dze. Jako
architekt projektowa³em stacje
benzynowe. Kiedy robi³em to
w Poznaniu, mia³em okreœlony
bud¿et i termin. W Rzeszowie
czy Bia³ymstoku po prostu
chciano ze mn¹ rozmawiaæ,
np. o rodzinie. Tacy jesteœmy.

- Jak, Pana zdaniem,
mo¿na pozyskaæ œrodki w
odbudowê Lwowa, koœcio³ów,
¿eby zabytki kultury polskiej

tu nie zaginê³y. Bardzo czêsto
mamy do czynienia z przy-
s³owiowym „ostatnim dzwon-
kiem”, kiedy mo¿na uratowaæ
cokolwiek.

- W czasach komunizmu,
przez 60 lat, w Polsce nie mó-
wi³o siê dos³ownie nic o Lwo-
wie i o Wilnie. Lwów by³ za
¿elazn¹ kurtyn¹, nie by³o
programów, nie by³o ksi¹¿ek.
Po 1989 r. zaczê³a od¿ywaæ
to¿samoœæ wspólnoty. Dwa
lata temu by³o tu „Lato z Ra-
diem”. By³a to wspania³a
robota! W ubieg³ym roku w
dniu Wszystkich Œwiêtych
pokazywano w TVP Cmentarz
£yczakowski i Rossê w Wilnie.
Pomyœla³em, ¿e musimy tu
byæ, ¿eby tu przyje¿d¿a³y nasze
dzieci.

- Wróci³em niedawno z
Krakowa, z konferencji, po-
œwiêconej setnej rocznicy
œmierci Wojciecha Dziedu-
szyckiego. Jego grób w Je-
zupolu, gdzie zosta³ pocho-
wany, jest zbezczeszczony,
p³yta rozbita, koœció³ stoi w
ruionie. Na razie nikt nic
nie mo¿e zrobiæ. Niszczeje

pomnik Artura Grottgera na
Cmentarzu £yczakowskim.
Uwa¿am, ¿e o to powinni siê
martwiæ przede wszystkim
Polacy, a nie Ukraiñcy, miesz-
kaj¹cy dooko³a Jezupola.
Polacy powinni przyznaæ
fundusze na odnowienie
tych zabytków. To jest kul-
tura polska. Polacy robi¹ dla
siebie, a nie dla Ukrainy czy
nawet dla Unii.

- Kiedyœ za pewne rzeczy
mo¿na by³o pójœæ do wiê-
zienia, np. za mówienie o tym,
¿e pocz¹tek polskiej pi³ki no¿-
nej by³ we Lwowie. W Szcze-
cinie dzia³a³a „Pogoñ Szczecin”.
Nazwa wziêta ze Lwowa –
„Pogoñ Lwów”. Myœlê, ¿e teraz,
kiedy jest ju¿ wiadomo, co
znaczy Lwów, mówi¹c tak po
poznañsku „szybciej fundu-
sze pójd¹”. Kiedy siê spotykam
z poznaniakami, nie mówi¹
o kulturze i idei, tylko o tym,
jaki to jest bud¿et.

- Czy Pan bêdzie kandy-
dowa³ w najbli¿szych wybo-
rach do Parlamentu Euro-
pejskiego?

- Nie bêdê – z czysto ludz-
kich powodów. Praca w Euro-
parlamencie jest skrajnie

W Polsce pañstwo wspiera mniejszoœci
narodowe, Koœcio³y. Przestrzeganie
praw mniejszoœci narodowych jest
wypisane na sztandarach Unii
Europejskiej. Nie wyobra¿am sobie,
¿eby by³o inaczej.
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Jestem chyba jednym z waszych
najwierniejszych czytelników –
powiedzia³ pose³ Sylwester Chruszcz –
podczas swojej wizyty w naszej
lwowskiej redakcji. W sierpniu 2007
roku, podczas swojej wizyty we
Lwowie, kupi³em w kiosku polsk¹
gazetê Kurier Galicyjski. To by³ numer
1. Od tego czasu jestem jej
czytelnikiem. Polecam j¹ te¿ na mojej
stronie internetowej.
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wyczerpuj¹ca w wymiarze
rodzinnym. Przez ostatnie
piêæ lat mnie faktycznie nie
by³o w domu. Do Europarla-
mentu trzeba jeŸdziæ do
Brukseli. Muszê zadbaæ o
rodzinê. Myœlê te¿, ¿e jeszcze
na mnie przyjdzie czas. Trze-
ba znaleŸæ te¿ dystans do
polityki i poczekaæ na dobry
moment. Oczywiœcie, teraz
mam ju¿ bardzo du¿e doœwiad-
czenie i wiedzê, która bêdzie
procentowa³a w przysz³oœci.

- Kto, wed³ug Pana, powi-
nien znaleŸæ siê w Parla-
mencie Europejskim?

- Wszystkie opcje polityczne
– od lewicy do prawicy. Po-
winni to byæ ludzie, którzy
maj¹ krêgos³up taki, ¿eby
dobrze tam dbaæ o polskie
interesy. Nie musz¹ to byæ
ambasadorzy Polski, powinny
to byæ osoby, które dobrze
bêd¹ wprowadza³y do Polski
nie tylko inwestycje, ale tak¿e
inne dobre rzeczy, zwi¹zane
z integracj¹ europejsk¹. Mu-
sz¹ dbaæ o to, ¿eby w Europie
by³a œwiadomoœæ, ¿e Polacy
zaczêli walkê z komunizmem
i obalanie muru berliñskiego.
Musi byæ mocne polskie lobby
– od lewicy do prawicy – które
bêdzie przekonywa³o, jak by³o
naprawdê. Z drugiej strony,
Unia – to nie grono dobrych
wujków, którzy rozdaj¹ pie-
ni¹dze. Trzeba tam mocno
trzymaæ siê, ¿eby jak najwiêk-
szy strumieñ pieniêdzy wróci³
do kraju. Chodzi o mocne
akcentowanie polskich spraw.
Tak robili nasi pos³owie w
czasie zaborów.

Czêsto mówi siê te¿, ¿e
parlament Europejski – to
emerytura polityczna, dla
tych, którzy nie znaleŸli sobie
miejsca w Polsce czy Cze-
chach. Ponad 80% prawa,
stanowionego w Polsce, po-
chodzi z Brukseli. Tam
zapadaj¹ uchwa³y i zarz¹-
dzenia, które my musimy
wprowadziæ. Polskie prawo,
które my stanowimy, musi
byæ zgodne z prawem unijnym.
To nie jest zabawa w politykê.

- Czy Parlament Europej-
ski obecnej kadencji jest
lewicowy b¹dŸ prawicowy?
Kto mo¿e wygraæ nowe wy-
bory? Jaka opcja, jaka si³a?

- To te¿ jest pytanie, w
którym kierunku idzie Unia
Europejska czy te¿ generalnie
Europa. To, co dla nas, Po-
laków, chrzeœcijan, jest natu-
ralne, wyniesione z domu, w
Europie ju¿ nie jest takie
oczywiste. Zorganizowaliœmy
w parlamencie polskim wy-
stawê nt. dzieci. Pokazaliœmy
je na zdjêciach w ró¿nych
sytuacjach. By³a te¿ tablica
o dzieciach w Oœwiêcimiu
i dzieciach na Ba³kanach.
Nikt w Polsce tej wystawy
nawet nie zauwa¿y³, przecie¿
to jest naturalne, wspania³e,
ciep³e. Kiedy tê sam¹ wystawê
pokazaliœmy w Europarlamen-
cie, zarzucono nam faszyzm.
Zdaniem wielu pos³anek socja-
listycznych by³a to wystawa
przeciwko aborcji. To mówi
o tym, w którym miejscu znaj-
duje siê Europa. Teraz rodzi

siê tam bardzo ma³o dzieci,
odchodzi siê od Koœcio³a. Z
drugiej strony, widoczna jest
inwazja islamu – w Brukseli,
Pary¿u, Londynie powstaj¹
meczety. Europa siê starzeje.
Przemys³ europejski zaczyna
byæ przestarza³y. Do przodu
id¹ Chiny, Indie, Brazylia, Ja-
ponia. Ameryka jest bardzo
mocna, Rosja siê ju¿ poka-
za³a. Europa dusi siê. Europa
socjalna, która dba³a o pra-

cownika, Europa, która sta³a
siê wyja³owiona pod wzglê-
dem religijnym, bêdzie siê du-
si³a, przechodzi³a kryzys. Te
wybory wygraj¹ raczej si³y
liberalne i lewicowe. To, co dla
nas – Polaków i mieszkañców
Europy Wschodniej – jest
prawicowe czy konserwatywne,
w Europie Zachodniej ociera
siê o nacjonalizm.

- Czy Parlament Europej-
ski mo¿e ograniczyæ pañstwa
cz³onkowskie, czy stanowi
to mocne zagro¿enie?

- Myœlê, ¿e jest odwrotnie,
proces generalnie idzie w tym
kierunku, ¿eby stworzyæ silny

rz¹d brukselski z prezyden-
tem Unii Europejskiej, pre-
mierem, wojskiem, zabraæ
pañstwom cz³onkowskim
walutê narodow¹, stworzyæ
jeden rz¹d. Chodzi o to, ¿eby
w³adza zosta³a w regionach,
a rola stolic zmala³a do funk-
cji reprezentacyjnych. Nie
podoba mi siê to, uwa¿am, ¿e
narody powinny stanowiæ o
swojej przysz³oœci. My w swo-
jej tradycji nie mamy regio-
nalizacji. Najpierw jestem
Polakiem, a potem – Œl¹zakiem,
Ma³opolaninem etc. Owszem,
w Katalonii istnieje du¿y po-
ziom œwiadomoœci regionalnej,
tam podkreœlaj¹, ¿e w drugiej
kolejnoœci s¹ Hiszpanami. To
s¹ ma³e wyj¹tki. Myœlê, ¿e w
Polsce to nie powinno przejœæ.
Powinniœmy iœæ w tym kie-
runku, ¿eby ograniczyæ rolê
polityczn¹ Unii Europejskiej.

Powinna ona bardziej dbaæ o
interesy gospodarcze, a nie
polityczne. W¹tpiê, czy ¿o³-
nierz armii francuskiej bêdzie
dobrze dba³ o granicê polsk¹,
w¹tpiê, ¿e moje dzieci, walcz¹c
w armiii Unii Europejskiej,
bêd¹ dba³y o niepodleg³oœæ
Szkocji czy Sycylii.

- Czy nie jest tak, ¿e idea
rz¹du europejskiego – to
raczej koncepcja elit, a nie
spo³eczeñstwa?

- Widaæ to po referendach.
Tam, gdzie Unia Europejska
pozwoli³a na referendum – czy
ma byæ konstytucja europej-
ska, czy nie – biurokraci bruk-
selscy przegrywaj¹. Przegrali
w bardzo liberalnej Holandii,
gdzie dozwolone ju¿ by³o
wszystko – eutanazja, aborcja,
handel narkotykami… Holend-
rzy opowiedzieli siê za swoim
pañstwem. We Francji, zlaicy-
zowanej do cna, gdzie jest
bardzo powa¿ny problem de-
mograficzny, opowiedziano
siê za to¿samoœci¹, a nie za
byciem w przysz³ym ko³chozie
europejskim. To samo w Ir-

landii. Unia Europejska wydaje
na promocje swych idei wiêcej
œrodków, ni¿ Coca Cola na
swoj¹ reklamê na ca³ym œwie-
cie. Jest to projekt akademicki,
w¹skiej elity, która ma taki
pomys³.

- Unia Europejska jest,
oczywiœcie, bardzo korzystna
dla wszystkich, jest swego
rodzaju powrotem do Ÿróde³,
np. do wolnego handlu. Nie
musimy traciæ swojej to¿sa-
moœci, z pewnoœci¹, ró¿nice
interesów zawsze bêd¹. Cza-
sami mam w¹tpliwoœci, czy
istnieje coœ takiego, jak
„polityka wschodnia”. Inte-
resem Polski jest Wschód,
bo ju¿ go znamy, byliœmy
tam. Brak naszej obecnoœci
grozi utrat¹ szeœæsetletniego
dziedzictwa.

- Powinniœmy jasno dekla-
rowaæ, jak powinniœmy postê-

powaæ z Ukrain¹, z Rosj¹,
Bia³orusi¹. Przyk³ad Bia³orusi
pokazuje, ¿e Polska, która
krzycza³a, ¿e £ukaszenko jest
z³y i nie da siê z nim wspó³-
pracowaæ, musia³a skorygowaæ
sw¹ politykê. To jest dla dob-
ra Bia³orusinów, a nie tylko
£ukaszenki, ale tak¿e Unii
Europejskiej. Dzia³ania w
Gruzji przeciwko Rosji by³y
nies³uszne. Polska powinna
by³a pokazaæ, ¿e dogada siê

z Rosj¹ i Ukrain¹ i ¿e mo¿na
siê dogadaæ przez ni¹. Wspó³-
pracuj¹c tylko z „pomarañ-
czowymi” z Ukrainy zraziliœmy
wobec siebie inn¹ opcjê poli-
tyczn¹, która dzisiaj idzie do
góry. Mo¿e tak byæ, ¿e po os-
tatnich wyborach nie bêdziemy
mieli przyjació³ na Ukrainie.
Powinniœmy mieæ przyjació³
we wszystkich partiach. Nie
wiem, czy pan Saakaszwili
bêdzie jeszcze prezydentem
Gruzji. Nie mo¿emy wspó³-
pracowaæ z Gruzj¹? Nie jest
w naszym interesie takie kie-
rowanie polityk¹. Powinniœmy
mieæ wszêdzie przyjació³,
przede wszystkim z nimi hand-
lowaæ. Owszem, akcentowaæ
pewne sprawy, robiæ, ile siê da.

- Czy Pan w ogóle po-
strzega realne kroki, ¿eby
Ukraina wesz³a do rodziny
europejskiej? Czy Europa
jest podzielona na strefy
interesów i Ukraina le¿y w
strefie interesów Rosji? Czy
na granicy polsko-ukraiñ-
skiej, czyli na granicy Unii
Europejskiej bêdzie mur
berliñski? Czy mo¿na to
jakoœ prze³amaæ?

- W najbli¿szym czasie tak
siê nie stanie ze wzglêdu na
interesy pañstw Unii Euro-
pejskiej. Przy tym kryzysie
Europa te¿ siê dusi, ma prob-
lemy. Jest olbrzymia fala
bezrobocia. Gdyby Turcja
mia³a byæ w Unii Europej-
skiej, musi byæ olbrzymie
pole, które Unia Europejska
musi wype³niæ i pomóc, gdy¿
s¹ tam zaniedbane regiony,
nie ma infrastruktury. Otwiera,
z jednej strony, rynek pracy,
z drugiej strony tworz¹ siê
problemy socjologiczne, gdzie
i tak jest kryzys. Bu³garia
i Rumunia powie: „Zaraz, my
siê na to nie zgadzamy, bo
jeszcze nam nie pomogliœcie.

To u nas musi byæ lepiej”. Nie
mówiê o innych krajach, o
Ukrainie, o Serbii, która mówi,
¿e jest w kolejce. Na razie du¿y
strumieñ finansowy idzie z
Unii Europejskiej do Polski.
Gdy on siê skoñczy kosztem
np. Turcji, nie wiem, jak zare-
aguje wiêkszoœæ pos³ów.
Raczej nie podniesie rêki za
tak¹ akcesj¹, poniewa¿ pow-
stanie u nas mniej dróg, oczy-
szczalni œcieków, bêdzie mniej
inwestycji. Rosja sta³a siê ju¿
imperium, wróci³a do tej puli
pañstw, które decyduj¹ o
œwiecie. Omijanie pewnych
spraw czy przemilczanie pew-
nych rzeczy nic nie da. Trwa
jakiœ proces, mo¿e byæ dzisiaj
niekorzystny dla nas. Zróbmy
konferencjê naukow¹, gospo-
darcz¹. Zorganizujmy wspólnie
jeden projekt, niech z dziesiê-
ciu udaj¹ siê trzy, ale bêd¹ to
trzy realne rzeczy.

- Czy ró¿ne partie poli-
tyczne s¹ gotowe przemil-
czeæ coœ, o czymœ g³oœniej
nie mówiæ, oby tylko mieæ
z tego zyski polityczne i gos-
podarcze? Czy Turkom
zosta³a ostro postawiona
sprawa uznania ludobój-
stwa Ormian w I wojnie
œwiatowej jako podstawowy
warunek jej akcesji do unii
Europejskiej? Czy mo¿na
pomin¹æ 1,5 miliona zabi-
tych w imiê dzisiejszej
korzyœci politycznej?

- Trzeba przebaczaæ rzeczy,
które siê sta³y w przesz³oœci,
trzeba iœæ do przodu. Trzeba
te¿ ¿yæ w prawdzie i mówiæ
o ludobójstwach, o tym, co siê
sta³o z³ego. Trzeba, bo to i tak
wyjdzie w najmniej spodzie-
wanym momencie. Parlament
Francji potêpi³ to ludobójstwo
i tego siê nie da przemilczeæ.
Armenia po raz pierwszy od
wielu lat, chc¹c dobrej wspó³-
pracy z Azerbejd¿anem, doga-
duje siê z Turcj¹. By³y ju¿
spotkania premierów, prezy-
dentów, wspólny mecz pi³-
karski. Powiedzmy o tym, co
by³o z³ego, niech niezale¿ni
profesorowie to opisz¹, wydaj-
my pewne ksi¹¿ki – i pójdŸmy
dalej. Niemcy powiedzieli:
„Nasi ojcowie byli zbrodnia-
rzami. To, co siê sta³o w czasie
II wojny œwiatowej – to my”.
Maj¹c tê wiedzê, rozmawiamy
ze sob¹ w parlamencie euro-
pejskim. Oczywiœcie, s¹ tam
tendencje, na szczêœcie mar-
ginalne, które g³osz¹: „Ziemie
polskie s¹ nasze” czy „Nie by³o
Oœwiêcimia”. Sami Niemcy to
neguj¹.

- Gdyby Ukraina wesz³a
w bli¿sze relacje z Uni¹ czy
wprost do Unii, czy mog¹
byæ ze strony konkretnych
Polaków roszczenia, doty-
cz¹ce utraconego mienia,
pieniêdzy, domów we Lwo-
wie i na Kresach? Czy Pan
uwa¿a, ¿e ten etap ju¿ min¹³
i ludnoœæ miejscowa we
Lwowie czy Stanis³awowie
nie musi siê obawiaæ, ¿e tu
zechc¹ wróciæ Polacy i
odebraæ to, co teraz nale¿y
do Ukraiñców? To pewnie
taki sam problem, jak miê-
dzy Polsk¹ a Niemcami.

Trzeba przebaczaæ rzeczy, które siê
sta³y w przesz³oœci, trzeba iœæ do przo-
du. Trzeba te¿ ¿yæ w prawdzie i mówiæ
o ludobójstwach, o tym, co siê sta³o
z³ego. Trzeba, bo to i tak wyjdzie
w najmniej spodziewanym momencie.
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-Tak, ale to Niemcy
wywo³a³y wojnê i to mocar-
stwa zwyciêskie postanowi³y
wysiedliæ Niemców. W du¿ej
mierze Niemcy – SS i Gestapo
– wysiedla³o Niemców z ich
domów, uciekaj¹c przed fron-
tem wschodnim. Na mocy
tych decyzji my, jako Polacy
z Kresów, mieszkamy dziœ na
ziemiach zachodnich. Nie
wyobra¿am sobie, ¿eby przy-
szed³ jakiœ Niemiec i mówi³,
¿e jesteœmy goœæmi. My ju¿
nie mamy dok¹d wracaæ, bo
byœmy musieli przyjechaæ tu
i zachowaæ siê tak samo.
Mieszkam w Szczecinie, w do-
mu poniemieckim, a przyje-
chaliœmy z Ha³uszczyniec.
Mo¿e powstaæ efekt domina.
By³em jednym z tych euro-
pos³ów, którzy byli przeciwko
niepodleg³oœci Kosowa. Po raz
pierwszy po wojnie w Europie
zmieni³y siê granice. Wêgrzy
w Siedmiogrodzie czy Polacy
na WileñszczyŸnie mog¹ po-
wiedzieæ w przysz³oœci: „My
ju¿ jesteœmy w innym kraju -
swoim”.

W³asnoœæ jest œwiêt¹ spra-
w¹. Powinna byæ w prawo-
witych rêkach. Dla mnie
niezrozumia³e jest, dlaczego
w³adze Lwowa nie chc¹ oddaæ
koœcio³a œw. Marii Magdaleny.
W Polsce, gdyby by³a taka
w³asnoœæ prawos³awna czy
inna – powinniœmy to zwró-
ciæ. ¯ydzi, którzy utracili sy-
nagogê, powinni j¹ odzyskaæ.

- Przed wojn¹ by³o czyn-
nych we Lwowie ponad 40
koœcio³ów rzymskokato-
lickich, prawie ¿aden do
rzymskich katolików nie
wróci³. Dawano te œwi¹tynie
baptystom etc., ¿eby tylko
nie katolikom rzymskim.

-Ten temat nie ominie
w³adz Lwowa. Nie wyobra¿am
sobie, ¿eby zosta³o pominiête
prawo w³asnoœci. Oczywiœcie,
jest problem, jak wróciæ w³as-
noœæ prywatn¹. Wielu Polaków
nie otrzyma³o swej w³asnoœci,
która by³a zagrabiona przez
komunistów. W ró¿nej formie
ta w³asnoœæ zostaje oddana.
Przed tym problemem stoi pó³
Europy Wschodniej – na przy-
k³ad Ba³kany i kraje nad-
ba³tyckie.

- Jak Pan widzi rozwój
sytuacji np. na Ukrainie, w
Polsce, w Unii Europejskiej
– w oparciu o to, co siê dzi-
siaj dzieje. W jakim kie-
runku, wed³ug Pana, powinna
pójœæ polska polityka wschod-
nia i polskie oddzia³ywanie
poprzez Uniê Europejsk¹ na
Wschód.

- Mamy instytuty, mamy
zaplecze, znamy Wschód, jako
Polacy – bardziej, ni¿ kraje
Europy Zachodniej. Powin-
niœmy wspó³pracowaæ ze
wszystkimi – i z Parti¹ Regio-
nów, i z Juli¹ Tymoszenko.
Powinniœmy jeŸdziæ na wspólne

spotkania, sympozja. Po
prostu siê poznawaæ – ró¿ni¹c
siê przy tym œwiatopogl¹dowo
i programami politycznymi.
Decyzje s¹ czêsto bardzo per-
sonalne, zaœ minister musi
z³o¿yæ konkretny podpis pod
zarz¹dzeniem. Kraje Europy
Zachodniej maj¹ du¿¹ wymianê
miêdzy sob¹. Kiedyœ by³a
wa¿na geopolityka, dziœ jest
wa¿na sprawa wiary, Koœcio³a,
demografii. Niemcy siê wy-
ludniaj¹, Polacy zaczêli wyku-
pywaæ ziemie w Niemczech
Wschodnich. Jest to proces
odwrotny, ni¿ ja sam prze-
widywa³em. Wiedzia³em, ¿e
mo¿e tak byæ, nie wiedzia³em,
¿e a¿ w takim stopniu.

W Unii Europejskiej zoba-
czy³em bardzo szczere i mocne,
ale kulturalne debaty. W
Polsce czêsto w czasie debat
mo¿na us³yszeæ: „Pan jest oszo-
³omem” lub „pan nie powinien
o tym mówiæ”. W Unii Euro-
pejskiej jest du¿a wolnoœæ,
w czasie debaty mówi siê o
wszystkim. Debaty s¹ ostre
i mocne, ale po nich siê wraca
wzmocnionym, bo swoje
stanowisko trzeba uargu-
mentowaæ. Nie mo¿na krzyczeæ:
„Nale¿y mi siê!”

By³a w Europarlamencie
debata na temat Kosowa –
najwa¿niejsza dla mnie w
czasie tej piêcioletniej kaden-
cji. Ta sprawa przez najbli¿sze
lata bêdzie dotyczy³a wiêk-
szoœci narodów w Europie.
Nie wiem, czy narody, miesz-
kaj¹ce na Rusi zakarpackiej,
za parê lat nie powiedz¹:
„Jeœli Unia Europejska zgo-
dzi³a siê na Kosowo, to my
chcemy iœæ w tym samym
kierunku.

- Czy mo¿e zaistnieæ
ma³e przesiedlenie narodów?
Niemcy ze wschodnich te-
renów pojechali na zachód,
Polacy – do Niemiec, teraz
mo¿e Ukraiñcy zaczn¹ w
Polsce kupowaæ ziemie i
przesiedlaæ siê?

- Mo¿e tak byæ. Przez
d³u¿szy czas po 1989 roku
myœla³em, ¿e historia ju¿ siê
skoñczy³a. Nie ma muru ber-
liñskiego, wszystko wróci³o
do punktu wyjœcia i tak ju¿
bêdzie. Historia jest bardzo
ciekawa i bêdzie jeszcze wiele
zakrêtów. Dzisiaj o swojej
niepodleg³oœci mówi Szkocja.
Dla mnie to jest niewyob-
ra¿alne. Wybory wygra³a tam
Szkocka Partia Narodowa.
W tym kraju, gdzie ludzie
maj¹ wszystko – nawet trzy
samochody w domu – wra-
caj¹ do to¿samoœci. Mówi¹
o sobie: „Ja jestem Szkotem”.

W Polsce pañstwo wspiera
mniejszoœci narodowe, Koœ-
cio³y. Przestrzeganie praw
mniejszoœci narodowych jest
wypisane na sztandarach
Unii Europejskiej. Nie wyob-
ra¿am sobie, ¿eby by³o inaczej.

Rozmowy Kuriera

PRACA
W POLSCE
Agencja pracy czasowej poszukuje pracowników
do sprzątania dużych powierzchni handlowych
i biurowych.
Zgłoszenia na adres: handel@bcj�konsalting.eu
więcej na stronie www.bcj�konsalting.eu

Rozmowa ze Swiet³an¹
Do³gow¹ – dyrektor Szko³y
Ogólnokszta³c¹cej nr 3 w
Stanis³awowie z polskim
i rosyjskim jêzykiem nau-
czania. Rozmawia³ Marcin
Romer

Swiet³ana Do³gowa dy-
rektor Œredniej Szko³y Ogól-
nokszta³c¹cej nr 3 z rosyj-
skim i polskim jêzykiem
nauczania w Iwano-Fran-
kowsku (d.Stanis³awowie).
Nauczycielka z wy¿sz¹ kate-
gori¹, odznaczona Medalem
za pracê, nagrodzona dyplo-
mem Wzorowy Pracownik
Oœwiaty Ukrainy, Listem

pochwalnym Ministerstwa

Oœwiaty i Nauki Ukrainy.
Jaka jest? Dlaczego zdecy-
dowa³a siê na przyjêcie klas
polskich do kierowanej przez
siebie placówki? Jak ocenia
wspó³pracê polsko-ukraiñ-
sk¹ i szereg jeszcze innych
pytañ, które zamierzam posta-
wiæ pani dyrektor. Na roz-
mowê umawialiœmy siê tele-
fonicznie i wcale nie by³o nam
³atwo uzgodniæ termin spot-
kania. Rady, kontrole, sprawy
bie¿¹ce to chleb powszedni w
szkole, zw³aszcza pod koniec
roku szkolnego. Jestem w
holu szko³y, wakacyjny wy-
strój wyprzedza troszkê same
wakacje, ale atmosfera waka-
cyjna jest ju¿ wyczuwalna,
wyraŸnie unosi siê w powiet-
rzu. Dawny klasztor ss. Ur-
szulanek przygarn¹³ polskie
klasy, tak wiêc jêzyk polski
s³ychaæ tutaj tak samo, jak
ukraiñski i rosyjski. Dobryj
deñ, zdrastwujtie i dzieñ
dobry – pozdrowienia padaj¹
wymiennie w zale¿noœci od
tego, kogo witaj¹ uczniowie.
Przed drzwiami gabinetu
wita mnie uœmiechniêta
pani dyrektor.

- Jak to siê sta³o, ¿e tra-
fi³a pani do Iwano-Fran-
kowska?

- Pochodzê ze Wschodu
Ukrainy, z Chersonia. Ale
p³ynie we mnie krew ukraiñ-
ska po matce, rosyjska po
dziadku i bu³garska po ojcu.
Ciekawe po³¹czenie. Mój oj-
ciec ciê¿ko chorowa³, kiedy
zmar³, brat matki zabra³ mnie
do Tarnopola, by jej ul¿yæ w
utrzymaniu rodziny, mam
jeszcze siostrê. Tam kontynu-
owa³am naukê, ale chcia³am
koniecznie studiowaæ jêzyk
rosyjski, a Tarnopol nie dawa³
takiej mo¿liwoœci. To by³ rok
1976. Tak wiêc trafi³am do
Iwano-Frankowska na wy-
dzia³ rosyjski. Na trzecim
roku pozna³am obecnego
mê¿a a na czwartym by³am
ju¿ mê¿atk¹. Po studiach w
1980 r. zaczê³am pracowaæ w
szkole nr 3, pocz¹tkowo jako
szkolna  dru¿ynowa pionie-
rów, gdy¿ nie by³o pracy dla
nauczyciela rusycysty i trzeba
siê by³o „zaczepiæ”, aby podj¹æ
pracê w zawodzie, potem ju¿
posz³o ³atwiej, tak wiêc ko-
lejno by³am nauczycielk¹,
zastêpc¹ dyrektora, by w koñ-
cu kontynuowaæ pracê jako
dyrektor.

- Pierwszy kontakt z Pol-
sk¹ to…

- Mój m¹¿, którego ojciec
zaraz po wojnie zosta³ wys³a-
ny w³aœnie do Polski, po raz
pierwszy jêzyk polski us³y-
sza³am, gdy wysz³am za m¹¿.
M¹¿ nie uczy³ siê polskiego
w ¿adnej szkole, ale dobrze
mówi po polsku.

- Ile lat ucz¹ siê w tej
szkole uczniowie klas pol-
skich? I jak siê to wszystko
zaczê³o?

- W³aœnie mija ósmy rok.
A jak siê zaczê³o? Reorgani-
zacja. Szko³a nr 14, w której
by³y klasy polskie, zosta³a
przekszta³cona w gimnazjum,
a w naszej szkole drastycznie
zmniejszy³a siê liczba dzieci.
Pod koniec sierpnia otrzyma-
³am nakaz przyjêcia klas pol-

skich z 14 szko³y. Uprosi³am,
aby dano mi jeszcze rok na
przygotowanie rodziców,
nauczycieli i dzieci. Poza tym
dochodzi³y do nas informacje
o du¿ej liczbie skandali, zwi¹-
zanych w³aœnie z tymi kla-
sami, pisemnych skargach
sk³adanych na nauczycieli,
dyrekcjê szko³y w urzêdach
i ogólnie mówi¹c - napiêt¹ at-
mosfer¹. Kto by³ sprawc¹ tych
„afer”, nie wiem, choæ pada³y
ró¿ne oskar¿enia i nazwiska.
Przyznajê, by³am tym wszyst-
kim przera¿ona. Tu by³ spo-
kój, a tylko w atmosferze
spokoju mo¿na budowaæ.
Tak wiêc z powodu decyzji,
podjêtej przez Wydzia³
Oœwiaty o przeniesieniu tych
klas do naszej szko³y, nie by³o
euforii po ¿adnej ze stron.
Rodzice uczniów nie chcieli
„Trójki”. To w tamtê szko³ê
Polska zainwestowa³a: re-
monty, meble, tablice. Osta-
tecznie wziêliœmy klasy tzn.
dzieci i nauczycieli z Polski,
nauczycieli ze szko³y 14 - nie.
Razem z nimi przesz³y ksi¹¿ki
polskie i kilka tablic, wiêcej
nic.

- Mówi siê, ¿e klasy pol-
skie to „dziecko” Towa-
rzystwa KP im. Franciszka
Karpiñskiego. Jak uk³ada
siê wspó³praca z Towarzyst-
wem, czy mo¿ecie wzajem-
nie liczyæ na swoj¹ pomoc i
wsparcie. To w pani szkole
jest obecnie siedziba TKP.

- Powstanie klas polskich
to z pewnoœci¹ zas³uga Towa-
rzystwa, to jego przedstawi-
ciele jeŸdzili do Kijowa
za³atwiaæ wszelkie formal-
noœci, a nie by³o ich ma³o.
Zgadza siê z t¹ opini¹ równie¿
dyrektorka 14 szko³y pani
Kuleszowa. Dwa lata temu
pani prezes Towarzystwa
zwróci³a siê z proœb¹ o wy-
dzielenie pomieszczenia na
cele Towarzystwa. Po namyœle
zgodzi³am siê, choæ nie ma tu

„NIGDY NIE ŻAŁOWAŁAM DECYZJI
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siedziby towarzystwa rosyj-
skiego. Ju¿ w pierwszym roku,
dziêki zabiegom Towarzyst-
wa, wyremontowano 4 piêtro
i zrobiono toaletê, w drugim
roku wyremontowano szeœæ
klas i kolejn¹ toaletê, z pew-
noœci¹ wp³ynê³o to na moj¹
decyzjê. Nie zawar³yœmy
¿adnej pisemnej umowy.
Pomieszczenie, zgodnie z
proœb¹, udostêpniono tym-
czasowo, nie jest to  ani
dzier¿awa, ani w³asnoœæ. Nie
pobieram za u¿ytkowanie
¿adnych op³at, nie tylko za
pokój ale równie¿ za korzys-
tanie z telefonu, za pr¹d czy
wodê. Udostêpniam równie¿
na proœbê Towarzystwa aulê
na ró¿ne spotkania, sto³ówkê,
czy pomieszczenia na zajêcia
dla cz³onków TKP - kursy pol-
skiego, historii czy inne
nieodp³atnie. Z drugiej strony
mamy pomoc przy za³atwia-
niu wiz dla dzieci, choæ muszê
przyznaæ, ¿e ten obowi¹zek
bior¹ na siebie coraz czêœciej
polskie nauczycielki, bêd¹c w
tym ogromn¹ pomoc¹.

- Jak ocenia Pani polskie
nauczycielki? Czy ich kwa-
lifikacje i zaanga¿owanie w
pracê na rzecz szko³y spe³-
niaj¹ oczekiwania dyrektora?

- U nas jest trochê inaczej
ni¿ w Polsce. Zw³aszcza w
klasach m³odszych. Tu nau-
czyciel musi zrobiæ wiêcej, za
w³asne pieni¹dze kupiæ po-
moc do klasy, dorobiæ klucz,
jeœli zginie, zatroszczyæ siê
o kredê, siedzieæ z dzieckiem
i czekaæ na rodzica tak d³ugo,
dopóki siê po dziecko nie
zjawi, choæ jego czas pracy ju¿
dawno min¹³ i nikt mu za to
nie zap³aci. Jest wiêc niejaka
degradacja w porównaniu z
Polsk¹. Informujê o tym nau-
czycieli na pierwszym spot-
kaniu, ale pierwsze pó³ roku
jest dla nich ciê¿kie, zanim siê
przyzwyczaj¹. Jednak¿e to, co
robi¹  ze swoimi uczniami jest
na wysokim poziomie. Szacu-
nek u rodziców, uœmiechniête
buzie dzieci i dobre wyniki w
nauce daj¹ dobre œwiadect-
wo. Niektóre nauczycielki nie
skupiaj¹ siê tylko na klasie,
ale wychodz¹ dalej organizu-
j¹c zespo³y taneczne, teatral-
ne, komputerowe, anga¿uj¹c
siê w wymianê partnersk¹
z Polsk¹. Mog³abym w tym
miejscu mówiæ jeszcze bardzo
d³ugo. Jak w ka¿dym kraju
ludzie bywaj¹ ró¿ni, bardziej
i mniej zaanga¿owani. Moje
nauczycielki spe³niaj¹ oczeki-
wania dyrektora.

- A jak wygl¹da sprawa
za³atwienia pozwolenia na
pracê? Z jakimi problemami
boryka siê pani, czy mo¿e
same nauczycielki, aby za-
legalizowaæ swój pobyt?
Czy mo¿e jest ktoœ jeszcze,
kto pomaga? Przecie¿ przy-
je¿d¿aj¹ tu na zaproszenie
Ministra Nauki Ukrainy.

- Za³atwianie tych formal-
noœci wziê³am na siebie:
zameldowanie, zgoda na
pracê, wszystkie sprawy w
urzêdach. Op³aty ponosz¹
nauczyciele. Robimy to nie
pierwszy raz, choæ na pocz¹t-
ku nie obesz³o siê bez kary.
Teraz pilnujemy razem z
nauczycielkami wszelkich
terminów. Jest nowe rozpo-
rz¹dzenie ministerstwa, o któ-
rym Polacy jeszcze nie wiedz¹,
dotycz¹ce op³aty  za pozwolenie
na pracê. Niestety jest ona
bardzo wysoka – 2,5 tys. gry-
wien za 1 osobê. Wg rozporz¹-
dzenia koszt ten powinien
ponieœæ miejscowy Wydzia³
Oœwiaty. W mieœcie pracuje
wielu obcokrajowców, znale-
zienie pieniêdzy na ten cel
przy bardzo niskim bud¿ecie,
jakim dysponuje Wydzia³ jest
nierealne. Trzeba bêdzie
znaleŸæ rozwi¹zanie, ju¿ teraz
o tym myœlê, mam dwie propo-
zycje rozwi¹zania tej sprawy,
ale zachowam je jeszcze dla
siebie. W przysz³ym tygodniu
mam spotkanie, na którym
zapadn¹ pewne decyzje.

- Na jak¹ pomoc ze
strony administracji szko³y
mog¹ liczyæ polskie nau-
czycielki? Gdzie np. spê-
dzaj¹ Bo¿e Narodzenie: w
szkole czy w domu?

- Obchodzimy w szkole
œwiêta ukraiñskie, rosyjskie
i polskie - ¿ycie szkolne jest
wiêc ciekawsze i bardzo po-
znawcze. Zawsze na proœbê
rodziców dajê uczniom wolne,
gdy obchodz¹ œwiêta religijne.
To samo dotyczy nauczycieli.
Jest tylko jeden warunek-
nale¿y odpracowaæ dni w
wolne soboty, ferie i nie ma
przeszkód. Œwiêta religijne
nauczyciel powinien spêdzaæ
w rodzinnej atmosferze, w
domu z dala od zgie³ku szkol-
nego. Administracja nie staje
na drodze do wyjazdu w okre-
sie poprzedzaj¹cym œwiêta.

- Jak uczestnicz¹ ro-
dzice w ¿yciu szko³y?

- S¹ klasy, w których ro-
dzice s¹ bardzo zaanga¿o-
wani, np. w kl 2 „w” (klasa
polska) zakupili sprzêt au-
diowizualny, komputer,
dzieci maj¹ mo¿liwoœæ nauki
jêzyka polskiego nowoczes-
nymi metodami. Rodzice
uczniów klas 11 zawsze zo-
stawiaj¹ szkole podarunek,
w tym roku wymienili drzwi
wejœciowe do szko³y, a wczeœ-
niej zakupiono mikrofony
i wyposa¿ono pracowniê
techniczn¹. Wszyscy w tym
uczestnicz¹, zarówno rodzice
klas polskich jak i rosyjskich.

- S¹ daty wa¿ne dla
przedstawicieli pewnej
narodowoœci, œwiêta naro-
dowe, religijne. Czy w szkole
mówi siê o tym?

- Oczywiœcie. Uczniowie
klas prezentuj¹ innym ró¿ne

programy, wykonuj¹ odpo-
wiedni wystrój szko³y. Ponie-
wa¿ mamy w szkole ró¿ne
wyznania: moskiewski i ki-
jowski patriarchat, rzymskich
katolików, greko-katolick¹
Cerkiew, muzu³manów, przed-
stawicieli wyznania moj¿e-
szowego  i wiele innych (ate-
istów równie¿), nie zezwalam
na to, by w szkole odbywa³a
siê nauka religii jednego
wyznania, choæ by³y takie
proœby. W co przekszta³ci³aby
siê szko³a, gdybym pozwoli³a
przedstawicielom wszystkich
wyznañ na takie praktyki?
Gdybym pozwoli³a jednym,
musia³abym te¿ wpuœciæ
wszystkich innych. Nie prze-
szkadzamy uczniom w prak-
tykach religijnych poza szko³¹.
To, co odró¿nia nas od innych
szkó³, to wielonarodowoœæ –
27 nacji. Poza Ukraiñcami,
Polakami i Rosjanami  mamy,
np. Azerów, Gruzinów, Or-
mian, Osetyñczyków, Argen-
tyñczyków, Marokañczyków,
Turków, Wenezuelczyków…
Nie mamy ¿adnych konflik-
tów ani na tym tle, ani na tle
religijnym i uwa¿am to za
wielki sukces.

- Jak ocenia Pani zaan-
ga¿owanie polskich placó-
wek (konsulatu, fundacji,
organizacji) w dzia³ania na
rzecz klas polskich.

- Bardzo wysoko. Najtrud-
niejszy by³ pocz¹tek, brak
niemal wszystkiego, pytano
nas: „Co wam potrzeba?” I stop-
niowo uzupe³niano braki.
Dziœ dzieci maj¹ zapewnione
podrêczniki, mamy literaturê
dzieciêc¹ i metodyczn¹,
s³owniki, encyklopedie, p³yty
i kasety, mamy pracowniê
komputerow¹. Du¿o pomocy
przywo¿¹ ze sob¹ nauczy-
cielki, a dba o to CODN w
Warszawie, który kieruje do
nas kadrê.

- Jak wygl¹da wspó³praca
polsko-ukraiñska, z jakimi
miastami wspó³pracujecie?
Jak czêsto dzieci je¿d¿¹ do
Polski i dlaczego? Kto fi-
nansuje te wyjazdy?

- Samo miasto ma wielu
partnerów i my równie¿. Ka¿-
da delegacja z Polski odwiedza
nas: Opole, Gorzów Wlk.,
Rzeszów, Chrzanów, Brodnica,
Miêdzylesie, Warszawa i inne.
Jeœli nawet maj¹ innych
partnerów w mieœcie, odwie-
dzaj¹ te¿ nas.  A nam zale¿y
przede wszystkim na dosko-
naleniu samego jêzyka. Nie
osi¹gnie siê tego w sytuacji,
gdy dzieci tylko na lekcji pol-
skiego bêd¹ siê nim pos³u-
giwa³y. Niezbêdny jest pobyt
w Polsce, dodatkowo przecie¿
poznaje siê tradycje, kulturê,
historiê i geografiê Polski.
Nasze dzieci maj¹ polskie
korzenie a naszym obowi¹z-
kiem jest danie im szansy
obcowania z krajem ich

dziadków. Koszty wyjazdu
z regu³y ponosi strona polska.
Czêsto w³aœnie nauczycielki
z Polski staj¹ siê inicjator-
kami wspó³pracy. Nawet jeœli
koñcz¹ pracê u nas, zwi¹zki
pozostaj¹. Tak jest w przy-
padku Rzeszowa.

- Czy szko³a bierze udzia³
w projektach miêdzynaro-
dowych, z jakim efektem?

- Tak, staramy siê na
bie¿¹co sprawdzaæ projekty w
Internecie i wygrywamy granty.
Robi¹ to naturalnie nauczy-
ciele , pp. J. Tomczak i R. Klê-
czañska opracowa³y projekt
i wygra³y grant, tak dosz³o do
wspó³pracy z Brodnic¹. Bez-
poœrednio czuwa nad tym mój
zastêpca – J. Arseniewa.
Grant siê koñczy, a kontakty
pozostaj¹. Od 5 lat nasze
dzieci je¿d¿¹ do Gorzowa na
miêdzynarodowy konkurs
jêzyka angielskiego. S¹ tam
przedstawiciele ca³ego Za-
chodu, a z Ukrainy  tylko my.
Dzieci wracaj¹ z dyplomami,
nagrodami, ale nie to jest dla
nas najwa¿niejsze, liczy siê
przede wszystkim kontakt z
jêzykiem. Podobnie jest z
Brodnic¹. Poza tym pozostaj¹
trwa³e zwi¹zki przyjacielskie
miêdzy rodzinami polskimi
i ukraiñskimi. Wiem, ¿e s¹
przypadki zapraszania w ku-
my po obu  stronach. I pry-
watne ju¿ zaproszenia do
spêdzania urlopu w Polsce.

- Ile razy by³a pani w
Polsce w ramach wymiany?
Wra¿enia: rozczarowanie
czy zadowolenie?

- W ci¹gu oœmiu lat by³am
w Polsce trzy razy, dwa razy
w Rzeszowie i raz w Miêdzy-
lesiu. Zawsze by³am serdecz-
nie przyjmowana, a prowa-
dzone rozmowy by³y rzeczowe.
Nie ma mowy o rozczarowaniu.

- W klasach 1-4 ucznio-
wie maj¹ niemal wszystkie
lekcje po polsku. W star-
szych klasach zachowane
proporcje s¹ na niekorzyœæ
jêzyka polskiego. Czy my-
œla³a Pani o zmianie takiego
stanu rzeczy?

- By³oby idealnie, gdyby
mog³y uczyæ siê wszystkich
przedmiotów po polsku, ale
jest to nierealne. Nie dyspo-
nujemy specjalistami, którzy
mogliby uczyæ po polsku, np.
chemii, matematyki, techniki
czy informatyki. Z Polski
takiego fachowca nie przyœl¹,
bo nie ma dla niego pe³nego
etatu, a koszt pobytu wysoki.
Kto siê na to zgodzi?

- Jak reaguje rodzina na
fakt, ¿e du¿o czasu musi
Pani poœwiêciæ problemom
klas polskich (formalnoœci,
delegacje, wizyty, wymiana
itp.)?

- Tak siê szczêœliwie u³o-
¿y³o, ¿e odwiedzaj¹cy szko³ê
goœcie s¹ ju¿ naszymi przy-
jació³mi i przyjmowani s¹ w

moim  domu (p. W. Sojka,
p. R. Tymosz). M¹¿ ich zna
i syn równie¿. Zawsze mog¹
te¿ do³¹czyæ do szko³y na
spotkanie. Doskonale rozu-
miej¹ z³o¿onoœæ pracy dyrek-
tora takiej placówki, jak
nasza szko³a i mogê liczyæ na
ich wyrozumia³oœæ, a nawet
pomoc w niektórych spra-
wach.

- Nied³ugo matura. Czy
po ukoñczeniu szko³y ucz-
niowie utrzymuj¹ jakiœ
kontakt z by³¹ placówk¹,
w której spêdzili 11 lat i w
której dorastali?

- Czêsto goœcimy tu by³ych
uczniów i tych, którzy wyje-
chali bardzo daleko i tych,
którzy studiuj¹, np. w Polsce.
Przychodz¹, opowiadaj¹, jak
potoczy³y siê ich losy, jak im
idzie dalsza nauka. Nie
¿a³uj¹, ¿e tu siê uczyli, otrzy-
mali wiedzê, choæ przyznaj¹,
¿e czasami jest im ciê¿ko.

- Czy s¹ chwile, w któ-
rych ¿a³uje Pani podjêtej
wczeœniej decyzji o przy-
jêciu klas polskich?

- Nigdy. Gdy przysz³y do
nas dzieci, by³o ich 98, dziœ
jest 215. Lubiê, gdy na kory-
tarzu, w klasie witaj¹ mnie po
polsku. Lubiê dzieci i nie ma
dla mnie znaczenia ich naro-
dowoœæ, s¹ bardzo ró¿ne, bez-
poœrednie i szczere, nie tak
jak doroœli. Na pocz¹tku nie
zna³am jêzyka polskiego.
Teraz wszystko rozumiem,
choæ mam problemy z mówie-
niem. Rozumiemy siê z pol-
skimi nauczycielami i nie ma
konfliktów. Ciekawie te¿ wy-
gl¹daj¹ nasze rozmowy, ja
mówiê po ukraiñsku lub rosyj-
sku, one po polsku i wszystko
jest jasne, nie ma bariery
jêzykowej.

- Marzenia na przysz³oœæ?
- Nasza szko³a jest inter-

nacjonalna, ¿adnych podzia³ów.
Chcê, by klasy polskie by³y
obok rosyjskich, by razem
rozmawia³y, bo tylko tak
mo¿na siê poznaæ i zaakcep-
towaæ. By³ kiedyœ pomys³ , by
je rozdzieliæ, jestem prze-
ciwna i uœmiecham siê, gdy
widzê jak tworz¹ siê pary
polsko-rosyjskie,  a na kory-
tarzach s³ychaæ mieszankê
jêzykow¹. Dziœ ju¿ czêsto
zdarza siê, ¿e uczeñ klasy
rosyjskiej wita polskiego
nauczyciela w jego ojczystym
jêzyku.

- Jak spêdzi pani tego-
roczne wakacje?

- Jak zawsze w szkole,
trzeba dopilnowaæ  remontów,
napraw. Co roku coœ robimy,
s¹ to z regu³y prace, których
nie mo¿na wykonywaæ, gdy
s¹ dzieci. Mo¿e uda mi siê
gdzieœ wyjechaæ na tydzieñ?
Jeszcze o tym nie myœla³am.

- Dziêkujê za rozmowê.

O PRZYJĘCIU DO NASZEJ SZKOŁY KLAS POLSKICH”
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Z Paw³em ¯ebrowskim –
znanym ukraiñskim polity-
kiem, pos³em ukraiñskiego
Parlamentu, Polakiem z po-
chodzenia i kandydatem na
Honorowego Konsula Polski
w ¯ytomierzu rozmawia³
Marcin Romer.

- Panie poœle, jest Pan
jednym z bardziej znanych
ukraiñskich polityków. Jed-
noczeœnie ma Pan kontakty
z Polsk¹ i szeroko rozumian¹
„polskoœci¹” na ró¿nych
p³aszczyznach. Jest Pan te¿
kandydatem na stanowisko
Konsula Honorowego RP w
¯ytomierzu. Sk¹d w Pana
dzia³alnoœci tak wiele
miejsca zajmuj¹ sprawy
polskie ?

- Jestem z pochodzenia
Polakiem. Moja rodzina od
wieków osiad³a na  ̄ ytomier-
szczyŸnie. Moi rodzice byli
Polakami, tak mieli wypisane
w dokumentach. W mojej
rodzinie zawsze by³o silne
poczucie przynale¿noœci na-
rodowej. Kiedyœ memu tacie
nie pozwalano o¿eniæ siê z
moj¹ mam¹, bo jej ojciec
pochodzi³ z ma³¿eñstwa
polsko-ukraiñskiego. By³o to
w latach czterdziestych
ubieg³ego wieku. Jesteœmy
obywatelami Ukrainy, nie
zapominamy jednak o swych
korzeniach.

Jestem praktykuj¹cym
katolikiem i chodzê do koœ-
cio³a. Wraz z moja siostr¹,
w Ró¿ynie, sk¹d pochodzimy,
faktycznie odbudowaliœmy
koœció³ rzymskokatolicki.
Komuniœci urz¹dzili tam
przedsiêbiorstwo remontowe
i remontowali samochody.
Obecnie w koœciele jest ju¿
odprawiana Msza œwiêta.
Wspó³pracujemy z klaszto-
rem karmelitów bosych. W
2005 r. przekazaliœmy temu
klasztorowi jego dawne po-

mieszczenia, gdzie póŸniej
mieœci³a siê komisja wojskowa.

Wczeœniej dobrze wspó³-
pracowaliœmy z radnymi i
pos³ami z Polski. W 2002 r.
startowa³em w wyborach w
Berdyczowskim okrêgu wy-
borczym, do którego nale¿a³y
cztery powiaty i Berdyczów.
Tam jest bardzo wiele towa-
rzystw polskich. Niestety, na
¯ytomierszczyŸnie towarzystwa
polskie konkuruj¹ ze sob¹, co
jest ogromnym problemem.
Próbowa³em jakoœ tych Pola-
ków pogodziæ, jednak zrozu-
mia³em, ¿e to niemo¿liwe.
Wówczas powiedzia³em:
„Dzia³ajcie, jak dzia³acie”.

Na ¯ytomierszczyŸnie jest
sporo osób, które mówi¹ o
sobie, ¿e s¹ Polakami lub
Ukraiñcami polskiego pocho-
dzenia. To blisko 140 tys. z

1 miliona 100 tys. ludnoœci.
Obecnie odnawianych jest
sporo œwi¹tyñ. Przyje¿d¿ali do
nas pos³owie na Sejm RP,
organizowaliœmy Dni Kultury
Polskiej.

- Kierunek Pañskiej dzia-
³alnoœci politycznej zawsze
by³ proeuropejski. By³ Pan
zawsze za tym, ¿eby Ukra-
ina by³a zwi¹zana ze struk-
turami europejskimi. Proszê
o parê s³ów na ten temat.

- Niew¹tpliwie, Ukraina
jest pañstwem europejskim
i powinna byæ w zjednoczonej
Europie. Niestety, problem
le¿y w samych Ukraiñcach.
Ukraina nie jest pañstwem
jednolitym. Czêœæ zachodnia
i centralna zdecydowanie
potwierdzaj¹ „europejski
wybór” Ukrainy. Wschód

i po³udnie, mimo wszystko,
ci¹¿¹ ku Rosji. Taki podzia³,
oczywiœcie, nie sprzyja temu,
¿eby Ukraiñcy ju¿ dziœ
wspierali wejœcie Ukrainy do
NATO i UE. W parlamencie
zawsze g³osowa³em za wszyst-
kimi dzia³aniami, ukierunko-
wanymi na zbli¿enie Ukrainy
z Europ¹ oraz jej udzia³ w
instytucjach europejskich,
euroatlantyckich. Uwa¿am,
¿e Ukraina mo¿e i powinna
zostaæ liderem regionalnym.
Ostatnio odby³o siê podpisanie
deklaracji o „Partnerstwie
Wschodnim”. Wœród pañstw,
które w nim uczestnicz¹,
Ukraina jest zdecydowanym
liderem. Wszyscy Ukraiñcy
powinni uzmys³owiæ sobie, ¿e
s¹ narodem europejskim.
Utworzenie nowej si³y poli-
tycznej - partii politycznej

„Ukraiñska Platforma”, jakiej
jestem za³o¿ycielem i przewod-
nicz¹cym, s³u¿y temu, ¿ebyœmy
nie czekali, a¿ nas dok¹dkol-
wiek zaprosz¹. Powinniœmy
sami zacz¹æ rozbudowywaæ
Ukrainê, która ma ogromny
potencja³. Brak nam porz¹dku.

W Polsce ka¿dy pose³ jest
najpierw Polakiem, a dopiero
potem – cz³onkiem Platformy
Obywatelskiej czy socjalist¹.
Bardzo chcia³bym, ¿eby i na
Ukrainie pose³ by³ najpierw
Ukraiñcem, a potem nale¿a³
do jakiejœ partii. Obecnie
jesteœmy za demokratycznym
rozwojem Ukrainy, nale¿ymy
do umiarkowanych si³ poli-
tycznych. Jest sporo partii
nacjonalistycznych, które
jedynie szkodz¹ niejednolitej
Ukrainie i ca³ej idei ukraiñ-
skiej. Ten, kto dziœ krzyczy:
„Bij Kacapów i ¯ydów”, jutro
krzyknie „Bij Lachów!” Wie
pan, dlaczego w Japonii nie
ma antysemityzmu? Dlatego,
¿e Japoñczycy nie uwa¿aj¹
siê za g³upszych od ¯ydów.
„Bij kogoœ!” – to nie jest nasza
filozofia. Powinniœmy sobie
uzmys³owiæ, ¿e jesteœmy sa-
mowystarczalni, mo¿emy
doœæ du¿o zrobiæ sami na
w³asnym podwórku. Nie
trzeba jeŸdziæ i pracowaæ na

kogoœ – mamy tu du¿o pracy.
Powinniœmy zaprowadziæ
porz¹dek i ³ad w pañstwie.
Utworzenie si³y politycznej
„Ukraiñska Platforma” jest
ukierunkowane na konsoli-
dacjê spo³eczeñstwa ukraiñ-
skiego. Mamy obywateli,
pos³uguj¹cych siê jêzykiem
rosyjskim, ale s¹ oni wielkimi
patriotami Ukrainy. To samo
dotyczy osób, mówi¹cych po
polsku. Trzeba, ¿eby jêzyk
ukraiñski by³ w naszym kraju
wiod¹cy i bez przeszkód roz-
wija³a siê kultura ukraiñska.
Musimy spojrzeæ, co mamy
w sercu, w g³owie, w duszy.
Od tego w du¿ej mierze zale¿y,
jaka bêdzie Ukraina. Kiedy
tworzymy tê si³ê polityczn¹,
mówimy, ¿e oczekiwania na
dobrodziejstwa od dobrego
cara siê skoñczy³y.

W roku 2004 zbyt wysoko
podniesiono poprzeczkê
oczekiwañ: „Ot, wybierzemy
Juszczenkê na prezydenta
i zostaniemy Europejczykami
o dochodach europejskich.
Nie trzeba bêdzie nam za-
miataæ podwórka i sprz¹taæ

klatki schodowej”. Nie jest to
tak, mamy sobie uzmys³owiæ,
¿e tylko od nas zale¿y, w ja-
kim kraju bêdziemy mieszkali.
To jest praca dla ca³ego spo-
³eczeñstwa, zaœ akcentowanie
takich spraw jest kluczowym
aspektem dzia³alnoœci partii
„Ukraiñska Platforma”.

- Œrodowiska polskie
¯ytomierszczyzny popar³y
Pana kandydaturê na Kon-
sula Honorowego Polski w
¯ytomierzu. Czy by³y ju¿
prowadzone rozmowy na
ten temat z przedstawi-
cielami pañstwa polskiego?

- Nie by³o jeszcze takich
rozmów. Ze strony ukraiñ-

skiej zgody na to udzieli³o
merostwo w ¯ytomierzu,
administracja obwodowa.
Aktualnie dokumenty zosta³y
skierowane do MSZ Polski.
Jasne, ¿e dla mnie by³yby to
dodatkowe obowi¹zki. ¯yto-
mierszczyzna jest interesuj¹ca,
miêdzy innymi dlatego, ¿e
mieszka³o i mieszka tu wielu
Polaków, nigdy nie by³o tu
konfliktów miêdzy Polakami
i Ukraiñcami. Na Wo³yniu
by³o inaczej, we Lwowie –
równie¿. Na ¯ytomiersz-
czyŸnie Polacy i Ukraiñcy
zawsze ¿yli w pokoju, jak
dobrzy s¹siedzi. Oczywiœcie,
¿e dziêki swemu stanowisku
chcia³bym sprawiæ, i¿by
stosunki miêdzy Polakami
¯ytomierszczyzna siê zmie-
ni³y, wysz³y na inny poziom.
Na razie decyzjê o otwarciu
Konsulatu Honorowego RP w
¯ytomierzu musi podj¹æ
polski MSZ. Kiedy ta decyzja
nadejdzie, bêdziemy praco-
wali. Zyska na tym Polska
i ¯ytomierszczyzna.

Ukraiński „Brzeziński”?
W INTERESIE UKRAINY, ŻYTOMIERSZCZYZNY I POLSKI

Pawe³ ¯ebrowski

Ten, kto dziœ krzyczy: „Bij Kacapów
i ̄ ydów”, jutro krzyknie „Bij Lachów!”...
„Bij kogoœ!” – to nie jest nasza filozofia.

W roku 2004 zbyt wysoko podnie-
siono poprzeczkê oczekiwañ: „Ot,
wybierzemy Juszczenkê na prezy-
denta i zostaniemy Europejczykami
o dochodach europejskich. Nie trzeba
bêdzie nam zamiataæ podwórka
i sprz¹taæ klatki schodowej”. Nie jest
to tak, mamy sobie uzmys³owiæ, ¿e
tylko od nas zale¿y, w jakim kraju
bêdziemy mieszkali.

Jestem z pocho-
dzenia Polakiem.
Moja rodzina od
wieków osiad³a
na  ¯ytomiersz-
czyŸnie. Moi
rodzice byli
Polakami, tak
mieli wypisane
w dokumentach.

Pawe³ ¯ebrowski (Павло
Жебрівський) urodzi³ siê w
roku 1962 w powiecie Ró¿yn
na ¯ytomierszczyŸnie.

Z wykszta³cenia prawnik.
W latach dziewiêædziesi¹tych
by³ przedsiêbiorc¹, prowadzi³
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i pe³-
ni³ funkcje kierownicze w
wielu firmach. Prowadzi³ te¿
szerok¹ dzia³alnoœæ polityczn¹.

By³ m.in. zastêpc¹ przewod-
nicz¹cego partii „Solidarnoœæ”.

Pose³ do ukraiñskiego par-
lamentu (Werhownej Rady
Ukrainy) czwartej (od 2002
roku), pi¹tej i szóstej kaden-
cji, z ramienia partii „Nasza
Ukraina”. W parlamencie
cz³onek komisji bud¿etowej.
Do niedawna cz³onek prezy-
dium Rady Naczelnej partii
„Nasza Ukraina – Ludowa
Samoobrona”.

Na pocz¹tku bie¿¹cego
roku og³osi³ o wyst¹pieniu
z szeregów partii i rozpocz¹³
tworzenie nowej - pod nazw¹
„Ukraiñska Platforma”.

„Nasze pierwsze zadanie,
to przygotowanie siê do startu
w wyborach samorz¹dowych,
które odbêd¹ siê w marcu 2010 r.
Nie zamierzamy nikogo kryty-
kowaæ ani te¿ przy³¹czaæ siê
do jakiejœ innej si³y. Chcemy
zjednoczyæ ludzi myœl¹cych
pragmatycznie. Tworzymy nasz¹
partiê w warunkach wielkiego
rozczarowania spo³eczeñstwa
ukraiñskiego i pe³nej niewiary
do elit politycznych. Chcieli-
byœmy doprowadziæ do wiêkszej
liberalizacji w dziedzinie gos-
podarki. Bêdziemy te¿ wystê-
powaæ za przyspieszeniem
procesu budowy spo³eczeñstwa
obywatelskiego na Ukrainie
poprzez wp³yw jej obywateli
na struktury w³adzy i poli-
tykê” – powiedzia³ Pawe³
¯ebrowski na konferencji pra-
sowej w Iwano-Frankiwsku
(d. Stanis³awowie).

Pawe³ ¯ebrowski jest ¿o-
naty, ¿ona Walentyna jest
ekonomist¹, ma dwoje dzieci
- Annê i Jana.
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Miasteczko Ró¿yn po³o-
¿one jest na po³udniu ¯yto-
mierszczyzny. Swoj¹ nazwê
zawdziêcza nazwisku rodziny
jego za³o¿ycieli – starszej
wo³yñskiej szlachty Ró¿yñ-
skich. W roku 1809 hrabia
Józef Kalinowski wraz z ma³-
¿onk¹ Emili¹ „na chwa³ê
Panu Bogu i dla ratowania
ludu katolickiego” zbudowa³
koœció³ w Ró¿ynie. W czasach
Zwi¹zku Sowieckiego w la-
tach trzydziestych w³adze
komunistyczne zabroni³y na-
bo¿eñstw w koœciele, ksiê¿y
zaœ przeœladowano i represjo-
nowano. Koœció³ zosta³ odeb-
rany wiernym, kopu³a zrujno-
wana. Przez wiele lat Sowieci
wykorzystywali budynek
koœcio³a dla ró¿nych potrzeb:
jako magazyn, wiêzienie,
warsztat naprawy autobu-
sów. W sierpniu 1991 roku
nast¹pi³ krach Zwi¹zku
Sowieckiego i Ukraina uzy-
ska³a Niepodleg³oœæ. Nast¹-
pi³o odrodzenie Koœcio³a
Katolickiego na Ukrainie, w
tym te¿ w Ró¿ynie. W marcu
1992 roku zosta³a zareje-
strowana odrodzona parafia
katolicka w Ró¿ynie, po-
twierdzi³ to swoim dekretem
ks. biskup Jan Purwiñski.
Zrujnowany koœció³ zwró-
cony zosta³ wspólnocie ka-
tolickiej. Odbudowa koœcio³a
– to sprawa bardzo trudna,
zawsze istnieje wiele prze-
szkód biurokratycznych,
finansowych i innych. Jako
pierwsi dzie³o odrodzenia
koœcio³a rozpoczêli ksiê¿a:
ks. Ambro¿y Mickiewicz, ks.
Albert Galecki, ks. Roman
Kopacz.

W listopadzie 1999 roku
do Ró¿yna przybyli ojcowie
paulini z Jasnej Góry – o. Grze-
gorz Ciesielski, o. Marek Smeja
i br. Wojciech. Ojciec Grze-
gorz, dziêki pomocy ówczes-
nego ojca genera³a zakonu
Paulinów Stanis³awa Turka
zatroszczy³ siê o odbudowê
kopu³y i zniszczonego dachu
œwi¹tyni m.in. funduj¹c blachê
miedzian¹ na pokrycie za-
bytku, przywo¿¹c j¹ z Polski.

Trwa³y prace budowlane,
parafia wrasta³a w ¿ycie
duchowe miasteczka. Wa¿n¹
sprawê remontu podj¹³ w
paŸdzierniku 2005 roku
o. Alojzy Kosobucki. Jemu
zawdziêczamy doprowadze-
nie do tej donios³ej uroczys-
toœci. Wierni koœcio³a zawsze
w swoich modlitwach prosili
Pana Boga o odrodzenie Do-
mu Bo¿ego w Ró¿ynie. I to jest
prawdziwy cud – wielka ra-

doœæ, ¿e Pan Bóg pos³a³ naszej
parafii i naszemu miasteczku
takich Dobroczyñców i Ofia-
rodawców, jak rodzina ¯eb-
rowskich. Przez kilka lat pani
Feliksa ¯ebrowska (czule
przez wszystkich zwana –
„pani Filia”) i Pawe³ ¯eb-
rowski hojnie finansowali
prace budowlano-renowacyjne.
W  2008 roku p. Filia ¯eb-
rowska ofiarowa³a ok. 500
tys. grywien (250 tys. z³) na
odbudowê koœcio³a pw.
Bo¿ego Cia³a w Ró¿ynie. To
jeden z pierwszych koœcio³ów
na Ukrainie, odnawiany w
naszych czasach w zdecydo-
wanej mierze kosztem jednej
rodziny. Ca³a nasza parafia

jest bardzo wdziêczna rodzi-
nie ̄ ebrowskich za ich ofiarê
oraz wielu innym osobom
i instytucjom w Polsce, tu-
dzie¿ Polakom zza granicy za
w³¹czenie sie w dzie³o odbudowy
naszej œwi¹tyni. Wœród Dob-
rodziejów i Ofiarodawców w
szczególny sposób nale¿y wy-
mieniæ – Zarz¹d Generalny
Zakonu Ojców Paulinów na
czele z O. Genera³em Izydo-
rem Matuszewskim, prof.
Andrzeja Stelmachowskiego,
prof. Ryszarda Brykowskiego
oraz Zarz¹d G³ówny Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” z
Warszawy, które pokry³o koszty
wykonania metalowych drzwi
wejœciowych do koœcio³a. Dziê-
kujemy Ks. Józefowi Kubic-
kiemu z Zespo³u Pomocy
Katolikom na Wschodzie przy
KEP za dofinansowanie piêk-
nego tabernakulum, panu
architektowi Wies³awowi

¯urawskiemu i wielu innym,
których nie sposób wymieniæ.

W dniu 11 paŸdziernika
2008 roku konsekracji odno-
wionej œwi¹tyni dokona³ ks.
bp ordynariusz diecezji ki-
jowsko-¿ytomierskiej Jan
Purwiñski. Delegatami Zako-
nu Paulinów byli: admini-
strator generalny o. Jan Bed-
narz, o. Ryszard Bortkiewicz,
o. Tadeusz Bednarski oraz br.

Jozef Tryniecki. Z miejscowych
klasztorów przybyli: z Browar
– o. Grzegorz Ciesielski, z Ka-
mieñca Podolskiego – o. Jan
Stankiewicz, z Mariupola -
o. Walery Jakubczyk. Przybyli
ksiê¿a z ró¿nych miast,
wiosek. Siostry Kanosjanki
z Winnicy, które pracuj¹ w
naszej parafii, Marianki z Kozia-
tynia, Jozefitki, Benedyk-
tynki, Urszulanki. G³ównymi
goœæmi byli nasi sponsorzy p.
Filia ¯ebrowska, jej brat Pa-
we³ ¯ebrowski, ich matka
Janina ¯ebrowska oraz ro-
dzina. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³ nas Konsul Gene-
ralny Rzeczpospolitej Polskiej
w £ucku Tomasz Janik, mer
Ró¿yna Witali ̄ arski. Koœció³
wype³nili wierni z Ró¿yna i Za-
rudyniec oraz okolicznych
wiosek, a tak¿e przybyli goœcie.
Atmosfera œwiêta by³a ra-
dosna i podnios³a. „Otwórzcie

drzwi Chrystusowi” – brzmia³a
pieœñ wdziêcznoœci i zachêty.
Wspólna modlitwa ³¹czy³a
oko³o 500 wiernych. Ks. bp
Jan Purwiñski rozpocz¹³
obrzêd konsekracji o³tarza i
œcian koœcio³a s³owami:
,,Ka¿dy, kto bêdzie przycho-
dzi³ do œwi¹tyni, bêdzie na
drodze ocalenia i bêdzie mia³
³askê Bo¿¹. Nasze drogie
œwi¹tynie niech nie tylko zdo-
bi¹ nasze miasta i wioski, lecz
niech bêd¹ Ÿród³ami ducho-
woœci, gdzie ludzie otrzymuj¹
b³ogos³awieñstwo i ³askê, by
czyniæ dobro w ziemskim

przekona³a wszystkich, i¿
historyczna sprawiedliwoœæ
domaga siê tego, by, choæ nie-
liczni i rozproszeni, Polacy-
katolicy mieli swoje miejsce
na spotkania i modlitwy”.
Ciep³e s³owa zachêty do trwa-
nia w wiernoœci tradycji wierze
i kulturze przodków skiero-
wa³ obecny na uroczystoœci
Konsul Generalny Rzeczpos-
politej w £ucku Tomasz
Janik.

Z wyrazami szacunku
Artur Cupcura –

parafianin z Ró¿yna

Listy
Mecenasi kresowego dziedzictwa
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Koœció³ zosta³ odebrany wiernym,
kopu³a zrujnowana. Przez wiele lat
Sowieci wykorzystywali budynek
koœcio³a dla ró¿nych potrzeb; jako
magazyn, wiêzienie, warsztat
naprawy autobusów.
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Serdecznie dziêkujemy: p. Paw³owi
i p. Filii, ich mamie Janinie oraz ca³ej
rodzinie ¯ebrowskich. Pañstwo
¯ebrowscy s¹ wielkimi Dobrodziejami
naszego koœcio³a. Ich ofiarnoœæ jest
iœcie  pionierska na skalê obecnych
stosunków panuj¹cych na Ukrainie.
Prawie siê nie zdarza, by jedna
rodzina tak dlugo, wytrwale i konsek-
wentnie (od 2000 roku) wspiera³a
materia³ami i pieniêdzmi odbudowê
koœcio³a.

Ró¿yn na starej pocztówce

Ty, który jesteœ Darem

Nieba

Ty, który nasze wnêtrza

znasz

I wiesz, co komu z nas

potrzeba

Pociechê, pomoc zawsze

dasz.

Poszumem wiatru tchnij

w nasz¹ nicoœæ,

Oœwieæ nasz ziemski py³.

Gdzie chcesz i kêdy

rozniecaj mi³oœæ,

By ka¿dy z nas ni¹ ¿y³.

Rozlej Twe siedmiorakie

dary

Na ludzki padó³

pe³en wad,

By na codzienny ziemny,

szary

Nasz trud Twój Boski

promieñ pad³.

Pocieszycielu, oœwiecaj

wnêtrza

Twym œwiat³em,

pe³ni¹ ³ask,

Pod przewodnictwem

Twym do zwyciêstwa

ProwadŸ ka¿dego z nas.

Stanis³awa Nowosad

Veni!
Na melodię „Czekam

na Ciebie, Dobry Boże”

Koœció³ w Ró¿ynie, stan 2004 r. Dziœ wyg³¹da znacznie lepiej

¿yciu”. Proboszcz ró¿yñskiej
parafii o. Alojzy Kosobucki w
swoim podziêkowaniu zazna-
czy³: ,,Dzisiaj ten koœció³ sta³
siê Domem Bo¿ym. Dlatego
dziêkujemy Panu Bogu i tym,
którzy wierzyli i robili wszyst-
ko po ludzku mo¿liwe dla
odrodzenia i poœwiêcenia œwi¹-
tyni. Serdecznie dziêkujemy:

p. Paw³owi i p. Filii, ich mamie
Janinie oraz ca³ej rodzinie
¯ebrowskich. Pañstwo ¯eb-
rowscy s¹ wielkimi Dobro-
dziejami naszego koœcio³a.
Ich ofiarnoœæ iœcie  jest pio-
nierska na skalê obecnych
stosunków, panuj¹cych na
Ukrainie. Prawie siê nie zda-
rza, by jedna rodzina tak
dlugo, wytrwale i konsek-
wentnie (od 2000 roku)
wspiera³a materia³ami i pie-
niêdzmi odbudowê koœcio³a.
D³ugi czas odnawiania koœ-
cio³a poprzedzony i nazna-
czony by³ tak¿e wielk¹ mod-
litw¹ i wysi³kami, zmierzaj¹cymi
w kierunku odzyskiwania
œwi¹tyni przez prawie dzie-
wiêædziesiêcioletni¹ p. Reginê
Gruszczyñsk¹, która wrêcz
wyrwa³a zdewastowany koœ-
ció³ z pazurów ówczesnych
„gospodarzy”. Pe³na determi-
nacji, ale i m¹drego spokoju
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21 marca w ¯ytomierzu
mia³y miejsce uroczystoœci
z okazji 20-lecia dzia³alnoœci
¯ytomierskiego Obwodo-
wego Zwi¹zku Polaków na
Ukrainie. Uroczystoœci roz-
poczê³y siê Msz¹ Œwiêt¹ w
miejscowej katedrze. Dziêk-
czynnej Mszy œw. przewod-
niczy³ kanclerz kurii ¿yto-
miersko-kijowskiej ks. pro-
boszcz Józef Lipiecki, obecny
by³ równie¿ ks. dk. dr Jacek
Jan Paw³owicz.

Od czasu swego powstania
¯OZPU aktywnie wspó³pracuje
z Koœcio³em rzymskokato-
lickim w sprawach odrodzenia
polskoœci, upowszechnienia
wiary i zwrotu œwi¹tyñ para-
fianom. Dobitnie potwierdza
to równie¿ fakt, i¿ po II Kong-
resie Polaków Ukrainy do Za-
rz¹du G³ównego Zwi¹zku
Polaków na Ukrainie zosta³
wybrany ks. bp ordynariusz
diecezji kijowsko-¿ytomierskiej
Jan Purwiñski. W okolicznoœ-
ciowy przes³aniu do zgroma-
dzonych na uroczystoœciach
Jego Ekscelencja wspomnia³
o trudnych pocz¹tkowych la-
tach 90. i o wspólnej pracy:
„Przez dwie kadencje by³em
cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
i w dalszym ci¹gu czujê siê
z nim w pewnym stopniu
zwi¹zany” oraz z³o¿y³ najser-
deczniejsze ¿yczenia, aby
dzia³alnoœæ Zwi¹zku Polaków
na Ukrainie w dalszym ci¹gu
opieraj¹c siê o zasady moralne
Koœcio³a katolickiego, przy-
czyni³a siê do rozwijania i pro-
pagowania kultury i tradycji
religijno-patriotycznych na-
rodu polskiego. Hierarcha
udzieli³ uczestnikom obchodów
pasterskiego b³ogos³awieñstwa.

W uroczystoœciach wzi¹³
udzia³ Konsul Generalny Rze-
czypospolitej Polskiej w £ucku
Tomasz Janik. Obecni byli
tak¿e przedstawiciele regio-
nalnych oœrodków ¯ytomier-
skiego Obwodowego Zwi¹zku
Polaków na Ukrainie, miejsco-
wych mediów oraz Programu
3 TV Polonia Wroc³aw na
czele z pani¹ redaktor Gra-
¿yn¹ Or³owsk¹-Sondej.

Po zakoñczonej Mszy œw.
uczestnicy uroczystoœci udali
siê na cmentarz „Dru¿by”,
gdzie spoczywa pierwszy
Prezes ̄ ytomierskiego Obwo-
dowego Zwi¹zku Polaków na
Ukrainie – poeta, dziennikarz
i dzia³acz spo³eczny - Walenty
Grabowski. W ho³dzie dla
Jego osoby i dzia³alnoœci na
mogile z³o¿ono kwiaty.

Pod honorowym patronatem
Konsulatu Generalnego Rze-
czypospolitej Polskiej w £ucku
w gmachu obwodowej admi-
nistracji pañstwowej w ¯yto-
mierzu odby³a siê konferencja
naukowo-praktyczna „Udzia³
¯ytomierskiego Obwodowego
Zwi¹zku Polaków na Ukrainie
w odrodzenu ruchu polonijnego
na ¯ytomierszczyznie w la-
tach 1989-2009”.

Uczestników konferencji
powitali: Prezes ¯ytomier-
skiego Obwodowego Zwi¹zku
Polaków na Ukrainie Wiktoria
Laskowska-Szczur, Konsul
Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej w £ucku Tomasz
Janik, Sekretarz ¯ytomier-
skiej Rady Miejskiej Anatol
Kaleñski, Zastêpca Burmistrza
Berdyczowa Iwan Demuœ,
Prezes Zwi¹zku Polaków na
Ukrainie Stanis³aw Kostecki.
Naczelnik Urzêdu d.s. polityki
wewnêtrznej i ³¹cznoœci ze
spo³ecznoœci¹ obwodowej ad-
ministracji pañstwowej Miko-
³aj Siurawczyk z³o¿y³ ¿ycze-
nia. W imieniu przewodni-
cz¹cego ¯ytomierskiej Rady
Obwodowej pana W. Francuza
wrêczy³ dyplom uznania za
wieloletni¹ dzia³alnoœæ na
rzecz odrodzenia kultury pol-
skiej i edukacji. Otrzyma³a go
prezes ¯OZPU Wiktoria Las-
kowska-Szczur.

Z okazji jubileuszowych
obchodów swoje listy gratula-
cyjne nades³ali: Ambasador
RP na Ukrainie Jacek Klucz-
kowski, Prezes Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” Ma-
ciej P³a¿yñski, Prezes Fun-
dacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” Jerzy Marek
Nowakowski, Konsul Gene-
ralny RP we Lwowie Grzegorz
Opaliñski oraz Konsul Gene-

ralny RP w Charkowie Grze-
gorz Seroczyñski.

Konferencja mia³a za za-
danie pokazanie ró¿norod-
noœci dzia³añ podejmowa-
nych przez ¯OZPU w minio-
nych dwudziestu latach dla
odrodzenia jêzyka, tradycji
i kultury polskiej na ¯yto-
mierszczyznie. Osi¹gniêcia
w tych dziedzinach zilustrowa³a
zebranym relacja filmowa
„20 lat w s³u¿bie Polakom na
¯ytomierszczyznie”. Autorem
filmu jest Olga Kolesowa,
redaktor polskojêzycznej au-
dycji telewizyjnej „S³owo
Polskie”.

W swoich wyst¹pieniach
referuj¹cy podjêli próbê prze-
analizowania rozmaitych
aspektów dzia³alnoœci ¯yto-
mierskiego Obwodowego
Zwi¹zku Polaków na Ukrainie
w latach 1989-2009. Jako
pierwsza wyst¹pi³a Elwira
Gilewicz (w latach 2004-2006
pe³ni³a obowi¹zki kierownika
¯OZPU). Skupi³a siê ona na
problemach, jakie istnia³y na
pocz¹tku kszta³towania siê
¯OZPU i póŸniejszej dzia³al-
noœci Zwi¹zku. Dr Wiktoria
Zagórska-Antoniuk przea-
nalizowa³a  dzia³alnoœæ orga-
nizacji polonijnych w œwietle
akt prawnych. Ks. dr Jacek
Jan Paw³owicz podkeœli³ rolê
Koœcio³a katolickiego w pie-

lêgnowaniu polskoœci na
dawnych Kresach Wschod-
nich Rzeczypospolitej. Wik-
toria Wachowska omówi³a
dzia³alnoœæ oœwiatow¹ ¯yto-
mierskiego Obwodowego
Zwi¹zku Polaków na Ukra-
inie. Dr W³ódzimierz Jerszow
ukaza³ dzia³alnoœæ ¯OZPU
w œwietle promocji twórczoœci
naukowej i translatorskiej.
Dr Irena Kopoæ podzieli³a siê
uwagami na temat udzia³u
Polaków w rozwoju kultury
¯ytomierszczyzny w ostatnim
dwudziestoleciu. Swiet³ana
Greœ mówi³a o rozwoju ruchu
m³odzie¿owego w ramach
¯OZPU. Larysa Wermiñska
opowiedzia³a o Polakach Ber-
dyczowa i ich 20 latach w ru-
chu polonijnym. Franciszek
Pop³awski nawi¹za³ do wspó³-
pracy ¯OZPU i FOPnU.

Na zakoñczenie tej czêœci
konferencji Prezes ¯ytomier-
skiego Obwodowego Zwi¹zku
Polaków na Ukrainie Wiktoria
Laskowska-Szczur og³osi³a
werdykt jurorów Ogólno-
ukraiñskiego Konkursu Lite-
rackiego imienia Walentego
Grabowskiego, w którym
wziê³o udzia³ 16 uczestników.
Nades³ali 21 prac. W osobnym
referacie pani Prezes zaak-
centowa³a  obecne problemy
i perspektywy dzia³alnoœci
¯OZPU.

Uczestnicz¹cy w konferen-
cji naukowcy, dzia³acze,
cz³onkowie  ¯ytomierskiego
Obwodowego Zwi¹zku Pola-
ków na Ukrainie omówili
kilka wa¿nych i aktualnych
kwestii, a mianowicie: usu-
niêcie z ramówki TV audycji
telewizyjnej „S³owo Polskie”
w ¿ytomierskiej obwodowej
telewizji pañstwowej (uczest-
nicy konferencji wystosowali
odpowiednie pismo do Prezy-
denta Ukrainy Wiktora Jusz-
czenki). Og³oszono propozycjê
dot. wpisania do miejskiego
rejestru miejsc pamiêci tab-
licy pami¹tkowej, poœwiêconej
Walentemu Grabowskiemu
na budynku, w którym miesz-
ka³. Mówiono o koniecznoœci
za³o¿enia w ¯ytomierzu
szko³y z polskim jêzykiem
nauczania, o wspó³dzia³aniu
z organami w³adzy wyko-
nawczej.

Wa¿nym pok³osiem konfe-
rencji s¹ praktyczne postulaty
pod adresem dzia³aczy
¯OZPU i kierowników zes-
po³ów amatorskich w sprawie
zbierania i fachowego zabez-
pieczania wszelakiej doku-
mentacji, ukazuj¹cej ich
dzia³alnoœæ. W koñcowym
wyst¹pieniu Prezes ̄ ytomier-
skiego Obwodowego Zwi¹zku
Polaków na Ukrainie Wiktoria
Laskowska-Szczur skiero-
wa³a s³owa wdziêcznoœci za
dwudziestoletni wysi³ek i pracê,
pomoc i ofiarnoœæ do wszyst-
kich, którzy wspieraj¹ dzia³al-
noœæ ̄ OZPU i s³u¿y oparciem
w trudnych chwilach.

SPOTKALI SIĘ W ŻYTOMIERZU

Na cmentarzu

Podczas konferencji

Omówiono wa¿ne dla ¿ytomierskiej spo³ecz-
noœci polskiej problemy – w tym sprawê
usuniêcie z ramówki TV audycji telewizyjnej
„S³owo Polskie” w ¿ytomierskiej obwodowej
telewizji pañstwowej. W tej sprawie uczestnicy
konferencji wystosowali pismo do Prezydenta
Ukrainy Wiktora Juszczenki. Mówiono
o koniecznoœci za³o¿enia w ¯ytomierzu
szko³y z polskim jêzykiem nauczania, o wspó³-
dzia³aniu z organami miejscowej w³adzy.
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W ŻYTOMIERZU
MAMY
NOWĄ
AUDYCJĘ TV

4 maj¹ 2009 roku o 18.30
na TRK „Sojuz-TV” ukaza³a siê
nowa audycja w jêzyku
polskim „Polacy ¯ytomier-
szczyzny”. Inicjatorem stwo-
rzenia programu jest ¯yto-
mierski Obwodowy Zwi¹zek
Polaków na Ukrainie (prezes
Wiktoria Laskowska-Szczur),
przy wsparciu Dyrektora TRK
„Sojuz-TV”  p. Olega Babkina.
Autorem programu jest p. Ol-
ga Kolesowa. Pierwsza emisja
w nowym eterze  by³a znamien-
na: wyœwietlono film „20 lat
na s³u¿bie Polakom na ¯yto-
mierszczyŸnie” o dzia³alnoœci
¯ytomierskiego Obwodowego
Zwi¹zku Polaków na Ukra-
inie. Audycja stanowi konty-
nuacjê  polskojêzycznej au-
dycji „S³owo Polskie”, która
ukazywa³a siê na antenie jako
autorska od 16 lat dziêki spo-
³ecznej pracy redaktor Elwiry
Gilewicz i Olgi Kolesowej.
By³a ona pierwsz¹ i jedyn¹
sta³¹ polskojêzyczn¹ audycj¹
telewizyjn¹ na Ukrainie.
Naœwietla³a ró¿ne aspekty od-
radzania i utrwalania szeroko
pojmowanej kultury polskiej
na  ¯ytomierszczyŸnie.

Nowa audycja powsta³a
w celu zapewnienia praw
polskiej mniejszoœci na Uk-
rainie, polskojêzycznej grupy
spo³ecznej ̄ ytomierszczyzny.
Audycja „Polacy ¯ytomier-
szczyzny” jest kulturalno-
oœwiatowa, skierowana do
spo³ecznoœci ¿ytomierskiej
polskiego pochodzenia, a tak¿e
innych grup etnicznych, które
mieszkaj¹ obok, aby rozwijaæ
braterskie stosunki wœród
wielonarodowoœciowej lud-
noœci naszego regionu.

Na ¯ytomierszczyŸnie
mieszka najliczniejsze zwarte
skupisko Polaków Ukrainy.
Bardzo wa¿ne dla Zwi¹zku
Polaków jest zapoznawanie
rodaków z wydarzeniami w
¿yciu spo³ecznoœci polskiej
¯ytomierszczyzny, dzia³al-
noœci polskich organizacji
pozarz¹dowych regionu, przy-
bli¿enie osi¹gniêæ kultury
polskiej, zapoznawanie wi-
dzów z festiwalami polskimi.
Du¿o uwagi  poœwiêci siê
edukacji, w szczególnoœci
nauce jêzyka polskiego w
przedszkolach, szkó³kach
sobotnio-niedzielnych, szko-
³ach, na uczelniach wy¿szych.
Audyja wprowadzi widzów w
œwiat muzyki kompozytorów
polskich  Wo³ynia-¯ytomier-
szczyzny w wykonaniu zes-
po³ów kameralnych, chórów
i zespo³ów ludowych regionu.
Informowaæ bêdzie o doko-
naniach pisarzy, artystów,
naukowców polskiego pocho-
dzenia, wyeksponuje osobli-
woœci folkloru, etnografii, rze-
mios³a artystycznego ¯yto-
mierza i obwodu. Pozna widzów
ze œwi¹tyniami i miejscami
pielgrzymek religijnych zarów-
no na Ukrainie jak i  w  Polsce.

Zapraszamy Pañstwa
do wspó³pracy!

Wiktoria Laskowska-
Szczur
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WIKTORIA WACHOWSKA

Patriotyzm kojarzy siê naj-
czêœciej z mi³oœci¹ do Ojczyzny,
z gotowoœci¹ do poœwiêceñ
dla niej. Pojêcie ojczyzny jako
najwy¿szej wartoœci zawsze
g³êboko tkwi w polskiej trady-
cji narodowej. W imiê dobra,
niezale¿noœci, wolnoœci i su-
werennoœci ojczyzny Polacy
wielokrotnie oddawali ¿ycie.
W dzisiejszych czasach dla
m³odzie¿y s³owo patriotyzm
ma inne znaczenie, ni¿ dla ich
rodziców, a zupe³nie inne, ni¿
dla ich dziadków.

Wartoœci patriotyczne w³aœ-
ciwie rozumiane i odpowie-
dzialnie urzeczywistniane s¹
ogniwem integruj¹cym narody,
a przez to Ÿród³em wiedzy
umo¿liwiaj¹cej integracjê
miêdzykulturow¹, Ÿród³em
pokoju miêdzynarodowego.
St¹d te¿ wychowanie musi byæ
na tyle mocne w swych oddzia-
³ywaniach, by w ci¹gu ¿ycia
cz³owiek z tych wartoœci czerpa³
si³y i permanentnie budowa³
na nich projekt swojego ¿ycia.

Od zakoñczenia drugiej
wojny œwiatowej kraj nie
znalaz³ siê w stanie wojny z
¿adnym innym krajem, wiêc
m³odzie¿ nie musi udowad-
niaæ w sposób bezpoœredni
swojej mi³oœci do Ojczyzny.
Istotne wydaje siê poznanie
postaw patriotycznych, kores-

ponduj¹cych siê z panuj¹cymi
okolicznoœciami i przemawia-
j¹cymi do uczuæ m³odego po-
kolenia Polaków.

¯ytomierski Obwodowy
Zwi¹zek Polaków na Ukrainie
na czele z p. Wiktori¹ Laskow-
sk¹-Szczur w sposób szczególny
dba o odradzanie polskoœci
poprzez podejmowanie dzia³añ
zwi¹zanych z promowaniem
kultury polskiej, pamiêci his-
torycznej i postaw¹ patrio-
tyczn¹. 9 Maja 2009 r. po raz
trzeci Zwi¹zek zorganizowa³
marsz w œwi¹tecznym pocho-
dzie pod flag¹ polsk¹ i symbo-
lem Polski – or³em bia³ym na
czerwonym tle. Pod sztandarem
stali wszyscy ci, którzy ze
wzglêdu na chêæ i zew serca
pragnêli byæ Polakami na

ziemi ukraiñskiej. Du¿o osób
pragnê³o, pozostawiwszy swoje
powszednie sprawy, byæ razem
z tymi, którzy nios¹ w sercu
prawdziw¹ polskoœæ.

Jest dla mnie zaszczytem
staæ pod flag¹ polsk¹, w walce
o któr¹ ginêli Polacy. Momen-
tami bardzo wa¿nymi w ¿yciu
narodu polskiego by³y chwile
walki zbrojnej. Pragnê zachê-
ciæ tych, którzy maj¹ w sercu
pamiêæ historyczn¹ od ojców,
dziadków o wojnie, o bitwach,
o trwodze ¿ycia – wys³awiajmy
poleg³ych za ich mêstwo, od-
wagê, umiejêtnoœæ poœwiêce-
nia tego, co cz³owiek ma naj-
cenniejszego – ¿ycia.

II wojna œwiatowa poch³o-
nê³a ponad 55 mln ofiar –
poleg³ych, zamordowanych,

PATRIOTYCZNE POSTAWY POLAKÓW W ŻYTOMIERZU
zmar³ych w wyniku dzia³añ
wojennych. Ca³kowite straty
w ludziach by³y ponad piê-
ciokrotnie wy¿sze, ni¿ w I woj-
nie œwiatowej.

W przekonaniu cz³onków
organizacji jest to wielkie
osi¹gniêcie niezale¿nej Ukra-
iny, gdy przedstawiciele ró¿-
nych narodowoœci maj¹ prawa
do nauki jêzyka swoich przod-
ków, oraz kultywowania tra-
dycji narodowych i religijnych.

Narodowe odrodzenie Po-
laków, rozwój œwiadomoœci
narodowej, praca w celu spo-
³ecznego i kulturalnego roz-
woju obywateli Ukrainy pocho-
dzenia polskiego, populary-
zacja wspólnej historii pol-
skiego i ukraiñskiego narodu,
wzmocnienie przyjaŸni miêdzy
Polakami i Ukraiñcami, a tak¿e
innymi narodami – s¹ g³ównymi
celami dzia³alnoœci ̄ ytomier-
skiego Obwodowego Zwi¹zku
Polaków na Ukrainie.

Dumna jestem, ¿e mog³am
choæ na swój skromny sposób
oddaæ ho³d zaginionym pol-
skim ¿o³nierzom, wœród których
walczy³ te¿ mój dziadek.

W moim przekonaniu stan
wspó³czesnego polskiego
patriotyzmu, zw³aszcza patrio-
tyzmu m³odego pokolenia
pozostaje w œcis³ej zale¿noœci
od patriotyzmu poprzednich
pokoleñ Polaków. Patriotyzm

m³odzie¿y zale¿y w znacznej
mierze od patriotyzmu doros-
³ych i od tego, czy s¹ oni w sta-
nie go m³odzie¿y przekazaæ.

Wiadomo, ¿e patriotyzmu
nie mo¿na ustanowiæ nawet
w najdoskonalszej ustawie
sejmowej, nie mo¿na go na-
rzuciæ si³¹ czy wprowadziæ w
nastêpstwie plebiscytu. Mo¿na
go jedynie ukszta³towaæ po-
przez dzia³alnoœæ wychowawcz¹,
respektuj¹c woln¹ decyzjê jed-
nostki.

Uwa¿am, ¿e cele, posta-
wione przez pani¹ prezes ̄ y-
tomierskiego Obwodowego
Zwi¹zku Polaków na Ukra-
inie Wiktoriê Laskowsk¹-
Szczur w pe³ni realizuj¹
dro¿noœæ w kszta³towaniu
postawy patriotycznej m³o-
dego pokolenia Polaków.

Dziœ, kiedy patriotyzm
nie polega na walce szabl¹
czy karabinem, wa¿na jest
rzetelna, twórcza praca oraz
s³u¿ba spo³eczeñstwu i Oj-
czyŸnie, tej, któr¹ S. Osswoski
nazywa ideologiczn¹, która
jest w sercach Polaków, i tej
– prywatnej, która jest zie-
mi¹, gdzie siê urodziliœmy.
Troska o honor i dobre imiê
rodaków czyni¹ patriotami
tylko tych, którzy naprawdê
tego pragn¹.

Szanowna Redakcjo,
uprzejmie proszê o opubli-

kowanie w najbli¿szym
numerze „Kuriera Galicyj-
skiego” niniejszego sprosto-
wania informacji, które uka-
za³y siê w artykule „Czarny
rynek Karty Polaka”  – jako
jednostronnych, niespraw-
dzonych, szkaluj¹cych dzia-
³alnoœæ ¯ytomierskiego Ob-
wodowego Zwi¹zku Polaków
na Ukrainie oraz dobre imiê
mnie, jako prezesa tej orga-
nizacji.

Poniewa¿ dziennikarz Ja-
cek Dytkowski nie postara³
siê o wszechstronne spraw-
dzenie podawanych „faktów”
i nie nada³ mi mo¿liwoœci
wypowiedzenia siê jako stronie
oskar¿anej o dzia³ania nie-
zgodne z prawem, ja, Wiktoria
Laskowska-Szczur, korzysta-
j¹c z prawa do obrony w³asnej,
stwierdzam, co nastêpuje:

1.W sprawie uzyskania
Karty Polaka Konsulat Gene-
ralny w £ucku (do tego okrêgu
konsularnego nale¿y ̄ ytomierz
i obwód) dzia³a w ramach
kompetencji, a zw³aszcza zgod-
nie z Ustaw¹ o Karcie Polaka.
Nie mamy ¿adnych zastrze-
¿eñ w tym wzglêdzie.

2. Jako prezes ¯OZPU
wystawi³am 12 (dwanaœcie)
zaœwiadczeñ potwierdzaj¹-
cych dzia³alnoœæ polonijn¹
osobom, którzy wykazuj¹ siê
prac¹ spo³eczn¹ – znan¹
równie¿ Konsulatowi RP – w
ci¹gu od 15 do 5 lat. I w³aœnie
te przepracowane spo³ecznie
lata s¹ „cen¹” „za pozytywn¹
opiniê”. Wœród tych osób s¹
dzia³acze, kierownicy i cz³on-
kowie zespo³ów artystycznych,

ksiê¿a, pracownicy Katedry
¯ytomierskiej, nauczyciele
jêzyka polskiego.

3. W organizacji, której
mam zaszczyt byæ prezesem,
nie ma „takiej pani”, o której
w „Naszym Dzienniku” mówi
Miko³aj Warfo³omiejew, dy-
rektor Teatru Polskiego im.
J.I. Kraszewskiego i prezes
Polskiego Towarzystwa Kultu-
ralno-Oœwiatowego: „Ten zna
dobrze problem z autopsji. -
Tak, jest tu taka pani z ¯yto-
mierskiego Obwodowego Od-
dzia³u Zwi¹zku Polaków na
Ukrainie, która pobiera pie-
ni¹dze za pozytywn¹ opiniê”
(cytat z „Naszego Dziennika”).
Natomiast sam pan  Miko³aj
Warfo³omiejew nie posiada
dokumentów, potwierdzaj¹cych
pochodzenie polskie i sta³ siê
dzia³aczem niespe³na rok temu
po uzyskaniu wsparcia finan-
sowego z Polski: data rejestracji
organizacji i teatru 23 maj¹
2008 roku.

4. Pan Jerzy Bagiñski oraz
pani Irena Perszko od kilku
lat obrzucaj¹ inwektywami
poczynania ¯ytomierskiego
Obwodowego Zwi¹zku Pola-
ków na Ukrainie i jego dzia-
³aczy. Dla szkalowania i siania
konfliktów wykorzystuj¹ „Ga-
zetê Polsk¹”, której p. Perszko
jest redaktorem i widzi pozy-
tywy jedynie we w³asnym
dzia³aniu. Parafie w ̄ ytomie-
rzu odmawiaj¹ kolporta¿u tej
gazety, ludzie nie chc¹ takiej
prasy antypolskiej. Pan  Ba-
giñski ucieka siê ponadto do
donosów na milicjê... Jerzy

Bagiñski jest dyrektorem
Domu Polskiego i pobiera³
op³aty za wype³nianie wnios-
ków o Kartê Polaka. Praktyka
ta zosta³a przerwana na mocy
pisma od Zarz¹du Krajowego
Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” z dnia 28 maj¹ 2008
roku. Ale za wype³nianie
kwestionariusza wizowego p.
Bagiñski nadal pobiera op³aty
w wysokoœci 150 hrywien
ukraiñskich bez wyj¹tków i
zni¿ek dla Polaków, dzia³aczy
polonijnych czy grup dzieci.
A s³owa p. Perszko i p. Bagiñ-
skiego by³y wiarygodnym
Ÿród³em dla dziennikarza
Jacka Dytkowskiego z „Na-
szego Dziennika”.

Wyra¿am oburzenie tonem
artyku³u „Czarny rynek Karty
Polaka”, „Nasz Dziennik”
2009-04-16, gdzie Jacek
Dytkowski opieraj¹c siê o po-
mówienia, oczernia organiza-
cje polskie na Ukrainie i pol-
skie instytucie pañstwowe,
wspomagaj¹ce od lat nasz¹
dzia³alnoœæ na rzecz zacho-
wania polskoœci poza grani-
cami Macierzy.

Serdecznie dziêkujê auto-
rom listów do Wirtualnej
Polonii, w których stanêli oni
w obronie dobrego imienia
Polaka z Ukrainy. Dziêkujê
te¿ „Kurierowi Galicyjskiemu”
(nr 8 b. r.) za wsparcie moralne
w opisanej wy¿ej sprawie.

Z wyrazami szacunku,
Prezes ¯OZPU

Wiktoria Laskowska-
Szczur

W ¯ytomierzu pod groŸb¹
zamkniêcia by³ program tele-
wizyjny „S³owo Polskie”. Dy-
rekcja telewizji obwodowej
oraz przedstawiciele w³adz
obwodowych wyst¹pi³y z pro-
pozycj¹ do spo³ecznoœci polskiej
aby wspólnie omówiæ los „S³owa
Polskiego”. 7 kwietnia odby³o siê
spotkanie z udzia³em dyrektora
Telewizji obwodowej  Wiktora
Bojki, kierownika wydzia³u ds.
polityki wewnêtrznej ¯yto-
mierskiej Administracji Obwo-
dowej  Miko³aja Siurawczyka,
przedstawicieli organizacji
polskich – Stefana Kuriaty –
prezesa Towarzystwa Polaków
im. Jana Paw³a II w Dowbyszu,
Ireny Perszko – prezes „Konfe-
deracji ̄ ytomierskiej”,  Jerzego
Bagiñskiego – dyrektora Domu
Polskiego.

Podczas spotkania  Wiktor
Bojko przedstawi³ stanowisko
telewizji obwodowej wobec
programu „S³owo Polskie”.
M.in. pan Bojko podkreœli³, ¿e
program „S³owo Polskie” finan-
sowany jest ze œrodków bud¿e-
towych (jedynie kamerê otrzy-
mano dziêki Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”). W
ostatnich latach przygotowanie
i podanie materia³ów progra-
mu nie odpowiada³o regu³om
funkcjonowania telewizji ob-
wodowej. Z propozycj¹ o zmia-
nie formatu i trybu okazania
siê programu dyrekcja tele-
wizji zwróci³a siê do prowa-
dz¹cej „S³owa Polskiego” Olgi
Kolesow oraz Wiktorii Szczur,
która od 3 lat opiekuje siê
programem. Propozycji TV nie
znalaz³y wsparcia z ich strony.

Stefan Kuriata podkreœli³,
¿e program trzeba zachowaæ,
ale zmieniæ koncepcjê, autorów
i prowadz¹cych. Zdaniem
pana prezesa „S³owo Polskie”
powinno naœwietlaæ dzia³alnoœæ
wszystkich instytucji polskich
obwodu – organizacji spo³ecz-
nych, zespo³ów polskich, uczelni
i szkó³, gdzie wyk³adany jest
jêzyk polski, parafii katolickich,
Domu Polskiego – a nie jednej
organizacji, jak by³o dotych-
czas. Jednoczeœnie program
ma byæ niezale¿nym od tych
instytucji i obiektywnie bez
uprzedzenia przedstawiaæ ¿ycie
Polaków ¯ytomierszczyzny.

Propozycje pana Kuriaty
zosta³y poparte przez obec-
nych na spotkaniu. W wyniku
powsta³ protokó³, w którym
m.in. zaznaczono:

- program „S³owo Polskie”
pozostaje na antenie obwodu
¯ytomierskiego

- autorami i prowadz¹cymi
programu bêd¹ zawodowi
niezaanga¿owani dzienni-
karze telewizji obwodowej ze
znajomoœci¹ jêzyka polskiego

- program bêdzie funkcjo-
nowa³ zgodnie z regulaminem
¯ytomierskiej Pañstwowej
Telewizji Obwodowej

Mamy nadziejê, ¿e nowy for-
mat „S³owa Polskiego” znajdzie
wsparcie u licznych widzów
oraz bêdzie sprzyja³ konsoli-
dacji œrodowiska polskiego.

Prezes ¯ytomierskiego
Obwodowego Zjednoczenie

Polskich Organizacji
Spo³ecznych „Konfederacja

¯ytomierska”
Irena Perszko

„SŁOWO POLSKIE” JUŻ
W NOWYM FORMACIE

SPROSTOWANIE

KG



24
26 maja�11 czerwca 2009 * Kurier Galicyjski

HALINA PLUGATOR
tekst i zdjêcia

Przy udziale polskich
przedstawicieli z woje-
wództw podkarpackiego
i lubelskiego odby³o siê w
Tarnopolu IV Miêdzynaro-
dowe Forum Inwestycyjne.

¯eby przyci¹gn¹æ
inwestorów,

trzeba pokazaæ zysk
Pierwszy i najwa¿niejszy

dzieñ forum odby³ siê w
pomieszczeniach Tarnopol-
skiego Narodowego Uniwer-
sytetu Ekonomicznego. Ran-
kiem ko³o g³ównego budynku
uniwersytetu zaczêli zbieraæ
siê goœcie z Ukrainy i z 16
pañstw œwiata. Byli wœród
nich Austriacy, Bia³orusini,
Wietnamczycy, S³owacy, Ame-
rykanie, Niemcy, Litwini,
Rosjanie, W³osi i oczywiœcie
Polacy, delegacja których
by³a jedn¹ z najliczniejszych.

 Z obu stron drzwi zosta³y
umieszczone flagi, rozbrzmie-
wa³a muzyka. M³odzi tarno-
polanie w narodowych po-
dolskich strojach zapraszali
goœci do holu, gdzie odbywa³y
siê prezentacje. „Ju¿ nie

tacje. W ten sposób wszyscy
chêtni mogli otrzymaæ szcze-
gó³owe  informacje o ró¿nych
rejonach województwa.

Z tarnopolskim rzepakiem
na Lubelszczyznê

„Zaskoczony jestem, ¿e na
Ukrainie a¿ tak dobrze potra-
fi¹ przedstawiæ swój region, -
z zachwytem powiedzia³
wicemarsza³ek województwa
lubelskiego S³awomir Sos-
nowski.— Widzê, ¿e w ka¿dej
dziedzinie wykorzystywane
s¹ nowoczesne technologie.
To nie mo¿e nie cieszyæ. Ju¿
jad¹c tutaj, zobaczy³em og-
romne rzepakowe pola i na-
tychmiast dostrzeg³em per-
spektywê wspó³pracy z Po-
dolem w tej dziedzinie. Jak
wiadomo, u nas znajduj¹ siê
jedne z najwiêkszych t³oczni
oleju w Europie, w które
zainwestowano ponad 80 mi-

lionów z³otych. A surowca nie
zawsze wystarcza. Na szczêœ-
cie, mo¿emy go otrzymaæ
w³aœnie z Ukrainy”.

Jeszcze jednym z mo¿li-
wych kierunków wspó³pracy
mo¿e byæ hodowla byd³a,
która wed³ug przekonania
goœcia z Lublina ma nale¿yty
poziom mechanizacji i ob-
s³ugi. W ¿aden sposób nie
mo¿na te¿ pomin¹æ przysz³ej
wspó³pracy w sferze oœwiaty
i kultury.

„Mamy podobn¹ mental-
noœæ i dobrze siê rozumiemy,
- dodaje pan Sosnowski.
Dlatego trzeba, aby nasze
dzieci i artyœci lepiej pozna-
wali siê wzajemnie i jeŸdzili do
siebie w goœcie. Moja córka,
na przyk³ad ju¿ w³aœnie robi
takie kroki i by³a na Ukrainie.
Uwa¿am, ¿e tylko w bezpo-
œrednich kontaktach jest
perspektywa rozwoju wza-
jemnych stosunków miêdzy
krajami”.

Podolsko-podkarpacka
przyjaŸñ

umocniona pieczêci¹
Podczas uroczystoœci otwar-

cia forum kierownik tarnopol-
skiej administracji pañstwowej
Jurij Czy¿mar i marsza³ek
Podkarpackiego województwa

RP Zygmunt Cholewiñski
podpisali oficjaln¹ umowê
o wspó³pracy w ró¿nych dzie-
dzinach.

 Strony zobowi¹za³y siê
wspólnie pracowaæ nad roz-
wojem  ekonomii, gospodar-
stwa wiejskiego,  transportu,
handlu, nauki, oœwiaty, och-
rony zdrowia, kultury, agro-
turystyki, ochrony œrodowiska,
samorz¹du miejscowego.
Wed³ug pana Cholewiñskiego,
istotnymi momentami reali-
zacji umowy stanie siê rozwój
handlu, produkcji i innych
form wspó³pracy ekonomicz-
nej. W najbli¿szej przysz³oœci
zostan¹ otwarte wspólne
przedstawicielstwa  handlowe,
bêd¹ organizowane  tematycz-
ne konferencje i prezentacje.

Strony bêd¹ wzajemnie
wymieniaæ sie  informacjami
dotycz¹cymi rozwoju ekono-
mii,  gospodarstwa wiejskiego,
technologii produkcji, szcze-
gólnie zwracaj¹c uwagê na
inwestycyjne projekty na
terytorium obydwu pañstw.
Tarnopolskie i Podkarpackie
województwa uzgodni³y za-
miary stosowniej wspó³pracy
w ramach Partnerstwa
Wschodniego i porozumia³y
siê w sprawie organizacji
wymiany pracowników samo-
rz¹du terytorialnego z innych
instytucji tych regionów.

Tak¿e podczas forum od-
by³o siê posiedzenie koopera-
cyjnej gie³dy w ró¿nych
dziedzinach infrastruktury:
transport i logistyka, budow-

nictwo i organizacja produkcji
z wykorzystaniem miejsco-
wych surowców, gospodarstwa
wiejskiego. „Ze strony woje-
wódzkiej zrobimy wszystko,
aby inwestorom i obcokra-
jowcom by³o u nas dobrze, -
mówi naczelnik Tarnopolsz-
czyzny Jurij Czy¿mar. – Ubie-
g³oroczne forum ekonomiczne
ju¿ procentuje. W tym roku
gospodarka województwa
wzbogaci³a siê o piêæ milio-
nów dolarów zainwesto-
wanych  przez zagranicê. Dla-
tego te¿ spodziewam siê  dal-
szej owocnej wspó³pracy i
zbudowania dobrych fun-
damentów na przysz³oœæ.
Szczególnie z naszymi no-
wymi partnerami”.

Podole przyjmuje,
informuje, cieszy siê

i czêstuje
W ramach IV Miêdzynaro-

dowego Forum Inwestycyjnego
odby³a siê pierwsza zachod-

Spotkania kulturalne

BIZNES I TURYSTYKA NA PODOLU

Na jarmarku turystycznym wszystkie barwy Podola

Przedsiêbiorcy Tarnopolszczyzny prezentuj¹ swoj¹
produkcjê

Podpisanie umowy miêdzy województwami Tarnopol-
skim a Podkarpackim

nioukraiñska turystyczna wy-
stawa-festiwal. Goœci zagra-
nicznych, mieszkañców innych
regionów Ukrainy i Tarnopola
wita³y zespole folklorystyczne
z  rejonów, artyœci ludowi pre-
zentowali swoje wyroby. Przed-
stawili tutaj tak¿e  rekreacyjne
bogactwo Tarnopolszczyzny.
W festiwalu udzia³ wziêli
przedstawiciele przedsiê-
biorstw turystycznych, hoteli,
restauracji z  Ukrainy i Podola.

„Nasz kraj jest unikalny
pod wzglêdem  historii, kli-
matu i etnografii,- opowiada
„Kurierowi Galicyjskiemu”
naczelnik tarnopolskiego wo-
jewódzkiego wydzia³u turystyki
Andrzej Lisewicz. - Tutaj mie-
szaj¹ siê Galicja, Wo³yñ i Po-
dole. Tak w rejonie Zalesz-
czyków mamy œródziemno-
morski klimat. Przed wojn¹
ros³y tu palmy i by³o du¿o
pensjonatów.  Natomiast na pó³-
nocy  mamy górskie karpackie
powietrze. Trzeba te naturalne
warunki wykorzystywaæ”.

W  tarnopolskiej admini-
stracji pañstwowej podkreœ-
laj¹,  ¿e w kraju s¹ setki tury-
stycznych obiektów, które
ciesz¹ siê popularnoœci¹
wœród zagranicznych goœci.
To przede wszystkim unikalne
œwi¹tynie Poczajowska Lawra
i kompleks cerkiewny w Zar-
wanicy, Krzemieniec, a tak¿e
stare zamki i pieczary, które
s¹ per³ami  przyrody Europy.
Ostatnio popularnoœæ zdoby³
sp³yw w kanionie Dniestru.

Wicemarsza³ek województwa
Lubelskiego  S³awomir
Sosnowski jest przygoto-
wany do aktywnej pracy
na forum

pierwszy raz prowadzimy tego
rodzaju forum, - mówi za-
stêpca kierownika tarnopol-
skiej administracji pañstwowej
Andrij Flissak, obchodz¹c
poszczególne stoiska - Dla-
tego mamy ju¿ wypracowany
sposób dzia³ania. G³ównym
celem forum jest przyci¹g-
niêcie na Podole biznesme-
nów, którym trzeba pokazaæ,
jak¹ korzyœæ bêd¹ mieli  z te-
go, ¿e zainwestuj¹ pieni¹dze
w przedsiêbiorstwa  na tere-
nie naszego województwa.
Dlatego w holu postawiliœmy
stoiska z wzorcami produkcji
przedsiêbiorstw naszego
regionu, które mog¹ przyci¹g-
n¹æ inwestorów”.

Per³¹ tego forum sta³a siê
prezentacja ka¿dego rejonu
Tarnopolszczyzny. Na stoli-
kach i stoiskach by³o umiesz-
czone wszystko, z czego s³ynie
ten czy inny region Podola.
Wszyscy goœcie otrzymywali
p³yty CD i ulotki,  promuj¹ce
region z opisami ponad stu
dzia³ek ziemi wystawionych
na targach, wzorców produk-
cji przedsiêbiorstw, w które
mo¿na zainwestowaæ. Na
rozstawionych laptopach
pokazywano  mini prezen- KG
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MIROS£AW DELOST
tekst i zdjêcia

Od sierpnia 2003 roku ist-
nieje w ̄ aganiu Zespó³ Górali
Czadeckich „Jode³ki”. Pod
kilkoma wzglêdami jest to
wyj¹tkowy zespó³ i dlatego
warto siê nim zainteresowaæ
i troszkê o nim wiedzieæ.

Kierownikiem i za³o¿ycie-
lem grupy jest Zofia Delost,
która wraz ze œp. mê¿em Mar-
cinem zaprasza³a osoby do
zespo³u. Zapraszano tych,
którzy mieli góralskie korze-
nie, poniewa¿ oni posiadali
zdolnoœci muzyczne oraz
piêknie brzmi¹ce g³osy. Sama
pani Zofia podkreœla, ¿e „zes-
pó³ powsta³ z potrzeby serca.
Chcieliœmy cieszyæ siê œpiewem,
zachowywaæ bukowiñskie
pieœni i pokazywaæ piêkn¹
kulturê ojców naszych innym
ludziom”. Kazimierz Rewaj –
jeden z najstarszych cz³on-
ków w zespole - dopowiada³
„czym skorupka za m³odu
nasi¹knie itd…”

Cz³onkami zespo³u s¹ osoby
w ró¿nym wieku, które wy-
wodz¹ siê z górali czadeckich
z Bukowiny. Najstarsi urodzili
siê na Bukowinie to pocho-
dz¹cy ze wsi Dunawiec: Maria
Najdek, Kazimierz Rewaj i œp.
Aniela Garnek, natomiast
Wanda Kubisiak z domu Ku-
czak i Tadeusz Drozdek pocho-
dz¹ z Bani³owa. M³odsi urodzili
siê ju¿ na ziemi ¿agañskiej
w BrzeŸnicy lub w samym
¯aganiu, a wiêc po przyjeŸdzie
z Bukowiny do Polski. Trzon
zespo³u tworz¹ osoby miesz-
kaj¹ce obecnie w ̄ aganiu, do
których do³¹czyli chêtni pob-
liskich miejscowoœci: BrzeŸnicy,
Miodnicy i Wymiarek. Cz³on-
kowie „Jode³ek” nosz¹ góralskie
nazwiska: Buganik, Chabiniak,
Drozdek, Garnek, Irski, Le-
chocka, Najdek, Rewaj i inne.

Przez pierwsze trzy lata
swojej dzia³alnoœci grupa no-
si³a nazwê: Zespó³ Wokalno –
Instrumentalny „Jode³ki”.
Zespó³ wówczas prezentuj¹c
siê podczas koncertów ubio-
rem przypomina³ chór. Ko-
biety by³y ubrane w d³ugie
ciemnozielone spódnice, tego
samego koloru kamizelki i bia-
³e bluzki, natomiast mê¿czyŸ-
ni ubierali bia³e koszule,
równie¿ ciemnozielone kami-
zelki i czarne spodnie. Prze³om
w zakresie noszenia strojów
nast¹pi³ wiosn¹ 2007 roku.
Wtedy to Zbigniew Kowalski,
dyrektor Miêdzynarodowych
Festiwali Folklorystycznych
„Bukowiñskie Spotkania”
zaprosi³ „Jode³ki’ do uczest-
nictwa w polskiej czêœci tego
festiwalu w Jastrowiu, stawia-
j¹c warunek zmiany strojów
zespo³owych na stroje ludowe.
Nikt siê nie waha³. Wiadomo
by³o, ¿e nale¿y sprostaæ
zadaniu i stworzyæ od podstaw
stroje górali czadeckich,
wzoruj¹c siê na tych przywie-
zionych z Bukowiny. W ci¹gu
dwóch miesiêcy zebrano
œrodki finansowe i zakupiono
na po³udniu Polski odpo-

wiednie materia³y, z których
to we w³asnym zakresie uszyto
góralskie spódnice, zopaski
i kiptarki oraz spleciono kistki.
Wyszukano równie¿ wœród
krewnych kwieciste chustki
i czarne kapelusze. Zaczêto
ju¿ wtedy przypominaæ sobie
sposoby wyszywania koralikami
tzw. plecków do zdobienia
damskich koszul oraz dzior-
danów s³u¿¹cych do ozdoby
szyi. To, czego dokona³ zespó³
w tak krótkim czasie, by spe³-
niæ postawiony mu warunek
i pojechaæ po raz pierwszy na
festiwal do Jastrowia, wprowa-
dzi³o wielu w podziw i zadu-
mê. Czy¿ to nie jest niesamowite
i wyj¹tkowe? Wielkie brawa
nale¿¹ siê ca³emu zespo³owi,
a w szczególnoœci pani Zofii -
kierowniczce „Jode³ek” za
determinacjê, poœwiêcenie i za
umiejêtne kierowanie zespo³em
ludzi.

Tak wiêc nasi górale z
¯agania w czerwcu 2007
roku pojechali na swój pierw-
szy miêdzynarodowy festiwal
do Jastrowia. Zaproszenie
„Jode³ek” do tak elitarnego
grona zespo³ów bukowiñskich
by³o dla nich wielkim wyró¿-
nieniem, docenieniem wyso-
kiego poziomu artystycznego
i uwieñczeniem dotychcza-
sowej pracy. Cz³onkowie zes-
po³u byli bardzo szczêœliwi, ¿e
mogli przebywaæ poœród
„swoich”, tzn. wœród Polaków,
Wêgrów, Rumunów i Ukraiñ-
ców bukowiñskich. Zespó³ na
tym festiwalu prezentowa³ z
akompaniamentem kapeli,
pieœni górali czadeckich za-
chowane w œwiadomoœci
najstarszego pokolenia i im
przekazane jako dziedzictwo
kulturowe. Okaza³o siê, ¿e
„Jode³ki” s¹ jedyn¹ grup¹
górali czadeckich prezentu-
j¹c¹ pieœni wraz z towarzy-
szeniem kapeli.

Ten pierwszy pobyt na
festiwalu sta³ siê niezapom-
niany i czêsto jest wspomi-
nany jako coœ prze³omowego.
Bo rzeczywiœcie to by³ prze-
³om. Cz³onkowie grupy mogli
od tej pory wystêpowaæ w
nowych góralskich strojach –
chocia¿ jeszcze niekomplet-
nych - i mogli poczuæ siê na-
prawdê dumni z tego, ¿e maj¹
góralskie pochodzenie. Posta-
nowili wówczas zmieniæ nazwê
na Zespó³ Górali Czadeckich
„Jode³ki”. Z t¹ nazw¹ s¹ obec-
nie uto¿samiani.

W ci¹gu nastêpnych dwóch
lat cz³onkowie zespo³u sukce-

sywnie dokupowali materia³y,
sami szyli i ozdabiali koszule,
wyszywali plecka i dziordany,
aby mieæ jak najwierniejsze
góralskie stroje. To s¹ na-
prawdê zdolne osoby! Zaku-
piono równie¿ kierpce i inne
dodatki…

W 2008 roku „Jode³ki”
goœci³y po raz drugi na Miê-
dzynarodowym Festiwalu w
Jastrowiu. Radoœæ zespo³u w
uczestnictwie w tych festiwa-
lach bardzo dobrze oddaje
Maria Najdek mówi¹c: „Do
Jastrowia warto jeŸdziæ, bo
mo¿na siê spotkaæ z ludŸmi z
Bukowiny. Mo¿na poogl¹daæ
wystêpy ró¿nych zespo³ów i
pos³uchaæ piêknego œpiewu
i piêknego grania. Mo¿na mile
spêdziæ czas”. Obecnie nasi
górale z radoœci¹ przygoto-
wuj¹ repertuar na kolejny
festiwal w Jastrowiu, który
odbêdzie siê ju¿ w czerwcu
2009 roku. Na przygotowanie
maj¹ ju¿ niewiele czasu…

Cz³onkowie zespo³u oprócz
dbania o strój podejmuj¹
szereg innych dzia³añ, zmie-
rzaj¹cych do pielêgnowania
kultury góralskiej. Np. zbie-
raj¹ i kompletuj¹ pieœni górali
czadeckich. Nieoceniona w
tym zakresie jest przytaczana
ju¿ Maria Najdek, która to w
m³odoœci spisywa³a od swojej
mamy œp. Agnieszki Irskiej
bukowiñskie œpiwanki, a tak¿e
liczne kolêdy i pastora³ki.
Zespó³ posiada ju¿ je w swoim
repertuarze. Posiada te¿ wiele
innych piosenek góralskich.
Podczas koncertów, w zale¿-
noœci od okolicznoœci, grupa
œpiewa równie¿ pieœni bie-
siadne, ludowe, i patriotyczne.

Cz³onkowie grupy pielêgnuj¹
tak¿e autentyczne tañce górali
czadeckich tj.: syrbê, gro¿u-
nego, anielê, cygankê, ciap-
kanego, kozaka i inne. Starsi
je sobie przypominaj¹, a
m³odsi siê ich ucz¹. Tañce te
prezentowane s¹ podczas
wystêpów.

Niektórzy z „Jode³ek” gro-
madz¹ pami¹tki pochodz¹ce
z Bukowiny. Tê pokaŸn¹
kolekcje warto by³oby gdzieœ
kiedyœ zaprezentowaæ. S¹ w
niej unikatowe autentyczne
dokumenty, zdjêcia, obrazy
postaci œwiêtych, ksi¹¿eczki
do nabo¿eñstw i wiele innych
cennych pami¹tek rodzin-
nych, które z pieczo³owitoœci¹
przechowuje siê w domach.

Niezmiernie wa¿n¹ i ¿yw¹
w zespole jest idea Bukowiñ-
skich Kolêdowañ. Idea ta

zrodzi³a siê w ¯aganiu a „Jo-
de³ki” od pocz¹tku jej pa-
tronuj¹. Przedsiêwziêciu
postawiono cele integracji œro-
dowiska polskich Bukowiñ-
czyków oraz pielêgnacje i za-
szczepienie tradycji kolêdowania
wœród m³odszego pokolenia.
Idea zak³ada organizowanie
Kolêdowañ co roku w innym
skupisku Bukowiñczyków
rozproszonych po ziemi lu-
buskiej, Dolnym Œl¹sku i Zie-
mi Pilskiej. W styczniu 2006
odby³o siê „I Bukowiñskiego
Kolêdowania” w ¯aganiu, a
„Jode³ki” by³y jego gospoda-
rzem i wspó³organizatorem.
Uroczystoœci odby³y siê z
okazji 60. rocznicy przyjazdu
pierwszych rodzin górali
czadeckich z Bukowiny na
ziemiê ¿agañsk¹. „Jode³ki”
by³y równie¿ wspó³organiza-
torem kolejnych edycji „Bu-
kowiñskich Kolêdowañ” tj. w
Gozdnicy (2007), w Zawadzie
(2008) i w Lubaniu (2009).
Przedsiêwziêcie to ku radoœci
wielu Bukowinczyków dobrze
siê rozwija a uczestniczy³o ju¿
w nim 13 zespo³ów górali
czadeckich oraz jeden chór
bukowiñski. „Jode³ki” zapra-
szaj¹ wiêc, bardzo gor¹co
wszystkich zainteresowa-
nych, na V ju¿ Bukowiñskie
Kolêdowanie.

Cz³onkowie zespo³u dok³a-
daj¹ te¿ wiele starañ, aby
tradycje bukowiñskie przeka-
zaæ m³odszemu pokoleniu.
I tak przy „Jode³kach” od ro-
ku funkcjonuje grupa dzie-
ciêca, która uczy siê gwaro-
wych œpiwanek i góralskich
tañców. Wszystkie dzieci w
zespole maj¹ pochodzenie
górali czadeckich i s¹ radoœ-
ci¹ starszej czêœci „Jode³ek”
ufaj¹cej, ¿e folklor góralski na
ziemi ¿agañskiej nie zaniknie.

Wa¿n¹ czêœci¹ zespo³u jest
kapela w sk³adzie z najstar-
szym Tadeuszem Drozdkiem
odpowiedzialnym za muzyko-
wanie. Gra on w „Jode³kach”
na akordeonie, od samego
pocz¹tku funkcjonowania
zespo³u. Z czasem do³¹czyli
do kapeli: klarnecista Miros-
³aw Delost i kontrabasista
Marek Chabiniak. Kapela
wspierana jest równie¿ przez
skrzypaczkê Patrycjê Irsk¹
oraz klarnecistê Czes³awa
Irskiego. To oni przepiêknie
akompaniuj¹ podczas œpiewu
i graj¹ góralskie tañce, do-

pe³niaj¹c prawdziwy góralski
nastrój podczas wystêpów
zespo³u. Muzykom nale¿¹ siê
wielkie podziêkowania.

„Jode³ki” ze wzglêdu na
swój harmonijny œpiew,
bardzo czêsto zapraszane s¹
na koncerty. Do maja 2009
roku a wiêc w ci¹gu piêciu i
pó³ roku zespó³ wystêpowa³
a¿ 94 razy. Tak du¿a iloœæ
prezentacji grupy amatorskiej
jest z pewnoœci¹ czymœ wyj¹t-
kowym. Nie powinno to
jednak nikogo dziwiæ. Wy-
starczy raz pos³uchaæ wystêpu
„Jode³ek” by przekonaæ siê
o ich wysokim poziomie
artystycznym. Zrozumie siê
wówczas góralsk¹ dumê oraz
dozna siê niezapomnianych
wra¿eñ artystycznych.

Nikogo nie powinny te¿
dziwiæ sukcesy zespo³u. Do
najwiêkszych zalicza siê
zdobycie w czerwcu 2006
roku tytu³u laureata I miej-
sca VIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Polszczyzny i Pieœ-
ni Kresowej w ¯arach, w
kategorii zespo³ów wokalno –
instrumentalnych. Na tym
samym festiwalu 2007 roku,
grupa otrzyma³a wyró¿nienie
a w 2008 roku tytu³ laureata
III miejsca. Zespó³ w czerwcu
2006 roku, zaj¹³ równie¿ II
miejsce w konkursie na „Wia-
nek Œwiêtojañski” w ramach
Przegl¹du „Pod Œlê¿¹ Œpiewa-
nie” w Sobótce. Okaza³o siê
wówczas, ¿e cz³onkinie zespo³u
potrafi¹ wspólnie upleœæ
przepiêkny wianek, wprawia-
j¹cy tamtejsze jury konkursowe
oraz wielu ogl¹daj¹cych w
podziw.

Grupa na zaproszenie Urzê-
du Marsza³kowskiego Woje-
wództwa Lubuskiego w grud-
niu 2007 roku promowa³a
region lubuski podczas „Jar-
marku Gwiazdkowego” w
Poczdamie. Zaproszenie to by³o
docenieniem wysokiego pozio-
mu „Jode³ek” przez osoby
odpowiadaj¹ce za kulturê w
województwie lubuskim.

Zespó³ ca³y czas jest na
etapie rozwoju; tak wiêc po-
szukiwañ repertuaru, wiernego
odtwarzania strojów oraz
podnoszenia swojego poziomu
artystycznego. ¯yczmy wiêc
góralom z ̄ agania wytrwa³oœci
w pielêgnowaniu i promowa-
niu autentycznej kultury
swoich ojców oraz dalszych
sukcesów estradowych.

„Górale z Żagania” – ku Bukowińskim Spotkaniom
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REKLAMA KOMERCYJNA
Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

OСTAHHЯ  СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

1 см2................ 8,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 8,5 grn.
1 см2................ 6 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 6 grn.
1 см2................ 4,5 грн.

чорно�білі
czarno�białe

 1 cm 2.............. 4,5 grn.
1 см2................ 7,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 7,5 grn.

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy
również ogłoszenia w prasie ukraińskiej

KONSULAT GENERALNY

RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ WE LWOWIE

Wydzia³ Wizowy:
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,

tel.: (032) 235-30-22, fax: (032)235-30-18,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

Wydzia³ Wizowy i Paszportowy:
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów,

tel.: (032) 297-08-61, 2970862, (032) 297-08-63,
faks: (032) 276-09-74,

e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

Wydzia³ Karty Polaka,
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,

tel.: (032) 235-21-60, (032) 235-21-61,
(032) 235-21-70, faks: (032) 235-21-77,

e-mail: konsulat3@mail.lviv.ua

Wydzia³ Polonijny:
ul. Kociubiñskiego 11 A,

tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua.

Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek, czwartek,
pi¹tek, godz. 10.00-14.00,

W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹

Wydzia³ Opieki Prawnej i Konsularnej:
ul. Kociubiñskiego 11 A,

tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua

Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek (zapomogi),
czwartek, pi¹tek, godz. 10.00 - 14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹

Wydzia³ Obywatelski, Repatriacji
i Ochrony Miejsc Pamiêci Narodowej:

ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,

e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek,

godz. 10.00-14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê

drog¹ telefoniczn¹
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Poszukuję krewnychHUMOR
ŻYDOWSKI

M³oda kobieta pyta ¯y-
dówkê z naprzeciwka:

- Czy ktoœ u was zacho-
rowa³?

- Nie, nikt nie zachorowa³.
A dlaczego pytasz?

- Widzia³am, ¿e lekarz wy-
chodzi³ od ciebie z domu o
trzeciej nad ranem.

- I co z tego? Jak od ciebie
wychodzi³ w poniedzia³ek
rano ¿o³nierz, to nie pyta³am
ciê, czy wybuch³a wojna!
***

Icek opowiada:
- Wczoraj napad³ mnie

bandyta z rewolwerem i krzy-
cza³: „pieni¹dze albo œmieræ”.

- I co, ty na to?
- Co mia³em robiæ? Œmier-

dzia³em.
***

- £abêdŸ, podobno przy-
st¹pi³eœ do spó³ki z Cymer-
manem. Ale on jest bogaty,
a ty go³y, jak œwiêty turecki.
Jak to siê dzieje?

- Pos³uchaj, teraz on ma
pieni¹dze, a ja doœwiadcze-
nie, a po roku ja bêdê mia³
pieni¹dze, a on doœwiad-
czenie.
***
W 5769 roku ¿ydowskim

wybra³:
Eugeniusz Niemiec.
Dowcipy pochodz¹

z „Gdybym by³
Rotszyldem...”

wybór: Regina Gromadzka
(wyd. Cyklady-Warszawa-

1991)

Zwracam siê z uprzejm¹
proœb¹ o pomoc w ustaleniu
miejsca œmierci i pochówku
mojego wujka Franciszka
Sypka, zaginionego w 1939 r.

Nazywam siê Barbara Mró-
zek (z domu Sypek). Franci-
szek Sypek by³ bratem mojego
ojca Józefa. Urodzi³ siê 25
listopada 1882 r. w Bochni.
By³ synem Walentego i Bar-
bary z domu Z³otogórskiej.
Uczêszcza³ do bocheñskiego
gimnazjum im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego, gdzie zda³
z wyró¿nieniem maturê w
1901 r. Nastêpnie rozpocz¹³
studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie. Studiowa³ w
latach 1901-1905 i wydaje
siê, ¿e by³ bardzo dobrym
studentem, poniewa¿ otrzy-
mywa³ stypendium P³awiñ-
skiego.

Po ukoñczeniu studiów,
przez pewien czas przebywa³
w Krakowie, gdzie aktywnie
dzia³a³ w Stowarzyszeniu
Mi³oœników Ziemi Bocheñ-
skiej. Nastêpnie wyjecha³, w
nieznanym mi czasie, prawdo-
podobnie do Tarnopola i tam
przebywa³ do wybuchu wojny
w 1939 r. Niestety, nie posia-
dam ¿adnych informacji o
Franciszku z tego okresu. Z
danych, uzyskanych za po-
œrednictwem Oœrodka „Karta”
w Polsce, wiem, ¿e w by³ aresz-
towany w 1939 r. Nazwisko
Franciszka Sypka figuruje w
„Wykazie spraw, prowadzo-
nych przez organa NKWD
Zachodniej Ukrainy i Bia³o-
rusi”, pod numerem porz¹d-
kowym 878131, tom 406,
strona 10, pozycja 7. Numer
sprawy œledczej jest nieczy-
telny, organem prowadz¹cym

œledztwo by³o NKWD USSR.
Akta zosta³y przeniesione do
KGB USSR.

Jakie by³y dalsze losy Fran-
ciszka Sypka? Czy zosta³
rozstrzelany w 1939 r., czy tra-
fi³ do ³agru? Gdzie zmar³ i
gdzie spoczywa? Prowadzone
do tej pory poszukiwania nie
przynios³y odpowiedzi na
powy¿sze pytania. Dlatego
zwracam siê, do Pañstwa  i Czy-
telników Kuriera Galicyj-
skiego z serdeczn¹ proœb¹
o pomoc.

Adres Waszej redakcji
otrzyma³am od Pani Wandy
Pietraga, by³ej prezes Towa-
rzystwa Kultury Polskiej w
Moœciskach. W za³¹czeniu
przesy³am zdjêcie mojego
wujka Franciszka Sypka
sprzed 1939 roku.

Z wyrazami szacunku
i serdecznymi pozdrowieniami

Barbara Mrózek
ul. Bernardyñska 3

32-700 Bochnia
woj. Ma³opolskie

Polska

Przewóz osób we Lwowie i na Ukrainie
Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Łatwo i wygodnie!
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Czas warszawski
07.00 - 07.59   SAT
09.00 - 09.59   SAT
12.30 - 12.59 mkHz
31.769445  41.187285   SAT
17.30 - 18.29 mkHz
48.856140  SAT
23.00 - 23.59 mkHz
49.586050 31.059660 SAT
00.00 - 00.59   SAT
SAT - program Polskiego
Radia dla Zagranicy
rozpowszechniany jest
w systemie DVB przez
satelitê HOT BIRD, pozycja
orbitalna 13ºE,
czêstotliwoœæ odbiorcza
10,892 Ghz, polaryzacja
pozioma (H) FEC,
SR 27500, Audio PID 119.
Audycje Polskiego Radia
dla Zagranicy emitowane
s¹ przez platformê cyfrow¹
Cyfra+
Ukraina - Lwów – Radio
Niezale¿nist UKF 106,7
MHz - Winnica - Radio TAK
103,7 FM - Chmielnicki -
Radio Podilla Center 104,6
FM- Równe - Radio Kraj
68,2 FM- ¯ytomierz –
Radio ¯ytomyrska Chwyla
71,1 FM
i 103,4 FM - Dibrowica -
Radio Melodia 105,3 FM

POLSKIE RADIO
PRZEZ SATELITĘ JAK SŁUCHAĆ

POLSKICH AUDYCJI
NA UKRAINIE

Audycje o Polakach
na Ukrainie
w Radiu Opole
Kliknij: http://
www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina/
Do poprawnego
odtworzenia audycji
polecamy program
WinAmp. Do pobrania
ze  strony
www.winamp.com
Klikaj¹c na http://
www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina/
mo¿na pos³uchaæ
o osobach, zwi¹zanych
ze Stanis³awowem.
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Barbara Stasiak, Katarzyna Łoza,
Krzysztof Szymański, Dmytro
Antoniuk, Tadeusz Zubiński,
Elżbieta Lewak, Eustachy Bie�
lecki i inni.

Drukujemy również teksty au�
torów, z którymi się nie zga�
dzamy!
Pismo wspierane przez Senat RP
za pośrednictwem Fundacji Po�
moc Polakom na Wschodzie.
Za treść reklam, ogłoszeń  i oświad�
czeń redakcja nie ponosi odpo�
wiedzialności, nie zamówionych
rękopisów nie zwraca i pozostawia
sobie prawo do skrótów.

ТзОВ Видавничий Дім «Молода
Галичина»
Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780
Газета виходить 2 рази  на  місяць

Lwowska Fala jest nadawana od godz. 8.15 czasu pol-
skiego. W porze emisji mo¿na tak¿e s³uchaæ Lwowskiej Fali
na stronie internetowej Polskiego Radia Katowice:
www.prk.pl, a wszystkie archiwalne nagrania – bêd¹, jak
dot¹d dostêpne na stronie internetowej Œwiatowego Kongresu
Kresowian: www.kresowianie.com

Audycja Radia „Rzeszów” o polskim dziedzictwie
kulturowym i o Rodakach na Ukrainie
Od marca br. Polskie Radio „Rzeszów” emituje now¹
audycjê „Kresowe Dziedzictwo”, która zajmuje siê g³ównie
stanem polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie oraz
losem zamieszka³ych tu Rodaków. Aby jej pos³uchaæ  kliknij:
www.radio.rzeszow.pl,  nastêpnie - spoœród wielu ikonek,
widniej¹cych na dole strony - kliknij na „Kresowe Dziedzictwo”
i na jedn¹ z czterech ostatnio wyemitowanych audycji. Do
ich wys³uchania serdecznie zaprasza autor - Jacek Borzêcki
i Polskie Radio „Rzeszów”.

Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz s³ychaæ bardzo dobrze
a¿ po Lwów (we Lwowie ju¿ nie).
Polskie Radio Warszawa I - na falach d³ugich 225 kHz

Polskie Radio Lwów
Zachêcamy te¿ wszystkich do s³uchania Polskiego Radia
Lwów (ze Lwowa) w ka¿d¹ sobotê od godz. 8.00 do godz.
12.00 (czasu polskiego) oraz w niedzielê od godz. 18.15 do
20.15 na fali: http://www.radio-n.com/eng/OnAir/
onair.htm. W eterze program jest nadawany na fali 106,7
FM (Radio „Neza³e¿nist”) i jest dobrze s³yszalny w promieniu
100 km od Lwowa.
Radio Polonia (godz. 18.30 – czasu miejscowego)
- Lwów – Radio Niezale¿nist UKF 106,7 MH
- Winnica – Radio TAK 103,7 FM
- Chmielnicki – Radio Podilla Center 104,6 FM
- Równe - Radio Kraj 68,2 FM
- ¯ytomierz – Radio ¯ytomyrœka Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM
Radio Maryja: Che³m 102,8; Hrubieszów 95,8;
Lubaczów 102,3; Przemyœl 105,1; Ustrzyki Dolne 94,5
W³odawa 104,5; Rzeszów UKF 104, 5

Szanowni Czytelnicy! Je¿eli macie jakieœ pytania pod
adresem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, prosimy
je przekazywaæ (najlepiej w formie pisemnej) do naszej
redakcji. Odpowiedzi uzyskacie Pañstwo na ³amach naszego
pisma.

Adres e-mail:
kuriergalicyjski@wp.pl
Adresy pocztowe:
w Stanisławowie: вул. Івасюка 60, м. Івано(Франківськ
76002
we Lwowie: вул. Дудаєва, 12/9  м. Львів 79005

PYTANIA DO KONSULA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ  WE LWOWIE

ANDRZEJ NOWOGRODZKI
Kijów

Coraz czêœciej s³uchamy
radia w pracy, czy te¿ w domu
przy komputerze. W tym wy-
padku, zamiast ³apaæ ledwo
co dochodz¹ce na Ukrainê
polskie rozg³oœnie przez zwyk³y
odbiornik radiowy, mo¿emy
skorzystaæ z mo¿liwoœci s³u-
chania radia przez Internet.
Oczywiœcie, jeœli nasz kompu-
ter jest do niego pod³¹czony
i nasz dostawca nie rozlicza
nas za ka¿dy kilobajt przes³a-
nych danych, czyli za – tak
zwany – „trafik”.

Poni¿ej przedstawiam krótki
wykaz najpopularniejszych
polskich rozg³oœni, które s¹
obecne w Internecie.

Polskie Radio
Na stronie Polskiego Radia

mo¿emy s³uchaæ poszczegól-
nych jego rozg³oœni (Jedynka,
Trójka) na ¿ywo:
http://polskieradio.pl/
sluchaj/
albo wybranych audycji
http://polskieradio.pl/
podcasting/
 Na tej ostatniej znajdziemy
na przyk³ad wypowiedzi poli-
tyków z porannych Sygna³ów
Dnia w Jedynce, czy te¿ repor-
ta¿e, a nawet starych poczci-
wych Matysiaków. Z kolei na
stronie
http://www.polskieradio.pl/
zagranica/ua/
znajdziemy informacje po
ukraiñsku – czêœæ tak¿e do
ods³uchania.

RMF FM
Na g³ównej stronie krakow-

skiej rozg³oœni –

www.rmf.fm
jest po prawej stronie archi-
wum audycji. Z kolei, wciska-
j¹c trochê wy¿ej przycisk
„Pos³uchaj RMF FM”, bêdzie-
my mogli pos³uchaæ stacji na
¿ywo. Warto odwiedziæ tak¿e
inn¹ stronê tego radia:
www.miastomuzyki.pl

Tam znajdziemy co najm-
niej kilkadziesi¹t interneto-
wych „stacji”, które nadaj¹
w³aœciwie ka¿dy rodzaj mu-
zyki. Warto zwróciæ uwagê na
RMF Polski Rock, RMF Polskie
Przeboje czy RMF PRL.

Radio Zet
Warszawska rozg³oœnia

ma trochê mniej rozbudowan¹
stronê internetow¹. Na
http://www.radiozet.pl/
Sluchaj/Default.aspx
mo¿emy pos³uchaæ aktualnie
nadawanych audycji. Z kolei
na g³ównej stronie znajdziemy
zapisy wywiadów Moniki Olej-
nik z politykami. Nagrania nie
tylko audio, ale te¿ wideo.

Radio Maryja
Katolicki g³os w Twoim do-

mu mo¿e brzmieæ tak¿e z kom-
putera. Wystarczy wpisaæ
www.radiomaryja.pl
i po lewej stronie znajdziemy
zak³adkê „S³uchaj”. Wczeœniej
trzeba zainstalowaæ Real Pla-
yer – mo¿na go œci¹gn¹æ na
stronie www.real.com.

To tylko niektóre najpopu-
larniejsze stacje radiowe, któ-
rych mo¿emy s³uchaæ przez
Internet. Inne znajdziemy na
przyk³ad na stronach
www.radiostacje.com
i www.nadaje.com

RADIO PRZEZ INTERNET

KGKGKGKGKG

Pani BRONIS£AWIE MELNAROWICZ

serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

MÊ¯A STANIS£AWA

sk³adaj¹ zarz¹d oraz cz³onkowie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

we Lwowie

Zg³aszam nastêpuj¹cy
tekst na „Listê tablic pami¹t-
kowych”: „W tym domu w
latach 1967-1999 mieszka³
Doktor Henryk Mosing (1910-
1999) twórca lwowskiej
szko³y riketsjologii, pogrom-
ca tyfusu plamistego na Uk-
rainie i w Rosji”.

Chodzi o dom nr 82 przy
ul. £ewyækoho 9 (dawniej
Kochanowskiego) we Lwowie.

Marian K³apkowski

TEKST
NA „LISTĘ
TABLIC
PAMIĄT�
KOWYCH”
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Kantorowe kursy walut na Ukrainie
25.05.2009, Lwów

 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
       7,58 1USD       7,64
     10,55 1EUR     10,62
       2,35 1PLN       2,44
     11,80 1GBP     11,92
       2,35                             10 RUR       2,40

KURIER GALICYJSKI
MOŻNA KUPIĆ

Na terenie całej Ukrainy można kupić nasze pismo
w kioskach „Ukrpoczty” (w wypadku jego braku
żądajcie od sprzedawców i powiadamiajcie re�
dakcję!)
Ponadto: w kioskach „Wysoki Zamek” we Lwowie,
Drohobyczu, Truskawcu, Borysławiu, Samborze,
Starym Samborze, Turce i Stebnyku;
w kioskach „Interpres” we Lwowie;
w Katedrze Lwowskiej, w kościele św. Antoniego,
a także przy kościele w Żółkwi i Krzemieńcu;
w Iwano�Frankiwsku (d. Stanisławowie)
w „Sklepie Zaliznym” – Rynek 7;
pismo jest też dostępne w hotelu „Dniestr” we Lwowie
oraz w Instytucie Polskim w Kijowie

KURIER galicyjski

Można zaprenumerować
 na poczcie!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  98780

Cena prenumeraty pocztowej
w roku 2009:
3 miesiące � 11,08 hrywien
6 miesięcy – 22,14 hrywien
12 miesięcy – 44,28 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
przeczytać i zaprenumerować, a także kupić
„Kurier Galicyjski” można:
w Warszawie
w Słowiańskiej Księgarni Wysyłkowej „Slavica”
przy ul. Gagarina 15
tel. +48(022) 851 39 66   (kod pocztowy 00�753)

Można też kupić nasze pismo:

w Warszawie w „Księgarni Kresowej”,
mieszczącej się w Domu Polonii przy
ul.Krakowskie Przedmieście 23
oraz
w Krakowie w Księgarni „Nestor” przy ulicy
Kanoniczej 13
tel. +48(012) 421 92 94 (kod pocztowy 31�002)

oraz:
www.kresy24.pl
www.pogranicze.eu
www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy.webpark.pl
www.kresy�krakow.com.pl
www.kresy�
wschodnie.webpak.pl
www.kresy.co.uk stanislawow.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika. pl
www.lwow.com.pl
www.poznajukraine.com
www.duszki.pl

CIEKAWE STRONY
INTERNETOWE O KRESACH
www.kresy.pl

Korzystaj z uslug
polskich przewodników ze Lwowa!

Proponujemy usługi turystyczne, oprowadzanie
po Lwowie  i Kresach w języku polskim

tel.: 0�38067 747 73 29, 0�38067 675 06 62

Fachowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie
grup turystycznych po Kresach

tel.: 0�0380679447843

Życie na Kresach

KATARZYNA £OZA

W 1634 roku do Lwowa
przyjecha³ król W³adys³aw IV.
By³a to wizyta oficjalna, mia³
dogl¹daæ spraw, zwi¹zanych
z obronnoœci¹ pañstwa, ale
zabawi³ trochê za d³ugo, bo
nieopatrznie wje¿d¿aj¹c na
lwowski rynek wychyli³ siê z
karety, ¿eby pomachaæ wiwa-
tuj¹cym na jego czeœæ miesz-
kañcom miasta, zobaczy³ w
jednym z okien piêkn¹ twa-
rzyczkê panny Jadwiszki
£uszkowskiej i… zakocha³ siê.
Wys³a³ s³u¿bê, aby dowiedzia³a
siê, kim jest panna i zaprosi³
j¹ na kolacjê do pa³acu arcy-
biskupiego, w którym siê
zatrzyma³. Z czasem wizyty
sta³y siê coraz czêstsze, a¿
nuncjusz papieski, który
towarzyszy³ królewskiej wizy-
cie, zaniepokojony pisa³ do
Watykanu, ¿e król zamiast
spraw pañstwowych zajmuje
siê tym, czym „sami bogowie,
kiedy z Olimpu schodzili na
ziemiê”. Mija³y tygodnie.
Kiedy okaza³o siê, ¿e pobytu
we Lwowie nie mo¿na prze-
d³u¿aæ w nieskoñczonoœæ,
W³adys³aw IV zabra³ Jadwiszkê
ze sob¹ do Warszawy. Król nie
móg³ poj¹æ za ¿onê prostej
mieszczki, o¿eni³ siê, i to
dwukrotnie, z pannami z ro-
dów ksi¹¿êcych, Jadwiszkê
wyda³ za m¹¿, ale nie zapom-
nia³ o niej. Legenda mówi, ¿e
mimo przeciwnoœci losu by³
jej wierny do koñca ¿ycia, ¿e
zostawi³ jej syna, i ¿e umar³
trzymaj¹c g³owê na jej kola-
nach.

Turyœci lubi¹ takie roman-
tyczne historie. A ja lubiê ich
sprowadzaæ na ziemiê, kiedy
stoj¹ rozmarzeni na lwow-
skim rynku, przenosz¹c siê
wyobraŸni¹ w XVII wiek,
mówi¹c, ¿eby siê panowie
zbytnio po oknach nie roz-
gl¹dali, bo kto wie, jak to siê
mo¿e skoñczyæ.

Rzeczywiœcie, dziewczyny
tutaj s¹ inne ni¿ w Polsce.
Bardziej kobiece. Bardziej siê
podobaj¹, zwracaj¹ uwagê.
„Jak sok, czekolada i mniód”
– g³osi³y s³owa przedwojennej
piosenki. „Wszystkie ubieraj¹
siê, jakby sz³y na Sylwestra”
– opinia przybyszy z Polski.

Kiedy przyjecha³am na
Ukrainê, czu³am siê trochê
nieswojo. Jako kobieta.

Bo nie wygl¹da³am na
kobietê na tle miejscowych
kobiet. Raczej na jak¹œ trzeci¹
p³eæ. Sportowe sanda³y? Takie
pojêcie w ogóle nie by³o znane
tutaj (teraz ju¿ jest). Mia³am
za ma³o spódnic, a jeœli ju¿,
to te¿ jakieœ takie za ma³o fal-
baniaste, za ma³o b³yszcz¹ce,
za bardzo sportowe. Nie malo-
wa³am siê. Nie mia³am szpilek
na z³otych obcasach, ani ko-
zaków za kolana, ani torebki

z ³añcuszkiem pobrzêkuj¹-
cych monet, ani kolczyków w
kszta³cie kó³ o œrednicy 10 cm.
Wielu rzeczy jeszcze nie mia³am.

Niby nie czu³am ¿adnej
presji, ale przy okazji popro-
si³am kuzynkê, ¿eby nauczy³a
mnie, jak siê malowaæ. Zaczê-
³am siê malowaæ (teraz ju¿
pewnie nie ma we Lwowie ani
jednej dziewczyny, która siê
nie maluje).

A w zesz³ym roku postano-
wi³am nauczyæ siê chodziæ na
obcasach (i to od razu po bru-
ku). Kiedyœ nawet 3 cm sta-
nowi³o problem, ale spokoj-
nie, trening czyni mistrza, nie
muszê tak od razu, w koñcu
miejscowe panny zaczynaj¹
naukê ju¿ w przedszkolu, wiêc
dorównam im gdzieœ przed
sam¹ emerytur¹. Póki co
jestem na etapie 7 cm.

JAK SOK,
CZEKOLADA I MNIÓD

KG


