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DZIEÑ POLONII I POLAKÓW
ZA GRANIC¥

Wyst¹pienie telewizyjne marsza³ka Senatu RP
Bogdana Borusewicza z okazji

Dnia Polonii i Polaków za Granic¹
wyg³oszone 1 maja 2008 r.

 Szanowni Pañstwo, Drodzy Rodacy,
Jutro przypada Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹. Myœlê w tym dniu o roda-

kach, którzy znaleŸli swój dom daleko od Ojczyzny, a tak¿e o tych, którzy z koniecz-
noœci, nie z w³asnego wyboru, zostali poza jej granicami. Pragnê dziœ Wam wszystkim
podziêkowaæ za trwanie w polskoœci.

S¹ w naszej historii zabory, powstania, wojny, zmiany granic i kolejne fale
emigracji. Przetrwaliœmy jako naród dziêki przywi¹zaniu do tradycyjnych wartoœci,
do naszej kultury, do jêzyka i obyczajów. W bie¿¹cym roku przypada dziewiêædzie-
si¹ta rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Dlatego dziœ przypominam
tamte heroiczne czasy. Rozmaite bywaj¹ obecnie powody wyjazdu z Polski, lecz
nieodmiennie warto do niej powracaæ. Nawet jeœli tempo po¿¹danych zmian nie jest
tak szybkie, jakbyœmy sobie tego ¿yczyli, zachowajcie siln¹ wiêŸ z Ojczyzn¹. Tylko
cz³owiek o ugruntowanym poczuciu to¿samoœci mo¿e bez kompleksów realizowaæ
swoje plany w kraju osiedlenia.

Senat, który jest opiekunem polskiej diaspory, pomaga wszystkim rodakom na
obczyŸnie utrzymywaæ ³¹cznoœæ z Macierz¹. Dla wsparcia nowej emigracji przy Mar-
sza³ku Senatu powsta³ zespó³ doradców zajmuj¹cy siê tymi problemami.

Drodzy Pañstwo, z najg³êbszym przekonaniem namawiam Was, abyœcie
uczestniczyli w ¿yciu politycznym krajów osiedlenia. Udzia³ w wyborach daje mo¿li-
woœæ wp³ywania na sytuacjê nowej Ojczyzny, a przez to i na w³asny los. Aktywnoœæ,
otwartoœæ i wyrazistoœæ opinii zaskarbi¹ Wam szacunek. Im wiêcej Polacy znacz¹ w
œwiecie, tym wiêkszy nasz presti¿.

Kiedy o tym mówiê, wracam myœl¹ do Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy,
który odby³ siê w minionym roku. S³owa uznania skierowane wówczas pod adresem
Senatu utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e w³aœciwie wype³niamy powierzone nam
zadania.W tym roku wesz³a w ¿ycie ustawa o Karcie Polaka. Dla Rodaków ze Wscho-
du dokument ten ma wymiar praktyczny i symboliczny. Potwierdza jednoznacznie
przynale¿noœæ do narodu polskiego tam, gdzie na skutek dziejowej zawieruchy tysi¹ce
ludzi zosta³y poza granicami Ojczyzny. W ten sposób nasze Pañstwo wype³ni³o swoje
moralne zobowi¹zanie. Serdecznie pozdrawiam Polaków na Bia³orusi. Pragnê
zapewniæ, ¿e tu, w kraju zawsze o nich myœlimy. Wierzymy g³êboko, ¿e ich sytuacja
zmieni siê na lepsze.

Drodzy Pañstwo, w tym wa¿nym dniu niechaj Polacy ze wszystkich kontynentów
myœl¹ serdecznie o OjczyŸnie. Rozproszonym po œwiecie Rodakom z okazji Ich œwiêta
oraz nadchodz¹cego 3 Maja, dnia pierwszej europejskiej konstytucji, sk³adam
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci i realizacji œmia³ych ¿yciowych planów.
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d 2002 r. obchodzony jest Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹. Dzieñ Polonii
ma s³u¿yæ integracji œrodowisk polonijnych, ustanowiono w 2001 r. przez Senat w

uznaniu wielowiekowego wk³adu Polonii w odzyskiwanie przez Polskê niepodleg³oœci.
Jest to nawi¹zanie do przedwojennej tradycji obchodzenia Tygodnia Opieki nad
Rodakami na ObczyŸnie. Centralne uroczystoœci obchodzone s¹ co roku w innym kraju,
dwa lata temu na £otwie, w ubieg³ym roku w Polsce, a w tym roku w Grecji.

2 maja 2008 r. w Atenach, z udzia³em
Marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
odby³y siê uroczystoœci z okazji Dnia Polonii i
Polaków za Granic¹. W obchodach wziêli
udzia³ przedstawiciele Sejmu i Senatu: prze-
wodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za
Granic¹ senatorowie Andrzej Person i £u-
kasz Abgarowicz, senator Maciej Klima –
przewodnicz¹cy Komisji Obrony Narodowej
oraz senator Adam Massalski, przewodnicz¹-
cy sejmowej Komisji £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹ pose³ Marek Borowski, a tak¿e
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Jan Borkowski. Organizacje
polonijne reprezentowali Tadeusz Pilat Pre-
zydent i Helena Miziniak, Prezydent Honoro-
wy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

W uroczystoœciach uczestniczyli tak¿e
cz³onkowie organizacji polonijnych z Grecji,
Bu³garii, Macedonii, Ukrainy, Rosji  i Turcji,
oraz prezes Stowarzyszenia Wspólnota Pol-
ska Andrzej Stelmachowski, dyrektor Andrzej
Chodkiewicz i Agata Domañska. Helena
Miziniak i Tadeusz Pilat spotkali siê z przedsta-
wicielami organizacji polonijnych w Grecji.

Obchody Œwiêta Marsza³ek Senatu roz-
pocz¹³ 1 maja wizyt¹ w Szkole Polskiej im.
Zygmunta Mineyki. W trakcie wizyty ucz-
niowie szko³y zaprezentowali program artys-
tyczny. Szko³a Polska w Atenach istnieje od
1997 r., gdzie naukê pobiera ponad 1300 ucz-
niów. Podczas rozmów uczniowie nie kryli,
¿e wi¹¿¹ sw¹ przysz³oœæ w³aœnie z Polsk¹.
Wed³ug nich, studia nad Wis³¹ daj¹ im lepsze
perspektywy ¿yciowe ni¿ kontynuowanie
nauki w Grecji. Uczniowie mówili, ¿e w
Grecji obcokrajowcom, nawet jeœli maj¹
wykszta³cenie, trudno dostaæ dobr¹ pracê,
bo Grecy na wy¿szych, lepiej p³atnych stano-
wiskach wol¹ zatrudniaæ swoich rodaków.

O

Parlamentarzyœci z³o¿yli kwiaty
na grobie Zygmunta Mineyki
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Po spotkaniu Marsza³ek Senatu z³o¿y³
wieniec na grobie Zygmunta Mineyki, orga-
nizatora ruchu narodowowyzwoleñczego w
Polsce i na Litwie, pierwszego sportowego
korespondenta z Olimpiady 1896 r. w Ate-
nach oraz pracownika greckiej administracji
pañstwowej i odkrywcy Dodony. Po uroczys-
toœci Marsza³ek Senatu rozmawia³ z jednym
z prawnuków Mineyki, Nikosem Papand-
reu. Delegacja parlamentarna z³o¿y³a tak¿e
kwiaty na grobie Andreasa Papandreu, wie-
loletniego premiera Grecji, wnuka Zygmunta
Mineyki.

Drugiego maja Marsza³ek Senatu spot-
ka³ siê z przedstawicielami œrodowiska polo-
nijnego oraz organizacji polonijnych w Grecji.
W trakcie wizyty, w ramach której poruszano
tematy dotycz¹ce organizowania siê Polonii
w Grecji, przedstawiciele ró¿nych œrodowisk
polonijnych obecni na uroczystoœciach wymie-
nili siê swoimi doœwiadczeniami.

Podczas pobytu w Atenach Marsza³ek
Bogdan Borusewicz spotka³ siê z premierem
Grecji Konstantinosem Karamanlisem i prze-
wodnicz¹cym parlamentu greckiego Dimit-
riosem Siufasem. Rozmowy z premierem do-
tyczy³y spraw miêdzynarodowych, m.in. pers-
pektywy rozszerzenia UE o Turcjê. Rozma-
wiano tak¿e o konsekwencjach wejœcia w
¿ycie Traktatu Lizboñskiego, m.in. w kontekœ-
cie bardziej zintegrowanej polityki zagranicz-
nej UE i bezpieczeñstwa energetycznego.

Mówi¹c o wspó³pracy polsko-greckiej,
Marsza³ek Bogdan Borusewicz zaznaczy³,
¿e Polska mo¿e wykorzystaæ greckie do-
œwiadczenia w budowie obiektów sporto-
wych i ich u¿ytkowania.

Marsza³ek Senatu RP wzi¹³ tak¿e udzia³
w oficjalnej czêœci obchodów w festynie w
ateñskim parku Alsos Veiku. Festyn rozpo-
czêli gospodarze, dyrektor Szko³y Polskiej w
Atenach oraz redaktor naczelny Kuriera Ateñ-
skiego. Marsza³ka Senatu powita³ tak¿e Bur-
mistrz Galatsi, pan Kyriakos Tsiros. Kolejno

przemawia³ przedstawiciel w³adz greckich,
pose³ Antonios Samaras, który przypomnia³
wszystkim obecnym historiê emigracji pol-
skiej w latach 80-tych, wyrazi³ tak¿e ogrom-
n¹ sympatiê do narodu polskiego.

Marsza³ek podziêkowa³ przedstawi-
cielom w³adz greckich za okazane polskim
emigrantom z latach 80-tych wsparcie. Pod-
kreœli³, ¿e przedstawiciele w³adz greckich
zapewniali go, ¿e Polacy mieszkaj¹cy w
Grecji ciesz¹ siê najwy¿szym szacunkiem.

Dziêkuj¹c rodakom za tak¹ postawê,
Marsza³ek zwróci³ uwagê, ¿e niezale¿nie od
tego, gdzie Polacy mieszkaj¹, ich obowi¹z-
kiem jest dbanie o dobre imiê ojczyzny. Za-
pewni³, ¿e Senat bêdzie wspiera³ Polaków
mieszkaj¹cych poza granicami Polski.

Po odegraniu hymnu polskiego rozpo-
czê³a siê czêœæ artystyczna festynu. Na sce-
nie kolejno prezentowa³y siê dzieci i m³odzie¿
ze Szko³y Polskiej w Atenach a tak¿e grupa
przedszkolaków. Odwiedzaj¹cy festyn mogli
spróbowaæ polskich dañ, zakupiæ ksi¹¿ki i
podrêczniki, a przede wszystkim spotkaæ siê
z Marsza³kiem Senatu RP oraz pos³ami i
senatorami, którzy towarzyszyli Marsza³kowi
w wizycie. W festynie, wg ró¿nych szacun-
ków, wziê³o udzia³ od kilkuset do kilku tysiêcy
ludzi. Na zakoñczenie festynu odby³ siê
wystêp zespo³u Budka Suflera, która do
Grecji przyjecha³a specjalnie po to, by uœ-
wietniæ Dzieñ Polonii.

Tegoroczne obchody by³y organizowane
na wszystkich kontynentach w wielu krajach.

W ostatnich latach Polacy najchêtniej
wyje¿d¿ali do Wielkiej Brytanii (gdzie obec-
nie mo¿e przebywaæ nawet milion naszych
rodaków) i Irlandii (ok. 300 tys.). Jednak w
statystykach niepodzielnie panuj¹ Stany
Zjednoczone. Na terenie USA liczebnoœæ
Polonii przekroczy³a 10 milionów, z czego
1,5 miliona w samym Chicago. Skupiska
polonijne mo¿emy spotkaæ od Wenezueli
przez Islandiê do Gruzji.
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Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granic¹
w Atenach 1–2 maja 2008 r.

Opr. na podstawie stron internetowych
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rugiego maja w Dniu Polonii i Polaków za Granic¹, we Lwowie odby³o siê
dwie uroczystoœci. Pierwsza – to wmurowanie kamienia wêgielnego pod gmach

Konsulatu Generalnego, na któr¹ przybyli Ryszard Legutko, Sekretarz Stanu Kance-
larii Prezydenta RP, Adam Struzik, Marsza³ek Województwa Podkarpackiego, Myko³a
Kmit, Gubernator Województwa Lwowskiego, Myros³aw Senyk, przewodnicz¹cy Lwow-
skiej Rady Obwodowej, wojewodowie, prezydenci miast Polski oraz przedstawiciele
polskich organizacji spo³ecznych Ukrainy, Lwowa i Lwowskiego Okrêgu Konsularnego.

Nowopowstaj¹cy Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

D

Ks. bp Leon Ma³y poœwiêci³ budowê.
Aktu wmurowania kamienia wêgielnego do-
konali Ambasador Wies³aw Osuchowski,
Konsul Generalny RP we Lwowie i Konsul
Zygmunt Badowski, pe³nomocnik Ministra
Spraw Zagranicznych ds. budowy nowego
Konsulatu.

W przemówieniach Ambasadora Wies-
³awa Osuchowskiego i Sekretarza Stanu Ry-
szarda Legutko dominowa³a radoœæ z powo-
du, i¿ w tak znamiennym dniu dla Polaków
zostaje poœwiêcone miejsce, maj¹ce s³u¿yæ
w najbli¿szej przysz³oœci zarówno Polakom
jak i Ukraiñcom, u³atwiaj¹c relacje dobros¹-

siedzkie. Myko³a Kmyt’ ze swej strony pod-
kreœli³, i¿ w przysz³oœci „budynek ten po-
winien siê staæ symbolem zjednoczonej
wielkiej Europy”.

Po odczytaniu Aktu Erekcyjnego nastê-
puj¹cej treœci: „Niniejszy dokument po-
twierdza, i¿ w dniu 2 maja Roku Pañskie-
go 2008 dokonano wmurowania i poœwiê-
cenia kamienia wêgielnego w fundamenty
budowlanego gmachu Konsulatu General-
nego RP we Lwowie.

Wzniesienie tego gmachu jest histo-
rycznym wydarzeniem w powojennych sto-
sunkach polsko-ukraiñskich. Rozpoczêcie
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budowy siedziby Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie sta-
³o siê mo¿liwe dziêki staraniom Minis-
terstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypos-
politej Polskiej oraz wytê¿onej pracy
pracowników, zatrudnionych w Konsula-
cie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie. Strona polska dziêkuje
Lwowskiej Obwodowej Pañstwowej Ad-
ministracji oraz w³adzom miejskim Lwowa
za pomoc w realizacji tego przedsiêwziê-
cia. Budowa gmachu finansowana jest
w stu procentach ze œrodków, wyasygno-
wanych przez Rz¹d Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Inwestorem generalnym jest Minis-
terstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypos-
politej Polskiej. Projekt gmachu wykona³
Pañstwowy Instytut projektowania Miast
„Miastoprojekt” ze Lwowa. Wykonawc¹

jest Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzial-
noœci¹ Kompania BEEM Budserwis ze
Lwowa”, zosta³y z³o¿one podpisy, nastêpnie
Akt Erekcyjny zosta³ umieszczony w meta-
lowej kapsule i wmurowany w œcianê budo-
wanego gmachu.

Przewiduje siê, ¿e za rok w piêknie za-
planowanym nowoczesnym Konsulacie ka¿da
osoba spotka siê tu z ¿yczliwoœci¹ i bêdzie
godnie obs³u¿ona. Wszystkim, którzy do tego
siê przyczynili i przyczyniaj¹, gospodarzom
Konsulatu RP, budowniczym i gospodarzom
Lwowa nale¿eæ siê bêdzie wdziêcznoœæ za ten
trwa³y dar wspó³czesnoœci.

Kolejna uroczystoœæ odby³a siê wieczo-
rem w Operze Lwowskiej. Po odœpiewaniu
hymnów pañstwowych obu pañstw przez
chóry Dudaryk i Mazowsze do zaproszo-
nych goœci i Polaków, którzy przybyli z wielu

Ks. bp Leon Ma³y podpisuje Akt Erekcyjny
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Moment wmurowania kapsu³y przez Ambasadora W. Osuchowskiego Konsula Generalnego RP we Lwowie

obok Zygmunt Badowski Konsul ds. budowy nowego Konsulatu

Przedstawiciele w³adz polskich i miejscowych podczas uroczystoœci
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miejscowoœci Lwowskiego Okrêgu Kon-
sularnego RP we Lwowie, przemówi³ Am-
basador Wies³aw Osuchowski: „... To wy,
nasi Rodacy, zachowaliœcie to, co jest tak
wa¿ne – to¿samoœæ, jêzyk, zwyczaje i oby-
czaje polskie. Rzecz¹ najwa¿niejsz¹ w
przysz³oœci jest nasza jednoœæ, nasza ak-
tywnoœæ, równie¿ w ¿yciu politycznym
Ukrainy. B¹dŸmy ró¿ni w formach naszej
dzia³alnoœci. Korzystam z okazji, by wam
serdecznie podziêkowaæ za to wszystko,
co piêknego robicie w dzia³alnoœci kultu-
ralnej. Za te wszystkie festiwale, zespo³y.
Kszta³æmy polsk¹ m³odzie¿. B¹dŸmy dum-
ni z Polski, która jest w Unii Europejskiej
i NATO na drodze do ogromnego sukce-
su. Rz¹d polski przyj¹³ Kartê Polaka. To
ogromny przywilej dla tych, w których
przez lata bi³o polskie serce. Polonia ma-
ter nostra est”.

Nastêpnie Emilia Chmielowa prezes
FOPnU zwróci³a siê do zebranych: „W dniu
dzisiejszym œwiêtujemy Dzieñ Polonii i Po-
laków za Granic¹. Jest to wa¿ny dla nas
wszystkich dzieñ, bowiem mamy coraz
wiêksze mo¿liwoœci kontaktowania siê miê-
dzy sob¹ na przestrzeni ogólnoeuropej-
skiej i œwiatowej.

Napawa nas dum¹ fakt, ¿e dzieñ ten
co raz bardziej wrasta w œwiadomoœæ Po-
laków na ca³ym œwiecie, zacieraj¹ siê gra-
nice ró¿nic pogl¹dów miêdzy Wschodem
i Zachodem.

Ustanowienie tego Œwiêta zawdziê-
czamy Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyra¿amy radoœæ, ¿e tu, w Operze
Lwowskiej, w tak znacz¹cym miejscu dla
nas, mo¿emy siê cieszyæ ze spotkania my,
przedstawiciele organizacji polskich na
Ukrainie, wraz z przedstawicielami rz¹du
polskiego.

Przy tej okazji warto przytoczyæ za-
rys pocz¹tków zorganizowania siê Pola-

ków w ramach pañstwa naszego zamiesz-
kania. By³y one trudne. Nieliczne organi-
zacje polskie na prze³omie lat 80-90-tych,
kieruj¹c siê zasad¹ „w jednoœci si³a”
nawi¹zywa³y ze sob¹ kontakt i d¹¿y³y do
zintegrowania swoich wysi³ków na polu
dzia³alnoœci kulturalnej, oœwiatowej, ra-
towania polskiego dziedzictwa narodo-
wego, myœl¹c równie¿ o m³odzie¿y, która
ma za zadanie przej¹æ w swoim czasie
dorobek nasz i poprzednich pokoleñ.

Federacja Organizacji Polskich na
Ukrainie o zasiêgu ogólnokrajowym w
ubieg³ym roku obchodzi³a uroczyœcie
Jubileusz XV-lecia. Centralne obchody
tego znamiennego wydarzenia odbywa³y
siê we Lwowie. Swój Jubileusz XV-lecia
równolegle obchodzi³o Polskie Towarzys-
two Radiowe „Radio-Lwów”.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wœród organi-
zacji cz³onkowskich mamy organizacjê
„Klub Mi³oœników Kultury Polskiej „War-
szawa” za³o¿on¹ w 1976 r. w £ugañsku,
obecnie im. Marcelego Reka, jego za³o-
¿yciela, a tak¿e Towarzystwo Kultury Pol-
skiej Ziemi Lwowskiej, które w roku bie¿¹-
cym bêdzie obchodziæ swe 20-lecie.

My, lwowianie, od pocz¹tku za³o-
¿enia Towarzystwa byliœmy motorem
wszystkich wy¿ej wspomnianych poczy-
nañ. Wspieraliœmy odrodzone wydaw-
nictwa polskie oraz zak³adaliœmy nowe.
Pragn¹c ocaliæ od zapomnienia dzieje i
losy nasze, Polaków na Ukrainie, zapo-
cz¹tkowaliœmy i realizujemy dzia³alnoœæ
wydawnicz¹. W³aœnie w tej i innych dzie-
dzinach otrzymujemy wsparcie finansowe
i moralne od Senatu RP za poœrednictwem
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie,
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz
od innych partnerów i organizacji w Pol-
sce i poza jej granicami, dla których los
Polaków za wschodni¹ granic¹ nie jest
obojêtny. Dziennikarze polscy s¹ zrzeszeni
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w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich
na Ukrainie. Niektórzy s¹ przedstawi-
cielami Stowarzyszenia Ogólnoeuropej-
skiego APAJTE.

Po wojnie na Ukrainie czynne by³y
tylko trzy polskie szko³y tzw. polskiej
mniejszoœci we Lwowie (Nr 10, 24, 30)
uratowane dziêki heroicznej postawie
rodziców. Jedna z nich – szko³a Nr 10 –
w 2006 r. obchodzi³a swe 190-lecie.

Z myœl¹ o odrodzeniu polskiego
szkolnictwa na terytorium Ukrainy Fede-
racja bezpoœrednio przyczyni³a siê do
za³o¿enia i prawnego zarejestrowania
Zjednoczenia Nauczycielstwa Polskiego
na Ukrainie –organizacji o zasiêgu
ogólnopañstwowym. Obecnie w ramach
dzia³alnoœci Zjednoczenia w Drohobyczu
powsta³o Centrum Metodyczne Naucza-
nia i Kultury Polskiej, posiadaj¹ce w³as-
ne pomieszczenie i w³asny organ prasowy
„G³os Nauczyciela”.

Uczestnictwo Polaków w wielu im-
prezach kulturalnych na Ukrainie, w Pol-
sce i poza jej granicami zatacza coraz
szersze krêgi, jest coraz bardziej zauwa-
¿alne i coraz wy¿ej oceniane. W roku bie-
¿¹cym odbêdzie siê VII Festiwal Kultury
Polskiej na Ukrainie, który jest w trak-
cie przygotowania.

Znamiennym znakiem trwania pol-
skoœci jest Jubileusz 50-lecia Polskiego
Teatru Ludowego we Lwowie.

Ka¿dy rok w swym programie po-
siada kilka kluczowych zagadnieñ, które
ukierunkowuj¹ wysi³ki pracy Zarz¹du
FOPnU. Ka¿dy rok jest trudny. Ka¿dy rok
jest piêkny, bowiem pozostawia trwa³y,
niezatarty œlad pracy oraz owocuje wyni-
kami, które byæ mo¿e po pewnym czasie
zostan¹ ocenione. Zdarzaj¹ siê równie¿
potkniêcia, pomy³ki, niedoci¹gniêcia. S¹
one wprost nieuniknione. Œwiadcz¹ jedy-
nie o poszukiwaniu optymalnych dróg,

które na dzieñ dzisiejszy nie zawsze s¹
do odgadniêcia. Ka¿dy rok z osobna jest
odzwierciedleniem pracy, która zosta³a
zrealizowana, posiadaj¹c pewne elemen-
ty wspólne, jak równie¿ elementy charak-
terystyczne wy³¹cznie dla danego roku.

Polacy na Ukrainie jako mniejszoœæ
narodowa s¹ reprezentantami w Pañstwo-
wym Komitecie do Spraw Mniejszoœci Na-
rodowych i Religii Ukrainy, ostatnio –
w Radzie Przedstawicieli Organizacji
Spo³ecznych przy Ministerstwie Kultury
Ukrainy.

S¹ równie¿ reprezentowani w Euro-
pejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, w
Radzie Polonii Œwiata i Polonijnej Radzie
Konsultacyjnej przy Urzêdzie Marsza³ka
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatnie wybory parlamentarne
pokaza³y aktywnoœæ Polaków jako rad-
nych w samorz¹dach lokalnych w wielu
regionach Ukrainy.

Polacy na Ukrainie nie s¹ spo³ecz-
noœci¹ nap³ywow¹. Polacy na Ukrainie
to autochtoni, którzy bêd¹c obywatelami
Ukrainy, pielêgnuj¹ swoje tradycje naro-
dowe przekazane im przez ojców.

W dniu dzisiejszym w imieniu Zarz¹du
Federacji pragnê podziêkowaæ, Kochani
nasi Rodacy, wszystkim Wam i ka¿demu z
osobna za to wszystko, co wspólnie czy-
niliœmy, czynimy i czyniæ bêdziemy dla
dobra Ukrainy oraz dla dobra naszej
historycznej Ojczyzny – Polski.

Pragniemy podziêkowaæ wszystkim
placówkom dyplomatycznym Rzeczypos-
politej Polskiej na Ukrainie za opiekê i
wspó³dzia³anie.

Pragniemy szczególnie podziêkowaæ
rz¹dowi Rzeczypospolitej Polskiej za pa-
miêæ o nas, za uznanie naszej przynale¿-
noœci do narodu polskiego w postaci
Karty Polaka.”
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Ryszard Legutko, Sekretarz Stanu ze
wzruszeniem powiedzia³ m.in.: „...Ogarnia
mnie poczucie podziwu, ¿e przetrwaliœcie
w dobrej kondycji, pielêgnujecie polskie
tradycje polskiego ducha, a z drugiej
strony – mam poczucie zad³u¿enia. Zdaje-
my sobie sprawê, ¿e si³a Polski w œwiecie
zale¿y równie¿ od Waszej si³y, od tego,
co tutaj robicie. Nie jesteœmy w stanie siê
odwdziêczyæ Pañstwu za to. Mogê tylko
powiedzieæ: „Bóg zap³aæ”.”

Adam Struzik, marsza³ek Województwa
Mazowieckiego w krótkich s³owach zazna-
czy³: „Przywioz³em dzisiaj dla Was coœ z
samego serca Polski – zespó³ „Mazow-
sze”. Myœlê, ¿e oni swoim tañcem, œpie-
wem przeka¿¹ wam to, co najpiêkniejsze.
Przeka¿¹ wam podziêkowania za to, ¿e
trwacie. ¯yczê nam wszystkim pokoju,
nadziei i wiary w lepsz¹ przysz³oœæ.”

Jerzy Marek Nowakowski, nowomia-
nowany Prezes Fundacji Pomoc Polakom
na Wschodzie, uj¹³ zebranych swym prze-
mówieniem nawi¹zuj¹cym do swych lwow-
skich korzeni. Podkreœli³ równie¿, ¿e jako
prezes pragnie, aby „...Fundacja dzia³aj¹-
ca w imieniu rz¹du Rzeczypospolitej Pol-
skiej mog³a pomagaæ w budowaniu po-
mostów, które sprawi¹, ¿e ta granica bê-
dzie niepotrzebna, a tak¿e w odbudowa-
niu polskiej elity we Lwowie, ¯ytomierzu,
Kijowie, Wilnie, we wszystkich wa¿nych
oœrodkach na Wschodzie”.

Nast¹pi³ czas na koncert Mazowsza,
który w roku nastêpnym œwiêtowaæ bêdzie
swe 60-lecie. Wspania³y zespó³ o bogatej
historii, tradycji, repertuarze. Lwowianie
pamiêtaj¹ Mazowsze koñca lat 50-tych ub.
wieku, gdy wystêpowa³o na scenie w Parku
im. B.Chmielnickiego. Wówczas by³ to jeden
z niewielu kontaktów z Ojczyzn¹, której
zostaliœmy pozbawieni. P³akali widzowie
starzy i m³odzi. Uczniowie polskich szkó³,
którzy nie mieli pieniêdzy, oblegali s¹sia-

duj¹ce z widowni¹ drzewa. Nikt wówczas
nie wiedzia³, ¿e Stanis³aw Jopek, s³ynny wy-
konawca Furmana – to lwowianin. Dopiero
przed kilkoma laty Solista w³aœnie na scenie
Opery oœwiadczy³, ¿e jest rodem z naszego
wspania³ego miasta.

Tym razem tañczyli i œpiewali m³odzi
wykonawcy, zupe³nie nowe pokolenie. Inny
uk³ad tañców, inne stroje, nowa interpretacja
pieœni. Piêkne widowisko, piêkne g³osy, ale
inne Mazowsze. Jest to zjawisko w³aœciwe
dla up³ywu czasu.

Goœcie, którzy przybyli z miast, mias-
teczek, wiosek i po raz pierwszy uczest-
niczyli w tak niezwyk³ym widowisku, nie
ukrywali swego zachwytu. I znów prawie
po 50 latach ³zy radoœci p³ynê³y z oczu tych,
którzy mieli okazjê zobaczyæ Mazowsze –
zespó³ m³ody, promuj¹cy kulturê wielu
regionów naszej Ojczyzny. W sercach wielu
osób zrodzi³a siê nadzieja, ¿e mo¿e ktoœ z
Mazowsza kiedyœ zechce przyjechaæ do ich
regionu, zainteresowaæ siê ich regionalnym
repertuarem i strojami (dopóki ¿yj¹ i zacho-
wuj¹ autentycznoœæ) i w³¹czyæ do repertuaru
zespo³u. Nasza kultura regionalna równie¿
nale¿y do kultury Narodu Polskiego. Ma-
zowsze zawsze wykonuje jeden, dwa utwo-
ry Kraju, w którym wystêpuje. Jest to znak
uszanowania wzglêdem kraju-gospodarza.
Dwie pieœni ukraiñskie by³y entuzjastycznie
przyjête przez publicznoœæ.

Przyjechali w tym dniu do Lwowa starzy
i m³odzi. Dwa wy¿ej wspomniane wydarzenia
pozostan¹ na d³ugo w ich sercach i pamiêci.
Dla starszych by³y to chwile wielkiej radoœci,
¿e dane im by³o prze¿yæ niezwyk³y dzieñ w
ich ¿yciu. M³odzi, którzy dopiero obieraj¹ swe
drogi ¿yciowe, z pewnoœci¹ po tym dniu uœwia-
domi¹ sobie, ¿e oni te¿ mog¹ w jakimœ stopniu
wp³yn¹æ na lepsz¹ przysz³oœæ, przysz³oœæ
Polaków – obywateli Ukrainy.

Ludwika Wierzbicka
Fot. Maria Basza
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VII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia
Wspólnota Polska

dniach 10 i 11 maja 2008 r. w Domu Polonii w Pu³tusku odby³o siê VII Walne
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Na zebranie przyby³o

ponad 130 delegatów ze wszystkich oddzia³ów Stowarzyszenia oraz zaproszeni goœcie.
W

Obrady rozpoczê³a krótka modlitwa
poprowadzona przez ks. Biskupa Paw³a
Anweilera. Prof. Andrzej Stelmachowski
z³o¿y³ po raz ostatni sprawozdanie ustêpu-
j¹cych w³adz Stowarzyszenia. W swym wy-
st¹pieniu wiele miejsca poœwiêci³ dylematom,
jakie napotyka Stowarzyszenie w swej dzia-
³alnoœci. Nastêpnie z podziêkowaniami za
wieloletni¹ dzia³alnoœæ wyst¹pili dzia³acze
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, w imie-
niu których wzruszaj¹ce przemówienie wy-
g³osi³a Sekretarz Zarz¹du Krajowego Maria
Piotrowicz. W imieniu delegacji Senatu list
z podziêkowaniami od Marsza³ka Senatu
Bogdana Borusewicza odczyta³ Senator
Andrzej Person. Podziêkowania w imieniu
MSZ z³o¿y³ Minister Jan Borkowski, w imie-
niu EUWP Tadeusz Pilat, a w imieniu Zwi¹z-
ku Polaków na Bia³orusi And¿elika Borys.

Delegaci przyjêli sprawozdanie zarz¹du
i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicz¹cy komisji statutowej
Mariusz Grudzieñ przedstawi³ projekt nowe-
go statutu Stowarzyszenia, który walne
zebranie po wielogodzinnej dyskusji przyjê³o.
Nowy statut, przewiduje m.in. czteroletni¹
kadencjê w³adz oraz ustanowienie funkcji
honorowego prezesa.

W g³osowaniu tajnym wybrano nowe
w³adze Stowarzyszenia oraz Krajow¹ Ko-
misjê Rewizyjn¹.

Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota
Polska, a jednoczeœnie Przewodnicz¹cym
Rady Krajowej i Prezesem Zarz¹du Krajo-
wego zosta³ Marsza³ek Maciej P³a¿yñski.

Cz³onkowie Rady Krajowej: bp Pawe³
Anweiler (Bielsko Bia³a), ks. prof. Roman
Dzwonkowski (Lublin), Dariusz Boni-
s³awski (Olsztyn), Jacek Brachocki
(Wroc³aw), Miros³aw Brzozowski (Za-
moœæ), Zbigniew Ciechanowski (Koszalin),
Zdzis³aw Czubakowski (Gorzów), prof.
Piotr Damulewicz (Bia³ystok), Wojciech
Dêbowski (Bielsko Bia³a), Micha³ Dwor-
czyk (Warszawa), Stefan Gajda (Kato-
wice), Hanna Ga³¹zka (£om¿a), prof.
Dariusz Górecki (£ódŸ), prof. Zbigniew
Jab³onowski (Olsztyn), Jan Jaraszek (Pu³-
tusk), Marek Jaroszek (Che³m), ks. bp Ry-
szard Karpiñski (Lublin), Krzysztof £ach-
mañski (Pu³tusk), prof. Jan Mazur (Lublin),
Andrzej Modzelewski (Olsztyn), Jerzy
Myszkowski (Siedlce), Boles³aw Pastucha
(Szczecin), Krystyna Rostocka (Opole),
pose³ Halina Rozpondek (Czêstochowa),
Marek Ró¿ycki (Warszawa), Czes³aw Ry-
bicki (£om¿a), senator Henryk M. WoŸ-
niak (Gorzów Wielkop.), prof. Julian Win-
nicki (Wroc³aw), Bo¿ena Ziêba (Poznañ).

Walne Zebranie Delegatów przyjê³o
równie¿ uchwa³ê przyznaj¹c¹ prof. Andrze-
jowi Stelmachowskiemu tytu³ Honorowe-
go Prezesa Stowarzyszenia. Na mocy no-
wego, uchwalonego statutu honorowy pre-
zes jest powo³ywany równie¿ na cz³onka
Rady Krajowej.

Po wyborze nowych w³adz przepro-
wadzono dyskusjê na temat programu Sto-
warzyszenia na najbli¿sze lata oraz omówio-
no koncepcje udzielania pomocy Polakom



13

na Bia³orusi. Na zakoñczenie Walnego
Zebrania delegaci przyjêli uchwa³ê potêpia-
j¹c¹ zbrodnie ukraiñskich nacjonalistów

pope³nione na ludnoœci polskiej na Wo³yniu i
Kresach Po³udniowo-Wschodnich Rzeczy-
pospolitej w latach 1943–1944.

Maciej P³a¿yñski, Prezes Stowarzy-
szenia Wspólnota Polska.

Urodzi³ siê 10 lutego 1958 r. w M³yna-
rach. Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Pas³êku wyjecha³ na Œl¹sk, gdzie
przez rok pracowa³ jako robotnik fizyczny m.in.
przy budowie Huty Katowice. Po rozpoczêciu
w 1977 r. studiów na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Gdañskiego zwi¹za³ siê z Ru-
chem M³odej Polski. We wrzeœniu 1980 r.
wspó³za³o¿yciel Niezale¿nego Zrzeszenia Stu-
dentów – pierwszej w Polsce niezale¿nej
organizacji studenckiej, przewodnicz¹cy NZS
Uniwersytetu Gdañskiego. Jesieni¹ 1981 r.
kierowa³ strajkiem okupacyjnym na Uniwersy-
tecie Gdañskim, nastêpnie by³ aktywnym
dzia³aczem opozycji solidarnoœciowej.

Od sierpnia 1990 r. do lipca 1996 r. by³
pierwszym niekomunistycznym wojewod¹
gdañskim. Nominacjê otrzyma³ od Tadeusza

Mazowieckiego. Odwo³anie z funkcji woje-
wody gdañskiego przez premiera W³odzi-
mierza Cimoszewicza w lipcu 1996 r. spo-
wodowa³o szereg protestów przedstawicieli
samorz¹dów lokalnych, stoczniowców i
innych grup zawodowych oraz mieszkañ-
ców Pomorza, których kulminacj¹ by³ kilku-
tysiêczny wiec pod gdañskim Dworem Artu-
sa. W wyborach parlamentarnych we wrzeœ-
niu 1997 r., kandyduj¹c z listy Akcji Wyborczej
Solidarnoœæ jako przedstawiciel Gdañskich
Komitetów Obywatelskich, uzyska³ najlepszy
wynik wyborczy w Polsce (125 tys. g³osów).
Wybrany przez Sejm bez g³osu sprzeciwu
Marsza³kiem Sejmu III kadencji. Powierzone
stanowisko sprawowa³ do koñca kadencji.

19 stycznia 2001 r. wraz z Andrzejem
Olechowskim i Donaldem Tuskiem powo³a³
Platformê Obywatelsk¹ i zosta³ Przewodni-
cz¹cym partii Platforma Obywatelska i
Klubu Parlamentarnego PO. W 2002 r. by³
inicjatorem porozumienia PO i PiS tworz¹-
cego koalicjê PO-PiS na wybory samorz¹do-
wego w 2002 r. W czerwcu 2003 r. sk³ada
rezygnacjê z Przewodnicz¹cego Klubu PO
oraz z szefa partii i opuszcza partiê. Do
koñca kadencji pozostaje pos³em niezale¿-
nym. Pozosta³ osob¹ aktywizuj¹c¹ centro-
prawicowe œrodowiska.

W pierwszych w Polsce wyborach do
Parlamentu Europejskiego w 2004 r. organi-
zuje Obywatelski Narodowy Komitet Wybor-
czy, którego ide¹ by³o zbudowanie niepar-
tyjnej centroprawicowej listy, pozwalaj¹cej na
start w wyborach europejskich lokalnym
dzia³aczom samorz¹dowym i organizacjom
pozarz¹dowym, którzy z ró¿nych powodów
nie mieli miejsca na listach partyjnych.
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W wyborach parlamentarnych 23 wrzeœ-
nia 2005 r. Maciej P³a¿yñski wystartowa³
jako niezale¿ny kandydat na senatora, po raz
kolejny udowadniaj¹c, ¿e ma wielkie
osobiste poparcie wyborców i nie potrzebuje
wsparcia szyldem partyjnym. Maciej P³a-
¿yñski zdoby³ ponad 150 tysiêcy g³osów, co
by³o najlepszym wynikiem w okrêgu gdañ-
skim i jednym z najlepszych w ca³ym kraju.
Na pierwszym posiedzeniu izby wy¿szej
parlamentu zosta³ wybrany Wicemarsza³-

kiem Senatu VI kadencji. W wyborach par-
lamentarnych 21 paŸdziernika 2007 r. starto-
wa³ z listy PiS jako pose³ niezrzeszony.

Jest Honorowym obywatelem  M³ynar,
Pucka i Pionek. Maciej P³a¿yñski jest funda-
torem Fundacji Pomorskiej, wspó³funda-
torem Fundacji Nuta Nadziei, cz³onkiem-
za³o¿ycielem Stowarzyszenia Odbudowy
Œwiêtego Wojciecha i Stowarzyszenia
¯u³awy Gdañskie, cz³onkiem Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego.

Prezes Zarz¹du Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie

Jerzy Marek Nowakowski urodzi³ siê
w 1959 roku. Absolwent Wydzia³u Historii
Uniwersytetu Jagelloñskiego. Studiowa³ te¿
na wydziale nauk politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Historyk, dziennikarz,
publicysta, polityk. W latach 1990–1995
dyrektor Oœrodka Studiów Miêdzynarodo-
wych przy Senacie RP. W 1991 r. by³ dorad-
c¹ prezydenta Lecha Wa³êsy. Prowadz¹cy
programu Racja Stanu w TVP 1 (1994–
1996). Redaktor naczelny V Programu
Polskiego Radia (1996). W latach 1997–
2001 by³ podsekretarzem stanu w kancelarii
i doradc¹ do spraw polityki zagranicznej pre-
miera Jerzego Buzka. Jerzy Marek Nowa-
kowski pe³ni³ te¿ funkcjê szefa dzia³u zagra-
nicznego Wprost (2002–2006), a do lutego
2007 r. by³ zastêpc¹ redaktora naczelnego
tygodnika Wprost. Jest autorem licznych
publikacji dotycz¹cych m.in. pañstw by³ego

ZSRR i polskiej polityki wschodniej. Autor
ksi¹¿ki Walery S³awek (1879–1939):
zarys biografii politycznej, wspó³autor
ksi¹¿ki Ukraina na zakrêcie. Drogi i bez-
dro¿a pomarañczowej rewolucji. Publi-
cysta tygodnika Newsweek Polska i Dyrek-
tor Centrum Wschodniego Polish Open
University (Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania).
Jest równie¿ sta³ym wspó³pracownikiem
Przewodnika Katolickiego.
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Zebranie grupy roboczej NOEMP

dniach 16–18 maja 2008 r. w Warszawie odby³o siê Zebranie Grupy Roboczej
Niezale¿nej Organizacji Europejskiej M³odzie¿y Polonijnej. Spotkanie to odby³o siê

przy wsparciu finansowym Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Stowarzyszenia
Wspólnota Polska. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m³odzie¿y polonijnej z Austrii,
Bia³orusi, Chorwacji, Litwy, Rumunii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, a mentorem spotkania
by³ Prezydent EUWP – Tadeusz Adam Pilat.

Cz³onkowie Grupy Roboczej od wielu miesiêcy wykazywali siê aktywn¹ dzia³alnoœci¹
na rzecz NOEMP. Utrzymuj¹c sta³y kontakt poprzez organizacyjne forum internetowe,
wymieniaj¹c siê pogl¹dami i pomys³ami oraz bior¹c udzia³ w regularnych e-konferencjach,
wspólnymi si³ami zorganizowali to zebranie. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e po raz pierwszy m³odzie¿
polonijna sama dla siebie przygotowa³a tego typu wydarzenie.

Najwa¿niejszym punktem zebrania by³o dopracowanie najistotniejszych punktów
statutu organizacji (cz³onkostwo, struktury w³adzy, cele organizacji), co po d³ugich i
wartoœciowych dyskusjach przynios³o oczekiwane rezultaty. Ponadto omówiono najbli¿sze
projekty NOEMP,  jak np. e-gazetka, która ma na celu zbli¿enie m³odzie¿y polonijnej poprzez
zaprezentowanie i udostêpnienie im rozmaitych inicjatyw i projektów krajowych œrodowisk
polonijnych czy te¿ organizacja szkoleñ dla m³odzie¿y przy wykorzystaniu funduszy unijnych
i dzia³añ s³u¿¹cych tworzeniu sieci i wspó³pracy w sieci pomiêdzy krajami cz³onkowskimi.

Wa¿nym punktem zebrania by³o równie¿ wybranie I Zarz¹du NOEMP :

Przewodnicz¹cy Zarz¹du – Andrzej K. Jurczak (Austria)
Zastêpca Przewodnicz¹cego Zarz¹du/Skarbnik – Ewa Dydak (Szwecja)
Zastêpca Przewodnicz¹cego Zarz¹du – Robert Nowakowski (Wielka Brytania)
Sekretarz – Alina Prodan (Rumunia)
Zastêpca Sekretarza/Koordynator Projektów – Helena Bielawska (Bia³oruœ)
Koordynator Projektów – Danijel Simiæ (Chorwacja)
Cz³onek Zarz¹du – Edward Trusewicz (Litwa)
Cz³onek Zarz¹du – Jacek Winnicki (Wielka Brytania)
G³ównym zadaniem Zarz¹du jest przygotowanie I Kongresu NOEMP, który wstêpnie

planowany jest na wiosnê 2009.
„Jesteœcie „dzieckiem” Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Jak d³ugo nim

zostaniecie – wasza sprawa” – powiedzia³ Tadeusz Pilat. Poprzez aktywn¹ dzia³alnoœæ
i realizacjê projektów m³odzie¿ pragnie pokazaæ, ¿e potrafi i chce dzia³aæ samodzielnie.
Bior¹c siê do roboty, z czasem pragnie stworzyæ siln¹ organizacjê ³¹cz¹c¹ m³odzie¿ polonijn¹
i daj¹c¹ jej licz¹cy siê g³os na skalê miêdzynarodow¹.

Niezale¿na Organizacja Europejskiej M³odzie¿y Polonijnej (NOEMP)

e-mail: poczta@noemp.org      www.noemp.org       www.noemp.org/forum

W
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Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

dniach 23–24 czerwca 2008 r. odby³o siê inauguracyjne posiedzenie Polonijnej
Rady Konsultacyjnej przy Marsza³ku Senatu VII kadencji. Tematem posiedzenia

Rady by³o: „Kraj a Polonia i Polacy w œwiecie – wyzwania XXI w.”
Zgodnie z uchwa³¹ Senatu RP z 21 czerwca 2002 r. zadaniem Polonijnej Rady

Konsultacyjnej jest wyra¿anie opinii: w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za
granic¹; na temat projektów aktów normatywnych dotycz¹cych Polonii i Polaków za
granic¹, a tak¿e o kierunkach dzia³añ Senatu i jego organów w sprawach Polonii

i Polaków za granic¹.

W

W inauguracyjnej uroczystoœci wziêli
udzia³ parlamentarzyœci: Rados³aw Sikorski,
minister spraw zagranicznych, Katarzyna
Hall, minister Edukacji Narodowej, zapro-
szeni goœcie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz wrê-
czy³ akty nominacji cz³onkom Polonijnej
Rady Konsultacyjnej przy Marsza³ku Senatu
VII Kadencji. Otrzymali je:

Andrzej Alwast, Prezes Rady Na-
czelnej Polonii Australijskiej i Nowozelan-
dzkiej, Kazimierz Anhalt, Koordynator ds.
Rozwoju Federacji Organizacji Polskich w
Irlandii,  And¿elika Borys, Prezes Zwi¹zku
Polaków na Bia³orusi, Emilia Chmielowa,
Prezes Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie, André Hamerski, Prezes Cent-
ralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-
Polskiej BRASPOL, Józef Kwiatkowski,
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich
na Litwie Macierz Szkolna, W³adys³aw

Lizoñ, Prezes Kongresu Polonii Kanadyj-
skiej, Jan Mokrzycki, Prezes Zjednoczenia
Polskiego w Wielkiej Brytanii, Tadeusz A.

Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych, Aleksander Sielicki, Zastêpca
Kierownika Centrum Kultur Kubania w Kras-
nodarze, W³adys³aw Zachariasiewicz, Stany
Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej.

W pracach Rady uczestniczy³a równie¿
Helena Miziniak – Szef Zespo³u Doradców
do spraw Migracji Ekonomicznej Obywateli

Polskich do Pañstw Cz³onkowskich Unii
Europejskiej (goœæ honorowy).

Otwieraj¹c posiedzenie Marsza³ek
Senatu Bogdan Borusewicz podkreœli³, ¿e
powo³anie Rady to wynik szczególnej troski
o jak najlepsz¹ kondycjê spraw polskich i
Polaków w œwiecie. Zdaniem Marsza³ka,
dla rozwi¹zywania problemów Polonii wa¿-
na jest tak¿e koordynacja dzia³añ wszystkich
instytucji pañstwowych, które zajmuj¹ siê
sprawami Polonii i Polaków zagranic¹.
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Marsza³ek zwróci³ uwagê na przemiany jakie
zachodz¹ w Polsce, Unii Europejskiej i œro-
dowiskach polonijnych, na nowe zjawiska, ja-
kim jest nowa migracja do krajów UE. Sy-
tuacja Polaków i Polonii niemal w ka¿dym kraju
jest inna. Rada Polonijna – zgodnie z za³o¿e-
niem – ma byæ reprezentacj¹ Polonii ca³ego
œwiata. Jej powinnoœci¹ bêdzie dostrzeganie
nowych zjawisk, a tak¿e zmian pokoleniowych,
które dokonuj¹ siê w organizacjach polonijnych,
przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i
dotychczasowego dorobku.

Marsza³ek Borusewicz podkreœli³ tak¿e,
¿e Polska jest dziœ krajem sukcesu, którego
Polonia nie musi siê ju¿ wstydziæ.

Minister Rados³aw Sikorski powie-
dzia³, ¿e sprawy Polonii s¹ jednym z priory-
tetów wyznaczonych w MSZ. Zapewni³, ¿e

rz¹d powa¿nie traktuje politykê polonijn¹.
Przyjêta w poprzedniej kadencji parlamentu
ustawa o Karcie Polaka, jest przez obecny
rz¹d realizowana. Minister zadeklarowa³ go-
towoœæ wspó³pracy MSZ z Senatem w spra-
wach polonijnych. Poinformowa³ te¿ o sys-
temowej reformie konsulatów, której celem
jest bardziej skuteczna pomoc rodakom.

Minister Katarzyna Hall przedstawi³a
plany resortu zwi¹zane z opracowaniem i
wdro¿eniem programu nauczania jêzyka
polskiego, zw³aszcza dzieci, których rodzice
czasowo przebywaj¹ poza krajem. MEN
zainteresowany jest równie¿ promocj¹ Polski
poprzez popularyzowanie jêzyka polskiego
wœród cudzoziemców. Minister Hall wysoko
oceni³a ustawê Karta Polaka, która u³atwia
naszym rodakom dostêp do polskiej edukacji.

Rada pracowa³a w trzech zespo³ach tematycznych: ds. Polaków na Wschodzie,

ds. Polonii Europejskiej oraz ds. Polonii i Polaków na pozosta³ych kontynentach.

W obradach uczestniczyli eksperci, przedstawiciele ministerstw, organizacji

pozarz¹dowych.

Zespó³ ds. Polaków na Wschodzie, któ-
remu przewodniczy³ senator £ukasz Abga-

rowicz najwiêcej uwagi poœwieci³ trzem
sprawom: Karcie Polaka, przestrzeganiu
praw mniejszoœci polskiej oraz problemom
nauczania jêzyka polskiego. Wskazywano
na niewydolnoœæ systemu przyznawania
Karty i potrzebê zmian organizacyjnych oraz
koniecznoœæ szerszego upowszechniania
wiedzy o Karcie. Apelowano o wiêkszy na-
cisk w³adz polskich na rz¹dy Bia³orusi i Litwy
o poszanowanie praw mniejszoœci polskiej.
Wskazywano te¿ potrzebê konkretnych
dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwój edukacji i
nauczania jêzyka polskiego.

Zespó³ ds. Polonii Europejskiej, któremu
przewodniczy³ senator Andrzej Person

zwróci³ uwagê, i¿ dzia³ania w³adz polskich w
zakresie nowej emigracji nie s¹ wystarcza-
j¹ce. W ocenie zespo³u istnieje potrzeba

monitorowania tego zjawiska tak¿e w mniej-
szych œrodowiskach, w takich krajach, jak:
Norwegia, W³ochy, Austria, Holandia czy
Hiszpania. Wyje¿d¿aj¹cy Polacy powinni byæ
informowani o zasadach ¿ycia obowi¹zuj¹-
cych w kraju emigracji. Zg³aszano potrzebê
poszerzenia edukacji dzieci i m³odzie¿y
polonijnej o przedmioty ojczyste. Apelowano
o utrzymanie instytutów kultury polskiej na
terenie Europy. Postulowano partnerskie
traktowanie organizacji polonijnych w roz-
strzyganiu wa¿nych dla Polonii spraw. Uzna-
no i¿ w³adze polskie powinny rozpocz¹æ dzia-
³ania w ramach UE i Rady Europy o ujednoli-
cenie standardów w poszczególnych przed-
miotach nauczania w szko³ach powszech-
nych i gimnazjach.

Zespó³ ds. Polonii i Polaków na pozo-
sta³ych kontynentach pod przewodnictwem
senatora S³awomira Kowalskiego zg³osi³,
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miêdzy innymi, wnioski o: utworzenie planu
promocji pozytywnego wizerunku Polski i Po-
laków w œwiecie, stworzenie ponadregional-
nej szko³y liderów polonijnych, rozszerzenie us-
tawy Karta Polaka o pozosta³e kraje œwiata.

Podsumowuj¹c zg³aszane przez Zespo-
³y wnioski, marsza³ek Bogdan Borusewicz
podkreœli³, ¿e formu³a zespo³owej pracy Rady
przynios³a du¿e efekty. Wysoko te¿ oceni³
zaanga¿owanie w prace Rady przedstawicieli
ministerstw i organizacji pozarz¹dowych.

Marsza³ek z aprobat¹ przyj¹³ nakreœlone
przez Radê kierunki dzia³añ, zw³aszcza po-
stulaty dotycz¹ce propagowania nauczania
jêzyka polskiego.

Podczas plenarnego posiedzenia Rady,
któremu przewodniczy³a wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek, przyjêto nastêpuj¹ce
wnioski koñcowe:
1. Spraw¹ dla nas podstawow¹ jest dalsze

utrzymanie zarówno opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni¹
jak i dotychczasowego modelu finanso-
wania naszej dzia³alnoœci. Rozumiemy,
¿e wol¹ polskich w³adz czêœci¹ œrod-
ków dla Polonii dysponuje MSZ i MEN,
a w praktyce wiele organizacji korzysta
z tych funduszy. Pragniemy jednak
podkreœliæ, ¿e jest dla nas wa¿ne, aby
finansowanie poprzez organizacje poza-
rz¹dowe pozosta³o podstawow¹ drog¹
wspierania naszej dzia³alnoœci.

2. Pragniemy podkreœliæ nasze nieza-
chwiane poparcie dla Zwi¹zku Polaków
na Bia³orusi kierowanego przez And¿e-
likê Borys. Pragniemy podziêkowaæ
w³adzom polskim za udzielone Zwi¹z-
kowi dotychczasowe poparcie i prosimy
o dalsze konsekwentne stanowisko i
dzia³ania w tej sprawie.

3. Rozumiemy trudnoœci zwi¹zane z eg-
zekwowaniem umów miêdzynarodo-

wych wobec najbli¿szych s¹siadów.
Znamy te¿ dotychczasowe dzia³ania
w³adz polskich. Pragniemy jednak przy-
pomnieæ i prosiæ o jak najrychlejsze i
zdecydowane dzia³ania w dwóch spra-
wach szczególnej wagi:
� pisowni nazwisk polskich na Litwie,

jak równie¿ u¿ywanie jêzyka pol-
skiego (ojczystego) w miejscach
zwartego zamieszkania ludnoœci,
która to sprawa pozostaje w jask-
rawej sprzecznoœci z obowi¹zuj¹-
cymi w Europie standardami.

� realizacji Traktatu Polsko-Niemiec-
kiego ze szczególnym uwzglêdnie-
niem finansowania organizacji po-
lonijnych i edukacji polonijnej. Trud-
noœci zwi¹zane z edukacj¹ w Niem-
czech podkreœlane s¹ na wszystkich
konferencjach i sympozjach oœwia-
towych.

4. Poprzedni rz¹d rozbudzi³ du¿e nadzieje,
rozpoczynaj¹c prace nad szerokim pro-
gramem wspierania edukacji polonijnej.
Pragniemy jedynie przypomnieæ tê
sprawê, prosz¹c o kontynuacjê dzia³añ
w tym zakresie.

5. M³odzie¿ jest przysz³oœci¹ zarówno
Polski jak i Polonii. Wa¿ne s¹ dalsze
dzia³ania wszystkich zainteresowanych
stron na rzecz zwiêkszenia integracji
m³odzie¿y polskiej i polonijnej. Koniecz-
na jest zmiana polityki wobec m³odzie¿y
zarówno Polonii jak i w³adz polskich.
Zadania skierowane do m³odzie¿y i dla
m³odzie¿y winny byæ naszym zdaniem
priorytetowo traktowane przez wszyst-
kie podmioty wspieraj¹ce dzia³alnoœæ
polonijn¹.

6. Jest nas w œwiecie miliony. Niejedno-
krotnie pokazaliœmy, jak wiele mo¿emy
dla Polski zrobiæ. Mo¿emy i chcemy Pol-
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sce dalej pomagaæ. Zawracamy siê z ko-
lejnym apelem o partnerskie traktowanie,
o korzystanie z naszej wiedzy i mo¿li-
woœci. Skoordynowane dzia³ania pol-
skich placówek dyplomatycznych i
organizacji polonijnych z pewnoœci¹
bêd¹ korzystne dla Polski.

7. Wyra¿amy nasze poparcie i wdziêcz-
noœæ za uchwalenie przez Sejm Ustawy
o Karcie Polaka. Dla naszych Rodaków
zza wschodniej granicy Schengen by³a
to sprawa wielkiej wagi. Wa¿na jest
dalsza nowelizacja tej ustawy obejmu-
j¹ca bezpañstwowców, kraje ba³kañskie
i pozosta³e œrodowiska polonijne na
œwiecie. Równie wa¿ne jest zapewnie-
nie powszechnego dostêpu do Kart
Polaka w szczególnoœci na Ukrainie i
Bia³orusi. Podstawowa czêœæ ustawy
potwierdzaj¹ca honor przynale¿noœci do
narodu polskiego winna naszym zda-
niem jednakowo traktowaæ wszystkich
Polaków poza granicami kraju.

8. Zbli¿a siê 20-lecie zmiany ustrojowej w
Polsce. Uwa¿amy, ¿e nadszed³ ju¿ naj-
wy¿szy czas na uchwalenie nowej i
nowoczesnej ustawy o obywatelstwie.
Najwy¿szy te¿ czas, aby przesta³y obo-
wi¹zywaæ przepisy z „g³êbokiego”
PRL-u. S¹ tu dwie grupy osób, w imie-
niu których prosimy o w³aœciwe ujêcie
w projekcie ustawy:
� pierwsza grupa – to osoby, którym

w³adze PRL-u odebra³y obywa-
telstwo w sposób bezprawny. Uwa-
¿amy, ¿e ze wzglêdu na godnoœæ
osób tak poni¿onych i pokrzyw-
dzonych inicjatywa winna nale¿eæ
do w³adz polskich.

� druga grupa – to osoby, które zmu-
szone by³y do zrzeczenia siê oby-
watelstwa ze wzglêdu na przepisy
pañstw zamieszkania.

9. Pragniemy podkreœliæ wagê konsulto-
wania ustaw z zainteresowanymi, co
jest na co dzieñ praktykowane w demo-
kracjach zachodnich. Prosimy o konsul-
towanie ustaw i raportów nas dotycz¹-
cych przynajmniej z wa¿niejszymi or-
ganizacjami polonijnymi.

10. Wnioskujemy o utworzenie wspólnego
i spójnego planu promocji pozytywnego
wizerunku Polski i Polaka w œwiecie.

11. Rada zaleca powo³anie do ¿ycia przy
Ambasadach wzglêdnie Konsulatach
RP Polonijnych Zespo³ów Konsulta-
cyjnych, które mia³yby na celu zintensy-
fikowanie wspó³pracy z organizacjami
polonijnymi.

12. Rada zaleca utworzenie nagród Senatu
RP dla nauczycieli polonijnych szkó³
sobotnich na emigracji.

13. Rada zaleca zorganizowanie otwartego
programu liderów polonijnych dla przed-
stawicieli wszystkich œrodowisk polo-
nijnych.

14. Rada zaleca poszerzenie partnerskiej
wspó³pracy miast na regiony i na szko³y
polskie na emigracji.

15. Rada zaleca powo³anie do ¿ycia przy
Stowarzyszeniu Wspólnota Polska refe-
ratu informacyjno-turystycznego dla
promocji i koordynacji turystyki polonij-
nej do kraju.

16. Doceniaj¹c wa¿n¹ rolê Duszpasterstwa
Polskiego na Emigracji dla zachowania
naszej spuœcizny etnicznej, Rada wyra-
¿a pe³n¹ gotownoœæ swojej wspó³pracy.
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WNIOSKI
Z prac Zespo³u ds. Polaków na Wschodzie

1. Karta Polaka
a. Karta Polaka na Bia³orusi jest praktycznie niedostêpna dla wiêkszoœci upraw-

nionych ze wzglêdu na niewydolny system jej przyznawania. Nale¿y bezwzglêdnie
i w jak najszybszym tempie dokonaæ zmian organizacyjnych, które skróc¹ kolejki
oczekuj¹cych z wielu lat do 2–3 miesiêcy.

b. Informacja o Karcie Polaka wœród uprawnionych niezrzeszonych w organizacjach
Polaków jest niewystarczaj¹ca, szególnie na Bia³orusi. Nale¿y wspólnie z
organizacjami polskimi na Ukrainie i Bia³orusi opracowaæ metody szerszego
upowszechnienia wiedzy o Karcie.

c. Ustawowe kryteria przyznawania Karty s¹ zbyt sztywne, co utrudnia lub wrêcz
uniemo¿liwia otrzymanie Karty wielu uprawnionym. Nale¿y je uelastyczniæ.

d. Przed nowelizacj¹ ustawy o Karcie Polaka nale¿y z inicjatywy Senatu RP odbyæ
szerok¹ konferencjê z udzia³em przedstawicieli rz¹du RP, organizacji polonijnych,
organizacji pozarz¹dowych i naukowców z dziedziny gospodarki, socjologii i
demografii dla zdefiniowania oczekiwañ i przewidywanych skutków wdro¿enia
Karty.

e. Intensyfikacja wyjazdów konsulów na spotkania na temat Karty Polaka z Poloni¹
w Rosji.

f. Wprowadzenie we wniosku o przyznanie Karty Polaka rubryki umo¿liwiaj¹cej
transkrypcjê nazwiska wed³ug zasad jêzyka polskiego.

2. Przestrzeganie praw mniejszoœci polskiej

a. Na Bia³orusi i Litwie prawa mniejszoœci polskiej s¹ z premedytacj¹ ³amane przez
w³adze centralne tych pañstw. Nale¿y wzmóc nacisk w³adz polskich na rz¹dy
Bia³orusi i Litwy z oczekiwaniem w³aœciwego wywi¹zywania siê tych ostatnich
z umów mi¹dzynarodowych i bilateralnych dotycz¹cych traktowania mniejszoœci
narodowych. Jak siê wydaje, szególnie na Litwie mo¿e to przynieœæ szybkie
pozytywne rezultaty.

b. Na Ukrainie œrodowiska polskie nie mog¹ korzystaæ z pe³ni swoich praw ze
wzglêdu na czêst¹ niechêæ w³adz lokalnych. Wydaje siê, ¿e poprawiæ sytuacjê
mo¿e prze³amywanie tej niechêci przez nawi¹zywanie szerszej, pozarz¹dowej
wspó³pracy z Ukraiñcami z w³¹czeniem w ni¹ organizacji polskich z Ukrainy.
Senat RP winien zainicjowaæ szerok¹ akcjê nawi¹zywania stosunków partnerskich
pomiêdzy miastami, szko³ami, uczelniami itp. polskimi, ukraiñskimi oraz rosyjskimi.

3. Problem nauczania jêzyka polskiego

a. Pañstwo polskie winno zabiegaæ o tworzenie szkó³ z polskim jêzykiem nauczania
w miejscach zwartego zamieszkania Polaków w ramach systemów edukacyjnych
poszczególnych pañstw.

b. Szko³y polskie winny otrzymywaæ pomoc metodologiczn¹, kadrow¹ i ka¿d¹
niezbêdn¹ tak, aby byæ konkurencyjnymi na rynku edukacyjnym.

c. W œrodowiskach polskich mieszkaj¹cych w rozproszeniu niezbêdne jest
wzmocnienie szkó³ek sobotnio-niedzielnych, a tak¿e stworzenie i wdro¿enie
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systemu nauki jêzyka polskiego przez Internet. Postuluje si¹ te¿ wprowadzenie
kursu jêzyka polskiego do programu TV Polonia.

4. Promocja kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza

granicami

a. Obserwuje siê zbyt s³ab¹, w stosunku do np. rosyjskojêzycznej, ekspansjê kultury
polskiej atrakcyjnej dla m³odzie¿y. Nale¿y sponsorowaæ wyjazdy na koncerty
czo³owych polskich zespo³ów, zwiêkszyæ poda¿ ich p³yt na rynkach lokalnych,
a tak¿e wzbogaciæ program TV Polonia o programy muzyczne i rozrywkowe.

b. Zadbanie o polskie dziedzictwo kulturowe i miejsca pamiêci narodowej na Ukrainie
i Bia³orusi jest z wielu powodów niewystarcaj¹ce. Poza wysi³kami w³adz pañstwa
polskiego, które nale¿y wzmocniæ, wydaje si¹ celowe wsparcie dzia³añ pozarz¹-
dowych zmierzaj¹cych do porz¹dkowania i utrzymania w nale¿ytym stanie
cmentarzy polskich. Nale¿y w nie w³¹czyæ œrodowiska polskie na wschodzie,
a tak¿e m³odzie¿, która w ramach obozów wakacyjnych organizowanych np. na
Ukrainie mo¿e wykonywaæ prace porz¹dkowe.

c. Zaanga¿owanie strony polskiej o zachowanie i renowacjê polskich miejsc pamiêci
(zw³aszcza Cmentarz £yczakowski we Lwowie i Cmentarz na Rossie w Wilnie)
oraz wzmocnienie wspó³pracy ze stron¹ ukraiñsk¹ dotycz¹cej przestrzegania zasad
prac konserwatorskich przy renowacji polskich zabytków na terenie Ukrainy.

Bêdzie nowelizacja Karty Polaka
olonijna Rada Konsultacyjna przy marsza³ku Senatu nie ma w¹tpliwoœci: jest
potrzebna nowelizacja ustawy o Karcie Polaka. Obecnie obowi¹zuj¹ce w jej

ramach przepisy nie rozwi¹zuj¹ problemów zwi¹zanych z uzyskiwaniem karty przez
naszych rodaków, za granic¹ posiadaj¹cych status bezpañstwowców. Dokument
stwierdzaj¹cy przynale¿noœæ do Narodu Polskiego mo¿e dostaæ tylko osoba posiada-
j¹ca obywatelstwo danego pañstwa, które kiedyœ wchodzi³o w sk³ad ZSRS.

- Jak pañstwo pamiêtaj¹, Karta
Polaka wesz³a w ¿ycie tu¿ przed zakoñ-
czeniem poprzedniej kadencji, przed
nowymi wyborami i by³a poœpiesznie
opracowywana. Chyba z góry zak³adali
wszyscy, i¿ bêdzie ona nowelizowana –
stwierdzi³ po spotkaniu z cz³onkami Polonijnej
Rady Konsultacyjnej senator Andrzej Per-
son (PO). Przyzna³ m.in., ¿e na £otwie jest
bardzo wielu Polaków, którzy nie maj¹ oby-
watelstwa ³otewskiego z powodu stawia-
nych przez to pañstwo wymogów jêzyko-
wych. – Z pewnoœci¹ nie dotyczy³y one
Polaków, ale poœrednio stali siê ofiarami
tego przepisu i ich te¿ na pewno obejmie

P

ta nowelizacja – zapowiedzia³ Person. Za-
sadniczo uzna³ on jednak, ¿e „Polacy bardzo
wiele lat czekali na Kartê Polaka i s¹
teraz na pewno z niej zadowoleni”.

Aleksander Sielicki, zastêpca kierownika
Centrum Kultur Kubania w Krasnodarze,
wskaza³ po posiedzeniu Rady na k³opoty, jakie
maj¹ Polacy w Rosji z uzyskaniem Karty
Polaka. – W Rosji najwiêkszy problem to
znajomoœæ jêzyka polskiego. Tak¿e nie
dokumenty czy inne tego typu sprawy, ale
znajomoœæ polskiej mowy stanowi powa¿-
n¹ przeszkodê. Teraz wspó³pracujemy z
konsulatami, z organizacjami polonijnymi
i z krajem, aby umo¿liwiæ zak³adanie
szkó³ek polonijnych – doda³ Sielicki.
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Kazimierz Anhalt, koordynator ds. roz-
woju Federacji Organizacji Polskich w Irlan-
dii, poinformowa³ o relacjach pomiêdzy pañ-
stwem polskim a organizacjami polonijnymi
w Unii Europejskiej. – Zosta³a powo³ana
do ¿ycia ciekawa inicjatywa, której celem
jest powstanie federacji organizacji pol-
skich reprezentuj¹cych, w tej chwili, sie-
dem g³ównych organizacji z szeœciu ró¿-
nych miast w Irlandii. Obecnie inicjatywa
ta jest popierana przez Senat i Ministerst-
wo Spraw Zagranicznych w kwestiach
technicznych i mam nadziejê, ¿e zakoñczy
siê ona sporym sukcesem, szczególnie w
kontekœcie zbli¿aj¹cych siê wyborów do
europarlamentu. Uwa¿amy bowiem, ¿e
Polonia bêd¹ca w posiadaniu obywatel-

stwa europejskiego jest upowa¿niona do
œcis³ej partycypacji w ¿yciu spo³eczno-
politycznym tych krajów – powiedzia³.
Wed³ug Anhalta, ma to szczególnie g³êbok¹
wymowê w kontekœcie traktatu UE i zapisu
odnoœnie do obywatelstwa europejskiego.

Inauguracyjne posiedzenie cia³a dorad-
czego, jakim jest Polonijna Rada Konsulta-
cyjna, odby³o siê w dniach 23–24 czerwca.
Cz³onków Rady powo³uje i odwo³uje Mar-
sza³ek Senatu spoœród kandydatów zg³oszo-
nych przez organizacje i œrodowiska polo-
nijne. Kadencja tego organu odpowiada
okresowi kadencji Senatu.

Jacek Dvtkowski
Nasz Dziennik 25 czerwca 2008

Posiedzenie Polsko-Ukraiñskiej Komisji
ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury

17 i 18 czerwca w Warszawie obradowa³a Miêdzyrz¹dowa Komisja Polsko-
Ukraiñska ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych
podczas II wojny œwiatowej. Posiedzeniu wspó³przewodniczyli wiceministrowie kultury
obu krajów Tomasz Merta i Tymofij Kochan. W trakcie obrad omówione zosta³y
wyniki prac, wykonanych przez poszczególne zespo³y ekspertów dzia³aj¹ce przy Komisji
oraz nakreœlone najwa¿niejsze kierunki dalszej wspó³pracy.

Strony uzgodni³y miêdzy innymi, i¿ rozpatrz¹ – na zasadzie wzajemnoœci –
propozycje wymiany dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury obu
pañstw. Podjêto decyzjê o intensyfikacji prac nad opracowaniem poloników i ukrai-
ników w zasobach bibliotek Polski i Ukrainy.

Kontynuowana bêdzie praca nad przygotowaniem przewodników archiwalnych
po ukrainikach w Polsce i polonikach na Ukrainie. Strony zobowi¹za³y siê udostêpniæ
specjalistom drugiego kraju, w celu wykonania ekspertyzy identyfikacyjnej, swoje
obiekty muzealne, których pochodzenie mo¿e budziæ podejrzenia o bezprawne
przemieszczenie. Kontynuowane bêd¹ prace archiwalne na terenie Ukrainy, m. in.
zbiorów Ossolineum.

Kolejne posiedzenie Komisji odbêdzie siê jesieni¹ 2009 r. na Ukrainie. Problema-
tyka jego obrad zostanie przygotowana w trakcie spotkañ wszystkich zespo³ów
eksperckich reprezentowanych w Komisji:

� zespo³u ekspertów ds. Ossolineum,
� zespo³u ekspertów ds. dziedzictwa muzealnego,
� zespo³u ekspertów ds. zasobów bibliotecznych,
� zespo³u ekspertów ds. archiwaliów historycznych.

• ród³o http://www.mk.gov.pl
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Beatyfikacja S³u¿ebnicy Bo¿ej
Siostry Marty Wieckiej

d 24 maja 2008 r. koœció³ katolicki ma now¹ b³ogos³awion¹. Na o³tarze zosta³a
wyniesiona szarytka Siostra Marta Wiecka. Uroczystoœæ beatyfikacyjna odby³a

siê we Lwowie, gdzie Siostra Marta prze¿y³a ostatnie lata swego krótkiego ¿ycia.

O
s³u¿ebnic ubogich i chorych, tej uprzywi-
lejowanej cz¹stki Koœcio³a.

Pierwsz¹ placówk¹, na której siostra
Marta podjê³a pracê, by³ szpital powszechny
we Lwowie. Z tego okresu zachowa³ siê
list imieninowy napisany do matki. Zawarta
jest w nim proœba, która zwraca na siebie
uwagê: Proszê te¿ i za mnie siê pomodliæ,
by Pan Bóg da³ mi si³y i ³aski, abym
mog³a byæ dobr¹ siostr¹ mi³osierdzia. To
proste zdanie streszcza jej duchowy program

¿ycia, który bêdzie realizowaæ w zmie-
nianych wspólnotach i ró¿norakiej

s³u¿bie ubogim.
Na terenie Lwowa spotyka

wielki, wspania³y tygiel jêzyków,
narodowoœci, kultur i wyznañ.
Zgodnie z zaleceniem œw. Win-
centego, by siostry mia³y oczy i
serca jedynie dla ubogich, siostra

Marta z pe³nym poœwiêceniem i
œwie¿¹, m³odzieñcz¹ gorliwoœci¹ s³u-

¿y wszystkim: katolikom, prawos³awnym, ¿y-
dom. Ta otwarta postawa bêdzie jej towa-
rzyszyæ na ka¿dej placówce i dlatego z pe³-
nym przekonaniem i uznaniem mo¿na by j¹
nazywaæ b³ogos³awion¹ ekumeniczn¹. Na-
stêpn¹ jej placówk¹ bêdzie szpital w Podhaj-
cach, gdzie ma³a wspólnota sióstr s³u¿y cho-
rym i ubogim. Siostra Marta sk³ada tam œluby
œwiête, potwierdzaj¹c ca³kowite oddanie siê
Bogu i s³u¿bie ubogim. By³o to 15 sierpnia
1897 r. W kronikach zanotowano, ¿e na jej
oddziale nikt nie umiera³ bez pojednania siê z
Bogiem. W szpitalu w Podhajcach pacjent –

Urodzi³a siê na pó³nocnych terenach
Polski 12 stycznia 1874 r. we wsi Nowy
Wiec, w parafii Skarszewy, 21 km od Staro-
gardu Gdañskiego. Szeœæ dni póŸniej zosta³a
ochrzczona w koœciele filialnym w Szczodro-
wie, jako Marta Anna. Jej dzieciñstwo up³y-
nê³o pod zaborem pruskim. W tych trudnych
czasach, w domu rodzinnym panowa³a atmo-
sfera wzajemnej serdecznoœci i odpowie-
dzialnoœci. Rodzina odznacza³a siê przywi¹-
zaniem do Boga, Ojczyzny i Koœcio³a. Ulu-
bionym œwiêtym Marty by³ œw. Jan
Nepomucen, mêczennik z koñca
XIV w., opiekun mostów i patron
dobrej s³awy. Bêdzie jej towa-
rzyszy³ przez ca³e ¿ycie, a nawet
po œmierci. Prze³omowym mo-
mentem w jej ¿yciu by³a I Ko-
munia Œwiêta.

W atmosferze modlitwy i sku-
pienia, ale te¿ pracowitoœci dojrzewa
jej powo³anie. W 1892 r. wraz z kole-
¿ank¹ zg³aszaj¹ siê do Zgromadzenia Sióstr
Mi³osierdzia Œwiêtego Wincentego a Paulo w
Krakowie i rozpoczynaj¹ formacjê jako
postulantki. Po czterech miesi¹cach prze-
chodz¹ do nowicjatu. 21 kwietnia 1893 r.
Marta otrzymuje pe³ny strój sióstr mi³osierdzia
z charakterystycznym, wielkim bia³ym
kornetem na g³owie – symbolem mi³osierdzia.
Po Soborze Watykañskim II znikn¹³ on z pej-
za¿u miast i wsi na ca³ym globie. Zamieniono
go na prosty, granatowy welonik.

Wraz z otrzymaniem stroju sióstr mi³o-
sierdzia siostra Marta wpisuje siê w szeregi



24

¯yd uwierzy³ w Chrystusa i poprosi³ o sakra-
ment chrztu. By³ to pierwszy przypadek
nawrócenia spowodowany wiar¹, modlitw¹
i postaw¹ Marty.

Kolejn¹ placówk¹ siostry Marty jest
szpital w Bochni ko³o Krakowa. Tutaj spoty-
ka siê z wielkim cierpieniem i wizj¹ bliskiej
œmierci. Ostatnim miejscem pracy siostry
Marty jest szpital w Œniatynie, miasteczku
na terenie dzisiejszej Ukrainy, w pobli¿u
granicy z Rumuni¹. Ca³y zespó³ szpitalny lubi
j¹ i bardzo ceni. A ona s³u¿y chorym, przygo-
towuje ich do spowiedzi, uczy prawd wiary,
pomaga w rozwi¹zywaniu problemów. Miej-
scowy proboszcz odkrywa jej szczególny
charyzmat, którym jest troska o cz³owieka i
powierza jej ludzi zdrowych, potrzebuj¹cych
jakby œwieckiego kierownictwa duchowego.

W zachowanych notatkach siostry Marty
ujawnia siê coraz wyraŸniej myœl o œmierci,

o spotkaniu z Chrystusem i Matk¹ Naj-
œwiêtsz¹. Opowiada rodzonemu bratu – ksiê-
dzu, który j¹ odwiedza, o drobnych znakach
zapowiadaj¹cych bliskie ju¿ spotkanie z Pa-
nem. W maju przepowiada swoj¹ œmieræ.
Twierdzi, ¿e trumnê ponios¹ bocznymi scho-
dami i ¿e œw. Jan Nepomucen przygotowuje
jej miejsce blisko siebie.

W maju 1904 r. w szpitalu umiera ko-
bieta chora na tyfus plamisty. Siostra Marta,
œwiadoma wielkiego niebezpieczeñstwa,
zastêpuje pielêgniarza – ojca rodziny – przy
dezynfekcji separatki. Nazajutrz pojawia siê
gor¹czka i symptomy choroby. Ma jeszcze
tyle si³, by pójœæ do koœcio³a i pomodliæ siê
przed obrazem Matki Bo¿ej Œniatyñskiej.
Przygotowuje ubranie do trumny, gromnicê
i niszczy osobiste notatki. Wezwany brat
udziela jej Wiatyku. W dniu 30 maja 1904 r.
siostra Marta odchodzi do Domu Ojca.

Inf. w³.

roczystoœæ odby³a siê w Parku Kultury
im. Bohdana Chmielnickiego we Lwo-

wie, gdzie Siostra Marta prze¿y³a ostatnie
lata swego krótkiego ¿ycia. Uroczystoœci
beatyfikacji przewodniczy³ sekretarz stanu
Stoliocy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone.

Na pocz¹tku liturgii metropolita lwow-
ski kard. Marian Jaworski powita³ po polsku
i ukraiñsku kard. Bertone i wszystkich ze-
branych. Podziêkowa³ Ojcu Œwiêtemu „za
w³¹czenie do grona b³ogos³awionych tej,
która odznacza³a siê heroiczn¹ mi³oœci¹
bliŸniego i wzorem ekumenicznego pojed-
nania”, a tak¿e „za szczególn¹ troskê o
Koœció³ na Ukrainie, czego doœwiadcza-
liœmy i doœwiadczamy dziœ”.

Na uroczystoœæ przybyli m.in. metro-
polita krakowski kard. Stanis³aw Dziwisz i
nuncjusz apostolski na Ukrainie, prze³o¿ona
generalna sióstr szarytek, m. Evelyn Franc,

a tak¿e przedstawiciele w³adz pañstwowych
Ukrainy oraz w³adz wojewódzkich i miejs-
kich Lwowa.

Proœbê o beatyfikacjê Siostry Marty
Wieckiej skierowa³ kardyna³ Jaworski, który
krótko przemówi³ po polsku. Nastêpnie po
ukraiñsku zosta³ odczytany ¿yciorys, zawie-
raj¹cy tak¿e duchow¹ sylwetkê siostry ze
Zgromadzenia Sióstr mi³osierdzia œw. Win-
centego a Paulo.

Z upowa¿nienia Benedykta XVI kard.
Bertone odczyta³ po ³acinie list apostolski,
którym Ojciec Œwiêty wpisa³ Siostrê Martê
w poczet b³ogos³awionych i og³osi³, ¿e jej
liturgiczne wspomnienie bêdzie w dniu jej
narodzin dla nieba – 30 maja. S³owa te, prze-
t³umaczone nastêpnie na jêzyk ukraiñski,
zosta³y przyjête oklaskami przez wiernych.

Ods³oniêty zosta³ obraz nowej b³ogo-
s³awionej. Rodzina znanych lwowskich

U
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twórców ikon Lwa i Andrzeja Demianczu-
ków przekaza³a Zgromadzeniu Sióstr Mi³o-
sierdzia œw. Wincentego a Paulo naturalnych
rozmiarów wizerunek zakonnicy, wykonany
na podstawie zachowanej fotografii.

Demianczuków do napisania ikony za-
inspirowa³a biografia Siostry Marty Wieckiej
oraz to, ¿e ich krewni z Huculszczyzny przez
wiele lat jeŸdzili modliæ siê na grób Mateczki
w Œniatyniu. „Przy jej grobie ci¹gle modl¹
siê katolicy i prawos³awni. Wykonaliœmy
ju¿ kilka ikon orêdowniczki wszystkich
mieszkañców naszego regionu” – powie-
dzia³ Lew Demianczuk. Jeden z wizerunków
przekazano do domu generalnego sióstr sza-
rytek w Pary¿u, drugi do domu prowincjal-
nego w Krakowie.

W tym czasie siostry szarytki pro-
cesjonalnie przynios³y do o³tarza relikwie
Siostry Wieckiej i ustawi³y je pod obrazem,
podczas gdy chór œpiewa³ pieœñ O b³ogo-
s³awiona siostro Marto!

(...) W wyg³oszonej po w³osku i t³u-
maczonej na jêzyk ukraiñski i polski homilii
kard. Bertone przypomnia³, ¿e Ukraina

„pozosta³a wiern¹ Chrystusowi i Stolicy
Apostolskiej tak¿e w czasie d³ugiego ok-
resu komunistycznego przeœladowania”,
Jan Pawe³ II w czasie wizyty apostolskiej
w 2001 r. nazwa³ j¹ „narodem-przyja-
cielem”.

„Dziœ spe³nia siê wieloletnie prag-
nienie narodu Ukrainy o wyniesienie do
chwa³y o³tarzy jednej spoœród was –
Siostry Marty Wieckiej, grób której w
minionym okresie sta³ siê symbolem
jednoœci narodu i przyk³adem prawdzi-
wego dialogu ekumenicznego” – mówi³
watykañski sekretarz stanu. Zaznaczy³, ¿e
nowa b³ogos³awiona „ofiarowa³a swoje
m³ode ¿ycie dla drugiego cz³owieka, nie
zwa¿aj¹c na narodowoœæ i religijne prze-
konania”. W jej ¿yciu wyra¿a³a siê mi³oœæ
Bo¿a. Siostra Marta ¿y³a „dla ka¿dego
spotkanego cz³owieka, umo¿liwiaj¹c mu
spotkanie konkretnego znaku mi³oœci
Bo¿ej”.

(...) Przypominaj¹c koleje ¿ycia nowej
b³ogos³awionej, zauwa¿y³, ¿e sta³a siê ona
„przyk³adem wiary, nadziei i mi³oœci”. Jej
¿ycie „by³o proste i pokorne, wszêdzie,
gdzie pracowa³a”. Siostra Marta „wyró¿-
nia³a siê mi³oœci¹ do Chrystusa i bliŸnie-
go, ca³kowicie ofiaruj¹c siê s³u¿bie lu-
dziom”, do tego stopnia, ¿e zaczêli j¹ nazy-
waæ „Œwiêt¹ Siostr¹ ze Œniatyna”. (...)

„Ten heroizm samoofiary katolickiej
zakonnicy nie zosta³ zapomniany” – zazna-
czy³ kard. Bertone, wskazuj¹c, ¿e „grób
siostry Marty by³ nie tylko miejscem kultu,
ale niejednokrotnie w powojennych latach
zastêpowa³ œwi¹tyniê”, do której „przycho-
dzili na modlitwy wierni wszystkich wyz-
nañ chrzeœcijañskich”. (...)

Zwróci³ siê te¿ z apelem do pracow-
ników medycznych, by opiekuj¹c siê chory-
mi, nie zapominali, ¿e „dla pe³nego oraz
prawdziwego zdrowia cz³owieka trzeba
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tak¿e mieæ na uwadze jego potrzeby du-
chowe”. Przyk³ad „pokornej siostry ze
Œniatynia” zachêca nas, by „kochaæ ¿ycie
cz³owieka oraz ochraniaæ go na wszyst-
kich etapach od poczêcia do naturalnej
œmierci” – podkreœli³ kard. Bertone.

Msza œw. zosta³a odprawiona w jêzyku
³aciñskim. Czytania biblijne Liturgii S³owa
zosta³y odczytane w jêzyku polskim i uk-
raiñskim. Ewangeliê odœpiewali diakoni:
rzymskokatolicki (po polsku) i greckokato-
licki (po ukraiñsku). Wezwania modlitwy
wiernych zabrzmia³y zaœ tak¿e m.in. w
jêzyku francuskim, hiszpañskim, angielskim
i rosyjskim.

W procesji z darami, w której szli m.in.
cz³onkowie rodziny nowej b³ogos³awionej,
mieszkañcy Œniatynia, gdzie zmar³a i jest

pochowana, a tak¿e jej wspó³siostry szarytki,
w tym jedna w dawnym stroju zakonnym,
przyniesiono m.in. kamieñ wêgielny pod bu-
dowê Centrum Diecezjalnego pw. B³. Marty
Wieckiej.

(...) Przed koñcowym b³ogos³awieñst-
wem kard. Bertone wrêczy³ kard. Jawor-
skiemu dar od Benedykta XVI – ornat i mitrê
biskupi¹ z herbem papieskim na znak ³¹cz-
noœci w modlitwie.

W liturgii beatyfikacyjnej uczestniczy³o
ok. 7 tys. wiernych, w tym ok. tysi¹ca Pola-
ków. Wœród zgromadzonych by³a tak¿e
osoba uzdrowiona za wstawiennictwem
Siostry Marty Wieckiej. Nad o³tarzem polo-
wym widnia³ napis po ³acinie i ukraiñsku:
Mi³oœæ Chrystusa ukrzy¿owanego przy-
nagla nas.

Po uroczystoœciach beatyfikacyjnych
we Lwowie w uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a w
miejscu ostatniej placówki duszpasterskiej
Œniatyn odby³y siê uroczystoœci dziêkczy-
nienia za beatyfikacjê b³. Siostry Marty
Wieckiej.

Na miejscowym cmentarzu przy grobie
b³ogos³awionej odby³a siê modlitwa ekume-
niczna, a nastêpnie na pobliskim stadionie,

gdzie zgromadzi³o siê ok. 3 tys. wiernych
ró¿nych obrz¹dków, rozpoczê³a siê uroczysta
Msza œw., której przewodniczy³ bp Leon
Dubrawski, ordynariusz diecezji Kamie-
niecko-Podolskiej. Okolicznoœciow¹ homiliê
w trzech jêzykach (polskim, ukraiñskim i
w³oskim) wyg³osi³ biskup pomocniczy
archidiecezji lwowskiej Leon Ma³y.

Po zakoñczeniu eucha-
rystii na stadionie odby³ siê
koncert muzyki religijnej, po
czym w uroczystej procesji
przeniesiono do koœcio³a pa-
rafialnego obraz beatyfika-
cyjny, który od tej chwili po-
zostanie tam w bocznej kap-
licy, poœwiêconej b³. Siostrze
Marcie Wieckiej.

Wg. Wiktora Biegusa
„Radoœæ Wiary”

N7(86)2008



27

Za Polkê, nie „pochodzenia polskiego”

uznaj mnie, Polsko

a ten dzieñ czekaliœmy od wielu lat. Na ca³ej Ukrainie – na Ziemi Czerwieñskiej,
na Zakarpaciu, na Wo³yniu, Podolu, ¯ytomierszczyŸnie, Donbasie, w du¿ych

miastach i ma³ych miasteczkach, we wsiach i osiedlach.
N

Od 31 marca w piêciu Konsulatach
Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Pañ-
stwa Ukraiñskiego Polacy sk³adaj¹ wnioski
na otrzymanie Karty Polaka.

skiego Okrêgu Konsularnego. W przedmo-
wie poprzedzaj¹c¹ ceremoniê wrêczenia
Kart powiedzia³ m.in.: „Chcemy, aby ten
wa¿ny dokument, którym jest Karta Pola-
ka trafi³a tak wczeœnie, jak jest to tylko
mo¿liwe w godne rêce, rêce, które ca³ym
swoim ¿yciem, swoim trwaniem przy Pol-
sce, swoj¹ znajomoœci¹ jêzyka, kultury,
trosk¹ o wychowanie w takim duchu
swoich dzieci, na taki dowód zas³u¿y³y”.

Otrzymuj¹c Kartê Polaka osoba w
zarysie przedstawia³a swoj¹ dzia³alnoœæ.

Jadwiga Wejkruta po otrzymaniu Decyzji

o przyznaniu Karty Polaka

Pierwsze Karty dotar³y ju¿ do wielu
osób. Ka¿dy z Konsulatów zadba³ o to, aby
te pierwsze rozdane zosta³y w uroczystej
atmosferze. Na podstawie otrzymanych
relacji pierwsze 6 Kart na Ukrainie w pierw-
szych dniach maja otrzymali Polacy nale-
¿¹cy do £uckiego Okrêgu Konsularnego.

Pi¹tego czerwca w Ambasadzie RP w
Kijowie Sekretarz Stanu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP Jan Borkowski
osobiœcie wrêcza³ Karty Polakom Kijow-

Jedna z pierwszych grup osób, które otrzyma³y

Decyzjê o przyznaniu Karty Polaka

przed Konsulatem RP we Lwowie
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Zabrzmia³o wiele wzruszaj¹cych s³ów po-
dziêkowania i wdziêcznoœci ze strony osób,
które Karty otrzyma³y.

We Lwowie uroczystoœæ rozdania Kart
nast¹pi³a 23 czerwca w Sali Lustrzanej Opery
im. S. Kruszelnickiej. Na dwie godziny przed
zaplanowan¹ uroczystoœci¹ rozszala³a siê
burza – prawdziwe tornado, niespotykane tu
dotychczas. Ulewny deszcz, grzmoty, pio-
runy i huraganowy wiatr sprawi³y, ¿e niektó-
re ulice zosta³y zalane wod¹ do kolan, nato-
miast drzewa w alejach, parkach, skwerach
(jak siê póŸniej okaza³o na cmentarzach)
pada³y ³amane jak zapa³ki, czêsto wyrywane
z korzeniami. Po 20 minutach pojaœnia³o,
ulewa ust¹pi³a i wkrótce zab³ys³y znów pro-
mienie s³oneczne. Czegoœ takiego najstarsi
lwowianie nie pamiêtaj¹.

Na uroczystoœæ przybyli prawie wszys-
cy zaproszeni – ponad 50 osób. Na powitanie
chór Echo zainicjowa³ Mazurek D¹brow-
skiego, który zosta³ wspólnie odœpiewany.

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie Ambasador Wies³aw Osuchow-
ski w asyœcie konsuli Jana Romejko-Hurko,
Waldemara Kowalskiego, Damiana Ciar-
czyñskiego i pracowników Konsulatu uro-
czyœcie powita³ zebranych:

„Ekscelencjo! Szanowne Panie! Sza-
nowni Panowie! To ogromna radoœæ i zasz-
czyt, ¿e dzisiaj po raz pierwszy mogê wrê-
czyæ Pañstwu Karty Polaka. Tyle lat czeka-
liœcie na to, ale nareszcie ten dokument jest.
Przygotowaliœmy go, ale przy okazji takiego
spotkania trudno siê oprzeæ refleksji. Histo-
ria ka¿dego z Pañstwa, mieszkaj¹cego we
Lwowie, na Ukrainie Zachodniej mog³aby
czasami stanowiæ kanwê do piêknego fil-
mu. Filmu o patriotyzmie, bo przecie¿ to wy,
w tych ciê¿kich warunkach, kiedy nie by³o
wolnej, niepodleg³ej, demokratycznej
Ukrainy, zachowaliœcie jêzyk polski. To
przecie¿ wy uczyliœcie swoje w³asne dzieci
tego tak piêknego jêzyka, chocia¿ trudnego
dla obcokrajowców. Nie by³oby polskiej
kultury. Nie by³oby zwyczajów i obyczajów,
œwi¹tyñ polskich, wype³nionych po brzegi,
gdyby nie by³o was. Chylê czo³a przed
wami za to, ¿e przetrwaliœcie tamten tak
trudny okres. Ja wiem – tak ³atwo mówiæ
o tym teraz. Ile trzeba by³o mieæ mi³oœci
do Polski, ile trzeba by³o mieæ si³y wew-
nêtrznej, by siê przyznaæ do tego, ¿e jest
siê Polakiem! Powiedzieæ: „Chodzê do pol-
skiej szko³y, do polskiej œwi¹tyni”. „Ubie-
gam siê po to, by mieæ wpisan¹ narodowoœæ
polsk¹, moje nazwisko ma brzmieæ po pol-
sku.” Dziêkujê wam, drodzy, za tê wspa-
nia³¹ postawê, za wasz patriotyzm. To jest
w³aœnie wzorzec dla najm³odszego poko-
lenia. Demokracja ma to do siebie, ¿e dzi-
siaj ³atwo jest siê uczyæ jêzyka polskiego,
powiedzia³bym, ¿e jest renesans jêzyka
polskiego. Dzisiaj jêzyk polski – to równie¿
duma z pañstwa polskiego. Dzisiaj jesteœmy
w Unii Europejskiej, w NATO, jest to kraj
naprawdê œwietnie rozwijaj¹cy siê, kraj
sukcesu. Gratuluj¹ nam dzisiaj i na Wscho-
dzie, i na Zachodzie. Zazdroszcz¹ nam tego
rozwoju, tej dynamiki, tego, ¿e jesteœmy
pañstwem licz¹cym siê w Europie, silnym,
ustabilizowanym.

Zygmunt Pona otrzymuje Kartê Polaka

z r¹k Ambasadora Wies³awa Osuchowskiego

Konsula Generalnego RP we Lwowie
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Wydaje siê, ¿e wrêczenie tego doku-
mentu jest spraw¹ formaln¹. Jest ona
jednak te¿ potwierdzeniem to¿samoœci z
Polsk¹. Za chwilê dokonam tego aktu.
Raz jeszcze wszystkim wam dziêkujê za
pracê dla swojego œrodowiska, za pracê
w organizacjach polskich, za piêkn¹ po-
stawê, godn¹ Polaka”.

Przed wrêczeniem Kart Polaka zosta³y
wrêczone odznaki Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej Ewelinie Hrycaj-Ma³anicz (prezes
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich przy
TKPZL), Janowi Kotowi (prezes chóru
Echo), Bo¿enie Rafalskiej (redaktor naczel-
na Lwowskich Spotkañ), Barbarze Lego-
wicz (sekretarz TKPZL).

W pierwszej kolejnoœci Karty Polaka
zosta³y wrêczone dwunastu osobom szczegól-
nie zas³u¿onym, po czym wszystkim obecnym.

W imieniu obecnych g³os zabra³a  Teresa
Dutkiewicz: „Wielce Szanowny Panie
Ambasadorze, Wielce Szanowni Pañstwo
Konsulowie, w Waszej Osobie w tak uro-
czystym dniu w imieniu wszystkich tu
zebranych pragnê podziêkowaæ ca³emu
majestatowi Rzeczypospolitej Polskiej za
potwierdzenie naszej przynale¿noœci do
Narodu Polskiego.

Karta Polaka, któr¹ przed chwil¹
otrzymaliœmy, jest zadoœæuczynieniem za
zachowanie naszej to¿samoœci narodowej,
pielêgnowanie tradycji naszych rodziców
i dziadków, za trwanie przy korzeniach, z
których byliœmy i jesteœmy dumni nigdy siê
ich nie wypieraj¹c, za wszystkie lata obec-
noœci na rodzinnej, ojczystej ziemi.

Pragniemy te¿ zapewniæ, ¿e bêd¹c
obywatelami Ukrainy, sw¹ codzienn¹ pra-
c¹ zawodow¹ przyczyniamy siê do jej roz-
woju i rozkwitu. Kochaj¹c nasz¹ Ojczyz-
nê historyczn¹, sw¹ bezinteresown¹ prac¹
spo³eczn¹ w ró¿nych dziedzinach za-
œwiadczamy o naszej tu odwiecznej obec-
noœci i przyczyniamy siê ku zbli¿eniu

wszystkich narodów zamieszkuj¹cych w
Pañstwie Ukraiñskim, a przede wszystkim
ku porozumieniu polsko-ukraiñskiemu.

Od kilku lat w naszych dowodach
osobistych zosta³a zniwelowana rubryka
przynale¿noœci narodowej.

Karta Polaka dla wielu z nas, przed-
stawicieli starszego pokolenia, staje siê
symbolicznym dowodem przynale¿noœci
do Narodu Polskiego, natomiast pod-
rastaj¹cemu pokoleniu i osobom m³odym
otwiera mo¿liwoœci wzmocnienia wiêzi z
Polsk¹ dziêki przywilejom wymienionym
w Ustawie o Karcie Polaka, która wesz³a
w ¿ycie z dniem 29 marca br.

Lirycznie o naszych odczuciach po-
wie wiersz £ucji Uszakowej z Czerniowiec
pt. „Modlitwa”, napisany przed ponad
dziesiêciu laty:

Ogrzej me serce ciep³em matczynym,
Witam Ciê, Polsko.
W imiê Twe œwiête wszystko uczyniê,
Ufaj mi, Polsko.
Jesteœ obecna w moich marzeniach,
Kocham Ciê, Polsko.
Do Ciebie siêga moje korzenie,
Dbaj o nie, Polsko.
D¹¿ê do Ciebie, kiedy mi trudno,
Pomó¿ mi, Polsko.
Oczyœæ sw¹ córkê od grzechów trudnych,
Ratuj mnie, Polsko.
Przodkom, przez których Ciebie straci³am,
Wybacz im, Polsko,
Œwiecê zapalê na ich mogi³ach,
Smutno mi, Polsko.
Trzeba niewiele dla szczêœcia ludzkiego,
Uwierz mi, Polsko.
Za Polkê, a nie „pochodzenia polskiego”
Uznaj mnie, Polsko.
A kiedy ¿ycia kres ju¿ nadejdzie,
Po¿egnasz mnie, Polsko.
Dusza ma czuwaæ przy Tobie bêdzie,
Œwiêæ siê, o Polsko.
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Za uznanie naszych tak d³ugo ocze-
kiwanych pragnieñ jeszcze raz, Tobie
Polsko, gor¹co dziêkujemy. Dziêkujemy
równie¿ panu Ederowi, dyrektorowi ope-
ry, za udostêpnienie Sali Lustrzanej dla
przeprowadzenia uroczystoœci, w miejscu
tak wa¿nym dla Polaków we Lwowie.

Zabrzmia³a Rota. Pan Ambasador po-
dziêkowa³ swym wspó³pracownikom za
oddan¹ pracê. Ka¿dy z trzech Konsuli dzien-
nie maksymalnie mo¿e przyj¹æ 15 osób. Bio-
r¹c pod uwagê oficjaln¹ statystykê (50 tys.
Polaków, co nie odpowiada rzeczywistoœci),
wydaj¹c miesiêcznie 500 Kart, proces wy-
dawania Kart potrzebowaæ bêdzie 10 lat!
Na zakoñczenie podkreœli³: „Gdyby mi
przysz³o wskazaæ symbol tego pojedna-
nia, to jest nim Tadeusz Eder, dyrektor
Opery Lwowskiej. Dziêkujemy serdecznie,
¿e tu mo¿emy byæ zawsze, kiedy s¹ tak
wa¿ne dla nas uroczystoœci – na œwiêtach
narodowych i na wielkich koncertach”.

Wzruszenie by³o ogólne. Zarówno oso-
by starszego pokolenia jak i przedstawiciele
osób m³odych w swych wypowiedziach

dziennikarzom i telewizji mówili o tym otwar-
cie, czêsto nie wstydz¹c siê ³ez. Zadoœæuczy-
nienie, dowartoœciowanie, radoœæ, ¿e o nas
sobie tak naprawdê przypomniano – naj-
czêstsze wypowiedzi. Jedna z osób powie-
dzia³a: „W moim ¿yciu nic siê nie zmieni³o.
Zawsze by³am Polk¹ i nigdy tego nie uk-
rywa³am. Mo¿e w Polsce niektórzy coœ
zrozumiej¹. Zetknê³am siê kiedyœ z powo-
dzeniem – có¿ to za Polka z pani, z ukraiñ-
skim paszportem”.

Wa¿ne jest dla nas polskie brzmienie
imion i nazwisk. A przecie¿ o to te¿ musie-
liœmy w ostatniej fazie przygotowañ walczyæ.

Wracaj¹c do domu, id¹c dawnymi Wa-
³ami Hetmañskimi, widz¹c straszne dzie³o
20 minutowego huraganu, pomyœla³am sobie,
¿e mo¿e by³ to jakiœ znak szczególny. W ci¹-
gu minionego czasu tak wiele burz  i huraga-
nów minê³o, tak wiele zniszczeñ i zmian
zosta³o dokonanych. Trzeba by³o to prze¿yæ,
przecierpieæ, przeczekaæ, aby w koñcu zoba-
czyæ promyk s³oñca. Mo¿e ten promyk w³aœ-
nie jest obietnic¹ lepszego jutra w tym dniu
znamiennym dla nas.

Teresa Dutkiewicz

Krystyna Angielska
Karta Polaka

Gdy przyje¿d¿amy do Ojczyzny
i na spotkaniach z rodakami
prezentujemy ból naszych serc
przelany w strofy,
czêsto s³yszymy –
od nich uczcie siê patriotyzmu.
Lecz w Sejmie i Senacie
wynioœli i obojêtni
nie s³uchaj¹ tych,
którzy o nas tak mówi¹.
Od lat debatuj¹ i debatuj¹,
co z nami zrobiæ...
Lecz nie chc¹ nam daæ

Karty Polaka,
która pozwoli³aby nam
utrzymaæ
godnoœæ narodow¹.
Nadal pozostajemy
dla Ojczyzny obcymi,
choæ tak bardzo J¹ kochamy
i walczymy
by nie zginê³a pamiêæ
o Niej tam,
gdzie niegdyœ istnia³a.

2004
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Zbigniew Zwarycz

Kochana Ojczyzno,
Dawno jestem siwy,
¯yæ z dala od Ciebie
Nie mam wiêcej si³y.
Mnie ty opuœci³aœ,
Gdy by³em maleñki,
Du¿o przenosi³em
Poniewierañ, mêki.
Na Syberii by³em,
Z g³odu umiera³em,
Cudem tam prze¿y³em,
Wszystko wycierpia³em.
O Tobie myœla³em,
W sercu z Tob¹ ¿y³em,
W syberyjskiej tajdze
O Tobie marzy³em!
Wróci³em do Lwowa,
Ciebie ju¿ nie by³o.
Rehabilitacja –
Tego by³o ma³o.
We Lwowie kochanym
Pod Gór¹ Zamkow¹
Wiodê trudne ¿ycie,
Taka moja dola.
Droga ma Ojczyzno,
Pos³uchaj rodaka,
Ofiaruj mi wreszcie
Tê Kartê Polaka.
L¿ej by mi siê ¿y³o
Na tym bia³ym œwiecie,
Nie zapomnij o tym,
¯em jest Twoje dzieciê.

2006

Alicja Romaniuk
Wiersz napisany pod wra¿eniem

otrzymania Karty Polaka
Karta Polaka

Maleñki kartonik
spokojnie siê mieœci
w dzieciêcej d³oni
a na nim napis
czarno na bia³ym
Karta Polaka
Nie wiem naprawdê
czy ka¿dy zrozumie
¿e dla mnie w³aœciwie
to bez znaczenia
bo jestem Polk¹
od urodzenia
To na granicy
i tam za Sanem
bêdê nadal udowadniaæ -
tu proszê przeczytaæ
tu napisane
Nikt nie zobaczy
ciê¿aru tych lat
w sercu noszonych –
policzek
za g³oœny paciorek
medalik z piersi
w szkole zerwany
ciche kolêdy
bo s¹siad za œcian¹
przezwisko – przeczka
w rodzinnym Lwowie
epitet Ruska
w polskim Rzeszowie
Mo¿e w³aœnie
ten ma³y kartonik
Karta Polaka
zapomnieæ pozwoli
bolesne lata

czerwiec, 2008
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Z³oty Jubileusz
eatr im. Marii Zankowieckiej (dawny Teatr Skarbka)
19 maja br. otworzy³ swe goœcinne podwoje dla Polskiego

Teatru Ludowego we Lwowie, który œwiêtowa³ z³oty Jubi-
leusz. Sympatycy i mi³oœnicy Teatru przybyli gremialnie na spek-
takl Mariana Hemara Dwaj panowie B. Sztuka napisana doœæ
dawno, ale sw¹ treœci¹ nawi¹zuje równie¿ do dnia dzisiejszego,
bowiem w ¿yciu sprawy zasadnicze dotycz¹ce stosunków
miêdzyludzkich s¹ zawsze aktualne i podobne do siebie.

Po spektaklu Zbigniew Chrzanowski,
re¿yser Polskiego Teatru Ludowego, zwró-
ci³ siê do publicznoœci ze s³owami podziêko-
wania: „Dziêki  waszej wiernoœci, waszej
serdecznoœci, waszym gor¹cym sercom za-
wdziêczamy to, ¿e jesteœmy, ¿e mamy dla
kogo graæ, ¿e pragniemy graæ i ¿e bêdzie-
my w przysz³oœci czynili to samo i, daj
Bo¿e, jeszcze lepiej...”

Mi³¹ niespodziank¹ dla jubilatów by³
wystêp zespo³u •róde³ko Lwowskiego Ob-
wodowego Domu Nauczyciela. Prowadz¹-
cy – £arysa Kadyrowa i Wadim Wasiutyñ-
ski – to wierni przyjaciele Teatru. £arysa
Kadyrowa odczyta³a telegram gratulacyjny
Wasyla Wowkuna, Ministra Kultury i Turys-
tyki Ukrainy.

Zygmunt Badowski, konsul RP we
Lwowie, odczyta³ list gratulacyjny Bogdana
Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego RP, w którym pod-
kreœlone by³o, ¿e z ma³ej szkolnej sceny Teatr
przerodzi³ siê w spadkobiercê i kontynuatora
s³awnej tradycji polskiej sceny we Lwowie.
Zjawisko to jest nadzwyczaj znacz¹ce dla
kultury obu narodów.

Nastêpnie zosta³y wrêczone dwa srebr-
ne medale Gloria Artis re¿yserowi Teatru
Zbigniewowi Chrzanowskiemu oraz zespo-
³owi Polskiego Teatru Ludowego.

T

Piotr Hausvater (1894-1966) za³o¿yciel i kierownik

artystyczny Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie
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Odznakê honorow¹ Zas³u¿ony dla Kul-
tury Polskiej otrzymali aktorzy: Irena Asmo-
³owa, Andrzej Bowszyk, Krystyna Grzegocka,
Bogus³aw Kleban, Kazimierz Kosydor, Wiktor
£afarowicz, Anatol Lewak, Kazimierz Miciñ-
ski, Roksolana Sadowska, Natalia Stupko,
Krzysztof Szymañski, Wadim Wasiutyñski.

Fedir Stryhun, kierownik artystyczny
Teatru Narodowego im. Marii Zankowiec-
kiej, gratuluj¹c z³otego Jubileuszu, podkreœli³,
¿e Teatr funkcjonuje z mi³oœci do sztuki, s³u-
¿¹c propagowaniu piêknego s³owa polskiego.
Zaznaczy³, ¿e odejœcie przed rokiem Wale-
rego Bortiakowa jest ogromn¹ strat¹ nie tyl-
ko dla Polskiego Teatru Ludowego, ale dla
ca³ej artystycznej spo³ecznoœci Lwowa.

Sk³adaj¹c gratulacje Teatrowi, £arysa
Swerd³yk – dyrektor Obwodowego Domu
Nauczyciela we Lwowie, powiedzia³a, ¿e
jest najbardziej szczêœliw¹, bowiem Teatr jest
przy Domu Nauczyciela i obcuj¹c z nim,
czuje siê cz³onkiem tego zespo³u. Wrêczy³a
kwiaty Alfredowi Klimczakowi za jego co-
dzienn¹ pe³n¹ poœwiêcenia, czêsto niezauwa-
¿aln¹ pracê w zespole.

W sali wœród publicznoœci byli dawni
aktorzy Teatru: Adolf Wis³owski, Lidia I³ku-
Chrzanowska. Specjalnie z Polski przybyli
na uroczystoœæ Stanis³aw Czerkas, Danuta
i Seweryn Wollochowie, Andrzej Nikodemo-
wicz. Szkoda, ¿e nie byli zaproszeni na scenê
po spektaklu. Szkoda równie¿, ¿e nie byli
wspomnieni aktorzy minionych lat: Stanis³aw
Derewienko, Maria Boryszko, Wojciech
Karkut, W³adys³aw £okietko, Roman Pary-
lak, Romana i Jerzy ̄ ukowie, Bo¿ena Soko-
³owska, Jadwiga Czerkas, Zofia Iwanowa,
Kazimierz Ziembowicz, Janusz Borejko, Jo-
lanta Martynowicz, Aleksander Owerczuk,
Wac³aw Haniuk, Janina i Anna Hausvater,
Alicja Hunkiewicz, W³adys³awa Milewska,
Krystyna Sinejczuk, Leszek Stawicki, Ma³go-
rzata Rogala, Jerzy G³ybin, Barbara Frihauf,

Mariusz Olbromski
Kamieñ

Najdziwniejsza jest dla mnie sztuka
której nikt nigdy nie napisa³,
dziwniejsza ni¿ gra œwiate³, peruki i stroje.

Bardziej zdumiewa ni¿ to, ¿e Hrabia
chodzi razem z Goszczyñskim ulicami Lwowa
wspó³czeœnie w przyjaŸni i zgodzie.

To oczywiste, ¿e gdy spada kurtyna wstaj¹
z prochów obroñcy Troi. Hamlet z ojcem

id¹ na piwo.
Balladyna pêdzi z koszem jarzyn

po Akademickiej,
a Panna M³oda chwyta siê w oknie za serce
chocia¿ tak dawno temu ju¿ gra³a Wesele.

To pewno do pojêcia, ¿e Teatr jest  Atlantydy
wskrzeszeniem: miast, które s¹ i których

nie ma,
ludzi, którzy s¹, a którzy ju¿ byli.

Najdziwniejsze jednak jest to,
¿e w teatrze œwiata zmienia³y siê dekoracje,
pêk³y mury Jerycha, ludzie odchodzili,

a Szukaj¹cy Piêkna jak ¿yli tak trwaj¹
– w ci¹g³ym sporze o gest, o brzmienie s³owa...
I ta ulotnoœæ sta³a siê kamieniem,
na którym Gmach Wspania³y wyrós³
i ogromnieje – wci¹¿ – od nowa – – –

Janusz Ha³as i wielu, wielu innych, którzy
przyczynili siê do rozwoju Teatru.

¯ycz¹c Teatrowi dalszego rozwoju, roz-
kwitu i nowych premier, swe gratulacje sk³a-
dali: Wies³aw Turzañski – wiceprezes Funda-
cji Pomoc Polakom na Wschodzie, Krzysz-
tof Kumor – prezes Zwi¹zku Artystów Scen
Polskich, Mariusz Olbromski – dyrektor
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
Adam Halwa – dyrektor Centrum Kultury
w Przemyœlu, Krystyna Knapek – prezes
Towarzystwa Dramatycznego Fredreum w
Przemyœlu, Emilia Chmielowa – prezes Fe-
deracji Organizacji Polskich na Ukrainie i
wielu innych przedstawicieli nauki i sztuki
Lwowa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Ludwika Wierzbicka
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m³odo. Na mój komplement z uœmiechem
odpowiedzia³, ¿e robi sobie chiñskie maseczki
(a ty siê domyœlaj, czy to prawda, czy ¿art).
¯yda gra³ kapitalnie. Do Jurka G³ybina wzdy-
cha³y m³ode panienki, on z kolei zakochany
by³ w Joli. Serce nie s³uga... W³adek £okietko
pe³en temperamentu i humoru stwarza³ wspa-
nia³¹ atmosferê podczas prób. Jego wspania³a
rola gospodarza w Weselu by³a niezrównan¹,
do dziœ w tej roli nikt Mu nie dorówna³.

Byliœmy na wystêpie w Moskwie. Wy-
st¹piliœmy w Teatrze Wachtangowa. Przy-
jmowano nas entuzjastycznie. „Wpadkê”
mia³ W³adek £okietko, wycofuj¹c siê ze sce-
ny ty³em wpad³ do jamy. Œmiechu by³o du¿o,
a on obola³y nadrabia³ min¹. Ja natomiast
mia³am swoj¹ „gwiezdn¹ chwilê”. W epizo-
dycznej scenie z Kaœk¹ widocznie wypad-
³am dobrze, bo po spektaklu podszed³ do
mnie mê¿czyzna i sk³ada³ mi gratulacje.

Drug¹ moj¹ rol¹ by³a „mamka” w Le-
karzu mimo woli Moliera. Naturalnie by³am

JUBILEUSZE
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Od wczesnego dzieciñstwa widocznie
lubia³am sztukê – przebiera³am siê, z

marnych fata³aszków pragn¹c coœ oryginal-
nego stworzyæ, przed lustrem „szlifowa-
³am” swoj¹ mimikê, w szkole na lekcjach i
na przerwach „odstawia³am” scenki. Moja
serdeczna kole¿anka szkolna ju¿ w tamtym
okresie stwierdzi³a, ¿e jestem aktork¹ w ¿y-
ciu, tym bardziej na scenie. Z Polskim Teat-
rem zna³am siê od zarania jego dzia³alnoœci
artystycznej, chodz¹c na spektakle. Chcia-
³am tam graæ. Odwa¿y³am siê i posz³am „na
egzamin”. Podczas recytacji w pewnym
momencie „czarna dziura” – zapomnia³am
tekst. Zaczê³am improwizowaæ i nadrabiaæ
min¹. Zbyszek Chrzanowski jako egzami-
nator zorientowa³ siê wspaniale, ale uda³, ¿e
nie zauwa¿y³. Zosta³am przyjêta. By³am
szczêœliwa, gotowa uœcisn¹æ ca³y œwiat. Po
pracy „lecia³am” do Domu Nauczyciela,
wiedz¹c, ¿e oprócz prób, spêdzê wspaniale
czas z ludŸmi, którzy s¹ tak samo zafascy-
nowani teatrem jak ja. Od nich tak wiele
mog³am siê nauczyæ. By³o to wspania³e
odejœcie od trudnej czêsto rzeczywistoœci,
codziennoœci, szaroœci.

Wracam wspomnieniami do prze¿ytych
w ich gronie chwil. A byli nimi W³adys³aw
£okietko, Stanis³aw Derewienko, Anna Haus-
vater, Lubart Leszczyñski, Jola Martynowicz,
Krystyna Sinijczuk, Jurek ¯uk, Alicja Hun-
kiewicz, Roman Parylak, Walery Bortiakow,
Marysia Boryszko, Romana ¯uk, Ma³gosia
Rogala, Janusz Tysson, Julek Wolloch, Adolf
Wis³owski, Leszek Stawicki, Jurek G³ybin,
Luba Bartosz.

Swoj¹ pierwsz¹ rolê zagra³am w Weselu
Wyspiañskiego – Zosiê oraz Kaœkê (druhnê).
Podczas prób zawsze by³o weso³o. Œmieliœmy
siê, dowcipkowali. Staszek Derewienko,
przystojny facet, mimo swych lat wygl¹da³ Molier „Lekarz mimo woli”. Wilno, 19 maja 1973 r.
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odpowiednio „wyposa¿ona” z wypchanym
biustonoszem nr 10. Po latach Walery Bor-
tiakow mówi³ mi z uœmiechem, ¿e wci¹¿
trzyma tê czêœæ garderoby jako relikwiê.

Komedia by³a grana wielokrotnie i zaw-
sze z powodzeniem. Publicznoœæ potrzebo-
wa³a tego rodzaju sztuki, bowiem zawsze
by³a wra¿liwa na komizm, a poza tym w
teatrze zapomina³o siê o k³opotach. By³o to
chwilowe tak potrzebne odprê¿enie.

Panna Mania w sztuce Zapolskiej „Ich
czworo” by³a moj¹ ostatni¹ rol¹. T¹ rolê
w³aœnie najczêœciej przypominaj¹ mi moi
przyjaciele. Pamiêtam, jak prof. Jarosiewicz
po spektaklu z³o¿y³a mi gratulacje – by³o to
dla mnie ogromne wyró¿nienie.

Tak ¿ycie siê z³o¿y³o, ¿e po œmierci ojca
w 1975 r. zmuszona by³am odejœæ z Teatru.
Po latach, gdy mog³am wróciæ, w rozmowie
ze Zbyszkiem Chrzanowskim us³ysza³am pó³
¿artem, pó³ serio, ¿e scenê mog³abym w
Teatrze zamiataæ. Ta rola mi nie odpowia-
da³a, wiêc z czasem Teatr zast¹pi³o mi Ra-
dio Lwów oraz ostatnio konferansjerka w
zespole Szeœæ Z³otych.

Bardzo bym chcia³a, aby pamiêæ o tych,
co przeszli przez Teatr i przyczynili siê do
jego rozwoju, zachowa³a siê i nie zaciera³a.
Szacunek nale¿y siê ka¿demu.

Pamiêtam dwa smutne przypadki pod-
czas Jubileuszy Teatru. Pierwszy, gdy na
Jubileusz przyszed³ schorowany W³adys³aw
£okietko. Siedzia³ smutny wœród publicz-
noœci. By³y gratulacje, kwiaty. Nikomu nie
przysz³o do g³owy podejœæ do Profesora i
wrêczyæ Mu wi¹zankê kwiatów. Kolejnego
Jubileuszu ju¿ nie doczeka³. Na 35-leciu
Teatru obok mnie siedzia³ Leszek Stawicki.
Mia³ ³zy w oczach, przyjecha³ specjalnie z
Krakowa i te¿ na scenie o nim nikt nie wspo-
mina³. Wkrótce wyjecha³ do Ameryki.

Lata spêdzone w Teatrze wspominam
ciep³o, by³ to piêkny okres w mym ¿yciu.
Pozosta³o wiele przyjaŸni. Do dziœ jestem

gor¹c¹ zwolenniczk¹ Teatru, ¿ycz¹c no-
wych premier, dobrych spektakli i zdolnego
m³odego narybku.

Na zakoñczenie dedykujê wiersz
wszystkim Jubilatom z wiar¹ i przekonaniem,
¿e wszystko, co prze¿yliœmy, jest tak samo
warte, jak to, co nast¹pi w przysz³oœci.

Przed pó³ wiekiem w trudne czasy
Polski Teatr w mieœcie naszym
zab³ys³ pierwsz¹ sw¹ premier¹
dziêki talentowi i odwadze
Profesora Hausvatera.
Ka¿dy z nas o tym pamiêta
w dniu tak znamiennego Œwiêta.
Ka¿dy te¿ wspomina mile
razem tu spêdzone chwile.
Kiedyœ gra³am w tym Teatrze
teraz z boku tylko patrzê.
¯al jedynie serce œciska
gdy wspominam mych kolegów
którzy poszli w dal do nieba.
Niech im patronuj¹ Œwiêci
a ¿yæ bêd¹ w mej pamiêci.
Inni scenê po¿egnali
w œwiat daleki pojechali.
Dziœ Z³ote Gody Teatr ma
Niech tak dalej z nami trwa.

Bo¿ena Soko³owska

Spotkanie z Jurkiem G³ybinym po wielu latach
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Arka wyobraŸni Brunona Schulza
26.maja.br. odby³o siê uroczyste otwarcie III Miêdzynarodowego Festiwalu

Brunona Schulza w Drohobyczu pod honorowym patronatem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego RP p. Bogdana Zdrojewskiego oraz Konsula Generalnego
RP we Lwowie ambasadora Wies³awa Osuchowskiego. Organizatorami tego wyj¹t-
kowego wydarzenia kulturalnego, odbywaj¹cego siê w dniach 26–31.05.br., byli:
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Pañstwowego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu oraz Stowarzyszenie
Festiwal Brunona Schulza w Lublinie. Do Drohobycza, rodzinnego miasta Brunona
Schulza, przybyli mi³oœnicy jego twórczoœci z 13 krajów œwiata.

Wiera Meniok jedna z g³ównych organi-
zatorów na ³amach prasy wypowiedzia³a siê
m. in., ¿e III Miêdzynarodowy Festiwal Bru-
nona Schulza w Drohobyczu pod has³em
Arka WyobraŸni Brunona Schulza jest
pierwsz¹ na œwiecie prób¹ pokazania wielo-
narodowego i wielokulturowego wymiaru
recepcji schulzowskiej „mityzacji rzeczy-
wistoœci” oraz przedstawieniem jej bardzo
ró¿nych odbiorców-twórców, którzy poprzez
spotkanie i dialog w jednym nieprzypadko-
wym miejscu zmierzaæ bêd¹ ku kszta³towaniu
formu³y „jednoœæ w wieloœci”, ku odnale-
zieniu aktualnego uniwersalnego znaczenia i
sensu wyobraŸni Schulza dla ró¿nych naro-
dów i kultur.

Arka WyobraŸni Brunona Schulza œle
fragment z tekstu Wiosny, który zaprosi
wszystkich do najró¿norodniejszych jego
„czytañ”, poniewa¿ sama wiosna u Schulza
„we wszystkich wersjach” czyta swój tekst
w³asny:

Kto mo¿e jej wzi¹æ za z³e, ¿e uczy siê
ona go czytaæ naraz na sto sposobów, kom-
binowaæ na oœlep, sylabizowaæ we wszyst-
kich kierunkach, szczêœliwa, gdy jej siê uda
coœ odcyfrowaæ wœród myl¹cego zgadywa-
nia ptaków. Czyta ona ten tekst w przód i
na wspak, gubi¹c sens i podejmuj¹c go na
nowo, we wszystkich wersjach, w tysi¹cz-
nych alternatywach, trelach i œwiergotach...

W trakcie festiwalu jego uczestnicy i
goœcie przebywali w najbardziej znanych i
wa¿nych dla losów Schulza miejscach, ta-
kich jak gimnazjum, gdzie pracowa³ jako
wyk³adowca; w domu, w którym mieszka³
oraz w willi, na której œcianach znaleziono
jego s³ynne malowid³a.

W Pa³acu Sztuki na wernisa¿u Miêdzy
ilustracj¹ a sztuk¹ swe prace udostêpnili
artyœci z Warszawy, Wroc³awia, Lublina, Lwo-
wa, Drohobycza, Rzeszowa, P³oñska.

Podczas Festiwalu otwarta te¿ by³a wy-
stawa t³umaczeñ Schulz na œwiecie, a tak¿e
odbywa³y siê miêdzynarodowe prezentacje
autorskie z udzia³em goœci z Ameryki, Aust-
ralii, W³och, Niemiec. W ci¹gu kilku dni
mieszkañcy Drohobycza, Truskawca, Bory-
s³awia, Stebnika oraz przybyli i uczestnicy
obrad w godzinach wieczornych mieli mo¿li-
woœæ w ró¿nych zak¹tkach miasta ogl¹daæ
wystêpy grup teatralnych Ukrainy i Polski,
dziêki którym o¿ywa³y utwory s³ynnego dro-
hobyczanina. Jurij Andruchowycz ze Stani-
s³awowa wraz z zespo³em muzycznym Kar-
bido z Wroc³awia przygotowali nadzwyczaj
ciekawy program pt. Cynamon.

Wojciech Grabowski, re¿yser z Kato-
wic zrealizowa³ i przedstawi³ dwa krótkomet-
ra¿owe oryginalne filmowe obrazy o Schul-
zu i Drohobyczu – o tym z lat Schulza i tym
wspó³czesnym.
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M³odzie¿owy teatr ukraiñski Alter da³
ciekawy spektakl Schultzland.

Wystawê Cienie Schulza w podzie-
miach dawnego klasztoru oo. Bernardynów
w galerii Muzeum idei przygotowa³a m³o-
dzie¿ z Akademii Sztuk Piêknych we Lwo-
wie pod kierownictwem prof. Lewka Skopa,
który eksponowa³ swoje prace. Prace 8 stu-
dentów by³y anonimowe, œwiadczy³y o zna-
jomoœci twórczoœci Schulza, jego mikrokos-
mosu oraz o w³asnym widzeniu postaci
Schulza.

Pozostaj¹c przy tematyce malarstwa
nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie tak dawno miesz-
kaniec Drohobycza na œmietniku znalaz³ po-
darty na 4 czêœci obraz œw. Teresy. Obraz
trafi³ do muzeum w Drohobyczu. Konser-
wator i historyk sztuki prof. Lewko Skop
dokona³ analizy i ustali³, ¿e jest to dzie³o Bru-
nona Schulza z okresu okupacji hitlerowskiej,
ostatniego okresu jego ¿ycia.

Wed³ug profesora byæ mo¿e w prze-
czuciu katastrofy i beznadziei Schulz malu-
j¹c j¹, widzia³ obraz nadziei, pozwalaj¹cy
znaleŸæ wyjœcie z otaczaj¹cego z³a nie za
pomoc¹ si³y fizycznej, lecz modlitwy.

Kult œw. Teresy by³ bardzo znany w
Europie, zw³aszcza w Niemczech. By³a ona

swoistym wzorem ofiarnoœci, co mog³o sk³o-
niæ malarza do wykonania tej pracy.

Koñcowym akordem Festiwalu by³o
spotkanie mi³oœników Schulca we Lwowie,
w Pa³acu Potockich.

Goœcie, uczestnicy Festiwalu z ró¿nych
stron œwiata mieli mo¿liwoœæ ogl¹daæ mini-
balet  Cynamonowe niebo w opracowaniu
baletmistrza Opery Lwowskiej Serhija Na-
jenko, a wykonaniu m³odzie¿y wraz z samym
mistrzem. Ciekawe, subtelne widowisko
stworzone zosta³o na podstawie utworów
Schulca.

Nastêpnie wyst¹pi³ niestrudzony 80-letni
Alfred Schreyer, jedyny ¿yj¹cy uczeñ Bru-
nona Schulca. Jego wystêp trwa³ oko³o 2 go-
dzin. Pan Alfred œpiewa³ po polsku, ¿ydow-
sku, ukraiñsku. Fenomen wykonawcy polega
z pewnoœci¹ na tym, i¿ ¿yczliwoœæ dla œwiata
i ludzi pomaga³y mu i pomagaj¹ w³aœnie przez
piosenkê wyraziæ wszystkie najlepsze uczu-
cia ludzkie. Zadziwiaj¹cym jest jego g³os. Gdy
œpiewa, odbiorca ma wra¿enie, ¿e jest to g³os
mê¿czyzny w sile wieku.

Ta si³a dobra emanuje w ka¿dym utwo-
rze przez niego wykonywanym.

A przecie¿ to jest najwa¿niejsze w
relacjach miêdzyludzkich i o to chodzi organi-
zatorom Festiwalu, który w roku bie¿¹cym
mia³ najwiêkszy wymiar i wydŸwiêk.

Opr. L. Wierzbicka

Fragment mini-baletu  „Cynamonowe niebo”
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POLSKIE SPOTKANIE BUKOWIÑSKIE

„Kto chce ¿eglowaæ przez burzliwe morze ¿ycia
powinien mieæ ¿agle z marzeñ,

a ster z têsknot do nieskoñczonoœci”.
W³adys³aw Stanis³aw Reymont

ter z têsknot do nieskoñczonoœci – to
œwiadomy kierunek ¿ycia Polaków z

têsknot¹ za Ojczyzn¹ i mi³oœci¹ do Niej,
porzucon¹ przez zawirowania historyczne
oraz w poszukiwaniu chleba. Têsknota i mi-
³oœæ do tej Nieskoñczonoœci w doœæ trud-
nym ¿yciu wœród miejscowej ludnoœci wielo-
narodowoœciowej na Bukowinie da³y si³y Gó-
ralom Czadeckim wykszta³ciæ wysok¹ umie-
jêtnoœæ integracji wewnêtrznej, która pozwo-
li³a im przez wieki zachowaæ to¿samoœæ
narodow¹, swoj¹ odrêbnoœæ i niepowtarzal-
noœæ unikaln¹.

Nie zapomnieli o swoich korzeniach,
strzeg¹ jak œwi¹toœæ rodzime obrzêdy, oby-
czaje, gwarê, pieœni i tañce oraz stroje. Dziêki
wytrwa³oœci oraz zami³owaniu do w³asnej

kultury – kultury Czadców, podziwiano ich
na kolejnym tegorocznym XIX Miêdzyna-
rodowym Festiwalu Folklorystycznym
Bukowiñskie Spotkania w Pile i Jastrowiu.

Uczestnikami Festiwalu by³y ró¿ne gru-
py etniczne, lecz przypominamy Czytelni-
kom o istnieniu i znaczeniu Górali Czadec-
kich, bo w³aœnie ich zachowany unikalny
folklor i niepowtarzalna odrêbnoœæ zacho-
wane przez ich potomków na Bukowinie i
w innych krajach europejskich sta³y siê
fundamentem Bukowiñskich Spotkañ.

Bukowiñskie Spotkania jako Festiwal
to nie tylko pieœni, muzyka i tañce – to szcze-
ra manifestacja przedstawicieli wszystkich
narodowoœci, mieszkaj¹cych na Bukowinie i
poza t¹ krain¹, przywi¹zania do tradycji,
zachowania to¿samoœci narodowej.

Po raz dziewiêtnasty w dniach 19–
26 maja 2008 r. Festiwal w Jastrowiu zgro-
madzi³ Bukowiñczyków z podnó¿a Karpat i
tych, którzy pó³ wieku temu opuœcili Bukowi-
nê. To wielkie œwiêto wielonarodowej kultury,
rozpoczête w Polsce, przeniesie siê póŸniej do
Turèañskich Teplic na S³owacji, Campulung
Mo³dovenesc w Rumunii, wêgierskiego
Bonyhad, a zakoñczy siê jesieni¹ w paŸdzier-
niku na Ukrainie podczas uroczystoœci 600-
lecia stolicy Bukowiny – Czerniowiec.

W tym roku do Jaros³awia przyby³o po-
nad 30 zaproszonych zespo³ów: z Ukrainy –
7 (dwa polskie, piêæ ukraiñskich), Rumunii –
5 (dwa polskie, trzy rumuñskie), 2 ze S³owacji,
2 z Wêgier i 16 z Polski – w sumie 760
uczestników, w tym 175 osób z Ukrainy.

S

Najm³odsi uczestnicy Spotkañ
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20 maja 2008 r. na koncercie w Pile
XIX Miêdzynarodowy Festiwal Folklorys-
tyczny Bukowiñskie Spotkania otworzy³
prezydent miasta Pi³y Zbigniew Kosmatka,
a 21 maja w Jastrowiu – burmistrz miasta i
gminy Jastrowie – Ryszard Sikora.

Festiwal w Jastrowiu tradycyjnie rozpo-
cz¹³ siê wielobarwnym korowodem, za-
chwycaj¹cym ka¿dego mieszkañca mias-
teczka i goœci przyby³ych z innych regionów,
a w amfiteatrze – hymnem bukowiñskim
Buki, moje buki, który odœpiewali stoj¹c
wszyscy uczestnicy Festiwalu i uroczyœcie
skupiona publicznoœæ.

W ci¹gu piêciu dni miasto i amfiteatr
têtni³y ¿yciem festiwalowych spotkañ – roz-
œpiewanych, roztañczonych i bardzo koloro-
wych. Towarzysz¹ca od wielu lat prezenta-
cjom zespo³ów ¿yczliwa publicznoœæ nie
zawiod³a, z radoœci¹ w³¹czy³a siê w to œwiêto,
szczerze nagradzaj¹c rzêsistymi oklaskami
ka¿dy prezentowany zespó³.

Osobliw¹ sympati¹ i czu³oœci¹ widzowie
darzyli Rodaków – zespo³y polskie z Buko-
winy – z Rumunii i Ukrainy. Zafascynowa³
publicznoœæ dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca
Górali Czadeckich Dolinianka ze Starej
Huty. Obrzêdy, obyczaje i tradycje Czadców
m³odemu pokoleniu przekazuje kierownic-
two zespo³u – pañstwo Regina i Tomasz
Ka³uscy, Zas³u¿eni dla Kultury Polskiej.

Prawdziw¹ rodzin¹ czadeck¹, pielêg-
nuj¹c¹ takie wartoœci jak tradycja kulturowa
oraz pamiêæ o w³asnej przesz³oœci jest
Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej Zespó³ Pieœni
i Tañca Górali Czadeckich Wianeczek z
Pietrowiec Dolnych, który kolejny raz na tym
Festiwalu udowodni³, ¿e do dziœ zachowali
swoj¹ odrêbnoœæ i niepowtarzalnoœæ. Kie-
rownikiem artystycznym s³awnego zespo³u
ju¿ prawie 20 lat jest Zas³u¿ona dla Kultury
Polskiej Maria Malicka – prezes Oddzia³u
Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mic-

kiewicza w Pietrowcach Dolnych, a ciê¿k¹
pracê organizacyjn¹ (wœród innych obowi¹z-
ków – za³atwianie wiz dla wyjazdu na Festi-
wal, a tego roku dla wszystkich zespo³ów bu-
kowiñskich) wykonuje Ludwik Kaspryk –
Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej.

Wszystko, co piêkne i przyjemne, ma
swoje granice i w pewnym momencie trzeba
sobie uœwiadomiæ, ¿e nast¹pi³ fina³. Fina³em
by³ niedzielny koncert galowy, na którym
ka¿dy z zespo³ów przedstawi³ siê z najlepszej
strony. Wszyscy uczestnicy Festiwalu przez
swoich przedstawicieli serdecznie dziêkowa-
li organizatorom za stworzone wspania³e
warunki festiwalowe, za atmosferê pokona-
nia pojêcia: „swój-obcy”, za stworzenie
imprezy kulturowej na polskiej ziemi praw-
dziwie bukowiñskiej, tolerancyjnej wspólnoty
jako wzór wspó³czesnej Europy. Ogólne
uwielbienie wszystkich uczestników Festi-
walu za realizowanie idea³ów bukowiñskich
przypad³o w udziale dyrektorowi Festiwalu
Zbigniewowi Kowalskiemu wed³ug dawno
uznanych zas³ug.

Tegoroczny Festiwal pozostanie d³ugo
w pamiêci wszystkich jego uczestników!

Jadwiga Kuczabiñska,
Prezes Honorowy TKP

 im. A. Mickiewicza na Bukowinie,
sta³y goœæ Festiwali

Zespó³ Pieœni i Tañca Górali Czadeckich Wianeczek

z Pietrowiec Dolnych
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Na lasach szafirowa pogoda...

Dom zbudowany na skale. Budowla ¿ycia.
Jak j¹ wznosiæ, aby nie runê³a

pod naporem ¿ywio³ów tego œwiata...
Jan Pawe³ II

Peplin 6.VI.1999

Przystani¹ najbli¿sz¹ cz³owiekowi jest dom.
Wszystkie drogi cz³owieka przez œwiat

mierz¹ siê odleg³oœci¹ do domu...
ks. Józef Tischner

 Skolem 27 kwietnia 2008 r. odby³a
siê wzruszaj¹ca uroczystoœæ. Zebrani

w koœciele parafialnym wierni i zaproszeni
goœcie w skupieniu wys³uchali Mszy œw.,
któr¹ celebrowa³ ks. dziekan Jan Nikiel. Uro-
czystoœæ ta by³a pierwsz¹ czêœci¹ programu,
poœwiêconego renowacji obrazu Matki Bos-
kiej Ró¿añcowej oraz spotkaniu z poezj¹ Ma-
ryli Wolskiej i jej córki Beaty Obertyñskiej.

Proboszcz koœcio³a ks. dziekan Jan Ni-
kiel opowiedzia³ o losach œwi¹tyni, o skut-
kach II wojny œwiatowej, o skutkach nie-
mieckiej okupacji i dewastacji ze strony w³a-
dzy radzieckiej. Mówi³ tak¿e o odrodzeniu
koœcio³a i jego odbudowie po powstaniu
niezale¿nego Pañstwa Ukraiñskiego. Wielka
w tym zas³uga garstki Polaków, pieczo-
³owicie chroni¹cych relikwie koœcielne, które
uda³o siê zachowaæ przed zniszczeniem, na
czele z rodzin¹ Dobosiewicz, gdzie przedsta-
wicielki trzech pokoleñ panie Józefa, Danuta
i najm³odsza Irenka swym oddaniem i odwa-
g¹ by³y przyk³adem wiernoœci Panu Bogu.
I w³aœnie ta garstka wiernych przyczyni³a

do otwarcia i systematycznej odbudowy œwi¹-
tyni. Zrujnowany koœció³, pozbawiony
wszelkiego wyposa¿enia i obrazów powoli
wraca³ do ¿ycia. Obraz Matki Boskiej Ró-
¿añcowej, przechowywany w czasie powo-
jennym przez wiernych w nieodpowiednich
warunkach bez ram i zabezpieczenia poczer-
nia³, ale zosta³ umieszczony w otworzonym
na nowo koœciele. Dr Andrzej Otko ze Lwo-
wa czêsto bywa³ w Skolem u znajomych i
wpad³ na pomys³ odnowienia tego obrazu.
Do³¹czy³ do tej sprawy p.Janinê Zamojsk¹,
w 2007 r. napisa³ apel do rodaków w Polsce
w Krakowie i Le¿ajsku. ZnaleŸli siê sponso-
rzy z Le¿ajska, Krakowa, Lwowa, Poznania,
Wroc³awia i Zamoœcia i odnowiony obraz w
nowych ramach zaj¹³ nale¿ne mu miejsce.
Dziêki temu wydarzeniu przypomniano tak¿e
polskiemu spo³eczeñstwu Skolego twórczoœæ
poetki Maryli Wolskiej ze Lwowa, która d³u¿-
szy okres ¿ycia przebywa³a w specjalnie
zbudowanym przez jej rodzinê domu zwanym
Storo¿k¹, a okoliczne pejza¿e i piêkno przy-
rody sta³y siê tematem jej twórczoœci.

W
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Podczas uroczystoœci dr Andrzej Otko
wyg³osi³ odczyt o powi¹zaniach ¿ycia i twór-
czoœci Maryli Wolskiej i jej córki Beaty Ober-
tyñskiej z okolicami Skolego.

Ze Lwowa na uroczystoœæ przyby³a
grupa przedstawicieli miejscowej inteligencji,
wœród której byli te¿ cz³onkowie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

Po Mszy œw. prezes FOPnU Emilia
Chmielowa wrêczy³a ks. dziekanowi Janowi
Nikielowi i goœciowi z Le¿ajska dr Stani-
s³awowi S³ychanowi Dyplomy Uznania

Koœció³ parafialny pw. Siedmiu Boleœci Najœwiêtszej

Maryi Panny w Skolem. Dzieñ dzisiejszy

Zrujnowany koœció³ za czasów radzieckich

Prezes FOPnU Emilia Chmielowa wrêcza Dyplom

Uznania ks. dziekanowi Janowi Nikielowi
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i wyrazi³a podziêkowanie ksiêdzu za pracê
duszpastersk¹ w tym piêknym zak¹tku
œwiata, a panu Stanis³awowi za udzia³ w
sposnorowaniu odnowienia obrazu.

S³owno-muzyczn¹ kompozycjê poœwiê-
con¹ pamiêci Maryli Wolskiej wykona³
zespó³ artystyczny Miejskiego Domu Kultury
w Le¿ajsku. Re¿yserem i autork¹ scena-
riuszu by³a Agnieszka Margas.

Maryla Wolska urodzi³a siê we Lwowie w 1873 r. w domu o tradycjach patriotycz-
nych i kulturalnych. W domu rodzinnym M³odnickich – matka Wanda z domu Monné –
bywali Kornel Ujejski, Leopold Staff, W³adys³aw Be³za, Jan Matejko, Henryk Rodakowski,
Jan Pawlikowski, Ludwik Solski i wielu innych znanych osobistoœci. Matka, której uprzednio
wielk¹ mi³oœci¹ i narzeczonym by³ Artur Grottger, przechowywa³a wiele jego rysunków i
pamiêæ o nim zawsze by³a kultywowana.

Maryla w dzieciñstwie by³a chorowita (p³uca), wiêc rodzina kupi³a za Skolem nad
rzek¹ Opór skrawek ziemi i wybudowa³a drewniany dom zwany Storo¿k¹, w którym
Maryla spêdza³a z rodzin¹ lato. Po wyjœciu za m¹¿ w 1894 r. za in¿yniera Wac³awa
Wolskiego we Lwowie i w Storo¿ce nadal wartko p³ynê³o ¿ycie kulturalne, a piêkno przyrody
by³o natchnieniem do jej twórczoœci poetyckiej. Najbardziej znane tomiki wierszy to
Symfonia jesienna, Œwiat³o s³oñca, napisa³a te¿ dramat Swanta. Szczytowym osi¹g-
niêciem poetki jest zbiór wierszy Dzbanek malin (1929). Maryla Wolska pisa³a równie¿
nowele, opowiadania, prozê poetyck¹. Zmar³a w 1930 r. na atak serca, jest pochowana na
cmentarzu £yczakowskim we Lwowie.

Dziêki twórczoœci Maryli Wolskiej Skole i okolice zajê³y wyj¹tkowe miejsce w lite-
raturze polskiej, choæ twórczoœæ jej jest jeszcze ma³o znana szerokim rzeszom czytel-
ników.

Szczytom skolskim

Wiele zapomnê... Lecz i w ¿yciu  wtórem,
Gdy myœl cz³owiecza ju¿ na Bo¿¹ czas ma,
Za tym rodzonym moich gór konturem
Zatêskniê... Modre ich przypomnê pasma,
Ka¿de jastrzêbich skrzyde³ odemkniêcie,
Ka¿de czerwone ognisko pastusze
I czarne po nich na ³¹kach pieczêcie
I zió³ oddechy, s³odkie, jako ¿adne!

Choæ mi tam Pan Bóg u³askawi duszê,
Têsknota ciê¿ka, choæ bez krwi i cia³a,
Zawsze jak kamieñ bêdzie w dó³ lecia³a,
Póki na lasu mego dno nie padnê,
Póki nie wrócê, Bóg wie z jak wysoka,
Napiæ siê wody z mojego potoka!

Nigdym jej, nigdy, do woli nie pi³a!
Niech wichru smolne, surowe  podmuchy,

Co w serce nasion nawiewa³y si³a,
Znów mnie oblec¹! Siedmioma £añcuchy

Zakujcie¿ wy mnie znów, umi³owane,
Co siê dróg do was nigdy nie oduczê,
Za wrót siedmiorgiem, na trzy tajne spusty,
Na ¿urawiane zamknijcie mnie klucze,
Do stóp dziœ waszych znów przypadam

usty –
Bom wasza by³a i wasza zostanê!

Opor pod Storo¿k¹

Woda rw¹ca, zielona,
Zimny, œliski, migotliwy pêd!
Wyci¹gniête na wietrze ramiona,
Œlady mokrych na kamieniach piêt...

Wertep, glina, dziewanny,
Kij, kapelusz na oczach, jak grzyb –
Na dnie wody zach³annej,

przeszklannej,
Cienie drobnych œlizgaj¹ siê ryb.
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Skwar, po³udnie, pogoda,
Wspak we wodzie dwoj¹cy siê las,
Taka rw¹ca, szumi¹ca ta woda!
Taki rw¹cy, szumi¹cy ten czas!

S³oñce, niebo, murawa!
Bryzgi piany i g³azy na dnie...
Czas ciê sp³uka³, godzino ³askawa,
Czemu¿ razem nie sp³uka³ i mnie?

Nie wiem...

Nie wiem, jaki tam bêdzie œwiat wtóry,
Jakie grzesznych radoœci omin¹;
Moje niebo musi pachn¹æ œwierczyn¹,
W moim niebie bêd¹ lasy i góry –
I rzeka tam szumieæ powinna,
Ta jedna jedyna, ona,
Jak ¿adna inna
Zielona...

Córka Maryli Wolskiej Beata urodzi³a siê w 1898 r. w Storo¿ce. Po matce odzie-
dziczy³a talent pisarski. Z wykszta³cenia aktorka, ukoñczy³a Pañstwowy Instytut Sztuki
Teatralnej. W 1918 r. Beata Wolska wysz³a za m¹¿ za ziemianina Józefa Obertyñskiego.

Pierwsze tomiki jej wierszy to Pszczo³y w s³oneczniku (1927), G³óg przydro¿ny
(1932), Klonowe motyle (1932). •ród³em natchnienia, jak i dla matki by³y uroki przyrody
w okolicy Skolego i wspomnienia z dzieciñstwa. Wojna przerwa³a to szczêœliwe ¿ycie.
Beatê Obertyñsk¹ w 1939 r. aresztowano i wywieziono w g³¹b Rosji sowieckiej. Jesieni¹
w formuj¹cej siê polskiej armii genera³a Andersa wst¹pi³a do Pomocniczej S³u¿by Kobiet.
Razem z armi¹ poprzez Persjê, Palestynê, Egipt przywêdrowa³a do Wielkiej Brytanii, gdzie
pozosta³a do koñca ¿ycia. Nadal zajmowa³a siê prac¹ literack¹. W Jerozolimie ukaza³ siê
tom Otawa (1945), a ju¿ w Anglii wyda³a cztery zbiorki poezji, najwa¿niejszy to Miód i
pio³un (1972). W Londynie zajmuje siê pisaniem wspomnieñ o czasach m³odoœci i
prze¿yciach z czasów wojny – powstaje ksi¹¿ka W domu niewoli. Jest to jedna z pierwszych
relacji o sowieckich ³agrach w literaturze polskiej.

Beata Obertyñska zmar³a w Londynie w 1980 r. Poœmiertnie wydano zbiorek Grudki
kadzid³a (1987), w którym zamieszczono najbardziej osobiste wiersze religijne.

Próg
Schód by³ kamienny, próg drewniany.
Mia³ do³ek w sosnowym miêsie...
Gdy z³ota zwózka sz³a od bramy
tu siê siada³o najczêœciej...

A czasem, gdy siê ksiê¿yc opar³
o tamt¹ stronê domu
a tu sam srebrny kurzy³ opar –
jak¿e st¹d by³o iœæ komu?

Kiedy w miesiêcznej tej topieli
topole mok³y migoc¹c,
a dachu cieñ siê w rosie œcieli³ –
jak iœæ st¹d by³o – i po co?

A przecie – posz³o siê... Daleko
na cztery wiatry to droga...
Tam – pamiêæ tylko, ca³a w æwiekach
podkow¹ zosta³a u proga...

Mój œwiat

Mówiæ o tym to ju¿ prawie cynizm.
Dziœ wstecz ludzi potêpia siê za to.
...P³ótna pe³no w malowanej skrzyni,
kwartê z³ota mia³am i kopiast¹...

Mówiæ o tym to nietakt i kwita.
Có¿ bo kogo obchodzi to w koñcu?
...Miód by³ s³odki, mia³am go do syta
i na wietrze jad³am go i w s³oñcu...

Chleb zgubiony z dziurawej kieszeni
³atwiej podnieœæ i odmuchaæ lepiej...
...Mój œwiat miodem upad³ mi do ziemi
i ju¿ nigdy nie da siê odlepiæ...

Opr. Krystyna Angielska
Teresa Dutkiewicz
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Ostróg nad Horyniem

Kaplica Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej

Maryi Panny

Akademia Ostrogska. Dzieñ dzisiejszy.

stróg nad Horyniem wzmiankowany
w kronice Nestora zosta³ w 1100 r.

By³ oœrodkiem w³adzy kniaziów wo³yñskich.
W 1341 r. przy³¹czony do Korony przez
Kazimierza Wielkiego. W 1430 r. opasano
go murami miejskimi i po³¹czono w jeden
system z umocnieniami zamku, bowiem by³
celem czêstych wypraw tatarskich (z zamku
ocala³y du¿e baszty i zarys murów). Prawa
miejskie otrzyma³ Ostróg w 1528 r. sta³ siê
stolic¹ ordynacji ostrogskiej, która licz¹c 24
miasta i oko³o 600 wsi na pocz¹tku XVII w.
wynios³a swych w³aœcicieli w szeregi najbo-
gatszych magnatów Rzeczpospolitej. Wa¿-
nym oœrodkiem kulturalnym uczyni³ miasto
Konstanty Wasyl Ostrogski, kniaŸ ruski,
marsza³ek ziemi wo³yñskiej od 1550 r., woje-
woda kijowski od 1559 r. Prowadzi³ dzia-
³alnoœæ œwiatow¹, zak³adaj¹c drukarnie i
szko³y w Turowie, S³ucku, Ostrogu. Szcze-
góln¹ rolê w tych planach odegra³a Akade-
mia Ostrogska, za³o¿ona ok. 1576 r. Kszta³-
towano tu duchownych prawos³awnych,
uczono jêzyków s³owiañskich, greki, ³aciny.
Na wysokim poziomie sta³o nauczanie mu-
zyki i œpiewu, tu rozwija³ siê tzw. Motyw
ostrogski. Dzia³a³a drukarnia, ko³o naukowo-
literackie, którego cz³onkowie wydawali pod-
rêczniki, zabytki literatury grecko-bizantyj-
skiej. W 1581 r. przyby³ tu z Moskwy drukarz
ruski Iwan Fiodorow i wydrukowa³ tu pierw-
sz¹ Bibliê s³owiañsk¹ (tzw. Biblia Ostrog-
ska). Uczelnia przesta³a istnieæ w 1636 r.
Miasto uœwietnia³o Kolegium Jezuitów (nie
zachowa³o siê), Klasztory Karmelitów, Ka-
pucynów. Ostróg dawniej nazywano wo³yñ-
skimi Atenami.

Po ponad 350 latach w 1994 r. uchwa-
³¹ Prezydenta Ukrainy powo³ano do ¿ycia
Akademiê Ostrogsk¹. W 2000 r. otrzyma³a

status Uniwersytetu i nosi obecnie nazwê Uni-
wersytet Narodowy Akademia Ostrogska.
Posiada wydzia³y prawniczy, ekonomiczny,
romano-germañskich jêzyków, humanitarny,
polityczno-informacyjnego mened¿mentu.

O
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Ostróg przeszed³, jak wiele miast na
Wo³yniu, trudne koleje losów.

W swym wspomnieniu Wo³yñ – tu jest
mój los Bronis³aw Bilewicz pisze: „...Nie
zwa¿aj¹c na nieszczêœcia wojenne, niepo-
wodzenia, lata nie zatar³y œwiadomoœci
Polaków, a przekazywane s¹ z pokolenia
na pokolenie: wiara, nadzieja, mi³osier-
dzie, duma, rodzinnoœæ, dom, rola matki
kobiety-opiekunki, gotowoœæ do przeba-
czenia, brak mœciwoœci, poczucie w³asnej
dumy, optymizm, tolerancja, honor, samo-
dzielnoœæ, religijnoœæ, ma³a ojczyzna. Oj-
czyzna. Wed³ug mnie, s¹ cztery elementy
kultury polskiej, które przekaza³o nasze
pokolenie na Wo³yniu, a s¹ to: jêzyk pol-
ski, religia katolicka, historyczna œwia-
domoœæ narodowa, przynale¿noœæ do pol-
skiej grupy etniczno-kulturalnej.

Ze Ÿróde³ historycznych wiadomo, ¿e
na Wo³yniu spalono 97 wsi. W ca³oœci na
Ukrainie straty ludzkie podczas II wojny
œwiatowej kosztowa³y ¿ycia 8 mln ludzi; na
froncie – 2,5 mln, a ludnoœci cywilnej –
5,5 mln, co w ca³oœci stanowi 19 proc.
wszystkich mieszkañców. Taka jest cena
pokoju na ziemi cierpi¹cej.

(...) Co do perspektyw rozwoju œwia-
domoœci narodowej, to analiza odnowie-
nia, przede wszystkim Koœcio³a Katolic-
kiego w kraju pokazuje, ¿e dzisiejsze po-
kolenie z polskimi korzeniami ma wszel-
kie warunki do zape³nienia pró¿ni ducho-
wej. Jeœli przed wojn¹ na Wo³yniu dzia-
³a³o 161 koœcio³ów, to w 1961 r. pozosta³
tylko jeden dzia³aj¹cy – w Krzemieñcu.
Gdy Ukraina sta³a siê niezale¿nym, suwe-
rennym pañstwem, tylko w diecezji ³uc-
kiej, która liczy 20-30 tys. wiernych, pra-
cuje 18 ksiê¿y w 33 parafiach. I tak, w
walce z licznymi sektami ateistycznymi,
koœció³ katolicki stoi przed historyczn¹
szans¹, pe³ni¹c sw¹ misjê.

Wraz z Mieczys³awem Ma³awskim,
prezesem Lwowskiego Towarzystwa Mi³oœ-
ników Sztuk Piêknych, jechaliœmy do Ostro-
ga, pragn¹c uczestniczyæ w odpuœcie ku czci
œw. Antoniego w Koœciele pw. Wniebowziê-
cia Najœwiêtszej Maryi Panny oraz 16-lecia
kap³añstwa ks. Witolda Józefa Kowalowa,
proboszcza parafii.

Koœció³ ma piêkne po³o¿enie. Jedyna
katolicka œwi¹tynia w Ostrogu jest wa¿nym
elementem jego architektonicznego krajo-
brazu. Koœció³ ten ufundowa³ w 1442 r. ksi¹-
¿ê Fedor Ostrogski, daj¹c go Dominikanom.
Dziesiêæ lat póŸniej œwi¹tynia zosta³a znisz-
czona przez Tatarów. Obok koœcio³a znajdo-
wa³ siê cmentarz, poœrodku którego w 1771 r.
wybudowano kaplicê Niepokalanego Poczê-
cia Najœwiêtszej Maryi Panny. W 1780 r. w
krypcie pod kaplicê zosta³ pochowany bp.
Franciszek Komornicki (1733-1780). Po po-
¿arze w 1889 r. koœció³ kilka lat sta³ znisz-
czony i dopiero w 1896 r. podjêto decyzjê jego
odbudowy pod warunkiem, ¿e katolicka
œwi¹tynia nie bêdzie wy¿sza od niedawno od-
nowionego w s¹siedztwie Soboru Bohojaw-
lenja. W efekcie prac uzyska³a ona neokla-
sycystyczny wygl¹d z czterokolumnowym
portykiem doryckim przy g³ównym wejœciu.

W czasie II wojny œwiatowej nad œwi¹-
tyni¹ ponownie zawis³y czarne chmury.
W czasie s³ynnych czerwonych wo³yñskich
nocy koœció³ i plebania w Ostrogu by³y pla-
cówkami samoobrony, której dowódc¹ by³
o. Remigiusz Kranc OFM Cap. Po drugim
wkroczeniu Armii Czerwonej do Ostroga, w
koœciele zrobiono magazyn ziarna.

W 1948 r. koœció³ zosta³ odzyskany
przez wiernych. W latach 1948-1958 doje¿-
d¿a³ doñ o. Stefan Kaszuba OFM Cap.
(1910-1977), Aposto³ Wo³ynia. W 1958 r.,
gdy o. Kaszubê pozbawiono mo¿liwoœci wy-
konywania obowi¹zków duszpasterskich,
postanowiono zamkn¹æ wszystkie koœcio³y
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na Wo³yniu. Wierni w Ostrogu dzielnie wal-
czyli o swoj¹ œwi¹tyniê przez dwa lata, je¿-
d¿¹c do w³adz w Kijowie oraz Konsula PRL
w tym mieœcie. W dzieñ œwiêta Bo¿ego Cia-
³a w 1960 r. w³adze radzieckie w Ostrogu
odebra³y im klucze od œwi¹tyni. W nocy
zrzucono krzy¿. W tym te¿ okresie kaplicê
zrównano z ziemi¹, a szcz¹tki bp F.Komor-
nickiego zbeszczeszczono i zmieszano z gru-
zem i œmieciami. Rozpoczê³o siê systema-
tyczne rujnowanie koœcio³a, który zamienio-
no na salê sportow¹.

Kolejna odbudowa koœcio³a i odrodze-
nie ¿ycia religijnego w parafii Ostróg nast¹pi-
³o w 1989 roku. Dwa razy na miesi¹c przy-
je¿d¿a³ tutaj ks. Antoni Andruszczyszyn ze
S³awuty. Niemal dwa lata proboszczem pa-
rafii by³ ks. W³adys³aw Czajka.

W 1994 r. zosta³ ods³oniêty fundament,
oczyszczono wnêtrze krypty i odnaleziono
szcz¹tki bp Komornickiego. Odbudowê kap-
licy ukoñczono w czerwcu 1995 r.

24 czerwca 1995 r. w czasie uroczystej
Mszy œw. abp Marian Jaworski poœwiêci³
odbudowan¹ kaplicê Niepokalanego Poczê-
cia Najœwiêtszej Maryi Panny.

W swym czasie ks. W. J. Kowalów wy-
bra³ nielekk¹ drogê kap³añstwa. Bóg obdaro-
wa³ go wielk¹ ³ask¹ s³u¿enia Jemu.

Ks. Witold Józef Kowalów wspomina:
„na Ukrainê przyby³em zaraz po œwiêce-
niach kap³añskich. W czasie wielkopost-
nej praktyki diakoñskiej, któr¹ odby³em
w parafii Wieprz k. ¯ywca (która wów-
czas znalaz³a siê w diecezji bielsko-¿y-
wieckiej) z³o¿y³em u ks. Abpa Mariana
Jaworskiego proœbê o umo¿liwienie pracy
w archidiecezji lwowskiej. Razem z proœb¹
o udzielenie mi œwêceñ kap³añskich pro-
si³em ks. Kardyna³a Franciszka Machar-
skiego o skierowanie mnie do pracy w
archidiecezji lwowskiej. W dniu œwiêceñ
kap³añskich, 16 maja 1992 r., wiedzia³em,

i¿ bêdê wikariuszem w Równem. Mój
proboszcz z Poronina ks. Jan £asut z ba-
ga¿em w kilku kartonach odwióz³ mnie do
Lwowa, gdzie przyby³em 9 czerwca tego¿
roku. Nastêpnie do £ucka zabra³ mnie ks.
Ludwik Kamilewski, który 13 czerwca za-
wióz³ mnie do Równego, sk¹d z ks. W³a-
dys³awem Czajk¹ przyjecha³em do Ostro-
ga... Tak pokrótce wygl¹da moja droga
na Wo³yñ”.

Ks. W. Kowalów dziœ jest Osobowoœci¹
znan¹ na Ukrainie i poza jej granicami.

Razem z pos³ug¹ duszpastersk¹, re-
montami koœcio³ów zajmuje siê pog³êbie-
niem poznania historii Koœcio³a Katolickiego
na Ukrainie pe³ni¹c równoczeœnie obowi¹zki
cz³onka rzeczywistego ¯ytomierskiego To-
warzystwa Naukowo-Krajoznawczego Ba-
daczy Wo³ynia, wyk³adowcy Narodowego
Uniwersytetu Akademia Ostrogska a tak¿e
zajmuj¹c siê dokumentowaniem ¿ycia Koœ-
cio³a Rzymskokatolickiego na Ukrainie dziê-
ki zapocz¹tkowaniu serii ksi¹¿kowej Bib-
lioteka Wo³anie z Wo³ynia. S¹ to wydaw-
nictwa w jêzyku polskim, jêzyku ukraiñskim,
czêsto w wersji dwujêzycznej.

Tomem 59. wy-
dawnictwa jest Tryp-
tyk rzymski Jana Paw-
³a II w przek³adzie na
jêzyk ukraiñski Swit-
³any Pyzy. To wspania-
³e dwujêzyczne wyda-
nie ukaza³o siê w drug¹
rocznicê œmierci Ojca
Œwiêtego.

Ks. Kowalów jest równie¿ redaktorem
dwumiesiêcznika Wo³anie z Wo³ynia, pisma
religijno-spo³ecznego Rzymsko-Katolickiej
Diecezji £uckiej, gdzie zamieszczane s¹
m.in. opisy, relacje i wspomnienia dotycz¹ce
przesz³oœci wo³yñskiej ziemi, koœcio³ów i
duszpasterzy.
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W uroczystej Mszy œw., na któr¹
przybyliœmy, uczestniczyli parafianie oraz
wierni przybyli z okolicznych miejscowoœci.
Mszê œw. celebrowa³ ks. dziekan W³adys³aw
Czajka z Równego w asyœcie ksiê¿y z innych
parafii.

Po Mszy œw. wraz z Mieczys³awem
Ma³awskim  przekazaliœmy na rêce ks.
W.J.Kowalowa z³oty medal przyznany przez

Stowarzyszenie Wspólnota Polska w War-
szawie (25.XI.2007) za wszechstronn¹ dzia-
³alnoœæ na rzecz Polaków poza granicami
Kraju, w szczególnoœci na Ukrainie za popu-
laryzowanie kultury i tradycji polskich oraz
Dyplom Uznania Federacji Organizacji Pol-
skich na Ukrainie z okazji „wieloletniej pracy
duszpasterskiej, owocnej dzia³alnoœci kul-
turalnej, oœwiatowej i wydawniczej na
rzecz spo³ecznoœci polskiej i ukraiñskiej
Ostroga i Ziemi Wo³yñskiej z ¿yczeniami
opieki Bo¿ej, szacunku i mi³oœci wiernych,
zdrowia, twórczych pomys³ów, osi¹gniêæ na
polu naukowo-badawczym”. Data wrêcze-
nia nie by³a przypadkow¹.

Dyplomami za aktywn¹ dzia³alnoœæ w
redakcji czasopisma Wo³anie z Wo³ynia i
na rzecz odrodzenia i rozwoju kultury pol-
skiej na Ziemi Ostrogskiej zostali nagrodzeni:
W³odzimierz Filarowski, Irena Androszczuk,
Inna Szostak i Ludmi³a Poliszczuk.

Po uroczystoœci zostaliœmy zaproszeni
na obiad, po czym ks. Witold w asyœcie Ireny
Androszczuk i Ludmi³y Poliszczuk zorga-
nizowali nam wycieczkê po Ostrogu. Mie-
liœmy wiêc okazjê nie tylko zobaczyæ piêkne
zak¹tki miasta, ale te¿ porozmawiaæ bli¿ej o
pracy ks. Witolda.

Jak siê okazuje, parafia i parafianie maj¹
trudny do rozwi¹zania wprost absurdalny
problem. Chocia¿ w³adza radziecka de facto
zwróci³a wiernym koœció³ w 1989 r., to
wspólnota katolicka do dziœ pozbawiona jest
prawa w³asnoœci. Ma³o tego. Za dzier¿awê
ziemi przy koœciele parafianie p³acili rocznie
4000 hrywien (minimalna wartoœæ dzier¿awy
ziemi wyniosi³a 1%), a obecnie Rada Mias-
ta zdecydowa³a, ¿e podnosi cenê do 3%, co
jest równoznacznie 12000 hywien. Jest to
suma przewy¿szaj¹ca mo¿liwoœci parafian.
21 marca 2002 r. wysz³o rozporz¹dzenie Pre-
zydenta Ukrainy dotycz¹ce rozwi¹zania

Uroczysta Msza œw. i procesja dooko³a koœcio³a
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negatywnych skutków polityki ZSRR odnoœ-
nie œwi¹tyñ i zwrotu ich wspólnotom. Rozpo-
rz¹dzenie równie¿ przewidywa³o rzetelne
rozpatrzenie zwrotu maj¹tku œwi¹tyniom.
Fundusz Maj¹tku Pañstwowego Ukrainy

posiada listê obiektów sakralnych, na której
znajduj¹ siê 316 budowli, zwrot których ma
byæ rozpatrywany z uwzglêdnieniem planu
perspektywistycznego. Problem zwrotu nosi
charakter finansowy, bowiem w wielu bu-
dowlach umieszczone s¹ zak³ady socjalne,
szpitalne, szko³y itp.

Umowa o dzier¿awie ziemi przy koœcie-
le w Ostrogu zosta³a zawarta w 2005 r. za
zezwoleniem ordynariusza Diecezji £uckiej
JE ks. bpa Marcjana Trofimiaka.

Jak bêdzie rozwi¹zany problem zwrotu
ziemi nale¿¹cej do koœcio³a, trudno prze-

widzieæ. Odbudowa plebanii przy koœciele z
opowodu braku œrodków od kilku miesiêcy
jest wstrzymana.

Byliœmy pe³ni podziwu dla niestrudzonej
energii Duszpasterza, Jego poœwiêcenie w
sprawach dotycz¹cych nie tylko duszpas-
terstwa opartego na przyk³adach wzajem-

nego polsko-ukraiñskiego przenikania siê na
polu kultury religijnej, a tak¿e zwyk³ych
relacji miêdzyludzkich.

PóŸnym wieczorem, wracaj¹c do Lwo-
wa, dzieliliœmy siê wra¿eniami minionego
dnia. Byliœmy jednomyœlni w przekonaniu,
¿e maj¹ szczêœcie parafianie, i¿ Bóg przys³a³
im tego Duszpasterza.

Teresa Dutkiewicz

Serdeczna rozmowa parafianki z duszpasterzem

Na dziedziñcu Akademii Ostrogskiej

od lewa T.Dutkiewicz, M.Ma³awski,

ks. W. J. Kowalów, L. Poliszczuk
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Antoni Malczewski
koœciele pw Jana Nepomucena w
Dubnie wielokrotnie bywa³ On,

Antoni Malczewski. Z tego koœcio³a w
ostatni¹ drogê odprowadzano ojca Poety po
Mszy œw. ¿a³obnej.

Czy mogli Oni marzyæ, ¿e z okazji
Jubileuszu 125-lecia urodzin Poety znów
wspomniane bêdzie uroczyœcie Jego imiê.

Dziêkczynn¹ Mszê œw. celebrowa³ bp
£uckiej Diecezji Marcjan Trofimiak. Uczest-
nikami jej byli cz³onkowie Zwi¹zku Pisarzy
Ukrainy Lubow i Myko³a Pszenyczni, wice-
konsul Karolina Go³êbiowska z Konsulatu
Generalnego RP w £ucku, mer miasta Leo-
nid Dudko, kierownik Rejonowego Wydzia³u
Kultury Tamara Perkowska, kierownik cen-
trum ³¹cznoœci pocztowej NiZ Rówieñskiej
Dyrekcji Ukraiñskiego Przedsiêbiorstwa Ukr-
poczta Wo³odymyr Odutow i wielu innych
goœci (zza granicy te¿) wraz z parafianami.

W podwórzu koœcio³a odby³a siê prezen-
tacja pocztowej marki Antoniego Malczew-
skiego z okazji tej znamiennej daty. Podczas

wrêczania znaczków dostojnym goœciom
Nazar Adatti wykona³ polonez Ogiñskiego Po-
¿egnanie z Ojczyzn¹. Goœcie wraz z uczest-
nikami œwiêta z³o¿yli wieniec przed tablic¹
pami¹tkow¹ A. Malczewskiego.

Z pewnoœci¹ dusza Antoniego Malczew-
skiego przyby³a w te strony Mu drogie. Prze-
mówienia wyg³aszane by³y po polsku i ukraiñ-
sku. Symbolem Jego ¿ywota ziemnego i nie-
biañskiego zosta³ modrzew posadzony na koœ-
cielnym podwórzu przez gospodarzy i goœci
naszego miasta. Dlaczego w³aœnie modrzew?
Dlatego, ¿e zarówno to drzewo jak i sam Poeta
wyró¿niaj¹ siê w swoim œrodowisku.

Modrzew jest jedynym drzewem iglas-
tym z rodziny sosnowatych, którego igie³ki
opadaj¹ w okresie zimowym.

Twórczoœæ Malczewskiego natomiast
da³a pocz¹tek tzw. Szkole ukraiñskiej w
romantyŸmie polskim.

Podczas uroczystoœci kozacki zespó³
Rejonowego Wydzia³u Kultury wykona³ zna-
n¹ wszystkim pieœñ Hej, Soko³y. W tym
dniu nie chcieliœmy siê rozchodziæ, odnosi-
liœmy wra¿enie, ¿e niespokojny romantyczny
duch Poety, nie bacz¹c na miniony czas,
przekazuje nam z niebios Natchnienie, które
uk³ada³o siê samo w rymy.

W

Dubno. Tablica pami¹tkowa na budynku,

gdzie mieszka³ A.Malczewski
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Його життя мов спалах блискавиці...
Поети не народжуються випадково...
Вони летять на землю з висоти
Все їх життя в обрамі таємничій
Хоча вони відкриті і чисті.
Антонію, поглянь сьогодні з неба
На місто, з замком, з забродом Ікви...
Тут, як й колись, в столітніх кронах 

в’язів,
Ще простір промовля твої рядки.
Очі, таких як ти, божественних 

посланців.
Завжди сумні і вірні мрій
І в хаосі проблем їх душі вічно світять
Світам, що заблукали в темноті.
Ось вже „Марія” втілилась в панянку,
Що покохав Тараса Бульби син,
А ось з її натхнення річки
сплелись „Вогнем й мечем” Сінкевича 

рядки...
Вони йдуть, завершивши завдання
Бо відкликають їх у вищії світи.
Й не зрозуміти нам, землянам,
Ті правила космічної ігри.
Вони ідуть, не доспівавши слова,
Завмерши, мов би на льоту,
Щоб повернутись подихом, чи словом,
А може і модринкою в саду.
Антоніє, чи чуєш поклик крізь віки,
З народженням тебе вітають 

земляки...
Ерна Шевчук

Szóstego czerwca listy wysłane z Dubna 
do adresatów w różnych zakątkach świa ta 
mają specjalny stempel – profi l urodzi wego 
młodzieńca, którego wzrok skie rowa ny jest 
w dal. Jest to profi l Antoniego Mal czewskie-
go, specjalny stempel został posta wiony w 
wydziale pocztowym nr 3 Dubna na 215 
ko pertach. Właśnie tyle lat temu w tym dniu 
urodził się A. Malczewski.

W uroczystym momencie stemplowa-
nia uczestniczyli Wasyl Hłuszczuk, dyrektor 

Rówieńskiej Ukrpoczty, Ołeksij Kisluk, rad-
ny miasta i wielu dostojnych gości. Prawo 
wykonania pierwszych stempli otrzymał 
Wasyl Hłuszczuk i Erna Szewczuk, deputo-
wana Rówieńskiej Rady Obwodowej.

Koperty, które dotrą do adresatów, 
będą wielkim rarytasem. A za parę lat z 
pewnością unikatowym marzeniem wielu 
fi latelistów na całym świecie.
Все життя він хотів писати вірші
Все життя він жив і марив ними.

Malczewski w swym życiu pragnął 
wie le spraw załatwić. Był żołnierzem 
(1811–1815) w wojsku polskim, podróżował 
po Europie, był pierwszym polskim alpinistą, 
który w 1818 r. zdobył Mont Blanc, a przede 
wszystkim poetą, autor przełomowego dla 
polskiego romantyzmu działa, powieści 
poe tyckiej Maria. Tragiczna koncepcja losu 
ludzkiego splata się w Marii z antyfeudal-
nym protestem i pesymistyczną oceną sensu 
świata. Pewien okres życia spędził w Dub nie, 
przeniósł się do Warszawy i tam zmarł.

Malczewski pragnął poezji w życiu. 
Swoje życie pragnął budować inaczej niż 
inni, chociaż jak inni wykonywał wiele 
co dzien nych, zwykłych spraw. Gasły złote 
ma rze nia w trudnościach życia codziennego. 
Sam z pewnością nie wiedział, że odnalazł 
swój wysoki cel – całym swym życiem napi-
sał nie wiersz, a wspaniały poemat. I za to 
niezmiernie są Mu wdzięczni potomkowie.

Dwudziestego siódmego czerwca w ra-
mach świętowania w Dubnie Roku Mal czew-
skiego w Bibliotece Miejskiej został otwarty 
Dział Literatury Polskiej – 300 eg zemplarzy 
pięknej i naukowej literatury przekazało 
Towarzystwo Kultury Polskiej w Dubnie 
oraz mieszkańcy miast zaprzyjaź nionych 
z Dubnem z Polski – Giżycka, Soko łowa 
Podlaskiego.

E. Osinnia
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Z ¿ycia Borys³awian

10 marca br. W wielkiej sali by³o uroczyste spotkanie parafian i cz³onków Towarzystwa
z okazji dzielenia siê jajkiem. Obecni – to nie tylko zacni cz³onkowie Towarzystwa, ale i
du¿o m³odzie¿y. Takiego wielkiego spotkania Polaków jeszcze nie by³o. Ksi¹dz Zieliñski
odmówi³ modlitwê, pob³ogos³awi³ zebranych.

Rodzina Kuzyków (dawnych cz³onków Towarzystwa) organizowa³a koncert. Syn
Ryszard przyniós³ gitarê i gra³, a ojciec œpiewa³ psalmy, a potem piosenki ludowe. By³o
weso³o i gwarnie.

17 maja w Polskiej Sobotniej Szkole odby³a siê uroczystoœæ zakoñczenia roku szkol-
nego. Towarzystwo przy³¹czy³o siê do tego œwiêta i uczci³o Dzieñ Matki. Z tej okazji dzieci
cz³onków Towarzystwa recytowa³y wiersze o Matce, a potem wrêczy³y ka¿dej Matce
czerwony goŸdzik. Zakup sfinansowa³a prezes Towarzystwa Eleonora Popowicz.

Pani Prezes zaprosi³a tak¿e chór z Sambora, którym kieruje Krystyna Husarz. Chór
œpiewa³ piosenki o Matce, piosenki ludowe. Ca³a sala podtrzyma³a œpiewem wykonawców.

Od lutego do maja trwa³ lektorat jêzyka polskiego dla studentów – stypendystów
Fundacji Semper Polonia.

***

1 czerwca w Miêdzynarodowym Dniu Dziecka Towarzystwo zorganizowa³o wyjazd
grupy dzieci do Stryja na konkurs teatrzyków. Towarzystwo wraz z kó³kiem teatralnym
Weso³a Szko³a przygotowa³y przedstawienie muzyczne o czarodzieju Pim-Pomgu. Bohate-
rowie ró¿nych znanych dzieciom bajek (Szewczyk Dratewka, Królewna, Kopciuszek, Kot
w butach i inni) œpiewaj¹c, walczyli ze z³ym czarodziejem Pim-Pomgiem.

Wystêpuje „Weso³a Szko³a”. Akompaniament – Halina Drohobycka
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W tym roku odby³ siê ju¿ VII Festiwal Teatrów Dzieciêcych Podaruj Dzieciom
Uœmiech. Nasze dzieci z Borys³awia uczestniczy³y w Festiwalu po raz trzeci. Spotka³y siê
tam z rówieœnikami ze Stryja, Sambora, Ko³omyi, Iwano-Frankowska, Strzelczysk. By³o
ciekawie, weso³o i pouczaj¹co. Sentencje Kornela Makuszyñskiego wypowiadane przez
prowadz¹cych zapad³y w dzieciêce serca i z pewnoœci¹ pozostan¹ w pamiêci „M¹drym
byæ to wielka sztuka, ale dobrym – jeszcze wiêksza” czy „Uœmiech wszystkie wyrów-
nuje sprawy”.

Kozio³ek Mato³ek Kornela Makuszyñskiego te¿ zaistnia³ na Festiwalu. Weso³a szko³a
otrzyma³a go na ca³y rok, bêdzie on „wêdrowaæ” po Borys³awiu, a w przysz³ym roku
1 czerwca ma „opowiedzieæ” o swych nowych spotkaniach i przygodach.

Festiwal zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹ Marcin Zieniewicz, Konsul RP we Lwowie.
Pogratulowa³ organizatorom w osobie Tatiany Bojko, prezes TKP w Stryju, za „piêkne
przedsiêwziêcie”, dziêkuj¹c dzieciom i ich nauczycielom za trud przygotowania oryginal-
nych wystêpów.

W Domu Polskim jest piêknie. Dwudniowy pobyt w Stryju skoñczy³ siê ciekawie – przy
ognisku dzieci i doroœli integrowali siê, rozmawiaj¹c, bawi¹c siê, œpiewaj¹c.

Festiwalowi towarzyszy³ tak¿e konkurs plastyczny „Trzeba kochaæ cz³owieka, góry

i s³oñce”. Konkurs bêdzie trwa³ do koñca wakacji – mo¿na wiêc wysy³aæ jeszcze swoje
prace pod adresem: 82–400 Stryj, ul. Szewczenki 191.

Aleksandra Krajnik

Poczêstunek na powietrzu po wystêpach
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Chyrów – przygraniczne miasteczko
zachodniej Ukrainy

ziewi¹tego maja br. grupa sk³adaj¹ca
siê z przedstawicieli Lwowskich Pol-

skich Organizacji, pracowników Konsulatu
RP we Lwowie wspólnie ze stypendystami
Fundacji Semper Polonia z ró¿nych miejs-
cowoœci Lwowskiego Okrêgu Konsularnego
uda³a siê do Chyrowa – przygranicznego
miasteczka, w celu sprz¹tania opuszczonego
polskiego cmentarza. Po drodze dosiedli do
autokaru stypendyœci z Sambora i Strza³ko-
wic. Podró¿owaliœmy siedemdziesiêcio-
osobow¹ grup¹, podziwiaj¹c uroki Karpat,
piêknie po³o¿one Rudki, Sambor, Stary
Sambor, Star¹ Sól, Chyrów, Felsztyn...

Wjechaliœmy do Chyrowa – obecnie
nieco zaniedbanego przygranicznego mias-
teczka, od którego tylko dwa kilometry do
le¿¹cego po polskiej stronie Kroœcienka,
trochê wiêcej do Ustrzyk Dolnych, Krosna,
Sanoka. Wspaniale po³o¿ona miejscowoœæ,
posiadaj¹ca wêze³ kolejowy. Jeszcze tak
niedawno przeje¿d¿a³y przez Chyrów poci¹-
gi ze Sambora, Przemyœla, Sanoka. Przez
Chyrów, w czasach Zwi¹zku Radzieckiego
przeje¿d¿a³ poci¹g relacji Przemyœl – Ust-
rzyki Dolne (bo têdy by³o najbli¿ej). Ludzie
wygl¹dali przez okna, obserwuj¹c ludzkie
zagrody, budynki – interesowa³o ich ¿ycie
ludzi w mocarstwie ZSRR. Dworzec chy-
rowski odegra³ znacz¹c¹ funkcjê w czasie
akcji Wis³a, bo w³aœnie na chyrowski dwo-
rzec zwo¿ono £emków. Chyrów zas³yn¹³ na
ca³y œwiat z wychowanków z Mêskiego
Konwiktu Jezuickiego, który tam, w B¹ko-
wicach, funkcjonowa³ do II wojny œwiato-
wej. Piêkne pomieszczenia Konwiktu mo¿e-
my i dzisiaj podziwiaæ, tylko to ju¿ nie to, co

by³o. Gdzie siê podzia³ sad botaniczny,
obserwatorium astronomiczne, orkiestra dêta,
teatr dramatyczny, warsztaty pracy, kaplica
œw. Józefa, w³asny poci¹g...? Wielu absolwen-
tów tego zak³adu pedagogiczno – wychowaw-
czego zdoby³o wysokie stanowiska w ró¿nych
dziedzinach nauki – kap³añstwa, aktorstwa,
muzyki i literatury. Wielu profesorów, wycho-
wanków spoczywa na cmentarzu parafialnym
w Chyrowie. Znajduje siê tam miêdzy innymi
nagrobek ks. Józefa Nikorowicza – Ormia-
nina, autora muzyki do Chora³u Z dymem
po¿arów, kaplica, w której spoczywaj¹ wy-
chowawcy zak³adu – ksiê¿a Jezuici. Znajduj¹
siê te¿ na cmentarzu parafialnym zbiorowe
mogi³y Polaków – obroñców Chyrowa z
I wojny œwiatowej.

W krótkim czasie zaroœniêty cmentarz
pojaœnia³. Nagrobki oczyszczono od mchu,
trawê pokoszono, œmiecie wywieziono. Naj-
ciekawsze jest to, ¿e podczas naszej pracy
w s¹siednich miejscowoœciach pada³ deszcz,
a Chyrów by³ ominiêty.

D



54

Polacy Chyrowa od siedemnastu lat sta-
raj¹ siê o zwrot koœcio³a parafialnego, w któ-
rym znajduje siê Dom Kultury i Kuriñ Siczi
im. B. Chmielnickiego. Parafianie pisali proœ-
by do Papie¿a, Prezydentów obu pañstw,
w³adz wojewódzkich, rejonowych. Parafia-
nie otrzymali pozwolenie na zwrot koœcio³a
od Wojewódzkiej i Rejonowej Rady, a Miej-
ska Rada Chyrowa nie zgadza siê na zwrot
koœcio³a prawowitym w³aœcicielom. Orga-
nizatorzy sprz¹tania cmentarza miêdzy in-
nymi po to wybrali Chyrów, aby podtrzymaæ
miejscowych Polaków, udowodniæ im, ¿e nie
jest ich ma³o i ¿e nie s¹ sami.

W drodze powrotnej zwiedziliœmy Felsz-
tyn (stolicê Rodu Herburtów), S¹siadowice,
gdzie odby³o siê ognisko, pieczenie kie³basek
i ziemiaków i Barbarkê – cudowne piel-
grzymkowe miejsce, gdzie odbywa siê naj-
wiêkszy polski odpust o bogatych tradycjach
Mazurów z Samborszczyzny.

Marek Gierczak

Gdybyœmy Ci mogli

wróciæ ¿ycie

Dalibyœmy wszystko

lecz to nie jest w mocy

I tylko ból ¿r¹cy trapi

duszê skrycie

A w niebo bije cichy

p³acz sierocy

Prace porz¹dkowe na cmentarzu polskim

w Chyrowie
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Nagroda Programu Satelitarnego TV Polonia
Za zas³ugi dla Polski i Polaków poza granicami kraju

d 1995 r. TV Polonia przyznaje nagrody Za zas³ugi dla
Polski i Polaków poza granicami kraju. Jej symbolem

jest statuetka przedstawiaj¹ca Fryderyka Chopina. Nagroda
przyznawana jest wybitnym Polakom, którzy swoimi osi¹gniê-
ciami rozs³awiaj¹ polsk¹ kulturê, naukê, sztukê, sport.

W roku bie¿¹cym przyznano cztery nagrody. Po raz drugi
otrzyma³ j¹ prof. Andrzej Stelmachowski, wielce zas³u¿ony
dzia³acz polityczny i spo³eczny, dr Bo¿ena Laskiewicz, prze-
wodnicz¹ca Medical Aid for Poland (Fundacja Medycznej
Pomocy dla Polski) w Anglii, Waldemar Tomaszewski, prze-
wodnicz¹cy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oraz Fran-

ciszek (Frank) Kosowicz z Kalifornii, wieloletni przyjaciel i
opiekun Polaków za Wschodni¹ Granic¹.

Franciszek Kosowicz urodzi³ siê 16.IX.1928 r. w Rako-
wie, pow. Mo³odeczno. Od 1941 r. pod ps. Franuœ wspó³pra-
cowa³ z rakowsk¹ placówk¹ wywiadu dalekosiê¿nego AK.
W 1943 r. zosta³ zaprzysiê¿ony do AK. S³u¿y³ w zwiadzie
konnym szwadronu CKM 23.p.u³. W czerwcu 1944 r. zosta³
odkomenderowany do dowództwa Zgrupowania Sto³pecko-
Nalibockiego AK. Bra³ udzia³ w walkach m.in. w Kampinosie
i na przedmieœciach Warszawy. W 1945 r. zosta³ aresztowany
przez Armiê Czerwon¹ w okolicy Józefowa i umieszczony w
obozie w Rembertowie. Zbieg³ w czasie prze³adunku wiêŸniów
w Brzeœciu nad Bugiem. Dotar³ do Wilna, sk¹d dziêki fa³szy-
wym dokumentom wraz z rodzin¹ repatriowa³ siê do Polski.
Wszed³ w sk³ad I ZG Win, a w listopadzie 1945 r. wyjecha³ na Zachód. We W³oszech
zosta³ wcielony do 2. Korpusu, sk¹d wraz ze swoj¹ formacj¹ zosta³ przeniesiony do Anglii. W
1947 r. zdemobilizowany, wyemigrowa³ do USA, gdzie powo³ano go do s³u¿by wojskowej. W
1957 r. osiedli³ siê w Kalifornii, gdzie pracowa³ w przedsiêbiorstwie lotniczym. W czerwcu
1989 r. na wniosek Franciszka Kosowicza w Kongresie Polonii Amerykañskiej, Wydzia³
Kalifornia, zosta³ powo³any Komitet Pomocy Polakom w Rosji, który po rozpadzie ZSRR
zmieni³ nazwê na Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie. Od czasu za³o¿enia do chwili
obecnej F. Kosowicz pe³ni funkcjê prezesa tej organizacji.

O

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie

serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym,

szczególnie Franciszkowi Kosowiczowi, Przyjacielowi

Polaków na Ukrainie, któremu zawdziêczamy

wszechstronn¹ pomoc w naszych poczynaniach
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Prawd¹ jest, ¿e ka¿dy z osobna ¿yciorys Polaka na
Kresach urodzonego w czasie II wojny œwiatowej czy te¿
tu¿ po niej nadaje siê na scenariusz filmowy, czy równie¿
mo¿e s³u¿yæ kanw¹ do ciekawej powieœci przygodowej.

Jedn¹ z takich osób jest Teresa Jêdrusiñska, która
7 czerwca obchodzi³a Jubileusz 60-lecia.

Urodzi³a siê w Rosji w rodzinie polskiej. Prze¿y³a nad-
zwyczaj trudne dzieciñstwo, mieszkaj¹c w ró¿nych miastach.

Jak siê okaza³o, by³y to lata hartu ducha i formowania
siê silnej osobowoœci. Osobowoœci, która twardo wiedzia³a,
kim jest, czego chce, ku czemu nale¿y d¹¿yæ. Swe korzenie

zapuœci³a na Podolu, w Winnicy. Tam te¿ zaczê³a dzia³aæ spo³ecznie. W styczniu 1993 r.
przy klasztorze oo. Franciszkanów powsta³o Obwodowe Dobroczynne Towarzystwo Dom
Polski, z czasem przyjê³o im. Tomasza Marka Leoniuka. W 2002 r. Leonora Kwiatkowska
dyrektor muzeum Kociubiñskiego udostêpni³a Towarzystwu pomieszczenie 4 m2.

Teresa Jêdrusiñska jako prezes by³a wdziêczna za ¿yczliwoœæ, ale postanowi³a u w³adz
miasta zdobyæ pomieszczenie bardziej dogodne. W ci¹gu trzech miesiêcy o 800 rano
przychodzi³a pod gabinet mera A. D¹browskiego i milcz¹c, po prostu siedzia³a ca³y dzieñ.

Uda³o siê. Mer da³ podw³adnym rozporz¹dzenie i lokal zosta³ uzyskany. Wymaga³
remontu, ale tu ju¿ by³a „pestka” dla Teresy Jêdrusiñskiej. JeŸdzi³a, przekonywa³a i zwy-
ciê¿a³a. Dziœ lokal jest chlub¹ Towarzystwa Dobroczynnego Dom Polski.

Tu od 10 lat dzia³a szko³a niedzielna, tu te¿ ma „przytu³ek” dzieciêcy zespó³
Czarodziejski kwiat od 13 lat. Zespó³ jeŸdzi, wystêpuje, upiêksza ró¿ne uroczystoœci.

W tym, ¿e do Towarzystwa w Winnicy nale¿¹ jeszcze Oddzia³y z Krzy¿opola, Horod-
kówki, Murafy, Baru – to zas³uga Teresy Jêdrusiñskiej.

Jest szanowana w swoim œrodowisku i nie tylko. Federacja Organizacji Polskich na
Ukrainie nieraz przekona³a siê, i¿ jest to Osobowoœæ silna, prawa i godna zaufania. Przy
Radzie Wojewódzkiej jest cz³onkiem Zarz¹du i odpowiada za sprawy dotycz¹ce mniejszoœci
narodowych. Jest Siostr¹ w III Zakonie Dominikañskim, przed 10-ciu laty z³o¿y³a œluby
wieczyste.

Naturaln¹ rzecz¹ by³o, ¿e na Jubileusz Teresy Jêdrusiñskiej przyby³ ks. bp. Leon Dub-
rawski, wicekonsulowie RP w Kijowie Jan Zdanowski i Magdalena Okaj, Maria Siwko –
cz³onek Zarz¹du FOPnU, przewodnicz¹cy Rady Obwodowej Gryhorij Zabo³otny, O³ena
Zakrewska, zastêpca dyrektora Obwodowego Domu Twórczoœci Ludowej, przedstawiciele
Towarzystwa i dzieci, cz³onkowie zespo³u Czarodziejski kwiat.

By³o moc szczerych ¿yczeñ, gratulacji, œpiewu i radoœci.

Zarz¹d Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

na czele z Emili¹ Chmielow¹, prezesami Towarzystw

i cz³onkami polskich Towarzystw ca³ej Ukrainy

z okazji Jubileuszu sk³adaj¹ serdeczne gratulacje

Teresie Jêdrusiñskiej,

naszej wiernej i szczerej Kole¿ance,

JUBILEUSZE
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¿ycz¹c zdrowia, zdrowia i wytrwa³oœci w owocnej dzia³alnoœci na rzecz powrotu

do korzeni spo³ecznoœci polskiej na Podolu i dalszego rozwoju kultury polskiej

na tych terenach.

Bóg czuwa nad takimi ludŸmi, jak Ty, Tereniu.

A poza tym Ty masz z Panem Bogiem Swoje uk³ady.

Sto lat!

Czes³aw Migdal, spokojny,
wysokiej postury pan pod w¹sem
jest jednym z niewielu przedsta-
wicieli pedagogów p³ci mêskiej
w Szkole Ogólnokszta³c¹cej
Nr 10 we Lwowie. Jest lubiany
przez uczniów. Tylko w wiadomy
dla siebie sposób potrafi odnajdy-
waæ kontakt z m³odzie¿¹, nad-
zwyczaj rzadko ubiegaj¹c siê do
podnoszenia g³osu. Trudno uwie-
rzyæ, ¿e 14 maja br. obchodzi³
Jubileusz siedemdziesiêciolecia.
O sobie mówi raczej ma³o. Zresz-
t¹ ta cecha charakterystyczna dla osób Jego pokolenia.

Lwowianin, uczeñ szko³y nr 24, z wdziêcznoœci¹ wspomina polonistê prof. Piotra
Hausvatera, Franciszka Dudka, nauczycielki nauk œcis³ych panie Pas³awsk¹ (fizyka),
D¹bkowsk¹ (chemia). Jest jednym z tych, którzy zdecydowali siê jechaæ na studia do
Wilna. Tam w Instytucie Pedagogicznym studiowa³ polonistykê. Po studiach w ci¹gu 12 lat
pracowa³ w wileñskiej polskiej szkole jako polonista. Tam te¿ zapozna³ sw¹ ¿onê Jadwigê,
nauczycielkê klas pocz¹tkowych. W 1974 r. wraz z rodzin¹ wróci³ do Lwowa i od tego
czasu do dnia dzisiejszego uczy polskiego w szkole nr 10. Za sw¹ pracê nagrodzony
wieloma dyplomami. Otrzyma³ równie¿ Medal Edukacji Narodowej RP.

Najbardziej siê cieszy z osi¹gniêæ swych uczniów i wychowanków. Wœród jego kolegów
w pracy s¹ dawni uczniowie.

Rodzinne tradycje pedagogiczne s¹ równie¿ kontynuowane. Wnuczka jako uczennica
udziela³a siê we lwowskim katolickim i m³odzie¿owym radiu jako dziennikarka, podjê³a
trud uczestnictwa w Olimpiadzie Polonistycznej, zosta³a finalistk¹ i wkrótce rozpocznie
studia polonistyczne w Polsce. Wnuk poszed³ inn¹ drog¹ – ukoñczy³ prawo i administracjê.

Pan Czes³aw w ka¿dym ze swych uczniów pragnie widzieæ przede wszystkim
Cz³owieka, wierzy, ¿e zgodnie ze swymi zdolnoœciami i wychowaniem wyniesionym z
domu i ze szko³y potrafi odnaleŸæ w³aœciw¹ drogê w ¿yciu.

Koledzy, uczniowie ¿ycz¹ profesorowi Czes³awowi Migdalowi zdrowia,

cierpliwoœci, wyrozumia³oœci i dalszej owocnej pracy.

JUBILEUSZE
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Pedagog
z prawdziwego zdarzenia

Jaros³awa Anna Figol urodzi³a siê 10 kwietnia
1909 r. w Stanis³awowie w rodzinie ukraiñskiej. Oj-
ciec by³ nauczycielem gimnazjum, matka wycho-
wywa³a dzieci. Rodzina przenios³a siê do Przemyœla
i tam te¿ pani Jaros³awa ukoñczy³a szko³ê podsta-
wow¹ i gimnazjum. Nastêpnie dosta³a siê na studia
do Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie na
Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy. W 1938 r. ot-
rzyma³a dyplom magistra geografii i magistra mate-
matyki. Geografiê ukoñczy³a na ¿yczenie ojca, mate-
matyka by³a jej ulubionym przedmiotem.

Wróci³a do Przemyœla i w 1939 r. podjê³a pracê
nauczycielki matematyki i geografii w gimnazjum
¿eñskim. Z pocz¹tkiem wojny i wejœciu wojsk sowiec-
kich szko³a otrzymuje nazwê im. J. Stalina.

W 1942 r. wychodzi za m¹¿ za prawnika Dany³ê Figola i z mê¿em przenosi siê do
Lwowa. Podejmuje pracê jako etnograf w Instytucie Folkloru Akademii Nauk USRR.

Nastêpnie wraca do Przemyœla i pracuje w gimnazjum. W 1944 r. rodzina zostaje
przesiedlona do Lwowa. Ponownie podejmuje pracê w IFAN USRR do momentu jego
likwidacji w 1949 r.

Od 1950 r. do momentu przejœcia na emeryturê w 1970 r. pracuje w szkole Nr 24 jako
nauczycielka matematyki, prowadz¹c wyk³ady w jêzyku polskim. Wychowa³a pi¹tkê dzieci
– syna i cztery córki.

O pracy z pani¹ Figol wspomina nauczycielka matematyki i fizyki, by³a dyrektor szko³y
w latach 1990-98 Bogumi³a Kunica.

„Po ukoñczeniu studiów szczêœliwy traf przyprowadzi³ mnie w 1958 r. do szko³y
Nr 24 z polskim jêzykiem nauczania jako nauczycielk¹ matematyki 5-6 klas. By³am
m³odym, niedoœwiadczonym specjalist¹. Kolektyw by³ bardzo zró¿nicowany. Dos³ow-
nie pierwszego dnia pracy macierzyñsk¹ opiek¹ otoczy³a mnie p. Figol, nauczycielka
matematyki 7-10 klas. Inteligentna, uczciwa, ¿yczliwa, troskliwa. Sta³a siê dla mnie
wzorem Cz³owieka, Nauczyciela, Matki, Kobiety. Wiele siê od Niej nauczy³am – jak
pracowaæ z dzieæmi, w jaki sposób przekonaæ uczniów, ¿e matematyka jest przedmio-
tem najwa¿niejszym, jak zachêciæ ucznia, gdy ma problem z przedmiotem. By³a wzo-
rem zdyscyplinowania – zadania szkolne i kontrolne systematycznie i na czas by³y
kontrolowane. Poza szko³¹ mia³a czas na w³asne dzieci, staraj¹c daæ im solidne
wykszta³cenie, zgodnie z ich zainteresowaniami. Ale przede wszystkim pani Jaros³awa
by³a wzorem kole¿eñstwa, dobroci, szczeroœci, cz³owieczeñstwa, doradzaj¹c rozwi¹zy-
wanie problemów szkolnych, a tak¿e osobistych. Interesowa³a siê moim ¿yciem prywat-
nym, rodzinnym. By³a dla mnie drug¹ matk¹. Jestem szczêœliw¹, ¿e w swym ¿yciu
spotka³am tak wspania³¹ Osobowoœæ”.

WSPOMNIENIA
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Maria Kulik, absolwentka 1963 r., jedna z wielu uczennic wspomina:
„Dla Pani Figol byliœmy nie tylko uczniami, byliœmy jej dzieæmi. Nie robi³a ¿adnych

ró¿nic, lubi³a nas wszystkich, dodawa³a nam natchnienia do nauki. Dziêki Niej
matematyka stawa³a siê ulubionym przedmiotem. Pogodna, z uœmiechem rozwi¹zywa³a
nasze dzieciêce problemy, które w naszych oczach czêsto wyrasta³y do tragedii. Jej
m¹droœæ ¿yciowa by³a zdumiewaj¹ca. Kochaliœmy J¹ bardzo”.

Po odejœciu na emeryturê nie traci³a kontaktu ze szko³¹. Kierownictwo szko³y zaprasza³o
J¹ na ró¿ne uroczystoœci. W roku bie¿¹cym skoñczy³a 99 lat. Odesz³a do Pana 16 maja.
Spoczê³a na cmentarzu £yczakowskim obok mê¿a, ¿egnana przez liczn¹ rodzinê, kolegów
i szerok¹ rzeszê swych dawnych uczniów.

Spotkanie dziennikarzy polskich czasopism na Ukrainie

Ambasada RP w Kijowie organizowa³a w dn. 13–14 czerwca warsztaty
dziennikarskie w Obuchowie pod Kijowem. Poprowadzi³ je Jaros³aw Rybak pierwszy
Radca Ambasady RP. Przyby³o 40. dziennikarzy z Kijowa, Lwowa, £ucka, Iwano-
Frankowska, Doniecka, Charkowa, Winnicy, Chmielnickiego, Odessy ¯ytomierza,
Mariupola, Miko³ajowa, Berdyczowa, Kamieñca Podolskiego.

Goœæmi spotkania byli Jacek Kluczkowski, ambasador RP, Konsulowie RP w Kijowie.
Pawe³ Lekki, kierownik Redakcji Polskie Radio dla Zagranicy z Warszawy

poinformowa³, ¿e radio posiada 7 redakcji – francusk¹, rosyjsk¹, ¿ydowsk¹, angielsk¹,
niemieck¹, bia³orusk¹, ukraiñsk¹. G³os radiostacji dociera praktycznie do wszystkich zak¹tków
na œwiecie. Poruszony zosta³ problem koniecznoœci kszta³towania wizerunku Polski w
mediach ukraiñskich. Omawiany by³ problem potrzeby wydawania prasy dwujêzycznej.
Zdania by³y podzielone – za i przeciw. Now¹ inicjatyw¹, o której wspomniano, jest powsta-
wanie dodatków polskojêzycznych do regionalnych gazet ukraiñskich.

Podole ma dodatek Nasza Rodzina, a w £ucku powsta³ polski dodatek do gazety
Gazeta Wo³yñska. Wysoko by³ oceniony dwutygodnik Kurier Galicyjski, który posiada
prenumeratê na terytorium ca³ej Ukrainy. Podsumowuj¹c t¹ tematykê podkreœlono,
¿e nie jesteœmy konkurentami, powinniœmy wzajemnie siê wspieraæ i d¹¿yæ ku temu,
aby nasza polska prasa zaistnia³a godnie na rynku prasy ukraiñskiej.

S³usznie zauwa¿y³ Stanis³aw Panteluk, redaktor naczelny Dziennika Kijowskiego,
¿e za³o¿enie internetowej gazety polskiej o zasiêgu ogólnoukraiñskim by³oby najlepszym
rozwi¹zaniem, natomiast pisma lokalne nie nale¿y likwidowaæ – s¹ one potrzebne i konieczne.

Podczas konferencji prasowej najwiêcej pytañ dotyczy³o Karty Polaka. Na Ukrainie
funkcjonuje 5 Konsulatów RP, obecnie rozpatrywana jest mo¿liwoœæ otwarcia jeszcze
jednego na Ukrainie œrodkowej. Brane pod uwagê s¹ trzy miasta – Winnica, ¯ytomierz,
Chmielnicki. Spowodowane jest to ogromn¹ intensywnoœci¹ pracy dzia³aj¹cych placówek
dyplomatycznych (prym prowadzi Konsulat we Lwowie). ̄ adne inne pañstwo nie posiada
tak wielu Konsulatów, które by prowadzi³y tak szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ. Trudno siê
dziwiæ. Iloœæ Polaków na Ukrainie jest znacznie wiêksza, ni¿ wskazywa³ na to ostatni
spis ludnoœci, poza tym w³aœnie Karta Polaka staje siê impulsem do przypomnienia sobie
o swych korzeniach i przyznania siê do nich.

Aleksandra Krajnik, Borys³aw



60 W REPORTERSKIM SKRÓCIE

� Warszawa
Dr Andrzej Stawarz, dyrektor Muzeum Niepodleg³oœci, organizowa³ w dn. 26-27 maja

br. I Muzealne Spotkania z Kresami.
Przybyli na nie poza warszawianami przedstawiciele nauki i sztuki z Krakowa, Gdañska,

Zamoœcia, £odzi, Tarnowa, Przemyœla, Lwowa.
Nadzwyczaj ciekawy referat inauguracyjny wyg³osi³ prof.dr hab. Stanis³aw S³awomir

Nicieja pt. Legenda Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
W ci¹gu dwu dni prezentowane by³y zbiory i kolekcje grafiki, rysunku, fotografii,

druki i rêkopisy, prace etnograficzne, badawcze, popularyzatorskie i wydawnicze. Zapre-
zentowano film z cyklu Zamki kresowe w re¿yserii Jerzego Janickiego pt. Jaz³owiec i
Buczacz. Spotkaniom towarzyszy³a wystawa najciekawszych publikacji o Kresach nades³a-
nych przez reprezentowane na Spotkaniach instytucje. Na zakoñczenie odby³o siê spotkanie
z poezj¹ Zygmunta Jana Rumla, którego wiersze recytowa³ Ryszard Bacciarelli.

Podczas dyskusji koñcowych podkreœlano koniecznoœæ kontynuowania podobnych
Spotkañ.

Teresa Dutkiewicz

� Pu³awy
31 maja br. mieszkañcy miasta szczególnie uroczyœcie uczcili pamiêæ dra Paw³a

Romana Garapicha de Sichelburga (1882–1957). Kresowianina, dla którego Pu³awy okaza³y
siê przystani¹ i miejscem wiecznego spoczynku po nie³atwej drodze ¿yciowej.

Urodzi³ siê w Cebrowie – maj¹tku w powiecie tarnopolskim w rodzinie o bogatych
tradycjach patriotycznych i prawniczych. W 1906 r. ukoñczy³ Wydzia³ Prawa na
Uniwersytecie Jagielloñskim, po czym podj¹³ pracê we Lwowie. Po odzyskaniu
niepodleg³oœci zosta³ w 1919 r. starost¹ w Tarnopolu, nastêpnie wojewod¹ Stanis³awowskim,
wojewod¹ £ódzkim, w 1924 r. otrzyma³ nominacjê na stanowisko wojewody Lwowskiego.

W 1928 r. po przejœciu w stan spoczynku pozosta³ aktywny w dzia³alnoœci spo³ecznej,
otworzy³ praktykê notarialn¹ w Z³oczowie. 17 wrzeœnia 1939 r. unikaj¹c aresztowania z
rodzin¹ nielegalnie przeszed³ granicê na Sanie i dziêki zaprzyjaŸnionym rodzinom z Lubel-
szczyzny osiad³ w tych stronach, w Pu³awach wykonuj¹c zawód notariusza. Cieszy³ siê
du¿ym szacunkiem spo³eczeñstwa, dlatego te¿ TMLiKPW oraz TPP organizowa³o uroczystoœæ
dla upamiêtnienia dra Paw³a R. Garapicha, która rozpoczê³a siê Msz¹ œw. w koœciele pw.
Mi³osierdzia Bo¿ego, po której zebrani przeszli na cmentarz, gdzie zosta³a poœwiêcona p³yta
nagrobna i z³o¿ona ziemia z cmentarza Orl¹t Lwowskich. W auli Pañstwowego Instytutu
Weterynaryjnego – PIB odby³a siê czêœæ oficjalna. Wœród Gospodarzy miasta, zaproszonych
goœci by³ Ambasador Wies³aw Osuchowski Konsul Generalny RP we Lwowie. Koncert
chóru Echo ze Lwowa, który wyst¹pi³ z bogatym repertuarem, nagrodzony by³ gor¹cymi
oklaskami.

Zdzis³awa Œwistuñ, cz³onek chóru „Echo”
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