Nr 1
1 (53)

NASZE DROGI

Czasopismo Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
ROK XVII

styczeń – luty 2010

SPIS TREŚCI

Wigilia. Boże Narodzenie............................................................................................... 2
I Przegląd Zespołów Kolędniczych................................................................................ 9
Słowiański Chopin........................................................................................................ 14
200. rocznica urodzin F.Chopina................................................................................... 20
On był westchnieniem narodu ....................................................................................... 27
Jubileusz Towarzystwa Kultury Polskiej w Czerniowcach.............................................. 28
Jubileusz Towarzystwa Kultury Polskiej w Kostopolu.................................................... 31
Święto Borysławskiej «Zgody»...................................................................................... 32
Spotkanie z poezją Juliusza Słowackiego..................................................................... 34
XVIII Konkurs Recytatorski Kresy 2009...................................................................... 35
Nagrody dla działaczy na rzecz kultury polskiej na Ukrainie...................................... 38
Pomnik pomordowanych Profesorów Lwowskich....................................................... 39
Na Łąckiego – 1945 ..................................................................................................... 41
Historia starej fotografii................................................................................................ 44
Wspomnienia................................................................................................................ 48
Okładka 1 str. Słowiański Chopin (Kijów). 1, 2, 4 str. – I Przegląd Polskich Zespołów Kolędniczych w
Strzałkowicach. 3 str. – X-lecie TKP w Kostopolu. Kolorowa wkładka 1–4 str. – Słowiański Chopin.
Sponsorzy Czasopisma – Senat RP
za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Redaktor naczelny
Teresa Dutkiewicz
Redaktor techniczny
Igor Staruńko
Korekta
Maria Iwanowa
Współpraca – Elżbieta Korowiecka, Krystyna Angielska, Anna Cybulska, Wacław Gaberle,
Marek Gierczak, Edward Blinowski, Swietłana Poluchowicz, Jerzy Kamiński
Zdjęcia – archiwalne, Teresa Dutkiewicz, Edward Blinowski
Adres redakcji: 79005 Lwów, a/c 6651
e-mail: czasopismo.nd@gmail.com
www.naszedrogi.com.ua
Do użytku wewnętrznego na prawach rękopisu
Drodzy Czytelnicy!
Zachęcamy do nadsyłania korespondencji z życia Waszego środowiska
oraz materiałów o tematyce dotyczącej historii Waszego regionu
Treść materiałów drukowanych w Czasopiśmie nie zawsze odpowiada poglądom redakcji
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów oraz zmiany tytułów otrzymywanych tekstów,
zachowując styl wypowiedzi autorów

2

Wigilia. Boże Narodzenie
Przy Wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.
Jan Kasprowicz

T

o jeden z najpiękniejszych dni w roku.
Gdy w wieczór rozświetlony na niebie
gwiazdami zasiadamy z rodziną przy wspól
nym stole, pogrążamy się w niezwykłej ta
jemnicy narodzenia Syna Bożego. Jest to
czas, w którym najzwyklejsze nawet słowo
może nieść niezwykłe i pełne mocy prze
słanie. W liturgii Kościoła Katolickiego
święto Bożego Narodzenia znane było już
na początku IV wieku. W starożytnym Rzy
mie w drugiej połowie grudnia świętowano
narodziny niezwyciężonego słońca zwane
Saturnoliami. Było to niezwykłe święto po
jednania i równości, szumnie obchodzone
zarówno przez niewolników, jak i przez
ludzi wolnego stanu. Prawdopodobnie ko
rzenie tych świąt oraz ich obchodów sięgały
dużo głębiej – w czasy epoki kamiennej.
Być może dawny kościół – wybierając ter
min grudniowy – chciał podkreślić wagę
narodzin Zbawiciela, który jest zesłany z
nieba Synem Bożym i pojawia się na ziemi
podczas przesilenia sił natury. Sił dobra i zła.
Swiatła i ciemności.

T

ypową dla Polski tradycją jest przygo
towanie jednego nakrycia więcej niż
wynika to z liczby osób zasiadających do
stołu. Nakrycie to jest dla niezapowiedziane
go przybysza bądź dusz zmarłych przodków.

Dodatkowa zastawa – stawiana na pamiątkę
dawnych zwyczajów zadusznych – była
niegdyś elementem łączącym dwa czasy:
ten obecny z dawno minionym.
Sam dzień wigilijny był zawsze dniem
świątecznym. Wstrzymywano się więc od
wszelkich prac gospodarczych, nie hand
lowano, nie robiono interesów. Wszystkie
prace w domu i obejściu należało wykonać
wcześniej. Jedzenie w Wigilię ogranicza
no, bo był to dzień postny. Warto wiedzieć,
że również w adwencie poszczono w śro
dy, piątki i soboty. Z reguły z rana zasiada
no do skromnego śniadania. W niektórych
wiejskich domach był to tzw. kapłon, czyli
podrobiony chleb zalany przegotowaną
wodą. Posoloną i omaszczoną olejem.
Czasami bywał to nawet suchy chleb z ka
wą. Gdy zaś zabłysła pierwsza gwiazdka,
zasiadano do wieczerzy.

P

odczas świątecznej wieczerzy odpowie
dnio przygotowany stół – obok choinki – jest jednym z najważniejszych atry
butów świąt Bożego Nrodzenia. Także i
jego wystrój ma wymowę symboliczną.
Tradycja nakazuje, oby przykrywał go
śnieżnobiały obrus, pod nim zaś powinno
znaleźć się sianko przypominające miejsce
narodzenia Syna Bożego – skromną sta
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jenkę w Betlejem. Na stole winna znajdować
się także świeca – zapalana z chwilą za
błyśnięcia na niebie pierwszej gwiazdki –
oraz kilka zielonych gałązek, symbolizują
cych odnowę sił przyrody.

B

oże Narodzenie jest obchodzone na
Kresach bardziej uroczyście niż w ja
kimkolwiek zakątku europejskim, gdyż
łączy się z niespotykanymi w innych kultu
rach emocjami. To święto rodzinne, święto
radości i przymierza, wybaczenia i zgody,
święto ciepła i bezpieczeństwa. Jego patrio
tyczny patos zrodził się z rozdzielenia wie
lu Polaków z krajem i rodziną, szczególnie
odczuwanego boleśnie właśnie w dniu Wi
gilii Bożego Narodzenia. Kolacja wigilijna
stwarzała możliwość spotkania się z bliski
mi, przynajmniej myślą o tej samej godzi
nie. Zapach choinki i ciasta, światło świec,
kolorowe drzewko obwieszane łakociami,

wspólne śpiewanie kolęd, to wrażenie nie
zwykłe, szczególnie zapadające w pamięć
dzieci.
Ciekawy zwyczaj panował na Woły
niu. W tych bogatych stronach nie zadowa
lano się jedną choinką, lecz każde dziecko
w domu miało własną, osobno zaś ubiera
no jeszcze parę drzewek dla gości. Jeśli w
domu było dużo dzieci, salon przemieniał
się w istny las cieszący oczy barwnymi oz
dobami i mnóstwem świeczek.
W obecnym skomputerowanym i za
bieganym świecie rzadko kiedy tak silnie
jak w Wigilię odzywa się tradycja. Właśnie
w tym dniu przypominamy sobie wiele
przesądów, na przykład ten dotyczący mó
wienia zwierząt. I chociaż traktujemy je z
przymrużeniem oka, to jednak jakoś inaczaj
patrzymy na naszych domowych ulubień
ców, kota czy psa. I tylko rybki mogą spo
kojnie zająć swoje miejsce na stole.

Wieczerza Wigilijna

G

dy wszystko jest już przygotowane
do świąecznej kolacji, na stole przy
krytym białym obrusem kładziemy Pismo
Święte oraz opłatek.
W centralnym miejscu stołu stawiamy
także świecę – powinna się palić do czasu
zakończenia wieczerzy.
Domownicy oraz goście zbierają się
wokół stołu. Należy pamiętać o jednym

Siano obrusem nakryte na stole
Białe opłatki – Ojca błogosławiące ręce –
Serdeczne rozrzewnienie Matki
O niepowrotne wzruszenia dziecięce
W rodzinnym kole.
Władysław Orkan
wolnym miejscu postawionym na znak
pamięci o zmarłych, ale także i o tych, co
nie mogą zasiąść do wspólnej Wigilii.
Wigilię rozpoczyna się z chwilą, gdy
na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda. Wie
czerzę otwiera tradycyjny pacierz – naj
starsza i najważniejsza dla chrześcijan mod
litwa, którą, zgodnie z zapisami Ewangelii,
przekazał apostołom sam Chrystus:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć sie imię Twoje; Przyjdź królestwo Twoje;
Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie
wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
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Modlitwę prowadzi pan domu lub
najstarsza spośród zabranych osób. Z
chwilą jej rozpoczęcia pani domu zapala
świecę na stole, najstarsze dziecko zaś po
winno zapalić światła na choince.

Potem następuje odczytanie Ewan
gelii – najczęściej wg św. Łukasza 2,1–14.
Zgodnie z tradycją powinno być ono za
powiedziane przez pana domu, czytać zaś
może najstarsze z dzieci.

W owym czasie wyszło rozporządzienie cezara Augusta, żeby przeprowdzić spis
ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii
był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, ażeby dać się zapisać z
poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Powiła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd oświeciła, tak że bardzo
się przestraszyli. I rzekł do nich anioł „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:” Chwała Bogu na wysokościach, a
na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.
Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii
zebrani intonują kolendę Bóg się rodzi.
Po jej odśpiewaniu należy wspólnie
odmówić modlitwę, podczas której głowa
rodziny wypowiada prośby.
Pan domu pierwszy składa życzenia
wszystkim zebranym i przełamuje się z
nimi opłatkiem.
Zebrani siadają do stolu według zasady
starszeństwa oraz godności. Aby ułatwić
sobie zadanie i nikogo nie urazić, najlepiej

przygotować wcześniej kartoniki z imio
nami wszystkich biesiadników i postawić je
przed nakryciem, uniknie się wtedy za
mieszania czy niezręcznych sytuacji.
Rodzaj i kolejność podawania posz
czególnych potraw zależy od regionalnych
zwyczajów. Jako pierwsze na wigilijną
wieczerzę podaje się zupy. Potem na stole
powinny pojawić się ryby, po nich potrawy z
produktów naszych sadów i lasów, na końcu
zaś łakocie i kompot z suszonych owoców.
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Symbole Bożego Narodzenia

W

igilia znalazła się w Bożonarodzeniowej liturgii dopiero w VI wieku. Łacińskie
słowo „Vigilia” oznacza czuwanie – w sensie oczekiwania. Na początku była
obchodzona w różnym czasie: w styczniu, a nawet w maju. Było tak zanim władze
kościelne, kładąc kres sporom, odgórnie nakazały obchodzenie Bożego Narodzenia
25 grudnia. W Polsce tradycja Wigilii upowszechniła się dopiero w XVII wieku.

Post przed wieczerzą
Poszczenie w Wigilię to tradycja gre
kokatolicka, prawosławna i polska. Post
jest cielesnym przygotowaniem do ducho
wnego przeżycia. Ale zjedzenie mięsa
przez katolika w Wigilię nie jest grzechem.

Puste miejsce przy stole
Znane tylko w Polsce. Wywodzi się z
tradycji goszczenia na Wigilii biblijnych
zmarłych. Zgodnie z nią Wigilia jest dniem
łaski, w którym zmarli dostają pozwolenie
na powrót. Wolne nakrycie „dla zabłą
kanego wędrowca” jest już współczesnym
uzasadnieniem.

Sianko pod obrusem
Słoma i siano, symbol ubóstwa żłobu,
towarzyszą polskim Wigiliom od wieków.
Kiedyś w kątach wiejskich izb, szlachec
kich saloników, a nawet magnackich salo
nów stawiano w Wigilię całe snopy zbóż.
Na stole rozkładano grubą warstwę siana,

przykrywano ją obrusem, a ten posypy
wano ziarnem. Na wschodzie i południu
Polski słomą pokrywano całą podłogę. Pa
miątką po tych czasach jest dzisiejsza
odrobina sianka pod obrusem.

Opłatek
Jego „ojcem” jest żydowski placek
paschalny. U pierwszych chrześcijan ist
niał rytuał rozdawania chlebów ofiarnych.
W średniowieczu wymieniały je między
kościoły i zakony, które następnie rozda
wały wiernym z zaleceniem, by w Boże
Narodzenie się nimi łamali. Zwyczaj łama
nia cienkiego opłatka z mąki pszennej i
wody dotarł do Polski pod koniec XVII w.
i tutaj (niemal wyłącznie) przetrwał. Op
rócz Polaków opłatkiem dzielą się tylko
katolicy na Litwie i Słowacji.

Postne potrawy
Potrawy wigilijne (np. ryba) wbrew po
zorom nie mają związku z chrześcijań
stwem, ale są echem pogańskich styp.
Większość wigilijnych potraw nawiązuje
do dawnych obchodów zadusznych. Mak,
bób, groch, fasola, jabłka, miód i pszenica,
najczęstsze składniki wigilijnych smako
łyków, to także składowe strawy ofiarnej,
zanoszonej niegdyś na groby. Zwyczaj po
dawania 12 potraw podczas wieczerzy wi
gilijnej pochodzi od pogańskiego zwyczaju
przygotowania 12 potraw dla bóstw jako
dziękczynienia za wszystko, co dał cały
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rok. Ale, co ciekawe, w takiej formie odżył
dopiero po II wojnie. Przedtem, zwłaszcza
na wsiach, pokutował przesąd, że liczba
potraw nie może być parzysta, bo
parzystość przynosi nieurodzaj.

Choinka
Jest nawiązującym do Starego
Testamentu symbolem drzewa
rosnącego w raju: biblijnego
drzewa wiadomości dobra i zła.
Starotestamentowe uzasadnienie bożonarodzeniowych
drzewek zawiera księga Izajasza: „jodła i bukszpan
i sosna społem, by przyozdobić miejsce świętości”.
W czasach chrześcijańskich w czasie adwentu
ustawiano w przedsionkach
kościołów tzw. Raje (nazwa pochodzi od „rajskiego
drzewa żywota”), które następnie zabierano do domów. Kościół katolicki
zatwierdził choinkę jako symbol religijny –
narodziny nowego życia, nawiązanie do
narodzin Zbawiciela świata – w XVII w.,
przed przybyciem choinki do Polski. Zwy
czaj ubierania drzewka w Wigilię Bożego
Narodzenia przejęli Polacy od Niemców,
wraz z osadnictwem pruskich protestantów,
w latach 1795–1806. Na początku choinkę
ubierała tylko szlachta i to wyłącznie dla
dzieci. Choinki przozdobione świecideł
kami najwcześniej pojawiły się w Alzacji.
Tam już w XV w. zaczęto ustawiać drzewko
w rogu izby, a pod koniec XVIII w. również
przystrajać.

Ozdoby choinkowe
Gwiazda na szczycie symbolizuje
Gwiazdę Betlejemską. Jabłka, kiedyś obo
wiązkowa ozdoba choinkowa, to pamiątka
po rajskim jabłuszku, zastąpiona dzisiaj

przez czerwone bombki. Złocone orzechy
wieszane kiedyś na choinkach to pogański symbol obfitości. Łańcuch to symbol
węża – rajskiego kusiciela. Lampki (daw
niej świeczki) mają przywodzić na myśl
„światłość nad światłościami”. Popularne
czerwono-złote ozdoby sięgają tradycji
pogańskiej, w której kolory te symbolizują
bogactwo. Czerwień ma także odpędzać
choroby, a malowane na złoto orzechy –
wróżyć urodzaj.

Prezenty
Wcześniejszym zwyczajem od pod
kładania prezentów pod choinkę było
chowanie drobnych podarunków przezna
czonych dla dzieci w sianie leżącym na
wigilijnym stole. Jeszcze 100 lat temu w
Polsce prezenty można było znaleźć tylko
pod nielicznymi choinkami.
Kolędy
Słowo „kolęda” pochodzi od łaciń
skiego „calendae”: pierwszy dzień mie
siąca. W średniowieczu, zgodnie z tym
znaczeniem, kolędami nazywano pieśni –
życzenia towarzyszące noworocznemu
odwiedzaniu przyjaciół. Od XVI w. kolędy
znane są jako pieśni sławiące narodzenie
Chrystusa i wtedy też pojawiły się w Pol
sce. Jedną z najstarszych kolęd jest „Przy
bieżeli do Betlejem”.

Pasterka
Odprawianie pasterki jest upamięt
nieniem oczekiwania i modlitwy pasterzy
zmierzających do Betlejem na powitanie
Mesjasza. Zwyczaj odprawiania o północy
mszy zwanej pasterką w Wigilię Bożego
Narodzenia ma ponad 1500 lat, a w Polsce
znany jest co najmniej od tysiąca lat.

Gwiazda Betlejemska
Znak na niebie, który przyprowadził
mędrców do Betlejem. Zdaniem dzisiejszej
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nauki mogły nią być
pozorne
złączenia
planet na niebie w 7. i
6 r. p.n.e. Z Ziemi
zjawiska te były widoczne jako jasna plama
światła na niebie. Gwiazdą Betlejemską
mogła być kometa Halleya, wyraźnie
widoczna z Ziemi w 12 r. p.n.e. lub kometa
odnotowana przez starożytnyh uczonych
chińskich, która pojawiła się na wschodzie w
5 r. p.n.e. i widoczna była przez 70 dni. Inna
możliwość to wybuch gwiazdy supernowej
w gwiazdozbiorze Orła w 4 r. p.n.e. obser
wowany w Chinach, Korei i Palestynie.

Szopka
Ewangelia św. Łukasza
mówi o stajence, w której
przyszedł na świat Zbawi
ciel. Rozumianej potem
jako grota skalna, jed
na z tych, jakie w
czasach ewange
licznych służyły
za stajnie. Poda
je nawet powód
tej „nędzy, bo
nie było dla nich
miejsca w gospodzie”. Według jednej z in
terpretacji tej ewangelii Matka Boska była
zmuszona ułożyć niemowlę w żłobie. Zgod
nie z Ewangelią św. Łukasza, pasterze
otrzymali wskazówkę, by odnaleźć „nie
mowlę leżące w żłobie”. Od VI w. w Rzym
skiej Bazylice Najświętszej Maryi Panny
Większej wystawiony był drewniany żło
bek, rzekomo autentyczny, pochodzący z
groty betlejemskiej. Do kojarzenia narodzin
Chrystusa ze żłobem przyczynił się św.
Franciszek z Asyżu (XIII w.), który pro
pagował ideę, że Zbawiciel przyszedł na
świat w bydlęcych warunkach. Mimo, że
ewengelie milczą na ten temat, powszechne

jest przekonanie, że przy narodzinach Jezu
sa był obecny wół i osioł. Tradycja staro
testamentowa przedstawia osła jako zwie
rzę Mesjasza. W chrześcijańskim średnio
wieczu osioł jako zwierzę dźwigające
ciężary stał się zapowiedzią krzyża, a wół
został symbolem ofiary.

Trzech Króli
Według Ewangelii św. Mateusza pier
wszymi ludźmi witającymi Jezusa byli
mędrcy, według św. Łukasza: pasterze.
Ewangelia św. Mateusza mówi jedynie o
trzech „Magach przybyłych ze Wschodu”.
Tradycja chrześcijańska powoli zamieniła
magów w królów. Przypuszcza się, że stało
się to za sprawą starotestamentowego Psal
mu 72, w którym „Królowie Tarszisy i Wysp
przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą
daninę”. Po raz pierwszy królowie poja
wiają się w II w. (u Tertuliana). Geneza licz
by królów wiązana jest z trzema darami
ofiarowanymi przez nich Jezusowi. Trzy,
jako liczbę Mędrców, przypieczętowała
średniowieczna „relikwia magów” zawie
rająca szczątki trzech mężczyzn. Imiona:
Kacper, Melchior i Baltazar, pojawiły się w
VI w. Z biegiem lat (ok. XIV w.) Trzech
Króli zaczęto przedstawiać jako ludzi trzech
ras: białej, żółtej i czarnej.

Kadzidło, mirra i złoto
Kadzidło to mieszanina żywic różnych
drzew z domieszką aromatycznych ziół.
Symbol boskości, ale także cnot i moral
ności. Złoto – symbol władzy królewskiej,
dowód uznania i szacunku dla króla. A
mirra to wonna gumożywica z kory bal
samowców: drzew rosnących w Arabii i
wschodniej Afryce. Symbolizuje wiecz
ność, ale i poświęcenie; jest zapowiedzią
męczeńskiej śmierci.
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B

ogactwo polskich kolęd wypływa z
dwu źródeł: kościelnego i ludowego.
Pierwsze jest stosunkowo dobrze znane,
drugie prawie zapomniane.
Tłumaczeniem kościelnej łacińskiej
pieśni Angelus pastoribus dixit jest najstar
sze ze znanych do dziś, XV-wieczna pieśń
Anioł pasterzom mówił. Złoty wiek kolędy
polskiej przypada na okres sarmacki, czas
religijnego ożywienia, urządzania kościel
nych widowisk. Licznie powstające wtedy
pieśni o rodzinnej tematyce bożonarodze
niowej, często anonimowe, wyprowadzały
wątek narodzenia Jezusa poza ramy litur
gii kościelnej, by trafić do szkół, do do
mów ówczesnych mieszczan, szlachty,
chłopów, na place przykościelne i miej
skie. Jednym z innowacji tego czasu, zbli
żających pieśni kościelne do realiów do
mowych, były także kolędy kołysanki, z
których dwie Lulajże, Jezuniu, i Gdy ślicz
na Panna – dotrwały do naszych czasów.
Nurt pastorałkowy okazał się bardzo trwa
ły i płodny także w dalszych wiekach, kie
dy znani poeci próbowali nadać kolędzie
poważny charakter teologiczny, np. Teofil
Lenartowicz, autor kolędy Mizerna, cicha,
stajenka licha.
Najsurowsza w wyrazie, daleka od
pogodnej tonacji pastorałek czy kołysa
nek, jest kolęda oświęcimska Nie było
miejsca dla Ciebie, często dziś śpiewana w
kościołach w Polsce.
Ogromnie popularne w XIX w. Kan
tyczki, pzygotowane do druku przez ks.
M.M. Miodyszywskiego i ks. S. Mitkow
skiego spopularyzowały wszystkie te od
miany kolęd w szerokich kręgach społecz
nych. Wchodziły w lud, były przyswajane
i na swój sposób asymilowane.
Od kilkunastu poważnych kościel
nych kolęd dopuszczalnych do liturgii w
kościele (Gdy się Chrystus rodzi, Wśród
nocnej ciszy itp.) pojawiły się dziesiątki

wesołych piosenek dla ludzi i kolęd domo
wych, pastorałek.
Cokolwiek by mówić o ludowości pa
storałek, nie są one wbrew powszechnej
opinii tworem ludowym ani pod względem
języka i stylu, ani genezy. Są rezultatem
XVII-wiecznej dworskiej mody na ludo
wość oraz sposobem popularyzacji tematu
narodzenia Jezusa i pokłonu pasterzy przez
środowiska kościelne i przykościelne.
Kolędy mają jednak także swoje dru
gie, prawie zapomniane źródło, mianowicie
w tradycji ludowej,w słowiańskich obrzę
dach kolędniczych praktykowanych w
okresie Nowego Roku, kiedy to składano
sobie życzenia, dawano podarki i śpiewano
stosowne pieśni. Przykładem tej tradycji
jest pieśń Mości gospodarzu, domowy sza
farzu. Zwyczaj noworocznego kolędowania
znany jest na całej Słowiańszczyźnie, a ko
rzeniami sięga może nawet czasów rzym
skich, bo samo słowo kolęda ma pochodze
nie łacińskie. Najstarszy zapis kolęd nowo
rocznych w Polsce pochodzi z XVI w. i jest
znany jako gospodarska kolęda.
Dwa procesy: folkoryzacji przekazów
kościelnych oraz chrystianizacji tradycyj
nego folkloru – przebiegały w historii pol
skiego kolędowania równolegle, wzajem
nie się przenikały, wreszcie splotły się ści
śle ze sobą. Wysiłkiem przykazywania
chrześcijańskiej Dobrej Nowiny o narodze
niu Jezusa, Boga-Człowieka w języku kul
tury popularnej, w formie granych po para
fiach jasełkach i obchodzonych po wsiach
(dziś już tylko wschodniej Polski i dzisiej
szym terytorium zachodniej Ukrainy) wido
wiskach herodowych, kolędach domowego
użytku, pastorałkach, także żartobliwych
rozwinięciach (i parodiach, z których część
zaowocowała często świecką szopką) od
powiadało coraz wyraźniejsze nawiązywa
nie tradycyjnych kolęd noworocznych do
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powstania swoistego repertuaru ludowych
kolęd bożonarodzeniowych.
Dzisiejsze polskie kolędy ogólnonaro
dowe, których udokumentowane dzieje
obejmują okres od XV w. po dzień dzisiej
szy, połączyły harmonijnie oba nurty, koś
cielny i ludowy, w jeden fenomen twórczo
ści ludowo-chrześcijańskiej. U światopo
glądowego podłoża kolęd leży afirmacja

świata jako Dzieła Bożego, w którym moż
liwa jest harmonia, oparta na poczuciu mi
stycznej więzi z kosmosem i na (opisanej
Przez Thomasa i Znanieckiego) idei soli
darności z życiem. Do tej harmonii między
ludźmi oraz ludźmi i światem harmonii mo
tywowanej w duchu chrześcijańskim – ko
lęda wzywa i zaprasza wszystkich.
Wg prof. dra Jerzego Bartmińskiego

I Przegląd Polskich Zespołów Kolędniczych
Strzałkowice (woj. lwowskie)

W

okresie Bożonarodzeniowym w koś
ciele pw. Wszystkich Świętych od
była się nadzwyczaj uroczysta impreza przy
wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczy
pospolitej Polskiej we Lwowie, Zarządu
Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Pol
ska, Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie, parafii pw. Wszystkich Świętych
w Strzałkowicach, której organizatorem by
ło Centrum Kulturalno-Oświatowe Wspól
noty Polskiej w Strzałkowicach.
Przegląd zaszczycili swą obecnością:
Jacek Żur, konsul RP we Lwowie, Emilia
Chmielowa, prezes FOPnU, Teresa Dutkie
wicz, redaktor czasopisma FOPnU Nasze
Drogi, ks. Leszek Pankowski, proboszcz pa
rafii pw. Wszystkich Świętych w Strzał
kowicach, Adam Halwa, dyrektor Centrum
Kulturalnego w Przemyślu, Barbara Golon
ka, dyrektor szkoły podstawowej im. Wła
dysława Szafera w Brzozowie, Józef Baran,
dyrektor Oddziału Oświaty w Brzozowie,
Ołeksandra Chrobak���������������������
,��������������������
przewodnicząca gmi
ny w Strzałkowicach, Halina Kapustyńska,
wicedyrektor ogólnokształcącej szkoły w
Strzałkowicach, Iryna Czyp������������������
, ����������������
dyrektor szko
ły średniej Nr 7 w Samborze, Bożena Soko
łowska, konferansjerka zespołu Sześć Zło
tych we Lwowie, Tatiana Bojko, dyrektor

Centrum Kulturalno – Oświatowego Wspól
noty Polskiej im. Kornela Makuszyńskiego
w Stryju, Bronisława Jaśkiewicz, prezes
TKPZL Oddział Trzcieniec, Andrzej Miciak,
prezes TKPZL Oddział Mościska, Walery
Tracz, prezes TKPZL Oddział Łanowice,
Krystyna Husarz, prezes Muzycznego
Klubu Polonez z Sambora, Czesław Prędkie
wicz, prezes TKPZL Oddział Sambor, Jacek
Borzęcki, dziennikarz, autor programu
Dziedzictwo Kresowe z Radia Rzeszów.
Marek Gierczak, jako gospodarz spot
kania, powitał wszystkich przybyłych, prze
kazując głos gościom. Jacek Żur, konsul KG
RP we Lwowie, Emilia Chmielowa, prezes
FOPnU, Ołeksandra Chrobak, przewodni
cząca gminy w Strzałkowicach wyrazili ra
dość z trwania tradycji kolędniczych i prze
kazywania ich nowym pokoleniom. Czci
godny ks. Leszek Pankowski pobłogosławił
rozpoczynającą się imprezę, po czym Wa
leria Kuszkiewicz i Andrzej Muzyka (konfe
ransjerzy) wnieśli opłatki, którymi obecni
dzielili się i ze wzruszeniem składali sobie
nawzajem życzenia.

J

ako pierwsi wystąpili gospodarze –
Polski Zespół Wokalny Życzenie ze
Strzałkowic pod kierownictwem Stanis
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ława Gierczaka z programem Bożonarodze
niowym. Zespół działa od 1999 r. przy
Centrum Kulturalno-Oświatowym Wspól
noty Polskiej w Strzałkowicach. Zespół
koncertował w Tychach, Zwardoniu, Bieru
niu Nowym, Tomaszowie Lubelskim, Lu
byczy Królewskiej, Lwowie, Samborze,
Stryju. Zespół jest laureatem IX Festiwalu
Kultury Kresowej w Mrągowie oraz III Fes
tiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie w
Łucku. Zespół brał udział w Przeglądzie
Teatrzyków Dziecięcych Podaruj dzieciom
uśmiech w Stryju oraz w Dniu Strzałkowic
podczas prezentacji Dorobku Artystycznego
Polskich Środowisk na Ukrainie Swój do
Swego w Samborze. Członkami Zespołu
jest młodzież ze Strzałkowic i Dąbrówki.
Polskie kolędy tradycyjne i regionalne
wykonał zespół Łanowiczanie (kier. Zofia
Waniwska), który działa przy Towarzystwie
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Ła
nowicach. Zespół występował w Kazimie
rzu Dolnym, Strzelczyskach. Brał udział w
Dniu Łanowic podczas Prezentacji Dorobku
Artystycznego Polskich Środowisk na Uk
rainie Swój do Swego w Samborze.
Oglądnęliśmy także Jasełka w wyko
naniu Grupy Teatralnej Podaruj dzieciom
uśmiech, działającej przy Kulturalno-Oś
wiatowym Centrum Wspólnoty Polskiej w
Stryju. Grupa zotała założona w 2000 r., a
tworzą ją dzieci w wieku 7–15 lat.
Chór z parafii pw. Św. Józefa z
Trzcieńca (kier. Stanisław Augustyn, or
ganista parafii) wykonał kolędy: Wesoła
nowina, Oj, Maluśki, Oj, Józefie, Zjawiło
nam się.
Zespoły Sąsiedzi i Ziarenko do ziarenka z Sąsiadowic, działające przy TKPZL
Oddział Sąsiadowice pod kier. Włodzi
mierza Kańczugi przedstawiły regionalny
program kolędniczy.
W wykonaniu Chóru Kameralnego
(kier. Michał Legowicz) usłyszeliśmy kolę

dy Adester Fideles, Dziecino Święta, Aniel
skie cudne głosy, Śliczna gwiazda. Chór
działa przy TKPZL Oddział Mościska.
Zespół Młodzieżowy LIM z TKPZL
oddział Sambor (kier. Lilia Melnarowicz) w
bardzo ciekawej interpretacji wykonał kilka
kolęd. Zespół koncertował w Kijowie, Win
nicy, Samborze, Dobromilu, Łanowicach.
Zespół brał udział w Dniu Sambora pod
czas Prezentacji Dorobku Artystycznego
Polskich Środowisk na Ukrainie Swój do
Swego w Domu Polskim w Samborze.
Zespół Rodzinny ze Sambora w skła
dzie Marii i Władysława Puk, Franciszka
Ziembowicza i Ludmiły Melnarowicz za
śpiewał regionalne, mało znane kolędy
Wstańcie, bracia, w koło, Przybieżeli Anieli
oraz Stała się nam dziś nowina.
Natomiast duet Agnieszka i Mieczys
ław Fabin zaśpiewał kolędy W naszym
domu, Najświętsza Panienka oraz Gwałtu,
gwałtu, pastuszkowie.
Wystąpiły też Emilia Surmacz, Kata
rzyna Słota, Daria Mortka, Klaudia Ha
duch – uczennice szkoły podstawowej Nr 1
im. Władysława Szafera w Brzozowie, lau
reatki I Międzynarodowego Festiwalu Pol
skiej Piosenki Szkolnej w Samborze.
Chór Mieszany Sursum Corda z
Sambora (kier. Krystyna Husarz) wykonał
siedem najbardziej znanych kolęd. Kon
certował w Lublinie, Gorzowie Wielkopol
skim, Zielonej Górze, Lwowie, Stryju. Chór
uczestniczył w Międzynarodowym Festi
walu Muzyki Sakralnej w Dukli, jest laure
atem Festiwalu Pieśni Patriotycznych w
Przemyślu. Został wyróżniony na świato
wym Festiwalu Poezji Śpiewanej Marii
Konopnickiej w Przedborzu.
Zespół Kolędniczy Herody ze Strzel
czysk przedstawił bogato i kolorystycznie
opracowane Jasełka. Było to przepiękne
widowisko.
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Zespół «Sąsiedzi»
z Sąsiadowic

Polski zespół wokalny
«Życzenie» ze Strzałkowic

Chór z parafii pw.
Św. Józefa z Trzcieńca
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Zespół działa przy Towarzystwie Przy
jaciół Polskiej Szkoły i Kultury Polskiej w
Strzelczyskach. W 2007 r. zespól uczestni
czył w Festiwalu Kultury Kresowej w Mrą
gowie, gdzie otrzymał najwyższą nagrodę
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na zakończenie przeglądu wszystkie
zespoły wraz z gośćmi i publicznością wy
konali kolędę Bóg się rodzi. Każdy z ze
społów otrzymał książkę Marka Gierczaka
Historia wsi Strzałkowice, płyty pt. Przyj
mijmy Boże Dziecię, Kolędowanie po
lwowsku, Kołysanki i lulanki oraz Dyplomy
Uznania.
Inicjatywa organizowania I Przeglądu
Polskich Zespołów Kolędniczych jest pięk
nym upamiętnieniem i przedłużeniem tra
dycji naszych przodków, która, miejmy na
dzieję, będzie kontynuowana.
Kolędy wypełnione są wydarzeniami
historycznymi, społecznymi czy też patrio
tycznymi charakterystycznymi dla danego
kraju. Również przebogata forma muzyczna
kolęd wpływa na ich popularność. Znaj
dujemy takie, które śpiewane są w formie
kołysanki, w rytmach mazurka, poloneza.
Pewnie dlatego pieśni te są nam tak bliskie i
ich treść literacka sprawia, że tak chętnie ich
wykonujemy. Przyjmuje się, że liczba pol
skich kolęd wynosi ponad pół tysiąca. Wśród
nich można znaleźć prawdziwe perły...
Jedną z regionalnych kolęd na melo
dię Wśród nocnej ciszy przedstawiamy
Państwu:
Wśród nocnej ciszy
W późnej godzinie
Zabrzmiały dzwony
W Polskiej krainie
Biją dzwony pod niebiosa
Słychać pieśni miłej głosy
Dziś Bóg się rodzi.
Anieli w niebie
Wdzięcznie śpiewają

Dobre nowiny nam ogłaszają
Bóg nawiedził ludzką ziemię
Narodził się w Betlejem
Jezus maluteńki!
Dążmy do niego i Polacy
A z nami pójdą nasi rodacy
Co mieszkają na obczyźnie
Niech więc dążą ku Ojczyźnie
Wraz pośpieszajmy.
Pójdziemy przodem i my rolnicy
A z nami pójdą i rzemieślnicy
Szewcy, krawcy i stolarze
Piekarz, kuśnierz z kamieniarzem
Cieślarz z kowalem
Śpieszcie uczeni i urzędnicy
Nauczyciele i robotnicy
Senatorowie i posłowie
Starostowie, ministrowie
I sam prezydent!
I wojskowość niech udział bierze
Stańcie u żłóbka polscy żołnierze
Niech kapitan z pułkownikiem
I generał z porucznikiem
Złożą hołd Panu!
Gdy się zebrały wszystkie stany
Witają dziecię – Pana nad pany
Niechaj będzie pochwalony
Z panny czystej narodzony
Pan nasz Zbawiciel.
Święta dziecino prosimy ciebie
Udziel nam łaski w każdej potrzebie
Jezu racz nas błogosławić
My cię za to będziem sławić
Po wszystkie wieki.
Słowa do melodii kolędy zapisała He
lena Żuk, mieszkanka Sąsiadowic. Była
pasjonatką zapisywania wielu tekstów re
gionalnych. Niestety zmarła w pierwszych
dniach stycznia br. w wieku 90-ciu lat.
Inf. wł.
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MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
PODSEKRETARZ STANU
Krzysztof Stanowski

Warszawa, 17 lutego 2010 r.

Pani
Emilia Chmielowa
Prezes Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie

Szanowna Pani Prezes,
proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje z okazji 18 rocznicy po
wstania Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, proszę także o prze
kazanie gratulacji wszystkim współpracownikom.
Państwa działalność jest znakomitym przykładem bezinteresownej
pracy na rzecz polskiej społeczności poza granicami kraju. Z radością i
satysfakcją dostrzegam, że sukcesy na polu wspierania tożsamości naro
dowej Polaków żyjących na Ukrainie udaje się Państwu osiągnąć między
innymi dzięki ścisłej współpracy z władzami Polski i Ukrainy, a także
organizacjami społecznymi w obu krajach.
Dziękując za dotychczasową współpracę życzę Pani oraz wszystkim
osobom zaangażowanym w działalność Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie długich lat sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz polskich spo
łeczności na Ukrainie.
Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Stanowski
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Słowiański Chopin
W ramach obchodów 150. rocznicy
śmierci najwybitniejszego polskiego kompozytora

F

undacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wraz z Federacją Organizacji Polskich na
Ukrainie pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we
Lwowie i w Winnicy, Wydziału Konsularnego RP przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Pol
skiej w Kijowie podjęły się trudu przeprowadzenia koncertów Chopinowskich we Lwowie,
w Drohobyczu, w Barze i w Kijowie.

Lwów

29 listopada 2009 r. w auli Lwowskiej
Narodowej Akademii Muzycznej im. My
koły Łysenki dzięki życzliwości i uprzej
mości rektora prof. Ihora Pyłatiuka lwowska
publiczność spotkała się z muzyką Frydery
ka Chopina. O drodze życiowej twórcy ro
mantycznej fantazji i uczuciowości, o prze
życiach osobistych, o zrozumieniu ducha
polskiej muzyki i przepojonej nią twór
czości, szczerości i głębokości przeżyć lo
sów osobistych i ojczyzny mówiła Zofia

Iwanowa, muzykolog Filharmonii Lwow
skiej, Zasłużona dla Kultury Polskiej.
Natomiast wspaniałą gamę środków
muzycznych i doskonałość utworów kom
pozytora zademonstrowali wykonawcy
koncertu.
Cudownie brzmiały pisane na forte
pian mazurki, etiudy, walce, polonezy, nok
turny w wykonaniu Etełły Czupryk, prof.
LNAM im. M. Łysenki, Zasłużonej Artyst
ki Ukrainy, wielokrotnej laureatki konkur

Zofia Iwanowa zapowiada występ orkiestry kameralnej LNAM im. M. Łysenki „Akademia”
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sów krajowych i międzynarodowych. Jej
gra wzbudzała zachwyt publiczności i
gromkie owacje.
W koncercie wystąpiła również orkiest
ra kameralna LNAM im. M. Łysenki Aka
demia. Orkiestra wystąpiła pod kierownict
wem prof. Artura Mykytki kierownika ka
tedry Muzyki Kameralnej Akademii Mu
zycznej im. M. Łysenki, Narodowego Artys
ty Ukrainy. Orkiestra również jest laureatem
wielu konkursów na Ukrainie oraz w Euro
pie. Podziwialiśmy melodyjne wykonanie
preludiów, mistrzowskie współbrzmienie or
kiestry i dyrygenta, utalentowanego muzyka.
Chopin nie może nie zachwycić czy też
nie wzbudzić emocji i wzruszenia. Dlatego
też jego muzyka w świetnym wykonaniu
była przyjęta entuzjastycznie przez licznie
zebraną publiczność.
Czy Fryderyk Chopin był we Lwowie?
Nie, nie był. Chociaż ze Lwowem związany
był pośrednio. Jednym z ulubionych ucz
niów Chopina był Karol Mikuli. Był pia
nistą i kompozytorem. Jeździł do Francji do
swego mistrza, aby doskonalić swój warsz
tat. Był redaktorem pełnego zbioru dzieł
Fryderyka Chopina.

Drohobycz

1 grudnia 2009 r. w koncercie fortepia
nowych i wokalnych utworów Fryderyka
Chopina udział wzięli laureaci państwo
wych i międzynarodowych Konkursów, ab
solwenci i studenci Lwowskiej Narodowej
Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki.
Klasa prof. M. Tarnawieckiej.
Bogdan Pyć, muzykolog, prof. Pań
stwowego Drohobyckiego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Iwana Franki, prowa
dząc koncert w auli, podkreślał wyjątkowy
talent Chopina jako kompozytora i pianistywirtuoza, najbardziej jaskrawego przedsta
wiciela romantyzmu w muzyce.

W 1854 r. zamieszkał na stałe we Lwo
wie, gdzie długo po śmierci Mistrza pielęg
nował tradycje gry chopinowskiej. Do ucz
niów Mikulego należeli wybitni pianiści,
uchodzący za wyjątkowych znawców trady
cji chopinowskiej – Aleksander Michałow
ski, Maurycy Rozenthal, Raul Kochalski.
Mikuli uwielbiał Chopina fanatycznie, ale
potrafił trzeźwo ocenić rozwój interpretacji
jego utworów: Chopin nie znosił zbyt dużego
natężenia dźwięku; nazywał je szczekaniem
psa. Ale to nie znaczy, że dziś w interpretacji
Chopina należy unikać dużego nasilenia
brzmienia i mocnych akcentów. Trzeba pa
miętać, że konctrukcja fortepianów przeszla
długą i znaczącą ewolucję. Dziś instrument
ma pełniejsze i przyjemniejsze brzmienie. W
1858 r. Mikuli został dyrektorem Gali
cyjskiego Towarzystwa Muzycznego i Kon
serwatorium we Lwowie. Pozostawał na
tym stanowisku aż do rezygnacji w 1887 r.
Na koncert licznie przybyli pracowni
cy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie,
a także miłośnicy muzyki kompozytora z
Mościsk, Strzelczysk, Żółkwi, Sambora,
Brzeżan i innych pobliskich miejscowości.

Jedną z wykonawczyń koncertu była
Luba Skiba – pianistka, absolwentka Li
ceum Muzycznego im. S. Ludkiewicza we
Lwowie, studentka II roku LNAM im. M.
Łysenki. Wykonała utwór F. Chopina do
słów Stefana Witwickiego Śliczny chłopiec.
Luba jest laureatką wielu festiwali pio
senki ludowej i religijnej, uczestniczką pro
gramu TVP Kultura nie zna granic – radość
śpiewania.
Lilia Otryszkina (sopran) – studentka
III roku LNAM im. M. Łysenki wykonała
pieśń Fryderyka Chopina do słów S. Wit
wickiego Życzenie. W latach 2004–2007
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Soliści: od lewej Serhij Hryhorenko, Lilia Otryszkina, Luba Skiba, Marek Gierczak

prowadziła młodzieżowy chór parafialny w
Chmielnickim, skąd pochodzi. Od czerwca
2008 r. jest solistką zespołu Sześć złotych,
którego kierownikiem jest Marek Gierczak
(bas), były student PDUP im. I. Franki w
Drohobyczu, dziś student V roku LNAM im.
M. Łysenki. M. Gierczak wykonał Hulankę
F. Chopina do słów S. Witwickiego. Obyd
wu solistom akompaniowała Luba Skiba.
Nokturn Des dur op. 27, cztery mazur
ki, polonez As dur op. 53 zagrał Serhij Hry
horenko. W 2005 r. z odznaczeniem ukoń
czył LNAM im. M. Łysenki oraz aspiranturę
w klasie fortepianu prof. Marii Tarnawiec
kiej, Zasłużonej dla Kultury Polskiej.
Uczestnik wielu krajowych i międzynaro
dowych Festiwali (Warszawa, Zakopane,
Żelazowa Wola, Katowice, Genewa). Regu
larnie występuje jako solista, a także z

Lwowską Akademiczną Orkiestrą Symfo
niczną. Członek Lwowskiego Towarzystwa
Chopinowskiego i Związku Narodowego
Działaczy Teatru.
Na koncert licznie przybyli mieszkańcy
miasta, działacze kultury wielu stowarzy
szeń, goście z Truskawca, Borysławia, Lwo
wa. Cieszyliśmy się z obecności naszych
przyjaciół z ośrodków Towarzystw Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej, a przede wszyst
kim z obecności Alfreda Schrajera, który
rzekł: Inaczej być nie mogło. Przybyli
również przedstawiciele gminy żydowskiej
Drohobycza na czele z jej prezesem oraz
goście z Argentyny i Włoch współpracujący
z Caritasem w Drohobyczu.
Wzruszającą była obecność dużej gru
py dzieci i młodzieży z symptomem Dow
na, która z ogromnym zainteresowaniem
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wysłuchała koncertu, a po jego zakończeniu
poprosiła o zdjęcie z wykonawcami koncer
tu. Wykonawcy z przyjemnością zadośću
czynili ich życzeniu.
Po koncercie słuchacze grupowo i indy
widualnie dziękowali zarówno wykonaw
com jak i organizatorom. Było to wspaniałe

Bar

11 grudnia 2009 r. Szkoła Muzyczna
I stopnia w Barze przyjęła miłośników mu
zyki Chopina w swej Sali Koncertowej. Sala
wypełniona po brzegi zebrała tym razem
przeważająco młodą publiczność oraz przed
stawicieli miejscowego Towarzystwa Kultu
ry Polskiej. Wśród publiczności były dostoj
ne osoby – Andrzej Słomski, konsul RP w
Winnicy, Wasyl Jakubczyk, przewodniczący
Administracji Rejonowej, Leonid Wojto
wycz, zastępca mera, Borys Treser, dyrektor
ogólnokształcącej szkoły Nr 3 w Barze, Anie
la Kloc, prezes Barskiego Kulturno-Oświa

przeżycie dla wszystkich. Po koncercie przy
kawie prof. Bogdan Pyć z sentymentem
wspominał lwowski okres swego życia, kie
dy uczył się we Lwowie. Z ogromnym sza
cunkiem mówił o swej prof. Zofii Szymań
skiej, z nauk której korzysta do dziś i prze
kazuje je swoim studentom.
towego Stowarzyszenia Polaków, Walery Is
toszyn prezes TKP w Winnicy, Alicja Ra
tyńska – przedstawiciel Administracji Ob
wodowej w Winnicy z wydziału ds. Mniej
szości Narodowych i Religii.
Również i tu prowadząca koncert Mał
gorzata Miedwiediewa, pedagog i muzyk,
prezes honorowy TKP, zapowiadając pre
ludia, nokturny, etiudy, ballady F. Chopina,
podkreślała nie tylko jego walory jako mu
zyka, a także poety-liryka w dźwiękach,
który uważał iż „nie ma muzyki bez zacho
wanej w niej treści”.

Duet fortepianowy
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...Milion tonów płynie, w tonów
milionie
Każdy ton dobyłem, wiem o każdym
tonie;
Zgadzam je, dzielę i łączę,
I w tęczę, i w akordy, i we strofy plączę,
Rozlewam je w dźwiękach
i w błyskawic wstęgach...
A wykonawcami utworów F. Chopina
byli: Janina Wychowaneć (wykładowca
gry na skrzypcach w Szkole Muzycznej),
Walentyna Kibitlewska, Ałła Slisarczuk
(wykładowcy gry na fortepianie w Szkole
Muzycznej), Łarysa Petłyk, wykładowca
wokalu i gry na fortepianie w Szkole Peda
gogicznej w Barze, Walery Futymski, stu
dent Narodowej Akademii Muzycznej im.
Mykoły Łysenki we Lwowie oraz Wikto
ria Białoszycka, najmłodsza uczestniczka
koncertu.
Wszyscy wyżej wymienieni wykonaw
cy to znane osoby w środowisku muzycz
nym Baru, Winnicy, Kijowa, Łucka oraz w
Polsce (Zakopane, Kraków, Wrocław, Ko
szalin). W ich repertuarze znajdują się
utwory Mocarta, Bethovena, Rubinsztajna,
Rachmaninowa, Łysenki, Skoryka i in.
kompozytorów.
W tym jednak dniu brzmiała muzyka
Chopina, najwybitniejszego geniusza naro
du polskiego.
Słuchając muzyki mimo woli nasuwały
się słowa:

Kijów

13 grudnia 2009 r. do Kijowa przybyli
prezesi i przedstawiciele organizacji człon
kowskich FOPnU z Iwano-Frankowska,
Kołomyi, Kałusza, Tarnopola, Czortkowa,
Brzeżan, Siewierodoniecka, Kijowa, Lwo
wa, Łanowic, Borysławia, Strzałkowic,
Mościsk, Symferopola, Sewastopola,
Chmielnicka, Gródka Podolskiego, Sum,

„Lubię te dźwięki pełne, szerokie,
brązowe,
Brzmiące wiecznie tą samą melodyjną
nutą,
A w nieskończoną różność motywów
rozsnutą,
Jak mgły na jednym niebie w przeróżną
osnowę...”
Publiczność szczególnie gorąco oklas
kiwała młodego wykonawcę Walerego Fu
tymskiego, który swym talentem z pew
nością w przyszłości może osiągnąć bardzo
wiele. Jak dowiedzieliśmy się, jest studen
tem w klasie prof. Marii Tarnawieckiej. Po
koncercie E. Chmielowa z ramienia FOPnU,
dziękowała wszystkim wykonawcom i Mał
gorzacie Miedwiediewej za piękny koncert.
Z sentymentem i przyjemnością wraz z Wa
lą Kibitlewską wspominaliśmy czas, kiedy
będąc studentką Akademii Muzycznej im.
P. Czajkowskiego w Kijowie często pod
czas różnych okazji występowała w Domu
Polskim i z ramienia FOPnU uczestniczyła
w Festiwalu Dni Kultury Kresowej (Pułtusk
2001), w Krakowie (2003). Walentyna Ki
bitlewska ukończyła studia podyplomowe
w zakresie kameralistyki fortepianowej w
Akademii Muzycznej im. E. Lipińskiego
we Wrocławiu. Wróciła do rodzinnego Baru
i pracuje tu jako wykładowca. Cieszymy się
z tego bardzo. Pełna wrażeń publiczność
gorąco dziękowała organozatorom i wyko
nawcom koncertu.

Charkowa, Suseł, Humania, Kalinówki,
Różyna, Białej Cerkwi, Dowbysza, Nowo
sielicy, Połonnego, Smiły, Białej, Winnicy,
Doniecka, Makiejewki, Koziatyna, Łucka,
Żytomierza, Krzemieńca, Czerniowiec, Sto
rożyńca, Malina, Baranówki, Czerkas, Kos
topola, Nowograd Wołyńskiego, Użhorodu, Murafy, Kirowogradu – na koncert
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Edward Dobrowolski, kierownik Oddziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie dziękuje wykonawcom koncertu

Chopinowski, który odbył się w Sali Naro
dowej Akademii Muzycznej im. P. Czaj
kowskiego na Kreszczatiku.
Wśród dostojnych gości byli Konsulo
wie RP w Kijowie Edward Dobrowolski –
kierownik Oddziału Konsularnego przy Am
basadzie RP, Dorota Dmuchowska, Sebas
tian Markiewicz, Jan Zdanowski, ks. Józef
Pawluk (Kirowograd).
Publiczność miała okazję usłyszeć utwo
ry F. Chopina w świetnym wykonaniu Wia
czesława Zubkowa pianisty o nadzwyczaj
nym wyczuciu osobowości kompozytora.
Utwory w wykonaniu Katarzyny Fei
ner (skrzypce), Natalii Jaropud (wiolon

czela) przy akompaniamencie Wiaczesła
wa Zubkowa również były gorąco przyj
mowane.
Na zakończenie Irena Dać, narodowa
artystka Ukrainy, solistka Narodowej Opery
im. Tarasa Szewczenki w Kijowie wykonała
dwie pieśni na muzykę F. Chopina.
Publiczność zebrana w sali (wiele osób
wysłuchało koncert na stojąco) była zach
wycona wysokim poziomem wykonawstwa
artystów.
Nieczęsto istnieje możliwość uczest
niczenia w tak wspaniałych koncertach,
wysłuchania na żywo utworów Naszego
Słowiańskiego Chopina.

Na każdym z koncertów artystom i publiczności towarzyszył portret Chopina (wykona
ny przez Mieczysława i Władysława Maławskich na zamówienie FOPnU), za każdym ra
zem przy portrecie stał kosz biało-czerwonych kwiatów, sfinansowany przez FOPnU czy
też przez Konsulaty RP. Ta nadzwyczaj skromna, ale jakże wymowna scenografia dodawała
dostojeństwa oprawie muzycznej koncertów.
Minęła 150. rocznica śmierci Wielkiego Fryderyka. Uczciliśmy ją dostojnie. Koncerty
te były preludium do Roku Chopinowskiego, który nastąpi wkrótce. Z pewnością posta
ramy się o to, aby ten 2010 rok minął pod znakiem muzyki Fryderyka Chopina, która dot
rze do milionów obywateli Ukrainy. Bowiem Chopin, chociaż jest Nasz, jest również
przedstawicielem Świata. Jego muzykę kocha cały Świat.
Teresa Dutkiewicz
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200. rocznica urodzin
Fryderyka Chopina
Nastąpił Rok Fryderyka Chopina. Udostępniamy naszym Czytelnikom pełny
tekst wystąpienia Ignacego Jana Paderewskiego (1860–1941), wspaniałego pianisty,
wybitnego kompozytora, męża stanu odrodzonej Rzeczypospolitej
w 100. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina we Lwowie w Teatrze Miejskim.

R

ok 1910 był dla Polski, rozdartej przez zaborców.
Rokiem ważnym i znaczącym – głównie za przy
czyną Ignacego Paderewskiego, dla którego rok ten
był również bardzo ważny. Stał się bowiem cezurą,
raczej przełomem w jego dotychczasowym życiu.
Był artystą, lecz także wielkim patriotą, toteż
uwolnienie ojczyzny z pęt zaborczych było dla niego
ważniejsze od sztuki. „Ojczyzna najpierw – potem
sztuka” – tak mówił, tak żył, tak postępował.
Drugie wydarzenie tego samego roku – setna
rocznica urodzin Fryderyka Chopina – stało się pod
nietą do dalszego działania Paderewskiego i jako ar
tysty, i jako polityka.
Lwów zorganizował jubileuszową uroczystość,
połączoną z pierwszym w dziejach polskich Zjazdem
Muzyków Polskich ze wszystkich zaborów i Festiwa
lem Muzyki Polskiej od czasów najdawniejszych do najnowszych, połączonym z konkur
sem kompozytorskim, którego laureatem pierwszej nagrody został Karol Szymanowski.
Przemówienie przyjęte zostało nie tylko jako piękne i głębokie hommage złożone
Chopinowi, ale – może nawet przede wszystkim – jako patriotyczne wezwanie.
Mówiąc o Chopinie, snuł Paderewski opowieść o Polsce w słowach pełnych poetyc
kich wzlotów – rodem z Słowackiego i Mickiewicza. Twórczość Chopina opisywał w
stylistyce zadumy narodowej, baśni i rapsodu. Czuł ją każdym swym nerwem i rozumiał
ją, jak nikt inny.
Wydań polskich mowy Paderewskiego było jedynie dwa: lwowskie z roku 1911 i
warszawskie z roku 1926. Później już nie wznawiana, wielokrotnie cytowana we frag
mentach, pozostawała nieznana współczesnym miłośnikom twórczości Chopina. Jest
jednym z najbardziej godnych przypomnienia świadectw uznania dla Chopina, złożonym
przez muzyka, który odczuł jego sztukę tak głęboko i przyczynił się tak bardzo do jej
rozpowszechnienia w świecie.

21

Z

ebraliśmy się tutaj dla uczczenia pamięci jednego z największych synów
naszej polskiej ziemi. Jak niedawno, w Krakowie, w jasne niezapomniane
dni lipcowe składaliśmy hołd dziękczynny wielkim przodkom, co nam zbudowali Ojczyznę, tak dziś temu, co ją wzbogacił i przedziwnie upiększył, przynosimy
w miłosnej ofierze wdzięczność i cześć. A czynimy to nie tylko przez ukochanie
przeszłości pamiątek, nie tylko w poczuciu słusznej plemiennej dumy, nie tylko
dlatego, że w lechickich piersiach naszych drzemią wciąż jeszcze niewygasłe
szczątki zamierzchłych wierzeń, których najpiękniejszą cząstką było, jest i będzie
święcenie ojców pamięci, lecz w przeświadczeniu zarazem głębokim, że z tego
uroczystego święta wyjdziemy silniejsi na duchu, pokrzepieni na sercach. A pokrzepienia, otuchy złaknieni jesteśmy bardzo. Grom za gromem uderza w naród
znękany, cios spada po ciosie; nie lęku, lecz zgrozy dreszcze całą wstrząsają Ojczyzną. Nowe formy życia, które przyjść musiały, przyjść powinny, obudziły się u
nas, śród nocy mar strasznych. Wraz ze zdrowym ziarnem powiało na nas tumanem plewy i pośladu; z jasnym płomieniem wszechludzkiej jakoby sprawiedliwo
ści, przyszły i kłęby ciemnego, kopcącego dymu; z lekkim tchnieniem wolności
przybyły i fale trującego powietrza i ciężą nad nami boleśnie. W sercach nieład
uczuć, w umysłach pojęć zamęt. Uczą nas szacunku dla obcych, a pogardy dla
swoich. Każą nam miłować wszystkich, choćby ludożerce, a nienawidzieć ojców
i braci, za to, że nie gorzej może, lecz inaczej tylko myślą. Chcą nas wyzuć zupełnie z rasowego instynktu, cały pokoleń dorobek i dobytek oddać na pastwę nieokreślonej przyszłości, na łup chaosowi, którego potworne kształty lada godzina
ukazać się mogą ponad tonią czasu. W odwieczną budowę świątyni narodu, której
potężne wrogów ramiona zburzyć nie zdołały, biją dziś już młoty bratnią kierowane ręką: dla nowych gmachów pono naszych tylko gruzów potrzeba, jak gdyby owych budowniczych na własną nie stać było cegłę. Nad białoskrzydlnym,
niezmazanym, nad najczcigodniejszym Ojczyzny symbolem kraczą kruki i wrony,
chichocą obce a złowrogie puszczyki, urągają mu nawet swojskie, zacietrzewione
orlęta. „Precz z Polską” – wołają – „niech żyje ludzkość”! Jak gdyby życie ludzkości ze śmierci narodów powstać mogło!... W takich to czasach rozterki i zamętu
myśl nasza zwraca się ku przeszłości i trwożna zapytuje: Azaliż wszystko co było,
potępienia i pogardy godne? Azaliż tylko to, co jest, co będzie, lub co być może,
warte posłuchu i wiary? Odpowiedź nie trudna. Oto w tej chwili uniósł się wśród
nas a nad nami jasny duch jednego z tych, co byli. Ileż w nim światła, dzielności
a mocy! Ileż w nim wysiłku, pracy, a cierpienia! Toć on znojnym trudem, ciężką,
twórczą pracą, a w serdecznym bólu, na chwałę ojczyzny ślad swego zaznaczył
istnienia.
Toć on bezkrwawym bojem, na niwach pokoju, zapewnił zwycięstwo polskiej
myśli. Toć on nie „działami w kwiatach ukrytymi”, ale dziełami okrytymi kwieciem
najcudniejszym świat cały zdobył dla Polski. O wielka, święta przeszłości, któraś
go wydała, bądź błogosławiona!
Utarło się już takie mniemanie, że sztuka jest kosmopolityczna. Jak wiele
rzeczy, które się utarły, tak i to jest przesądem. Tylko to, co sam rozum człowieka tworzy, tylko nauka nie zna granic ojczyzny. Sztuka a nawet filozofia, jak
wszystko, co pochodzi z głębin duszy ludzkiej, co powstaje z zespołu uczucia z
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rozumem, musi nosić cechy plemienne, musi mieć narodowe piętno. Jeżeli zaś
muzyka jest ze wszystkich sztuk najdostępniejsza, to nie dlatego, iżby miała być
kosmopolityczna, lecz że jest z natury swej k o s m i c z n a . Muzyka jedna jest
istotnie żywą sztuką. Pierwiastki jej, wibracje, drgania, to pierwiastki życia. Cicha
a dosłyszalna, potężna a niepoznana jest ona wszędzie, gdzie jest życie. Ona się
łączy z wód szumem, z wiatrów powiewami, z lasów szmerem; ona jest w żywiołowych ziemi przewrotach, w ruchu planet potężnym, w ukrytych a zaciętych
atomów walkach; ona jest w światach i barwach, co olśniewają lub koją nasze
oczy; ona jest w krwi naszej krążeniach, w namiętności naszych porywów, w bó
lach naszych serdecznych... Ona jest wszędzie i sięga dalej i wyżej, niż słowo
ludzkie sięgnąć może; ona się wznosi ku nadziemskim sferom czystego niebotycznego uczucia. Energia wszechświata brzmi nieustannie, brzmi nieskończenie
wśród przestrzeni i czasu. Jej objawienie, rytm – z prawa Bożego pilnuje porządku, utrzymuje ład światów. Melodie Boga płyną nieprzerwanie po gwiezdnych
obszarach, po mlecznych drogach, po światach, zaświatach, po ludzkich i nadludzkich dziedzinach, tworząc ten zespół cudny, wiekuisty: harmonję wszechbytu.
Powstają ludzie i narody, gwiazdy, słońca, światy, by brzmieć, by dźwięczeć, a gdy
ucichną, życie ich gaśnie. Wszystko gra, śpiewa, mówi. Wszystko tylko własnym
ruchem, własnym głosem, i mową własną. Mówi, gra, śpiewa i narodu dusza, a
jak? słyszymy w Chopinie... Muzyka ludzka jest tylko fragmentem muzyki wiecznej. W jej formach, myślą i ręką człowieka stworzonych, zachodzą częste prze
obrażenia. Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, myśli, uczucia coraz to inne
przywdziewają szaty. Synowie niechętnie uchylają czoła przed tym, co było ich
ojców – podziwu i zachwytu przedmiotem. Każdemu nowemu pokoleniu, w zaraniu życia zwłaszcza, w godzinach marzeń i pragnień, upojeń i porywów młodości
zdaje się, że ono tylko pcha ludzkość ku nieznanym wyżynom, na nowe kieruje
je tory, że ono jest tylko powołane do wielkich myśli, do wielkich czynów i do
dzieł wielkich. Każde pokolenie pragnie mieć piękno własne. To też powstają
dzieła sztuki, w tym poczęte duchu, powstają, by usłużyć potrzebom chwili, powstają i trwają niekiedy krócej, niż ich twórcy. Ale powstają i inne, które trwają
dłużej, w których po latach wielu widnieje jeszcze znamię pokoleń kilku, znamię
epoki i ideału, co jej przyświecał. A są jeszcze i takie, zawsze młodością silne,
zawsze szczerością świeże, z których się wciąż odzywa głos pokoleń wszystkich,
głos rasy całej i głos ziemi, co je wydała. Żaden z narodów na świecie nie może
się poszczycić takim, jak nasz, bogactwem uczuć i nastrojów. Na harfę narodu
naciągnęła ręka Boża strun bezmiar cichych i rzewnych, potężnych i głośnych.
Mamy i miękkość kochania, i dzielność czynu, i liryzm, szeroką płynący falą, i
siłę rycerską, waleczną; mamy i tęsknotę dziewiczą, i męską rozwagę, i smutek
tragiczny starca, i lekkomyślną młodzieńca wesołość. Może w tym tkwi czar nasz
ujmujący, a może też i wada wielka! Zmiany następują szybko, bezpośrednio
prawie: od radosnych upojeń do żałosnych szlochań, od szczytnych porywów do
upadków ducha dzieli nas często jeden krok tylko, jedno oka mgnienie. Widzimy
tego dowody we wszystkich dziedzinach narodowego życia: w politycznych wypadkach, w społecznych przemianach, w pracy twórczej, w codziennym trudzie,
w towarzyskich stosunkach, w osobistych sprawach... Wszędzie, wszędzie. Może
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to tylko taka przyrodzona właściwość, ale w porównaniu z innymi, sytymi, szczęśliwymi narodami wygląda to raczej na niedomaganie. A jeżeli to niedomaganie,
to nazwać je można wrodzoną narodową a r y t m i ą . Z tej to arytmii pochodzi
zapewne przypisywana nam niestałość i niemoc wytrwania; w niej to należy szukać źródła naszej rzeczywistej niestety nieudolności do karnego, zbiorowego
działania. W tej to arytmii niewątpliwie tkwi i naszych dziejów tragizm nieszczęsny. Ani jeden z tych wielkich, którym Opatrzność poleciła duszy polskiej objawienie, nie zdołał tej arytmii dać takiego silnego, jak Chopin, wyrazu. Oni byli poetami. Ich krępowała jasność pojęć, ścisłość słowa, bo nawet nasza mowa, tak
dziwnie piękna i bogata, wypowiedzieć wszystkiego nie jest w stanie. On był muzykiem. A muzyka, tylko jego muzyka, mogła oddać tę falistość naszych uczuć,
tę ich rozlewność aż w nieskończoność i to ich aż do bohaterstwa skupienie, te
szału porywy, co, zda się, skały skruszą, i tę niemoc zwątpienia, w której i myśl
się mroczy, i chęć do czynu zamiera. Tylko w tej muzyce tkliwej a burzliwej, cichej
a namiętnej, rzewnej a mocnej i groźnej, w tej muzyce, co się rada wymyka od
dyscypliny metrycznej, co się uchyla od karności rytmu, co nie znosi metronomu,
jak znienawidzonego rządu, w tej muzyce słyszy się, czuje, poznaje, że naród nasz,
ziemia nasza, że cała Polska żyje, czuje, działa: ,,i n t e m p o r u b a t o ”. Dlaczegoż
w Chopinie właśnie ozwała się tak silnie dusza narodu, dlaczego z jego serca głos
rasy naszej, jak zdrój kryształowy z głębin ziemi niezbadanych, wytrysnął potężny, ożywczy, przeczysty? Spytajmy o to Tego, który „łono tajemnic odmyka”... On
nam nie wszystko jeszcze powiedział i bodaj że nigdy wszystkiego nie powie...
Zwyczajny „krwi polskiej” słuchacz, z wielką sztuką muzyczną nieoswojony, arcydzieł Bacha, Mozarta, Beethovena słucha niechętnie, czasem niecierpliwie. Kunsz
towna wielogłosowość, bogactwo przeróżnych dźwiękowych powikłań, jasne dla
wyćwiczonego umysłu, niedostępne dla jego ucha. Myśl jego się gubi w misternych
fugach, uwaga się błąka i rozprasza wśród marmurowych kształtów pięknej, lecz
germańskiej sonaty, w przedziwnych gmachach klasycznej symfonii zimno mu
jakoś i nieswojo, jak w obcym kościele; prometeuszowego bólu największego z
muzyków świata on odczuć nie potrafi. Ale niech się tylko odezwą chopinowskie
dźwięki, nasz słuchacz krwi polskiej zmienia się od razu. Słuch się natęża, uwaga
skupia, oko błyszczy jaśniej, krew szybciej krąży: raduje się serce, choć i łzy
spadają na lica. Czy to tańce rodzinnego Mazowsza, czy tęskne Nokturny, czy
dziarskie Ziemi Krakowskiej odgłosy, czy tajemne Preludia, czy zamaszyste Polonezy, czy żywiołowe, a przedziwne Etiudy, czy burzliwe a epickie Ballady, czy
też bohaterskie Sonaty – on wszystko rozumie, odczuwa wszystko, bo wszystko
to jego, p o l s k i e. Rodzime powietrze owiewa jego istotę, swojski przed nim
roztacza się krajobraz. Pod niewyraźnym smutnego nieba błękitem – szerokie
ojczystej ziemi równiny, sina wstęga lasów, pola uprawne, żyzne łany, ugory, pias
ki ubogie... U stóp łagodnych pagórków – zielone łąk niziny, od których pod
wieczór mroczne, tajemnic pełne idą opary. Szemrze woda ruczajów, szepcą
płaczliwe rzadkie brzozy i wierzby liście, wiatr muska wierzchołki topól wyniosłe,
porusza zieloną jeszcze falę kłosów żyta i pszenicy, a od borów sędziwych idzie
woń zdrowa, żywiczna... Twory prastarej przodków wyobraźni zdają się napełniać
tę przyrodę, obumarłych bóstw postacie powstają wskrzeszone, mitologia cała
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wśród wiosennej nocy budzi się znowu do życia. Scherzo! Niby jakieś bogów i
bożków, bogiń i boginek mocarne krotochwile. Po łąkach i polach wiją się przeróżne dziwy. W gęstych zaroślach mocują się wilkołaki. Igrają figlarne chochliki.
Lubeczki i miłosteńki krążą w pląsach zalotnych, to znów otaczają kołem bogiń
królowę, naszą miłości królowę, Dziedzilię, aby pieśni jej posłuchać, pieśni, co się
dobywa z piersi rozwartej, z której widnieje kochaniem wezbrane serce całe –
serce Polski. Czasem odwieczny Perun się odezwie i zagrzmi, ponuro, groźnie,
uroczyście. Drżą święte gaje, spłoszone rusałki znikają z powierzchni jeziora. A
oto niebo płonie od błyskawic ognia. Wicher się zerwał straszliwy i pędzi, i goni,
i niszczy, i łamie... Śród burzy odmętu runęły sklepienia tak ongi dumnej i władnej Derwidów świątnicy... Słucha nasz Polak. Tchnienie lata na ojców ziemi ogarnia jego duszę. Złote morze pszenicy gdzieś wyschło. Zboże już w snopach i
kopach, spoczęły sierpy. Fruwają lekkie przepiórki i poważniejsze kuropatwy,
badając skrzętnie zasobne jeszcze rżysko. Od pieśni żniwnych drżą jeszcze powietrzne fale: z łęgów i pastwisk dochodzi odgłos fujarki pastuszej. W wiejskiej
opodal gospodzie raźno i gwarno. Grają zręcznie skrzypki, grają od ucha; potrącając często o tę swojską, plemienną zwiększoną kwartę, wtóruje im uparcie
pedał prostaczej basetli, a lud nasz tańczy żwawo, zamaszyście, lub śpiewa zwolna
z zadumą, ten lud nasz zdrowy a kapryśny, wesoły a przepojony tęsknotą. W
kościółku grają ubogie organy... Tuż niedaleko, w dworze okazałym, żarzą się
światła po komnatach. Szlachty dostojnej, snać po sejmiku, tłum barwny, lśniący.
Zabrzmiała kapela, pan podkomorzy, a może ktoś godniejszy, co z wieku i urzędu
to mu się należy, poloneza poczyna. Brzęczą karabele, szeleszczą wzorzyste materie i purpurowe kontuszу wyloty. Posuwistym krokiem idą dumne pary. Ku
pięknym oczom, ku licom gładkim, staropolskiej mowy płyną słowa gładkie,
męską łaciną z gęsta przeplatane. Czasem ktoś nieśmiało francuzczyzną zatrąci...
A gdy skończyli, starzec siwowłosy o długiej brodzie, o srebrzystym głosie, przy
dźwiękach gęśli dudarza, przy lutni i harf wtórze jaką zamierzchłą baśń opowiada. Mówi o Lechu, Kraku, Popielu; o Balladynie, Wenedzie, Grażynie; prawi o
zamorskich krajach, o włoskim niebie, o świetnych turniejach, trubadurów pieśniach; śpiewa o białym Orle i o bratniej Pogoni, o zwycięskich walkach i bitwach
przegranych, o bojach sławnych, wielkich, nieśmiertelnych, choć nieskończonych,
nierozstrzygniętych... Wszyscy go słuchają, wszyscy rozumieją... Podczas gdy w
ogrodzie, wśród woni róż, jaśminu, lilii westchnień czystych, pobłażliwego lip
starych poszeptu, przy gwiaździstym nokturnie urocza kasztelanka smętnemu
młodzianowi czyni miłosne nocy letniej zwierzenia... Minęło już lato i lata minęły.
Minęły sławne pancernych rycerzy pochody, opadły skrzydła nieustraszonych
husarzy, co pruli zwycięsko morskie Bałtyku fale, ułanów przemężne szarże zakuły się w spiżowe narodowej chwały wspomnienie... Jesień nadeszła. Preludia
jakby Epilogi! Czy to jesień życia? Nie. To życie jesieni. Dni już krótsze, światła
skąpiej, mniej już pogody i wesela. Choć czasem, gdy słońce całym zajaśnieje
blaskiem, od bogactwa barw niezrównanych oderwać się trudno, znać już przewagę mroków ciemności. Staroświecki zegar, co dziadom, pradziadom, lepsze
mierzył czasy, wybija teraz poważnie późną, nocną godzinę. Wiatr wyje ponuro
w pustkę komina. Słychać miarowe krople jesiennego deszczu, słychać spadanie
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zwiędłych na ziemię liści i osieroconych gałęzi szmer po nich żałosny. Na starych
cmentarzach, na dawnych kurhanach i uroczyskach latają widma, upiory, snują
się posępne duchów korowody. Jakież to widma, upiory? Duchyż to czyje? Azaliż
to Żółkiewski, Czarniecki? Azaliż to Bogusław, Janusz Radziwiłłowie, Radziejowski?
Czy to nie ta szlachetna i dziś mimo wszelkie nieszczęścia – wzniosła, świetlana,
jasna, jasnogórska postać? Czy to nie Siciński? A może to Rejtan, a może nie
szczęsnej Targowicy marszałek Szczęsny? Może Bartosz Głowacki? A może i
Szela?... O nie! Oni do historii należą, a historia to czcigodna, a wybredna strażniczka, co wprawdzie, stojąc u progu wieczności, wpuszcza do przybytku zarówno
złych, jak i dobrych, lecz samych tylko wielkich. Ta zaś muzyka to cząstka wieczności samej i w niej się wszyscy mieszczą: wielcy i mali, możni i ubodzy, sławni i
bezimienni, wszyscy, tylko wyjęci z wad, przywar i zbrodni ziemskiej powłoki,
skąpani w zdroju najczyściejszej duszy, upiększeni, uszlachetnieni. Bo Chopin
upiększał, uszlachetniał wszystko. On odkrył w głębi ziemi polskiej najdroższe
kamienie, on z nich uczynił najcenniejsze skarbnicy naszej klejnoty. On, bodaj
że najpierwszy, nadał chłopu polskiemu najponętniejsze szlachectwo, bo szlachectwo piękna. On wprowadził chłopka naszego w świat szeroki, wielki, na zamkowe przepychem lśniące sale, on postawił go obok dumnego wojewody, obok
sławnego wodza sielskiego postawił pastuszka, obok możnowładnej pani wy
dziedziczoną umieścił sierotę, on poeta, czarodziej, potężny z ducha monarcha
zrównał wszystkie stany, nie tu na poziomie, na codziennego życia nizinach, lecz
hen wysoko, na najwynioślejszych szczytach uczucia. Tak Polak słucha Chopina.
Tak słucha on rasy swej całej wielkiego głosu. Od cichej, słodkiej, świetlanej,
powiewnej kołysanki począwszy, aż do tych dwu sonat groźnych i mocnych, jakby z bohaterskiego kruszcu ukutych – to cała skala jego i jego narodu życia... On
widzi siebie niemowlęciem, jak mu nad kołyską w dzień słoneczny, upalny, przygrywa orkiestra motyli, jak mu skrzętny rój pszczółek brzęczy miodowo, jak mu
chór ptasząt świergoce po cichu, by nie obudzić uśpionego... On widzi swe dzieciństwo sielskie, anielskie, swoją młodość górną i chmurną, swój wiek męski,
wiek klęski... A oto i zima. Z wichrów poświstem przyszły śnieżyce i całą Ojczyznę
białą pokryły martwotą. Oto i kres jego żywota: koniec już marzeń, walk i cierpień. Na posępnym wozie dom jego ostatni, ciasny, ubogi... Ku otwartemu łonu
macierzystej ziemi wiozą jego szczątki doczesne, a w tej ostatniej na sen wieczny
wędrówce przygrywają mu jeszcze potężne a ponure archaniołów trąby... Słucha
Polak i roni łzy czyste, rzęsiste. Tak my wszyscy słuchamy. Bo i jakże go słuchać
inaczej, tego z Bożej mocy piewcy polskiego narodu?...
Chopin przyszedł na świat już po dokonaniu troistego nad naszą Ojczyzną
mordu. Na niebie Europy świeciła wówczas w całej pełni gwiazda Napoleona, ta
gwiazda, z której jasne smugi nadziei miały jeszcze w Polsce długie przetrwać
lata. Dzieciństwo jego zeszło wśród względnych swobód ówczesnego Królestwa,
wykrojonego jak serce z żywego ciała narodu. Już się zanosiło na tę gwałtowną
nawałnicę, która całą dawną Polską wstrząsnąć miała, gdy Chopin kraj żegnał
na zawsze. Odjechał, ale nie sam. Wywiózł ze sobą to, co Mickiewicz gdzieś jako
„genius loci” określa, a cobyśmy chętnie: „genius patriae” nazwali, wywiózł ducha
ziemi ojczystej, który nie opuścił go aż do zgonu. Temu też możemy zawdzięczać,
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że go nam, choć nie brakło chęci, nie zrabowano... Nawet przez ojca spokrewniona
z nim Francja, nie myśli się zdobić w jego sławy promienie. Nie dlatego, że monarchów nikt o krew nie pyta, że duchy królewskie z berłem i koroną przyjmują serc podwładnych narodowość, lecz, że w chopinowskiej, tajemnej, głębokiej,
uczuciowej, wulkanicznych wybuchów pełnej twórczości nie ma zgoła pierwiastków rasy francuskiej, bo nawet forma nie posiada cech dworackiej zimnej elegancji, jeno jakąś możnowładczą wytworność. Nawet ten naród liczny, mnogi, ten
naród silny, a bez morza, który by to morze chętnie ze wszystkich rzek słowiańskich wytworzył, ten naród, co nam zabrał już tyle, na Chopina nie podniósł dotychczas zaborczej ręki. Choć on Słowianin – ale taki inny. Bo jakże daleko od
jego krasy, od jego czaru, od jego bogactwa barw, świateł i cieni do tej ponurej,
a monotonnej, choć mądrej rosyjskiej muzy, na której licach uśmiech pogody i
promień szczęścia zda się, że nigdy nie postały. Jakaż to przepaść dzieli jego
tęsknotę, jego smutek, jego tragizm przygodny, od tamtej rozpaczy, co wieje na
nas jak mroźny, groźny wicher od stepu bez miary, bez granic i bez nadziei...
Wkrótce po wyjeździe Chopina, na ziemi jego rodzinnej, zwłaszcza w ościennych
województwach ucisk zapanował – jak wiadomo – straszny; ucisk, którego bezprzykładne okrucieństwo tylko jakąś bezmyślną, dziką na niewinnych zemstą za
długie jarzmo tatarskie wytłumaczyć można. Zabraniano nam wszystkiego! mowy
ojców, wiary przodków, czci dla świętych przeszłości pamiątek, strojów, obyczajów,
pieśni narodowych... Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza.
Nie zabroniono nam tylko Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego
nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk
piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie
kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleń
stwo i zwycięstwa radosna pieśń. Przez długie lata udręczeń, męki i prześladowań,
przez długie lata znękanych myśli naszych najtajniejsze nici z nim się wiązały, ku
niemu się tuliły zbolałe serca nasze. Ileż on ich ukoił, pokrzepił... a może i nawrócił. Wszak on był i tym przemytnikiem, co w zwitkach nut niewinnych, rodakom
po kresach rozsianym, rozwoził zakazaną polskość; wszak on był i tym kapłanem,
co nas rozproszonych w święty Ojczyzny zaopatrywał sakrament. Stoi on teraz w
blasku ziemskiej chwały, w nieśmiertelnych promieniach wdzięczności narodu,
cały umajony zawsze w świeże wieńce ze czci podziwu, z zachwytu i miłości uwite. Ale nie stoi sam. G e n i u s P a t r i a e, duch ziemi ojczystej, duch narodu nie
opuszcza go, nawet po śmierci. Człowiek wielki, choćby największy, ani nad narodem, ani poza narodem być nie może. On jest z jego ziarna, jego cząstką, jego
kwiatem, jego kłosem, a im większy, urodziwszy, mocniejszy, tym sercu narodu
bliższy... Chopin może nie wiedział, jakim był wielkim. Ale my wiemy, że on wielki naszą wielkością, że on silny naszą siłą, że on piękny naszym pięknem. On
nasz, a my jego, albowiem w n i m s i ę o b j a w i a c a ł a n a s z a z b i o r o w a
d u s z a. Więc krzepmy serca do wytrwania, do trwania, myśli skrójmy do czynów,
do dzielnych, sprawiedliwych, uczucia podnośmy do wiary, do silnej, bo nie ginie
naród, co ma taką wielką, nieśmiertelną duszę.
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On był westchnieniem narodu
...Tak się sama układa ballada –
Kaszel rwie się z piersi suchotniczej –
Król Polaków na piosnkę słowiczą zapada.
Król Polaków umiera na piosnkę słowiczą...
Marian Hemar Chopin

N

iespełna trzydziestoletni Kamil Cyprian
Norwid w lutym-marcu 1849 r. poznał w
Paryżu Fryderyka Chopina. Było to kilka mie
sięcy przed śmiercią kompozytora.
Do tych wydarzeń nawiązuje jednoaktówka
Mariana Hemara Umowa. Teatr Woskresinnia
gościnnie przyjął Scenę Studio Galicianę, ze
spół, który przed dziewięcioma laty wystawił tę
sztukę. Tu odbyła się jej prapremiera. 22 lutego
2010 r. własnie w dniu urodzin Chopina znów tu
się z nią spotykamy. Scenografia spektaklu jest
Fryderyk Chopin
Akwarela Marii Wodzińskiej
bardzo oszczędna, ale wymowna. Scenografia –
to faktycznie jeden element – fortepian, rozbity
stary grat. I właśnie on jest uosobieniem postaci samego Kompozytora – chorego, umie
rającego. Półmrok, migotanie świecy podkreśla nastrój tych ostatnich dni.
Tak, kompozytor i poeta spotkali sie w Paryżu. Czy został jednak wtedy poruszony
temat opery narodowej? Czy to fantazja Mariana Hemara, a może wspomnienia wiernej
służącej Katarzyny? To ona przywołuje z zaświata postać Chopina i Norwida. Widzowie
widzą ich cienie, Katarzyna tego nie widzi. Słyszy ich rozmowę, słyszy muzykę Chopina.
A może tylko to sobie wszystko wyobraża?
Postać kompozytora jest przekazana przez muzykę, postać poety – przez taniec. Czy
możemy sobie odpowiedzieć na pytanie: co to jest patriotyzm, muzyka patriotyczna,
Ojczyzna, czy opowie nam o tym walc, preludium, mazurek, czy koniecznie potrzebna jest
opera narodowa? Czym naprawdę jest muzyka narodowa?
Na to pytanie próbował znaleźć odpowiedź Marian Hemar oraz odtwórcy spektaklu
Chopin. Umowa. Katarzyna – Zofia Iwanowa, Chopin – Aleksander Owerczuk,
Norwid – Sergiej Najenko i Franciszek Kowalski oraz kompozytor – Aleksander
Kozarenko. Spektakl reżyserowal i opatrzył w scenografię A. Owerczuk. Wypełniona
po brzegi sala z zachwytem przyjęła tę sztukę. Czy można było lepiej we Lwowie uczcić
200-lecie urodzin Fryderyka Chopina?
Anna Gołębiowska
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Jubileusz Towarzystwa
Kultury Polskiej
w Czerniowcach
14 lutego 2010 r., odbyły się uroczystości z okazji
20-lecia Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej
im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach.

U

roczystości rozpoczęły się dziękczyn
ną Mszą św. w kościele pw. Podwyż
szenia Krzyża Świętego celebrowaną przez
proboszcza ks. Marka Droździka. Uroczy
sta Akademia odbyła się w centrum miasta,
w pięknej sali Pałacu Akademickiego Buko
wińskiego Państwowego Uniwersytetu Me
dycznego. Po wspólnej modlitwie prowa
dzonej przez ks. Marka, Władysław Stru
tyński,�������������������������������
prezes Towarzystwa w Czerniow

Marcin Zieniewicz, konsul RP we Lwowie,
składa gratulacje Władysławowi Strutyńskiemu

cach powitał licznie przybyłych gości na tę
uroczystość: przedstawiciela Wojewódzkiej
Administracji Państwowej Wiktora Pawlu
ka, burmistrza Czerniowiec Mikołaja Fe
doruka, przedstawiciela Rady Wojewódz
kiej Arkadiusza Mojseja, konsula ds. kul
tury Konsulatu Generalnego RP we Lwowie
Marcina Zieniewicza, delegację Federacji
Organizacji Polskich na Ukrainie na czele z
członkiem Zarządu Marią Siwko, delegację
Związku Polaków w Rumunii z Suczawy na
czele z członkiem Zarządu Stanisławą Ja
chimowską, księży z kościołów w obwo
dzie Czerniowieckim, dyrektora Festiwalu
Międzynarodowego Spotkania Bukowińskie
Zbigniewa Kowalskiego, przewodniczące
go Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Ukra
ińskiego Funduszu Kultury Walentynę Dia
kowską, przedstawicieli samorządów po
wiatowych województwa Czerniowieckie
go i wójta Helenę Nandrysz,�������������
członków ze
społu folklorystycznego Echo Prutu, dele
gację ukraińskiej oświatowej organizacji
Proswita na czele z Ostapem Sawczukiem,
przedstawicieli Towarzystwa Kultury Ru
muńskiej: Wasyla Byku, Jana Broasko,
Arkadiusza Opajca, przedstawiciela
Wspólnoty Żydowskiej w Bukowinie Klej
mana Lwa Isajewicza, przedstawicieli Wo
jewódzkiego Funduszu Charytatywnego
Hesed Szuszana, delegację Niemieckiego
Towarzystwa Kultury w Czerniowcach na
czele z prezes Ingą Wittal, przedstawiciela
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Maria Siwko, członek zarządu FOPnU, dziękuje TKP
im. Adama Mickiewicza za XX-letnią działalność

Ormiańskiego Towarzystwa Kultury Stani
sława Kocmana, przedstawiciela Białoru
skiego Towarzystwa Kultury Ołeksandra
Jaskiewicza, profesorów Czerniowieckiego
Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed’kowy
cza – Jurija Łopatyńskiego, Jurija Maka
ra i in.
Pan Prezes powitał również delegacje
oddziałów Towarzystwa-jubilata z obwodu
Czerniowieckieg��������������������������
o oraz jego amatorskie ze
społy folklorystyczne, a także amatorskie
zespoły gości:�������������������������
������������������������
rumuński młodzieżowy ze
spól Margaritare, żydowski zespół muzycz
ny Domu Kultury Rosza, ukraiński zespól
Dżereło.
Następnie odbyła się fotomedialna pre
zentacja XX-letniej historii Towarzystwa od
momentu jego założenia, przygotowana
przez młodzież, która aktywnie uczestniczy
ła w organizacji całej uroczystości. Wymie
nić należy tu m.in. Julię Wąsowicz, Alonę
Suchecką, Władka Buryńskiego.
Udział młodzieży warto podkreślić
osobno. Spisywała się ona perfekcyjnie,
była widoczna. Świadczy to o aktywnej
działalności Towarzystwa, które angażuje i
wychowuje młode pokolenia społeczności
polskiej na Bukowinie.
Prezes Strutyńsk��������������������
�����������������������������
i zaprezentował pro
jekt godła Obwodowego Towarzystwa Kul
tury Polskiej w Czerniowcach (autorstwa

Mieczysława Pawłowicza) i zwrócił się do
zebranych z pytaniem, czy im się podoba
proponowane godło Towarzystwa. Huczne
oklaski stwierdziły, ze opinia zebranych jest
pozytywna.
Na scenę zaproszono dostojnych gości.
Wystąpienia były ciepłe i serdeczne. Składa
no gratulacje, słowa uznania, życzenia dal
szej owocnej pracy Towarzystwa oraz pre
zenty okolicznościowe.
Konsul Marcin Zieniewicz przeczytał
listy gratulacyjne od Ambasadora RP w Ki
jowie Jacka Kluczkowskiego oraz od Kon
sula Generalnego RP we Lwowie Grzego
rza Opalińskiego. Przekazał w prezencie
dla Towarzystwa, do zbiorów biblioteki
Domu Polskiego monumentalne wydanie o
Fryderyku Chopinie, nawiązując do obcho
dzonego obecnie Roku Chopinowskiego,
jako kierownik Wydziału Kultury Polskiej
Mniejszości Narodowej, Nauki, Szkolnict
wa za lata współpracy i wyraził nadzieję, że
ta współpraca będzie równie owocna, nawet
intensywniejsza. Serdecznie podziękował
obecnym przedstawicielom władzy ukraiń
skiej – obwodowej i miejskiej za wsparcie
działalności Towarzystwa i w ogóle życia
wspólnoty polskiej na Bukowinie. Zazna
czył, że Polacy naprawdę czują się tu dobrze
w swojej Małej Ojczynie razem z innymi
wspólnotami narodowościowymi.
Delegacja FOPnU na czele z członkiem
zarządu Marią Siwko przekazała w imieniu
prezesa FOPnU Emilii Chmielowej serdecz
ne pozdrowienia i podziękowania za wielo
letnią współpracę, życząc sukcesów w pracy
na rzecz rozwoju polskości na Bukowinie.
Młodzi członkowie delegacji Julia Łokietko
i Władysław Maławski odczytali i przekaza
li Dyplomy Uznania dla wybitnych, zasłu
żonych działaczy Towarzystwa Kultury Pol
skiej im. Adama Mickiewicza: Leopolda
Kałakajło za współorganizację Towarzy
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stwa, patriotyzm, zachowanie wierności tra
dycjom, kulturze i językowi ojczystemu, za
aktywną działalność na rzecz rozwoju kultu
ry polskiej na Bukowinie, Stanisława Toma
sza założyciela zasłużonego dla kultury pol
skiej zespołu folklorystycznego Echo Prutu,
Jadwigi Kuczabińskiej współzałożycielki i
pierwszego Prezesa Towarzystwa oraz dla
W. Strutyńskiego, teraźniejszego Prezesa
Towarzystwa.
Występując z ramienia delegacji Związ
ku Polaków w Rumunii, Stanisława Jachi
mowska zaznaczyła, że czuje się osobliwie
wzruszoną, ponieważ urodziła się tu, w
Czerniowcach. Przeczytała ona list gratula
cyjny od Związku Polaków Rumunii podpi
sany przez Prezesa Gerwazego Longera.
Wręczyła prezent – obraz Matki Boskiej Ka
czyckiej. Dodała, że Organizacja Suczaw
ska powstała w maju 1903 r., jako Filia
Czerniowieckiej organizacji pod nazwą To
warzystwo Bratniej Pomocy i Czytelnia Pol
ska. Kontynuuje te tradycje, ma dobre sto
sunki z czerniowieckim Towarzystwem.
Przekazała od Pani Konsul RP w Rumunii w
Bukareszcie Anny Zalewskiej życzenia
wszystkiego najlepszego i dużo sukcesów w
pracy. Na zakończenie powiedziała, że w

Zespół «Margaritare»

maju Związek Polaków w Rumunii też bę
dzie obchodził XX-lecie.
Dyrektor Festiwalu Międzynarodowe
go Bukowińskie Spotkania Zbigniew Ko
walski złożył najserdeczniejsze gratulacje z
okazji Jubileuszu. Wysoko ocenił olbrzymi
dorobek Towarzystwa i wszystkie jego dzia
łania w minionych latach, które zaowoco
wały odrodzeniem i rozwojem kultury pol
skiej i języka polskiego na Bukowinie oraz
sprzyjały, co podkreślił, rozwojowi i pogłę
bieniu tradycji wielokulturowości i tak cha
rakterystycznej dla tego Regionu, tolerancji.
Podkreślił osiągnięcia artystyczne, naukowe
oraz organizacyjne, które coraz bardziej jed
noczą członków i sympatyków Towarzy
stwa. Powiedział, że cieszy się z każdego
sukcesu zespołów folklorystycznych działa
jących przy Towarzystwie, każdego nowego
wydawnictwa, ciekawego wykładu, udane
go spotkania czy wspaniałej zabawy. Z sen
tymentem wspominał też początki Towarzy
stwa, bo zbiegły się one z organizacją pierw
szych Bukowińskich Spotkań. Życzył dal
szych owocnych lat, sukcesów i satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Przewodnicząca Zarządu Wojewódz
kiego Oddziału Ukraińskiego Funduszu
Kultury Walentyna Diakowska, gratulując
Towarzystwu tak „młodego” Jubileuszu,
zaznaczyła, że jej organizacja z wielką przy
jemnością współpracuje z Towarzystwem i
wyraziła życzenie, aby ta współpraca była
jeszcze bardziej znaczącą, jeszcze bardziej
ciekawszą i na „довгі, довгі роки”.
Zaproszono na scenę przedstawicieli
Towarzystw i organizacji narodowościo
wych: ukraińskich, żydowskich, niemie
ckich i rumuńskich. W ciekawych i przyja
cielskich wypowiedziach podkreślali współ
pracę z Polskim Towarzystwem, składali
bardzo kolorystyczne piękne życzenia i pre
zenty z okazji Jubileuszu.
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Dalej zaczęła się część artystyczna –
koncert���������������������������������
, w którym�����������������������
wystąpiły polskie, ru
muńskie, ukraińskie i żydowskie zespoły
artystyczne, recytowano wiersze, prezento
wano tańce, śpiewano pieśni, w tym autor
skie, wykonywano utwory muzyczne.
Po koncercie wszyscy byli zaproszeni
na poczęstunek, gdzie przy stole dzielono

się osobistymi wspomnieniami z minionych
dwudziestu lat. Artyści, gospodarze i goście
śpiewali pieśni bukowińskie w różnych ję
zykach. Jeszcze długo brzmiały rozmowy w
bardzo serdecznej i miłej, świątecznej atmo
sferze.
Edward Blinowski,
zdjęcia autora

Jubileusz Towarzystwa Kultury Polskiej
w Kostopolu

N

asze Towarzystwo powstało w 1995 r. Pierwszym prezesem była Raisa Symińska.
W 1999 r. zarejestrowaliśmy prawnie Towarzystwo Kultury Polskiej Kostopola.
Prezesem został Roman Łukasiewicz, który sprawował tą powinność przez dziewięć lat.
Obecnie prezesem Towarzystwa jest Swietłana Poluchowicz.
Święto Niepodległości stało się tematem dla uczczenia również X-tej rocznicy
działalności Towarzystwa, którą obchodzono 28 listopada 2009 r. w Kostopolu. Program
świętowania rozpoczął się od Mszy św., celebrowanej przez ks. Olega Firsowa. Następnie
poprowadzono gości do Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczystość.
Na uroczystości byli obecni Karolina Gołubiewska, wicekonsul KG RP w Łucku,
ks. kanonik Władysław Czajka, dziekan Rówieński, ks. proboszcz Oleg Firsow z parafii
w Kostopolu, przedstawiciele administracji powiatowej: zastępca rajderżadministracji
Aleksander Sadykin, zastępca Rady Powiatowej Nina Braus, przedstawiciel Rady
Miejskiej Jewgenij Denysiok, przedstawiciele z Dobrego Miasta: burmistrz Saturnin
Wołoszyn, sekretarz gminy Zenon Połocki, Joachim Zawacki, Dariusz Grela, delegaci
Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Sabina Winiarska i Mikołaj Hyk.
Po błogosławieństwie księdza oraz słowach gratulacyjnych pani wicekonsul
rozpoczął się koncert Rotą w wykonaniu zespołu Towarzystwa Kultury Polskiej ze
Zdołbunowa. Wszyscy obecni wraz z zespołem śpiewali.
Koncert był pełen dostojeństwa i powagi. Pieśń, taniec i recytacja najbardziej
znanych utworów brzmiały dla nas, mieszkańców Kraju Wołyńskiego, gdzie słowa Bóg,
honor, Ojczyzna znane są w naszych rodzinnych stronach, gdzie nasze matki cicho
szeptały za nas modlitwy, abyśmy spali spokojnie i nic złego nam się nie stało.
Wystąpiły zespoły z Równego, Zdołbunowa, Łucka, Kostopola. Recytowały: Taisja
Gorbunowa, Oksana Cykun. Byliśmy zaskoczeni prostotą a równocześnie wielkością
wypowiedzianej treści koncertu. Wiemy na pewno, że w życiu codziennym, czyniąc
dobro, możemy wiele osiągnąć w naszej pracy społecznej. Z tym zamierzeniem wkra
czamy w drugie dziesięciolecie naszej działalności.
Swietłana Poluchowicz
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Święto Borysławskiej «Zgody»

B

orysław nad Tyśmienicą – miasto, które leży u stóp Karpat. Ma bogatą historię. Pierwsze
pisemne wspomnienie o Borysławiu pochodzi z 19 marca 1387 r., kiedy królowa Jadwiga
darowała te ziemie swoim podległym.
W XIX w. miasto zdobyło światową sławę, jako jedno z największych ośrodków wydoby
wania ropy naftowej, gazu ziemnego i wosku ziemnego (ozokerytu). Nazywano go Galicyjska
Kalifornia lub Karpacka Oklahoma. Od 1886 r. istniała tu Szkoła Górnicza, a od 1928 r.
Państwowa Szkoła Wiertnicza. W ślad za wydobyciem surowca rozwijały się rafinerie i fabryki
urządzeń wiertniczych. Borysław był siedzibą Karpackiego Instytutu Geologiczno-Naftowego
(1932) oraz Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Naftowego. Ale najważniejszym bogact
wem Borysławia są jego mieszkańcy – twórcy duchowej i materialnej kultury.

W

roku bieżącym przysłowie Luty pyta, czy masz dobre buty sprawdziło się. Jechaliśmy do
Borysławia w mroźny, zaśnieżony dzień. Już w samym Borysławiu, dojeżdżając do miej
sca przyznaczenia, mijaliśmy piękny gotycki kościół. Zorientowaliśmy się jednak szybko, że
jest to cerkiew, a dosłownie w odległości 300 m zobaczyliśmy niewykończoną świątynię. Do
myśliliśmy się, że jest ona celem naszej podróży – kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Po
mocy. Właśnie tam uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., z okazji XV-lecia Towarzystwa
Kultury Polskiej Zgoda, celebrowanej przez ks. Jakuba Zielińskiego. Modliliśmy się gorąco, a
ziąb był niesamowity. Mszę upiększył chór z Dukli, który specjalnie przybył na tą uroczystość.
Po Mszy św. udaliśmy się do polskiej sobotniej szkoły, gdzie powitali nas gospodarze w
osobie Krystyny Krasnopolskiej, dyrektor szkoły, Eleonory Popowicz, prezes PTKO Zgoda,
Aleksandry Krajnik, kierownika grupy teatralnej.
Na uroczystość przybyli licznie zebrani przedstawiciele Towarzystwa, Jerzy Herma konsul
RP we Lwowie, Teresa Dutkiewicz, Elżbieta Korowiecka (FOPnU), goście z okolicznych miej
scowości, przedstawiciele władz miejskich.
W krótkim wystąpieniu prezes Eleonora Popowicz wspomniała o początkach założenia
Towarzystwa, jego działalności. Dyplomami Uznania zostali nagrodzeni najbardziej aktywni
członkowie Towarzystwa. Konsul Jerzy Herma wręczył odznaczenie Zasłużony dla Kultury
Polskiej Eleonorze Popowicz. Jako dar dla Towarzystwa przekazał najnowsze wydanie książki
o Fryderyku Chopinie.
Obecna na sali Maria Galas prezes TKP Odrodzenie (Drohobycz) ze wzruszeniem wspo
mniała jak to przed ponad 15-tu laty Polacy z Borysławia wsparli swym entuzjazmem jej Towa
rzystwo. Właśnie Maria Dąbrowska, wówczas wiceprezes TKP Odrodzenie, postanowiła zorga
nizować Towarzystwo w Borysławiu. W tym samym czasie zorganizowała fakultatywną naukę
języka polskiego dla dzieci i młodzieży. Po pewnym czasie zostało prawnie zarejestrowane
Towarzystwo Zgoda oraz polska szkoła sobotnia, które funkcjonują na zasadach parytetu. O
osiągnięciach Towarzystwa Zgoda pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszego czasopisma.
Koncert przygotowany przez młodzież sobotniej szkoły był urozmaicony śpiewem,
dyklamacją, tańcem i fragmentami ze spektakli. Gościnnie wystąpił zespół folklorystyczny
Łęczanie z Łęki Dukielskiej z własnym programem. Po koncercie odbyło się spotkanie in
tegracyjne. Omawiane były plany na przyszłość, które dzięki współpracy między Towarzyst
wami członkowskimi FOPnU są coraz bardziej owocne i ścisłe.
Elżbieta Korowiecka
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Uroczysta Msza św. w nowobudowanym kościele
pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Śpiew i taniec młodzieży polskiej szkoły sobotniej

Jerzy Herma, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie wręcza nagrodę Eleonorze Popowicz

Fragment jednego z przedstawień grupy teatralnej

Jerzy Herma, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie w międzyczasie potrafił przyjąć kilka
zgłoszeń na Kartę Polaka

Goście z Polski – zespół folklorystyczny
«Łęczanie» z Łęki Dukielskiej
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Spotkanie z poezją Juliusza Słowackiego

O

statnia niedziela listopada 2009 r. dla
parafian kościoła bł. Jakuba Strzemię
w Starym Skałacie stała się okazją do spot
kania z twórczością Juliusza Słowackiego.
Taką decyzję podjęło miejscowe Polskie
Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo dla
uczczenia 200-lecia urodzin poety. Chociaż
rodzinne miasto naszego wieszcza – Krze
mieniec znajduje się niedaleko od nas, to
mało kto pozwolił sobie wziąć udział w
świętowaniu Jubileuszu na początku wrześ
nia. Epidemia grypy spowodowała trud
ności w przygotowaniu tej imprezy.
Dla mieszkańców Tarnopolszczyzny
Juliusz Słowacki jest bliski, bo urodził się u
nas, tam, gdzie rzeki leniwie płyną, gdzie w
maju kwitną konwalie, a na górach doży
wają swój wiek zamki i fortece. Przebywa
jąc prawie połowę swego krótkiego życia
za granicą, poeta stale powracał w myślach
i poetyckich utworach do tej wołyńsko-po
dolskiej ziemi, do miasta nad Ikwą.
Wyjechał z ojczystej ziemi po klęsce
listopadowego powstania 1830 r., bojąc się
represji ze strony władz carskich. Za granicą
kontynuował walkę z carskim reżimem sło
wem i piórem do ostatnich chwil swego
życia. Nie założył rodziny, nie nagromadził
bogactw. Walczył o przyszłą wolną Polskę.
Wszystkie swoje myśli i siły kierował ku
umiłowanej Ojczyźnie. Za życia niedocenio
ny i niezrozumiany płynął jak góra lodowa
po oceanie, aby po śmierci podnieść się na
szczyt i zająć miejsce obok Mickiewicza. W
te dalekie od nas czasy przewidział na tronie
słowiańskiego czyli polskiego papieża.
Rocznica urodzin poety stała się okazją
do spotkania z jego twórczością. Koncert
rozpoczął się śpiewem kościelnego chóru
Miodobory pieśnią Nie lękaj się. A dalej

głos zabrali uczniowie miejscowej szkoły.
Mieszkańcy Starego Skałatu usłyszeli takie
perełki poezji Słowackiego jak: Modlitwa,
W pamiętniku Zofii Bobrówny, Do matki,
Hymn i in. Wezwanie do walki, nie tracić
nadziei, nie zgadzać się ze swoim losem
brzmiało w wierszu Testament mój. Dużo
pracy w przygotowaniu jubileuszowego
programu włożyła nauczycielka literatury
powszechnej miejscowej szkoły Adela Ry
bak. Dzieci nie tylko recytowały wiersze,
lecz i śpiewały. Widzowie usłyszeli popu
larne polskie piosenki jak Polskie kwiaty,
Dym z jałowca. Miejscowi chłopcy upięk
szali wokalne utwory akompaniamentem na
organach i gitarze.
Miłą niespodzianką dla słuchaczy kon
certu była recytacja wiersza Marii Ruto
wicz, mieszkanki pobliskiego Skałatu O Ju
liuszu Słowackim. Autorka wiersza była
obecna na koncercie.
W czasie koncertu poezja zmieniała się
śpiewem. Chciałbym parę zdań napisać o
naszym kościelnym chórze. Działa on pra
wie 20 lat, od ponownego otwarcia kościoła
w Połupanówce na Św. Górze. Nowe życie
chóru zaczęło się w nowym tysiącleciu po
wybudowaniu nowego kościoła w Starym
Skałacie pod kierownictwem Józefa Supiń
skiego. Chór śpiewa na 4 głosy przeważnie
utwory religijnego charakteru, bierze udział
w każdej Mszy św., w odpustach. W tym ro
ku przy pomocy FOPnU i przy wsparciu Ko
mitetu Pomocy Polakom na Wschodzie (Ka
lifornia) otrzymaliśmy nowe piękne stroje.
W imieniu wszystkich uczestników chóru
dziękuję za taki potrzebny nam prezent.
Nasz chór Miodobory brał udział w
świętowaniu XX-lecia założenia Polskiego
Towarzystwa w Gródku Podolskim.
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Na zaproszenie ks. Mariana Popielarza
chór nasz pojechał na Bukowinę do wsi
Tereblacze (Porubne). Ks. Marian nasz ro
dak, świętował X-lecie kapłaństwa. Chcę tu
zaznaczyć, że jego ojciec i matka są też
członkami chóru. Po raz pierwszy byliśmy
na samym krańcu Ukrainy. Z okien auto
busu było już widać państwową granicę.
Usłyszeliśmy, że w miejscowej cerkwi od
prawia się nie „po naszemu”, lecz po ru
muńsku. Kościół pw. Piotra i Pawła w Tere
blaczu był wypełniony wiernymi. Prawie
połowa wiernych – to dzieci i młodzież.
Ojczysty język nie został zapomniany na tej
polskiej wysepce. Zostało mi w pamięci
piękne przemówienie starszej pani pod ad
resen Jubilata. Taki występ można wygła
szać nawet w Europarlamencie. Całą pow
rotną drogę śpiewaliśmy pieśni w różnych
znanych nam językach.

Teraz na odznaczeniu 200-lecia urodzin
wielkiego wieszcza i Roku Słowackiego
męski zespół chóru zaśpiewał jeszcze Czer
wony pas, a żeński Upływa szybko życie.
Koncert zakończył się śpiewem przez
wszystkich uczestników koncertu i wier
nych Roty, Nie rzucim, Chryste, Świątyń
Twych. Zamilkły głosy i słowa. Czas do
domu iść. Na krótki czas ludzie oderwali się
od codziennego wiejskiego życia, powędro
wali w świat marzeń za poetą, ocenili
piękność polskiego słowa i pieśni, a może
wspomnieli swoją młodość i niespełnione
marzenia. Ludzie wychodzili z kościoła z
radością w sercu, z uśmiechem na twarzy
do bliskich. Przygotowaliśmy się do tej
uroczystości według swoich możliwości.
Jerzy Kamiński
Prezes PKOT w Starym Skałacie

XVIII Konkurs Recytatorski Kresy 2009

M

iędzynarodowy Konkurs Recytatorski Kresy jest najstarszym wśród konkursów
organizowanych na Ukrainie.
Po raz pierwszy od osiemnastu lat na Konkurs nie przybyli jurorzy z Białegostoku,
motywując swą nieobecność epidemią grypy na Ukrainie. Zawiadomiono nas również,
że laureaci z Ukrainy nie zostaną zaproszeni do Białegostoku.
Motywacja – obawa przed zarażeniem grypą przedstawicieli innych państw, którzy
z kolei odmówią swego uczestnictwa w Kresach 2009, jeśli przybędzie reprezentacja z
Ukrainy. Nie bacząc na sytuację, organizatorzy we Lwowie i w Kijowie przeprowadzili
eliminacje centralne konkursu Kresy 2009, wyłoniwszy Jury z własnego środowiska.

W

Kijowie 21 listopada został przeprowadzony XVIII Centralny Konkurs Recyta
torski Kresy 2009 w sali wynajętej na ten cel – Muzeum M. Łysenki przy ul.
Saksagańskiego 97. Konkurs rozpoczął się małym koncertem. Wykonano trzy utwory
Fryderyka Chopina. Wykonawcami byli członkowie Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie – Dom Polski w Kijowie.
Na konkurs przyjechało 70 dzieci i 30 opiekunów. Razem było ponad sto osób wli
czając osoby z Kijowa. Uczestnicy przyjechali z Humania, Suseł, Baru, Kamieńca Po
dolskiego, Sewastopola, Symferopola, Chersonu, Białej Cerkwi, Sum, Koziatyna, Róży
na, Dowbysza, Emilczyna, Baranówki, Czortkowa, Kalinówki, Browar, Kijowa.
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Jurorzy Joanna Dubrawska (wykład. Akademii Mogelańskiej – polonistka) – prze
wodnicząca, Dorota Dmuchowska (Konsul RP w Kijowie), Edward Dobrowolski (kie
rownik Konsulatu RP w Kijowie, Helena Mazurkiewicz, Elżbieta Feiner (nauczycielki
języka polskiego) wysłuchali uczestników w trzech kategoriach wiekowych.
W III kategorii I miejsce przyznano Dominikowi Wileńskiemu i Marinie Chałabu
dzie, II miejsce dla Katarzyny Pasko i Inny Stawińczuk, III miejsce otrzymały Elżbieta
Pawłowa i Irena Tyczyna. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę książkową ufundowa
ną przez Podlaską Wspólnotę Polską (18 nagród), Konsulat RP w Kijowie (20 nagród) i
Dom Polski w Kijowie (70 nagród). Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani. Kon
kurs odbywał się w atmosferze przyjaznej, było wielu słuchaczy.
Maria Siwko, dyrektor Domu Polskiego w Kijowie

D

o Lwowa 28listopada przybyli recytatorzy wraz ze swymi instruktorami z 14 miej
scowości: Borysławia, Czerlan, Gródka Jagiellońskiego, Hałuszczyniec, Lubienia
Wielkiego, Lwowa, Łanowic, Pustomyt, Przemyślan, Sambora, Starego Skałatu, Stryja,
Strzelczysk, Mościsk.
Szkoła polska Nr 24 im. M. Konopnickiej gościnnie otworzyła swoje podwoje.
Recytatorów i opiekunów serdecznie powitali, dziękując za przybycie, Lucyna Kowalska,
dyrektor szkoły, Jacek Żur, konsul RP we Lwowie, Teresa Dutkiewicz, organizator
konkursu, która przedstawiła również Jury w składzie: Barbara Romeyko-Hurko, pra
cownik Konsulatu RP we Lwowie, Krystyna Angielska, poetka, Elżbieta Korowiecka,
przedstawiciel FOPnU.
Jury wysłuchało 40 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Nadzwyczaj
ciekawy, bogaty i różnorodny był repertuar recytatorów – płynęła poezja A. Mickiewicza,
R.Pisarskiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, L. J. Kerna, Z. Herberta, M. Każyńskiej,
M. Przyszlaka, J. Tuwima, J. Brzechwy, S. Jachowicz, I. Krasickiego, K. Makuszyńskiego,
B. Leśmiana, B. Schulza, J. Lechonia, A. Czuchraja, K. I. Gałczyńskiego, M. Chełmoń
skiej, W. Chotomskiej, W. Szymborskiej, J. Lieberta, J. Gadziny, M. Reja, L. Wiszniew
skiego, M.Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, J. Twardowskiego, Cz. Miłosza.
Wyłonieni zostali zwycięzcy: kategoria do 12 lat: I – Kamila Kowalska (Strzelczys
ka), II – Justyna Iwaszczak (Sambor), III – Anastazja Łoboda (Lwów), wyróżnienia:
Natalia Dańkiw (Stary Skałat), Roman Romańczuk (Przemyślany).
Kategoria od 12–16 lat: I – Anna Siedina (Stryj), II – Janina Żabiak (Stryj), Julia
Malicka (Lwów), III – Igor Kobza (Stryj), Ewelina Rybko (Lwów), Marta Jasiczak
(Borysław), wyróżnienie: Katarzyna Kapustina (Lwów).
Kategoria od 16 lat: I – Kamil Zaleski (Lwów), II – Eustachy Bielecki (Lwów), III –
Paweł Pieniew (Lwów).
Słowa uznania należą się instruktorom, którzy przygotowywali dzieci i młodzież do
konkursu. Są to: Wioletta Ilczuk, Maria Iwanowa, Renata Jakobsze, Czesław Migdal,
Natalia Dutkiewicz (Lwów), s. Elżbieta Jastrzębska (Gródek Jagielloński), Ludmiła Gandz
(Mościska), Mart Kuc (Strzelczyska), Irena Pyrih (Stryj), Maria Jaworska (Sambor),
Aleksandra Krajnik, Eleonora Popowicz (Borysław), Lena Kogutenko (Hałuszczyńce).
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Najmłodsi uczestnicy konkursu

Średnia grupa wraz z Jurorami

Najstarsi uczestnicy konkursu

Nagrody otrzymali zwycięzcy i
uczestnicy konkursu. Słowa podzięko
wania należą się Konsulatowi RP we
Lwowie, który wspomógł organizatorów
nagrodami. Organizatorzy dysponowali
również pewną iłością upominków, które
przekazał dla FOPnU w swoim czasie
Stanisław Łukasiewicz z Poznania. Dzięki
ofiarodawcom nagrody otrzymali zwy
cięzcy i uczerstnicy konkursu. Nagrody
książkowe ufundowane przez Podlaską
Wspólnotę Polską dotarły z opóźnieniem.
Będą wykorzystane w roku następnym.
Należy zaznaczyć, że konkurs wz
budza coraz większe zainteresowanie, a
poziom recytacji wciąż wzrasta. Ubo
lewamy, iż tegoroczni zwycięzcy Kon
kursu nie mogli zaprezentować swych
umiejętności recytatorskich w Białym
stoku. Wszyscy trzej zwycięzcy są bow
iem maturzystami, każdy z nich ma
szanse dostania się na studia i była to dla
nich praktycznie jedyna możliwość na
kolejne zwycięstwo.
Pragnę również zaznaczyć, zresztą
nie po raz pierwszy, że eliminacje cen
tralne zarówno we Lwowie jak i w Ki
jowie powinne być imprezą dwudniową.
W wolnym czasie uczestnicy zgodnie z
tradycją złożyli kwiaty u stóp pomnika
Adama Mickiewicza i mieli wycieczkę
po mieście, ale jest to za mało. Przed laty,
gdy konkurs był dwudniowy, mieliśmy
możliwość organizować spotkania z
wybitnymi osobistościami Lwowa, pójść
do teatru, muzeum itp. Dlatego warto by
było wrócić do tej dobrej tradycji.
Poszerzanie horyzontów wiedzy i po
zytywnych emocji młodzieży jest naszym
priorytetowym obowiązkiem. Pamiętaj
my o tym.
Teresa Dutkiewicz
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Nagrody dla działaczy
na rzecz kultury polskiej na Ukrainie
Postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczeni zostali:
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP – Eugeniusz Cydzik (Lwów).
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP – Andrij Bokotej, Maria Iwanowa, Mieczysław
Maławski (Lwów), ks. Andrzej Kurek (Sambor), Maria Pustelnik (Czortków), ks. Piotr
Smolka (Przemyślany).
Złotym Krzyżem Zasługi – Aleksander Czebanienko, Lew Hrycak, Włodzimierz Rudnicki
(Lwów).
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Bogdana Zdrojewskiego Honorowe Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymały
następujące osoby zgłoszone przez organizacje polskie i pozytywnie zaopiniowane
przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie:
Borysław: Maria Krystyna Krasnopolska, Eleonora Popowicz; Czerniowce: Halina Prowalska
Drohobycz: Janina Chłopek; Iwano-Frankowsk: Irena Czaszczina, Witalij Czaszczin, Lucyna
Kubicka; Lwów: Krystyna Brożyna-Mironowicz, Serhij Burko, Wiktor Dmytruk, Wołodymyr
Duda, Ołeh Hirnyj, Adela Jacyno, Wiktor Kamiński, Luba Kijanowska, Helena Krzemińska, Ju
rij Łuciw, Mieczysław Maławski, Artur Mykytka, Ołeksandr Owerczuk, Maria Sołomko, Ro
mana Sosulska, Igor Staruńko, Jadwiga Wejkruta, Halina Wencak, Włodzimierz Wencak, Halina
Wojtenko; Mościska: Ludmiła Gandz, Cecylia Rabiej, Barbara Wiącek, Józef Wiącek; Sam
bor: Jan Kurdzilewicz, Henryk Melnarowicz, Władysław Puk; Strzałkowice: Michał Zielonka;
Użhorod: Ludmiła Fedorczuk, Aleksander Śniegórski; Zespół Pieśni i Tańca Kwiaty Bukowiny
i Zespół Górali Czadeckich Dolinianka.
Dyplomy z wyróżnieniem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
za udział w konkursie literackim
1939–1945 – Okruchy pamięci. Wspomnienia, ludzie, miejsca, pamiątki otrzymali:
Jolanta Bronnikowa – za utrwalenie wspomnień Anastazji Szyjan o przedwojennym Lwowie
i trudnych latach okupacji miasta. Wawrzyniec Jezierzański – za wstrząsającą relację świadka
wojennej tragedii Polaków w podprzemyślańskiej wsi Lipowce. Jerzy Kamiński – za wspomnie
nie o przedwojennym Skałacie oraz wojennej tragedii jego mieszkańców. Stefania Karaszewska
– za przejmujący opis tragedii wojny w Tarnopolu. Julia Kolisnyk – za refleksje nad „okruchem
pamięci” zachowanym w listach z frontu swojego pradziadka Benedykta. Orest Krajnik – za
emocjonalny, poetycki hołd złożony swojemu ojcu-żołnierzowi. Wiktor Krzemiński – za od
nalezienie pośród wojennej pożogi promyka nadziei na przyszłe pojednanie. Elżbieta Lewak – za
ukazanie dramatu człowieka na przykładzie pewnego żołnierza niemieckiego. Krystyna Rzad
kowska – dla najmłodszego uczestnika za podołanie wymogom konkursowym i zachowanie od
zapomnienia wspomnień swojej babci. Zofia Sokołowska – za przejmujący opis losów swego ojca
Franciszka, więźnia Syberii. Adolf Wisłowski – za spisanie swych dramatycznych wspomnień
z okresu sowieckiej i hitlerowskiej okupacji Lwowa. Zbigniew Zwarycz – za poetycką formę
upamiętnienia losów Ryszarda Winowskiego, więźnia Syberii, żołnierza, adiutanta generała
Władysława Andersa.
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Pomnik pomordowanych
Profesorów Lwowskich

artykule pt. Przedstawiciele nauki miasta Lwowa (Nr 5 (51) 2009) Naszych Dróg
wymienione były nazwiska pomordowanych profesorów, a także ukazała się
wzmianka o mającym nastąpić otwarciu pomnika we Lwowie.
Więcej na ten temat w obecnym numerze.

W

2008 r. Prezydent Wrocławia Rafał
Dutkiewicz i Mer Lwowa Andrij Sa
dowyj podpisali list intencyjny w sprawie
budowy w miejscu kaźni, na Wzgórzach
Wuleckich we Lwowie, Pomnika Pomor
dowanych przez nazistów w 1941 r. Profe
sorów Lwowskich.
W lipcu 2009 r. ogłoszono w Polsce i
na Ukrainie konkurs na projekt tego monu
mentu. Prace miały być zbierane we
Wrocławiu i Lwowie, a następnie przeka
zane do Wrocławia. Organizację Konkursu
Prezydent Wrocławia powierzył Kolegium
Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego. Prezes Kolegium Jan An
drzej Dąbrowski został Pełnomocnikiem
Prezydenta Wrocławia ds. ogłoszonego
Konkursu. Termin składania prac upływał
30 września 2009 r.
Na Konkurs wpłynęło 28 prac – 20 z
Polski, 8 z Ukrainy.
Pomnik, który ma stanąć we Lwowie,
był dla artystów trudnym zadaniem, po
nieważ łączył nie tylko sprawy artystyczne,
takie jak forma monumentu czy architektura
krajobrazu, ale wymagał także rzetelnej zna
jomości ukształtowania terenu. Artyści mu
sieli pamiętać, że miejsce kaźni znajduje się
w pobliżu akademików Politechniki Lwow
skiej oraz że obok planowane jest wybudo
wanie ośrodka rekreacyjno-sportowego.
Zadanie autorom dodatkowo utrudniło
założenie, że monument, jako dzieło sztuki,

Projekt pomnika Profesorów Lwowskich pomor
dowanych w 1941 r. przez nazistów.
Przejście do nieskończoności...
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powinien być społecznie akceptowany. Na
desłane prace reprezentowały wysoki po
ziom artystyczny.
Rzeźbiarze starali się pokazać istotę
tragedii, jaka wydarzyła się na Wzgórzach
Wuleckich. Odwoływali się do fundamen
talnych wartości kulturowych i religijnych.
Unaoczniali dramat człowieczeństwa, cier
pienie i śmierć poniesione tylko dlatego, że
służyło się wiedzy z wiarą i przekonaniem,
że służy się ludziom.
W wielu projektach pojawiał się motyw
krzyża z ciałem Chrystusa, symbolem nieza
winionej, męczeńskiej śmierci a zarazem
zmartwychwstania. W innych propozycjach
przedstawiono światło jako metaforę wiecz
nego trwania w pamięci ludzi. Rzeźby te
ukazywały wiedzę jako światło, oświecenie.
Światło świec czy lampek, które stanowiło
ważną część dzieła, symbolizowało także
pamięć o zmarłych. Jeden z projektów łączył
monument z zielenią bluszczu, który, choć
rośnie najczęściej na cmentarzach, jako roś
lina zimozielona symbolizuje życie wieczne.
Projekty przedstawiały rozmaitość koncepcji
artystycznych, różnych zarówno w formie
jak i treści.
W prezentowanych projektach artyści
dali wyraz swojej identyfikacji z ofiarami
tragedii, autentycznej empatii i trosce o to,
żeby sztuka i nauka nie znalazły się ponow
nie pod ścianą straceń.
I nagrodę w ogłoszonym konkursie Jury
przyznało prof. Aleksandrowi Śliwie z ASP
w Krakowie. Werdykt zapadł po prezentacji i
przeanalizowaniu wszystkich projektów.
Pomnik Aleksandra Śliwy urzeka swoją
prostotą, lakonicznością formy. Kształt za
proponowanego monumentu wywołuje u
widza lawinę skojarzeń, przywołuje je, dając
jednak pewne uspokojenie, wynikające z
praw dekalogu. Projekt Aleksandra Śliwy to
monumentalna brama, zbudowana z bloków
granitowych, z wyrytym na każdym z nich

numerem przykazania, za którą rzeźbiarz
umieścił ścianę, w której znajduje się kolejne
przejście, z przybitą nad nim kartką, jakby
wyrwaną z notesu, z napisanym ręcznie, po
niemiecku rozkazem „rozstrzelać”. Deka
log, stanowiący fundament kultury europe
jskiej, pokazany został jako wrota dla tych,
którzy przestrzegając nakazanych praw,
znajdą przejście między życiem i śmiercią.
Przejście przez otwór pomiędzy pylonami
przykazań, za którym znajduje się ściana
śmierci, a w niej kolejne drzwi do nieskoń
czoności. Przejście dla sprawiedliwych i
ofiar przemocy. Wysuwając w prawo blok z
wyrytą rzymską cyfrą V, co grozi zawale
niem całej konstrukcji, artysta mówi wprost,
że mord łamie V przykazanie – Nie zabijaj.
Brama symbolizuje także cywilizację, która
zostanie zniszczona, jeżeli złamane zostanie
prawo dekalogu.
Sąd Konkursowy, przyznając dziełu
Aleksandra Śliwy I nagrodę, jednocześnie
rekomendował je do realizacji. Odsłonięcie
tego monumentu na Wzgórzach Wuleckich
we Lwowie planowane jest na rok 2010. Jed
nym z wymogów ogłoszonego Konkursu,
było wykonanie pomnika ze szlachetnych
materiałów naturalnych, kamienia, odlewów
metalowych itp. Koszty jego wybudowania,
uwzględniające także miejską infrastrukturę i
architekturę krajobrazu, będą wysokie. Na
ten cel Miasto Wrocław przeznaczy w przy
szłym roku 900000 tys. złotych. Jest to jed
nak kwota niewystarczająca. By wesprzeć
działania Miasta, organizatorzy ogłoszą
zbiórkę publiczną na ten cel oraz rozpro
wadzać będą cegiełki. Jak i w minionych
latach, tak i dziś, kiedy otwiera się szansa
godnego upamiętnienia we Lwowie Pomor
dowanych Profesorów, inicjatorzy tego
przedsięwzięcia zwracają się o pomoc finan
sową do społeczeństwa.
Według opr. Małgorzaty Orzeł

NA FALACH WSPOMNIEŃ
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Wacław Gaberle (Kraków)

K

Na Łąckiego – 1945

iedy w ostatnich latach przyjeżdżam, raczej wracam do Lwowa, często bywam o
okolicy otoczonego ponurą wojenną sławą więzienia przy ul. Łąckiego.
Wracam wspomnieniem do tamtych lat... Mój ojciec, dr Eustachy Gaberle, wielo
letni bibliotekarz, a następnie dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, został zwolniony z
pracy 5 marca 1940 r.

Tłumaczenie

NAKAZ Nr 135
W Lwowskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki, Dnia 4 marca 1940r.
§ 10
Zwolnić z posady bibliotekarza Gaberle Eustachego Emilianowicza za niedbały sto
sunek do swych obowiązków, w wyniku czego w czytelni zjawiła się literatura zabro
niona, z dniem 5 marca 1940 r.
Kierownik kancelarii
Rektor Uniwersytetu
/Brylynśkyj/
/M. Marczenko/
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Dr Eustachy Gaberle
Fot. dr Marian Des Loges, 1942 r.

styczniu 1945 r. na fali kolejnych
represji Ojciec został aresztowany
nocą przez NKWD. Widocznie nie wystar
czyło wyrzucenia z pracy za pierwszych
Sowietów.
Zdarzenie to miało miejsce w naszej ka
mienicy przy ul.Długosza 7 (Łomonosowa,
Rosenstrasse, znów Łomonosowa, obecnie
Cyryla i Metodego). Zanim wywieziono
Ojca do Donbasu, więziony był i przesłuchi
wany „na Łąckiego”. Tam też był trzymany
po przywiezieniu z Donbasu jesienią 1945 r.
Okolice „Łąckiego” od dzieciństwa by
ły mi dość dobrze znane. Na ul. Leona Sa
piehy 16 mieszkała moja babcia – Maria
Strzelecka razem z najmłodszą córką także
Marią zwaną ciocia Myszka. Natomiast przy
ul. Karpińskiego 11, w do dziś istniejącej
willi, mieszkał z rodziną mój wuj Roman

NA FALACH WSPOMNIEŃ
Longchops de Berieru wybitny prawnik,
rektor UJK, zamordowany wraz z trzema (!)
synami, na początku okupacji niemieckiej w
lipcu 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich. W
tej to willi Longchampsów mieszkałem ra
zem z młodszym bratem Andrzejem kilka
miesięcy – po aresztowaniu naszego Ojca.
Opiekowała się nami ciotka Nela-Aniela ze
Strzeleckich Longchamps wdowa po wuju
Romanie, a siostra naszej matki Zofii Gaber
le. Mieszkał tam też starszy od nas kuzyn Jan
Longchamps, jedyny ocalały najmłodszy
syn wujostwa, do dziś mieszkający w Gli
wicach. Znaleźliśmy się na Karpińskiego, bo
matka była zajęta nie tylko aresztowaniem
ojca, ale też stale nachodzona przez podpi
tych enkawudziszów, którzy pod pozorem
przynoszenia wiadomości o Ojcu, pojawiali
się, by grozić i rabować mieszkanie. Po kilku
miesiącach, gdy się trochę uspokoiło, wró
ciliśmy na Długosza. Stale jednak bywałem
w okolicy „Łąckiego” w czasie wędrówek
rodzinnych.
Pewnego dnia rozeszła się wiadomość,
że zesłanych do Donbasu przewieziono z
powrotem „na Łąckiego”. Niebawem prze
chodząc w pobliżu, patrzę na drugą stronę
ulicy i widzę, że drzwi więzienia otwierają
się. Wychodzi starszy mężczyzna. Podbie
gają do niego oczekujące kobiety. Następne
go dnia słyszę, że wypuszczono więzionego
również w Donbasie profesora Politechniki
Stanisława Fryze. To chyba moment jego
zwolnienia widziałem. Było to we wrześniu
1945 r. A bodaj w październiku pewnej
nocy zbudziłem się i zobaczyłem twarz
schyloną nade mną nieogolonego Ojca...
Nie był to jednak koniec kłopotów i
zmartwień. Ojciec poważnie liczył się z
opuszczeniem Lwowa, ale zwlekał. Wrócił
do pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej,
gdzie przyjazny mu ówczesny dyrektor
chciał go zatrzymać. I tak z jednej strony
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siedzieliśmy nie tyle na walizkach, co na
drewnianych pakach przygotowanych do
transportu, a z drugiej strony ja zdawałem,
bodaj w szkole im. Św. Marii Magdaleny,
egzamin z języka rosyjskiego i ukraińskiego
wymagany tylko od uczniów, którzy mieli
zostać. Jednak pewnego dnia Ojciec wrócił
z pracy i powiedział: „Wyjeżdżamy”. Oka
zało się, że dyrektora Biblioteki „od
wiedziło” NKWD, wybijając mu z głowy
pomysł zatrzymania Ojca we Lwowie.
W lipcu 1946r. Nadszedł czas odjazdu.
Żegnały nas jaśminy naszego ogrodu, w
których słowik uwił sobie gniazdo. Cię
żarówka długo krążyła między ul. Długosza
a dworcem, wożąc nasze rzeczy. Słoneczny
dzień zmienił się dla nas w „deszczowy i
ponury”. Ostatnim wówczas transportem
kolejowym opuściliśmy Lwów 9 lipca, by
11 lipca znaleźć się na dworcu towarowym
w Krakowie. Zamieszkaliśmy chwilowo w
hotelu Polonia, który wtedy był bazą dla

tzw. repatriantów. Niebawem wyjechaliśmy
z bratem Andrzejem na Kolonię do Szczyr
ku k. Bielska. „Poszliście – pisał do nas
Ojciec – w świat nieznany Wam, daleki od
naszego drogiego Lwowa i domu rodzinne
go, który musieliśmy wszyscy porzucić”.
Ojciec został wicedyrektorem Biblioteki
Jagiellońskiej. Praktycznie to on kierował
biblioteką, bo ówczesny dyrektor Edward
Kuntze chorował. Jako fachowiec wysoko
sobie cenił ojca, skoro tak zarządził – ofia
rował mu pracę właśnie w „Jagiellonie”.

A

le wtedy spadł na nas nowy cios. W
marcu 1947 r. Ojciec nagle zmarł. Dłu
go nie wytrzymał trudów Donbasu i rozsta
nia ze swoim miastem. Wkrótce zmarła tak
że przybyła razem z nami ze Lwowa – babka
Wilhelmina Gaberle. Matka nasza zostając
bez środków do życia, zaczęła bohaterską
walkę o wychowanie i wykształcenie moje i
brata, podjęła, pracę w Bibliotece Jagielloń

Lwów, 40-te lata XX w.
Z lewa: Alicja Bocheńska, Maria (Myszka) Cieńska, Adam Bocheński, Zofia Gaberle, Janina Majerowa
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skiej. Miała wsparcie w przyjaciołach rodz
iny z czasów lwowskich jak prof. Józef
Mayer z Katowic, dyr. Adam Bocheński z
Gdańska czy Krystyna i Tadeusz Remero
wie z Warszawy.
Krystyna Remerowa była długoletnim
wicedyrektorem Biblioteki Narodowej. Na
codzień jednak znalazła niezwykle odda
nych ludzi w gronie bibliotekarzy krakow
skich. Żeby wymienić tylko niektórych: Jad
wiga Kuszajówna, prof. Stanisław Sierot
wiński, Gustaw Szmager, Witold Zahorski.
A my? Skończyliśmy podstawówkę, gim
nazjum. Przyszedł czas na studia. Ja po
szedłem na polonistykę. Miałem za mis
trzów wielu uczonych, których los rzucił na
Uniwersyt Jagielloński ze Lwowa – z Juliu
szem Kleinerem na czele. Pracę magisterską
pisałem jednak u luminarza krakowskiej po
lonistyki tamtych lat prof. Kazimierza Wyki.
Kazimierz Wyka był również dyrektorem
Instytutu Badań Literackich, w których
później niemal ćwierć wieku pracowałem.
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Następnie parę ładnych lat współpraco
wałem z gazetą Echo Krakowa. Wtedy to, w
ponurych latach po stanie wojennym, Echo
zamieściło mój artykulik o Mieczysławie
Gębarowiczu, który znalazł oddźwięk w
kręgach lwowskich Krakowa i Katowic.
Mój brat Andrzej początkowo myślał o
medycynie. Po różnego rodzaju perypetiach
trafił, prosto z wojska, na prawo i socjologię.
Został cenionym prawnikiem, profesorem
Uniwersytetu Jagiellońskiej i Krakowskiej
Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.
Fakt to było z nami... Ale raz jeszcze wra
cam do 1946 r. – roku opuszczenia Lwowa.
Ojciec rozmawia w kuchni ze znajomym,
który cudem wyrwał się banderowcom (już
wcześniej zamordowali mu córkę choć była
żoną Ukraińca). Ja kręcę się obok. W pew
nej chwili Ojciec zwraca się do mnie. Ma
łzy w oczach i mówi: „My starzy do Lwowa
już nie wrócimy, ale wy musicie”. Więc
coraz wracam. I utrzymuję kontakt z Po
lakami, którzy we Lwowie pozostali.

Anna Cybulska (Kijów)

Historia starej fotografii
M

ówią, że cuda się nie zdarzają. Nieprawda! Mam przed sobą relikwię naszej rodzi
ny – fotografię, która ma 100 lat. W dawnym 1910 r. w Warszawie zrobiła ją liczna
rodzina. Nikt nie przypuszczał wówczas, jak ważną relikwią stanie się dla ich potomków
po upływie wieku.
Patrząc na fotografię, zadawałam sobie
pytanie – dlaczego zdecydowali sfotogra
fować się wszyscy razem? Być może ktoś,
kto był inicjatorem wydarzenia przeczuwał,
że w niedługiej przyszłości zajdą okropne
zmiany. Bowiem na fotografii są nie tylko
bracia i siostry. Są na niej nasi przodkowie
trzech pokoleń: prapraprababcie i prapra
pradziadkowie ze swymi dziećmi, dzieci

ze swymi rodzinami. A być może nie
świadomie pragnęli pomóc nam odnaleźć
się w tym tak zawiłym świecie.
Zaczęło się od tego, że z córką Anastazją
zapragnęłyśmy poznać geneologię nazwiska
Jałojda. Takie nazwisko na Ukrainie wogóle
nie spotyka się. Przeglądając wszystkie moż
liwe programy poszukiwawcze w internecie,
nie udawało się nam znaleźć żadnego śladu.
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Wielokrotnie będąc w Warszawie i
idąc ulicą Marszałkowską, podświadomie
odczuwałam, że jest tu ktoś bliski. Wielok
rotnie moja kochana babciunia Maria
wspominała, że kiedyś mieszkała przy
ul.Marszałkowskiej i martwiła się, że nie
ma żadnych wiadomości od rodziny, która
pozostała w Polsce. Na Ukrainie w Kijowie
nasza rodzina była liczna – około 60 osób.
Ale to było, jak się okazało, tylko jedna z
trzech odgałęzień rodziny Jałojdów.

W

tym odległym 1910 r. na fotografii
jest prababcia Zofia Osowska (z
domu Jałojda), młoda żona wojskowego
armii carskiej Adolfa Osowskiego. Są tu
też i rodzice Zofii – Antoni i Antonina
Jałojdowie. Ojciec Antoni Jałojda bał
sierotą i został oddany do wojska zamiast
syna szlachcica.
Odbywał służbę 25 lat. Gdy poszedł
do rezerwy, nie miał domu i nie miał
majątku, chociaż tyle lat oddał wojsku.

O d l e w e j s t r o n y s t o j ą : Daria Sobolewska, córka Michała; Adolf Osowski, syn Pawła
(mój pradziadek); Janina Bilecka (Bielecka), córka Antoniego (z domu Jałojda) – poszukujemy jej rodziny
w Polsce; Antoni Jałojda – mój prapradziadek; Józef Jałojda syn Antoniego – to jego potomków
odnaleziono po 100 latach!; Anna Sobolewska, córka Michała.
Siedzą o d l e w a : Zofja Osowska, córka Antoniego (z domu Jałojda) – moja prababcia, na rękach siedzi
Aniela Osowska, córka Adolfa; Antonina Jałojda, moja praprababcia; dziecko u jej nóg – Maria Osowska,
córka Adolfa – moja najukochańsza Babciunia; Maria Osowska-Sobolewska (z domu Jakowicka) – moja
praprababcia; dziecko u jej nóg Kazimiera Jałojda, córka Józefa; Anna Jałojda, żona Józefa Jałojdy;
na ręku trzyma Wiktora Jałojdę, syna Józefa – to jego wnuków znaleźliśmy po 100 latach!
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Oświadczył się Antoninie, nie bacząc, że
był od niej starszy prawie na 20 lat. Został
przyjęty. Dla dwóch starszych braci An
toniny ten mariaż był wygodny, bowiem
wydali ją bez posagu.
W rodzinie Jałojdów urodziła się trój
ka dzieci – Zofia, Józef, i Janina. Prababcia
Zofia opowiadała, że urodziła się w Kaliszu.
Gdzie mieszkała rodzina przed 1910 r. –
niewiadomo. Zofia Jałojda już w 1907 r.
była żoną wojskowego i urodziła pierwszą
córkę Marię. Wówczas rodzina mieszkała w
Warszawie przy ul.Marszałkowskiej.
Prababcia Zofia wspominała, że miała
innego adoratora. I pradziadek był zaręczony
z inną panną. Los jednak tak chciał, aby
się spotkali i już po pierwszym spotkaniu
Adolf Osowski oświadczył się Zofii Jałoj
dzie. Porzucona narzeczona rzuca klątwę –
aby podczas ślubu zgasły im świece. Tak też
się stało! Ta klątwa i wydarzenie zaciążyło
na ich całym życiu.
W 1914 r. rodzinę Osowskich wysyłają
do Rosji do Kostromy. Prawdopodob
nie, gdy rozstawali się z córką i siostrą w
rodzinie Jałojdów, nie przypuszczali, że
to na zawsze. Babcia Maria zapamiętała,
jak w czasie zimy, podczas trzaskających
mrozów całą rodziną przeprawiali się przez
zamarzniętą Wołgę. Ojciec w otoczeniu
żołnierzy, mama i ona, maleńkie – Maria (7
lat) i Aniela (4 lata) na furmankach. O życiu
w Kostromie dlaczegoś nikt nie opowiadał,
dziwnie wszystko wytarło się z pamięci.
Gdy nadszedł krwawy 1917 r., żołnierze
z szacunku do swego dowódcy Adolfa
Osowskiego zaproponowali samemu zdjąć
„pagony, aby jakieś licho je nie zdarło”.
Rodzina wówczas była już wielodziet
na. Urodziły się jeszcze córki : Anna (zmarła
do roku), Janina, Jadwiga, Feliksa i Elza.
Czy za daleko było docierać do Pol
ski, czy też z innych powodów, ale rodzina
nie wróciła do Ojczyzny. Zdecydowała się
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„przeczekać” trudne czasy na Ukrainie.
Tam, w gubernii Żytomierskiej, Na Wołyce
mieszkała rodzina i prawdopodobnie rodzi
ce Adolfa. Zadomowili się we wsi Wczo
rajsze, przeżyli tam wszelkie trudy po re
wolucji, wojny domowej, głód 1933–1936
lat. Dzieci wyrosły. Starsza Maria swój los
znalazła w kole przyjaciół rodziny. Poznała
Janka Jakubowskiego, często przychodził ,
odwiedzał ojca. Janek był o 11 lat starszy,
podbił serce Marii tym, że sam wychowywał
i opiekował się siostrami i bratem. Rodzice
dawno umarli. Maria rozumiała, że jeśli
Janek nie oddał dzieciaków nikomu, to i dla
ich dzieci będzie dobrym ojcem. Szczęśliwi,
kochający się, cieszyli się swymi czterema
córeczkami: Haliną, Wilhelminą, Ireną i
szczególnie maleńką Ritą, która urodziła się
na wiosnę 1937 r.
Szczęście nie trwało długo – we wrześ
niu 1939 r. nocą ze swych rodzin zostali
zabrani Adolf Osowski i Janek Jakubow
ski. Adolfa Osowskiego sparaliżowanego
(skutek ran wojny domowej) wyniesiono na
skonstruowanych na prędce noszach. By
ła to akcja wyniszczania Polaków na Uk
rainie. Wyrok brzmiał – „10 lat bez prawa
korespondencji”. Nikt wówczas nie przy
puszczał, że był to wyrok równorzędny roz
strzelaniu. I już w listopadzie 1937 r. nie żył
mój pradziadek i dziadek. A żony wciąż jeź
dziły do Berdyczowa i przekazywały jedze
nie i odzież, bowiem nadchodziła zima.
W tym sedno matriarchatu w naszej
rodzinie. Zostały bez mężów moja prabab
cia z 5 córkami i babcia z czterema – 11, 9,
6 i siedmiomiesięczna. Bez prawa do pracy,
bez prawa na otrzymanie chleba jako żony
„wrogów narodu”. Mimo to jakoś przeżyły,
przetrwały. Całe swe życie czekały i łudziły
się nadzieją, że oni wrócą, że uśmiechnie się
szczęście i wyschną łzy w ich oczach. Cud
się jednak nie zdarzył. Nie wyrzekły się
swych mężów, nie wyrzekły się narodowości
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i wiary. Te kochane nasze kobiety potrafiły
przekazać to, co najważniejsze w życiu –
miłość, wiarę, i nadzieję swym dzieciom,
wnukom i prawnukom.
Właśnie dzięki Nim znam historię
naszej rodziny. Każda stronica tej histo
rii – to kropla krwi ich życia. Każdy naród
przeżył swój Holokaust. Dla Polaków Uk
rainy – to represje 1937 r. Historię swej
rodziny będę przekazywać swoim wnukom
i prawnukom, jeśli pozwoli mi na to Bóg.

P

o to, aby historia naszej rodzina nie
pozostała wyłącznie w opowieści, ra
zem z córką Anastazją pobudowałyśmy
nasze drzewo geneologiczne. Doliczyłyś
my się 178 osób. Zebrałyśmy fotografie i
dokumenty, które cudem ocalały przez te
wszystkie lata.
W polskiej wersji „nasza klasa” pew
nego zimowego wieczoru odchodzącego
2009 r. Anastazja spróbowała odnaleźć
nazwisko Jałojda. Nie liczyłyśmy na powo
dzenie. Zaskoczeniem było ukazanie się
fotografii z podpisem Urszula Jałojda. Nie
wierząc własnym oczom, ale z przeczuciem
czegoś nadzwyczajnego, napisałam krótki
liścik, w którym prosiłam panią Urszulę o
wiadomość o starszym pokoleniu i czy ktoś
z rodziny nie wyjechał do Rosji w 1914 r.
Tego samego wieczora otrzymałyśmy
odpowiedź, że pani Urszula nosi nazwis
ko Jałojda po swym byłym Mężu. Ze
wspomnień rodziny męża, jak przypomina
sobie, wynikało, że część rodziny dawno
wyjechała do Rosji, ktoś był wojskowym.
Nie jestem w stanie przekazać tego, co
czułam w ten moment, gdy otrzymałam tę
wiadomość. Moja Anastazja, jako jaskrawy
przedtawiciel młodzieńczego maksymaliz
mu wciąż powtarzała, że za wcześnie na
radość. Dopiero wówczas, gdy wszystko
się sprawdzi, wówczas ona uwierzy, że to
nasza rodzina.
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A ja już nie wątpiłam. Wprost nie
mogłam się doczekać kolejnego listu z Pol
ski. Poprosiłam panią Urszulę dowiedzieć
się więcej o rodzinie męża. Otrzymałam
adres jego siostry. I oto mój pierwszy list do
pani Ewy, której dziadek nazywa się Wiktor
Jałojda. Pani Ewa posiada fotografię, która
wisi na ścianie w mieszkaniu dziadka. Na
fotografii z 1910 r. duża rodzina, gdzie na
rąkach mamy siedzi roczny jej dziadek –
Wiktor Jałojda.
Piszę, a łzy spływają mi po policz
kach. Jestem już pewna, że stał się CUD,
o którym marzyły moje kochane Zofia i Ma
ria. Napisałam, że nie wątpię w naszą więź
rodzinną i jeśli Ewa nie ma nic przeciwko
temu, może nazywać mnie siostrą. Do listu
dołączyłam fotografię.
Przyszła odpowiedź. Płaczemy wszyst
kie razem. Ewa pisze, że kiedy otworzyła
list i zobaczyła fotografię taką samą, jak ta,
co wisi u dziadka na ścianie, wstrząsnął nią
dreszcz.
Tyle lat nie wiedzieli o naszym ist
nieniu. Dziadek Wiktor był jeszcze mały,
gdy z Warszawy wyjechała część rodziny.
Jego ojciec zmarł, gdy miał 5–6 lat. Mama
o rodzinie męża praktycznie niczego nie
wiedziała. I czas na wspomnienia był nieod
powiedni. W pamięci dziadka zachowała
się wzmianka o tym, że ojciec wspominał
siostry, które wyjechały do Rosji.
Odnaleziona przez nas rodzina nie
przypuszczała, że tak liczną rodzinę mają
na Ukrainie, w Kijowie. Teraz co wieczo
ra piszę list. Przekazuję fragment historii
naszej wspólnej rodziny. Wysyłam foto
grafie swym dwóm braciom i trzem siost
rom. Za wszystko, co się stało, dziękuję
Bogu. To tak wspaniale, gdy jest taka duża
rodzina odnaleziona dzięki starej, zabyt
kowej fotografii, przechowywanej i przeka
zywanej z pokolenia na pokolenie w ciągu
100 lat.
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Czternastego grudnia 2009 r. w Borysławiu zmarła Maria
Stanisława Dąbrowska z domu Marafijewicz – założycielka
Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa i Polskiej So
botniej Szkoły w tym mieście.
Urodziła się Pani Maria 30 kwietnia 1931 r. w Łużanach,
niedaleko Czerniowiec na Bukowinie. Ukończyła germanistykę
na Czerniowieckim Uniwersytecie. W 1952 r. wyszła za mąż za
lekarza Piotra Dąbrowskiego i zamieszkała z nim w Borysławiu.
Całe Jej życie zawodowe związane było z Kolegium Medycz
nym, gdzie wykładała języki niemiecki, francuski i łacinę.
Dzięki wrodzonej kulturze, zdobytej wiedzy i umiejętności jej przekazania zdobyła
szacunek współpracowników, studentów, a także mieszkańców miasta, bowiem poza
pracą zawodową była aktywna społecznie. Po przejściu na emeryturę jako Polka
uważała za swój obowiązek podjęcia się trudu odrodzenia świadomości narodowej
wśród społeczności polskiej w Borysławiu.
Od 1990 r. była członkiem Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
w Drohobyczu, które powstało jako pierwsze na Ziemi Drohobyckiej. Wkrótce powołała
do życia Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Zgoda w Borysławiu. W 1993 r.
założyła Polską Sobotnią Szkołę i przez następnych dziesięć lat była jej kierowniczką.
Zawdzięczając oddaniu pracy pani Marii wzrosło zainteresowanie językiem oj
czystym i kulturą Polski wśród mieszkańców miasta. Piętnastu absolwentów szkoły
dostało się na studia do Polski. Była bowiem nie tylko kierownikiem, ale wspaniałym
pedagogiem. Założyła zespół Jaskółki, z którym wyjeżdżała na występy gościnne do
Polski. Zespół występował również wielokrotnie podczas imprez organizowanych przez
Federację Organizacji Polskich na Ukrainie w różnych miejscowościach na Ukrainie.
Dzięki Jej zaangażowaniu i przewodnictwu został odnowiony pomnik Adama
Mickiewicza w Borysławiu.
Zniszczoną mogiłę ofiar KGB na polskim cmentarzu na Hukowej Górze odnowiono
i umieszczono tablicę pamiątkową również dzięki interwencji pani Dąbrowskiej.
Jako rzymokatoliczka dużo energii i czasu poświęciła pani Maria w celu odrodzenia
kościoła w Borysławiu. Na początku (w latach 90-tych XX w.) Msza św. sprawowana
była pod zadaszeniem na zburzonym przez władze komunistyczne cmentarzu polskim.
Z czasem powstała prowizoryczna kaplica dzięki Towarzystwu Zgoda i osobistemu
zaangażowaniu pani Dąbrowskiej. Był także wykonany piękny ołtarz, który niestety
spłonął w 2005 r. podczas pożaru.
Funkcje społeczne pani Maria pełniła do września 2004 r. Stan zdrowia nie pozwolił
Jej na dalszą działalność.
Jej wieloletnia aktywność w pracy społecznej, wierność i oddanie sprawom polskim
była przykładem dla nas wszystkich i pozostawiła trwały ślad w naszym społeczeństwie.
Pozostanie na długo w naszej wdzięcznej pamięci.
Członkowie PKOT Zgoda w Borysławiu
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie

