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Wybory prezydenckie na Ukrainie

P

ierwsza tura piątych od uzyskania niepodległości wyborów prezydenckich na Ukrainie
odbyła się 17 stycznia 2010. Według oficjalnych wyników podanych przez Centralną
Komisję Wyborczą po przeliczeniu 100% wszystkich głosów do drugiej tury przeszedł
Wiktor Janukowycz z poparciem 35,32% oraz Julia Tymoszenko z wynikiem 25,05%. Frek
wencja wyborcza wyniosła 66,76%. Ustępujący prezydent Wiktor Juszczenko w pierwszej
turze zebrał ledwie 5% głosów.
Obserwatorzy OBWE uznali wybory prezydenckie za zgodne ze standardami de
mokratycznymi i zwrócili uwagę na duży postęp, jaki się w tym zakresie dokonał. Opinię o
prawidłowym przebiegu głosowania potwierdzili też przedstawiciele ENEMO i Między
parlamentarnego Zgromadzenia WNP.
25 lutego w Radzie Najwyższej (parlamencie) Ukrainy odbyła się ceremonia zaprzy
siężenia Wiktora Janukowycza na czwartego szefa państwa. Po złożeniu przysięgi na
wierność narodowi Ukrainy i otrzymaniu symboli władzy Prezydent wygłosił przemówie
nie, w którym mówiąc o stosunkach międzynarodowych wskazał, że Ukraina, jako państwo
leżące między Wschodem i Zachodem, musi mieć równoprawne relacje ze wszystkimi part
nerami zagranicznymi. Odnosząc się do polityki bezpieczeństwa oświadczył, że Ukraina
pozostanie poza blokami militarnymi.
Mówiąc o Unii Europejskiej, Januko
wycz podkreślił, iż jego kraj potrzebuje tej
organizacji „w znaczeniu globalnym”.
Na uroczystość zaprzysiężenia Wiktora
Janukowycza do Kijowa przyjechało około
stu zagranicznych delegacji. Lech Kaczyński
był jednym z 11 prezydentów, a Radosław
Sikorski jednym z 15 ministrów spraw za
granicznych. Unię Europejską reprezento
wał przewodniczący Parlamentu Europej
skiego Jerzy Buzek oraz szefowa unijnej
dyplomacji Catherine Ashton.
Ceremonia zaprzysiężenia Wiktora Janukowycza
Według ekspertów, Janukowycz jest
na Prezydenta Ukrainy
raczej prorosyjski, ale popiera dalszą integ
rację Ukrainy z Unią Europejską. Swoją pierwszą podróż zagraniczną odbył do Brukseli.
Rząd powołała, zawarta 11 marca, koalicja prezydencka – Partia Regionów Ukrainy Janu
kowycza, Komunistyczna Partia Ukrainy i Blok przewodniczącego parlamentu Wołody
myra Łytwyna. Przyjęła nazwę Stabilność i Reformy.
Premierem został Mykoła Azarow, pierwszym wicepremierem – Andrij Klujew. Wice
premierem ds. organizacji Euro-2012 Borys Kolesnikow, kolejnym wicepremierem Serhij
Tihipko – zdobywca trzeciego miejsca w pierwszej turze wyborów prezydenckich.
Trudno przewidzieć, jaką drogę postępowania obierze obecny rząd względem obywa
teli – przedstawicieli mniejszości narodowych. Rada Narodowościowych Towarzystw na
Ukrainie zwróciła się do Wiktora Janukowycza z pismem, które publikujemy niżej.
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Президенту України
Януковичу В. Ф.
Шановний Вікторе Федоровичу!

За роки Незалежності в Україні прийнята низка офіційних документів, які повинні
сприяти збереженню та розвитку культур національних меншин – українців різного
національного походження, які становлять в Україні 22% від загального населення.
Ці документи: Конституція України, Закон «Про національні меншини України»,
Хартія мов національних меншин і регіональних мов, Декларація «Про національні
меншини в Україні» та ін. На жаль, при їх доброзичливості та позитивному ставленні,
вони залишаються суто декларативними, бо майже завжди не виконуються, або не роз
роблено механізму їхнього втілення у життя.
У країні діють також державні структури, які мають піклуватись і вирішувати
проблеми національних меншин. Це – Державний комітет у справах національностей і
релігій, відповідне Управління в адміністрації Президента України, Комітет Верховної
Ради з прав людини та національних меншин, відповідні Управління в Міністерстві
освіти та науки, Міністерстві культури і туризму, Міністерстві закордонних справ, Інсти
туті політичних та етнонаціональних досліджень тощо, відповідні відділи в областях.
На жаль, зазначені структури відірвані від реального впливу на практичну реалізацію
державних документів і вирішення конкретних проблем національниз меншин. Їхня
діяльність зводиться, головним чином, до поїздок та представництва, до проведення
численних нарад, конференцій, «круглих» столів, зустрічей, які імітують діяльність, але
не вирішують наших справ.
У нас нема жодних зауважень щодо ставлення до нас як громадян України, ми такі
ж, як і всі Українці, але гарантовані державою права на розвиток наших культур потре
бують конкретних дій і їхнього безумовного виконання.
Наші неодноразові звернення до найвищих державних установ зустрічались доб
розичливо, але залишались нереалізованими.
Нас турбує, що всі роки в бюджеті України немає окремого рядка про фінансування
розвитку національних меншин, що витікає з Закону «Про національні меншини Украї
ни», §16. Гроші розпорошуються по різних міністерствах і не завжди використовуються
за призначенням.
...Постійно підвищується оплата оренди приміщень національним товариствам,
хоча всі вони не є комерційними, не мають прибутків і існують виключно на добровільні
внески. Всі вони – культурологічні і потребують певних пільг.
Політично невірно і те, що культура національних меншин розділена між Міністерст
вом культури і туризму (культура етнічних українців) і між Державним комітетом у
справах національностей та релігій (культура національних меншин). Адже за Конститу
цією України – ми всі Український народ, та існує загальна культура України, куди
входить і культура національних меншин, тому й опікуватись нею повинно Міністерство
культури і туризму. Не треба нас відокремлювати від українців.
Потребує реорганізації і Державний комітет ц справах національностей і релігій
(незалежно від його керівництва), до речі, створений за нашої ініціативи. За 19 років
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свого існування ця структура, яка неодноразово змінювала свою назву, не довела до
реалізації жодного документу і практично не впливає на життя національних меншин.
Бюджет цієї організації (зарплата, оренда приміщення тощо) майже у 20 разів(!) переви
щує те, що вона виділяє на національні меншини (хартія, національні газети, заходи), де
асигнування не перевищує 3–3,5 млн гривень (тут не йде мова про кризисні роки). На
утримання Держкомнацрелігій витрачається більше 50 млн.
Державний комітет у справах національностей і релігій потребує реорганізації і
розподілу функцій по вже існуючих Державних структурах. Проблеми національних
меншин (юридичні, соціальні та ін.) бажано передати Міністерству юстиції, створивши
там відповідний департамент, як це вже було 10 років тому.
Це дозволить гроші на утримання Державного комітету у справах національностей
та релігій направляти безпосередньо на культуру національних меншин, а в його примі
щенні (вул. Володимирська, 9) створити Будинок національностей, що намагаються
безрезультатно зробити протягом 22 років – ще з часів Радянського Союзу.
Низка невирішених проблем національних меншин дуже велика, тому інші проблеми
ми викладемо конкретно кожній державній структурі окремо, як додаток до нашого
листа. Зазначені проблеми стосуються всіх національних меншин України. Існують
проблеми окремих етносів, які можливо вирішувати в іншому форматію
Також потребує координації багатьох організацій проблема виховання толерантності,
яка повинна підкріплюватись конкретними діями країни, а не лише підручниками та
закликами. Потрібна окрема програма, в якій ми готові взяти участь.
Просимо Вас, шановний Вікторе Федоровичу:
1. Взяти під особистий контроль проблеми національних меншин.
2. Провести зустріч з Радою національних товариств України, яка існує більше 20
років, і куди входять представники 35 національностей України.
3. Скликати нараду керівників всіх державних організацій, які опікують культуру
національних меншин України (в тому числі і облдержадміністрації).
4. Розробити Державну програму розвитку національних меншин на період 2010–
2015 років.
5. Провести спільне засідання Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з за
значеної проблеми.
6. Взяти участь у Конгресі національностей України.
Наша Рада, яка протягом 20 років опікується проблемами національних меншин і
має певний досвід, готова взяти участь у вирішенні проблем, визначених у цьому
зверненні.
До листа додаються:
1. Пропозиції державним установам щодо зазначеної проблеми.
2. Довідка про діяльність Ради національних товариств України.
З повагою
Президент Ради Національних товариств України,
Президент Єврейської ради України

Левітас І. М.
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Do Prezydenta Ukrainy
Pana Wiktora Janukowycza
Szanowny Panie Prezydencie!

W okresie niepodległości na Ukrainie przyjęto szereg oficjalnych dokumentów, które po
winne sprzyjać ochronie i rozwojowi kultury mniejszości narodowych – Ukraińców o różnym
pochodzeniu narodowościowym, którzy stanowią na Ukrainie 22% ogólnej ludności.
Dokumentami tymi są: Konstytucja Ukrainy, prawo „O mniejszościach narodowych na
Ukrainie”, Karta przywilejów języków mniejszości narodowych oraz języków regionalnych,
Deklaracja „O Mniejszościach Narodowych na Ukrainie” i inne. Niestety, pomimo ich życzli
wego i pozytywnego ustosunkowania, dokumenty te pozostają wyłącznie deklaratywnymi,
ponieważ prawie nigdy nie są wykonywane lub nie opracowano mechanizmu wdrążenia ich w
życie.
W kraju działają również struktury państwowe, które powinne dbać i decydować o prob
lemach mniejszości narodowych. Są nimi: Państwowy Komitet d/s Narodowościowych i
Religijnych, odpowiedni zarząd w administracji Prezydenta Ukrainy, Komitet Rady Najwyższej
dotyczące praw człowieka i mniejszości narodowych, odpowiednie zarządy w Ministerstwie
Oświaty i Nauki, Ministerstwie Kultury i Turyzmu, Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
Instytucie Politycznych i Etnicznonarodowościowych Badań i inne oddziały w okręgach.
Niestety, wskazane struktury nie mają realnego wpływu na praktyczną realizację doku
mentów państwowych i rozstrzygania konkretnych problemów mniejszości narodowych. Ich
działalność sprowadza się głównie do przeprowadzenia licznych narad, konferencji, „okrągłych
stołów”, spotkań, które są imitacją działalności, ale nie decydują o naszych sprawach.
Nie mamy żadnych zastrzeżeń co do stosunków do nas jako obywateli Ukrainy, jesteśmy
traktowani jak wszyscy Ukraińcy, ale zagwarantowane państwem prawa do rozwoju naszych
kultur potrzebują konkretnych działań i ich bezwarunkowego wykonania.
Nasze niejednokrotne apele do najwyższych instytucji państwowych były przyjmowane
życzliwie, ale nie zostały zrealizowane.
Niepokoi nas to, że za cały ten okres w budżecie Ukrainy nie ma osobnej pozycji o finan
sowaniu rozwoju mniejszości narodowych, który wypływa z prawa „O Mniejszościach Naro
dowych Ukrainy” § 16. Pieniądze są rozpraszane po różnych ministerstwach i nie zawsze są
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
...Stale wzrasta opłata za arendę pomieszczeń zajmowanych przez towarzystwa mniejszości
narodowych, chociaż nie są one towarzystwami komercyjnymi. Nie mają dochodów i utrzymują
się wyłącznie z dobrowolnych składek. Są one kulturotwórcze i należą im się pewne przywileje.
Z politycznego punktu widzenia nie ma racji fakt, że kultura mniejszości narodowych jest
podzielona pomiędzy Ministerstwem Kultury i Turyzmu (kultura etnicznych Ukraińców) i
Państwowym Komitetem d/s Narodowości i Religii (kultura mniejszości narodowych). Prze
cież zgodnie z Konstytucją Ukrainy – wszyscy jesteśmy narodem ukraińskim i istnieje wspólna
kultura Ukrainy, do której należy również kultura mniejszości narodowych, dlatego powinno
się nią opiekować Ministerstwo Kultury i Turyzmu. Nie trzeba nas oddzielać od Ukraińców.
Potrzebuje reorganizacji również Komitet Państwowy d/s Narodowości i Religii (nieza
leżnie od kierownictwa), został on utworzony z naszej inicjatywy. W przeciągu 19 lat swego
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istnienia struktura ta, która niejednokrotnie zmieniała nazwę, nie doprowadziła do realizacji
żadnego dokumentu i praktycznie nie wpływa na życie mniejszości narodowych. Budżet tej
organizacji (opłaty, wynajem pomieszczeń i in.) prawie 20-krotnie (!) przewyższa to, co
wydziela ono mniejszościom narodowym (karta przywilejów, gazety w języku narodowym,
środki), gdzie asygnowania nie przewyższają 3–3,5 mln grywien (nie mówimy tu o latach kry
zysu). Na utrzymanie Państwowego Komitetu d/s Narodowości i Religii traci się ponad 50 mln.
Państwowy Komitet d/s Narodowości i Religii wymaga reorganizacji i podziału funkcji
pomiędzy już istniejące struktury państwowe. Problemy mniejszości narodowych (prawne,
socjalne i in.) należałoby przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości, utworzywszy tam od
powiedni departament, jak to już było 10 lat temu.
Pozwoli to pieniądze na utrzymanie Państwowego Komitetu d/s Narodowości i Religii
skierować bezpośrednio na kulturę mniejszości narodowych, a w jego pomieszczeniu (ul.Wo
łodymyrska 9) otworzyć Dom Narodowości, co bez rezultatu chciano uczynić w przeciągu 22
lat – jeszcze od czasów Związku Radzieckiego.
Szereg nierozwiązanych problemów mniejszości narodowych jest bardzo obszerny, więc
inne problemy przedstawiamy konkretnie każdej strukturze państwowej osobno, jako uyupeł
nienie do naszego listu. Określone problemy dotyczą wszystkich mniejszości narodowych
Ukrainy. Są problemy innych grup etnicznych, które można rozwiązywać innym sposobem.
Wymaga również koordynacji wielu organizacji problem wychowania tolerancji, który
powinien być podtrzymywany przez konkretną działalność kraju, a nie tylko przy pomocy
podręczników i apeli. Potrzebny jest odrębny program, w którym gotowi jesteśmy wziąć
udział.
Szanowny Panie Prezydencie, prosimy Pana:
1. Osobiście zająć się kontrolą problemów mniejszości narodowych.
2. Przeprowadzić spotkanie z Radą Towarzystw Narodowościowych na Ukrainie, która
istnieje już ponad 20 lat i do której należą przedstawiciele 35 narodowości na Ukrainie.
3. Zwołać naradę kierowników wszystkich organizacji państwowych, które opiekują się
kulturą mniejszości narodowych na Ukrainie (w tym okręgowej administracji państwo
wej).
4. Opracować państwowy program rozwoju mniejszości narodowych na lata 2010–2015.
5. Przeprowadzić wspólne posiedzenie Rady Najwyższej i Gabinetu Ministrów Ukrainy
odnośnie tych problemów.
6. Wziąć udział w kongresie narodowości na Ukrainie.
Nasza Rada, która w przeciągu 20 lat zajmuje się problemami mniejszości narodowych i
ma już pewne doświadczenie, gotowa jest wziąć udział w rozwiązaniu problemów, określonych
w tym orędziu.
Do listu dołączamy:
1. Propozycje dla państwowych instytucji odnośnie wymienionych problemów.
2. Zaświadczenie o działalności Rady Narodowościowych Towarzystw na Ukrainie.
Z wyrazami szacunku
Prezydent Rady Narodowościowych
Towarzystw na Ukrainie
Prezydent Żydowskiej Rady Ukrainy

Lewitas I. M.
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I tak przechodzą pokolenia –
Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi,
z której zostali wzięci.
„Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”.
To co było kształtne w bezkształtne.
To co było żywe – oto teraz martwe.
To co było piękne – oto teraz brzydota spustoszenia.
A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczelne trwa!
Tryptyk Rzymski
Jan Paweł II
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Polska: To imię nas wszystkich określa
To imię nas wszystkich zobowiązuje
To imię nas wszystkich kosztuje.
Jan Paweł II
To był sobotni poranek, wigilia święta Miłosierdzia Bożego. Każdy z nas był
zajęty swoimi sprawami. W pewnej chwili świat jakby się zawalił. Radio, telewiz
ja przerwały swoje zwykłe audycje – zabrzmiała niewiarygodna wiadomość – w
katastrofie lotniczej zginęli wszyscy pasażerowie samolotu TU-154M, przezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką, przedstawiciele Parla
mentu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej, przedstawiciele Rządu i Instytucji Państwowych, przedsta
wiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Kościołów i
Wyznań Religijnych, pracownicy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej, funkcjonariusze Ochrony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele
Rodzin Katyńskich i innych Stowarzyszeń oraz załoga samolotu. Razem 96 osób.
Szok, ból i żal. Niewyobrażalna strata dla całego polskiego społeczeństwa.
Wydarzenie bez precedensu, którego zrozumienie leży poza granicami ludzkiego
umysłu.
Ci, którzy w naszym imieniu mieli składać hołd wymordowanym polskim
elitom, sami zginęli w katyńskim lesie.
Dopiero w takiej chwili zaczynamy rozumieć, że życie jest darem. Ten, co je
stworzył, zabrał je przedstawicielom kwiatu narodu polskiego w godzinie sobie
jedynie wiadomej i z racji dla nas niepojętych.
Niezwykle trudno zrozumieć jest wszystkim to tragiczne wydarzenie. Stojąc
wobec niespodziewanej śmierci, usiłujemy pojąć ten dramat i wytłumaczyć go
sobie.
Wielu z nich, którzy dzisiaj są już tam, gdzie czas nie istnieje, swą siłę i ener
gię oddawało służbie Ojczyzny. Ale pamiętali także o nas, Polakach mieszkających
poza granicami Ojczyzny. I była to nie tylko pamięć, a pomoc doraźna i wszech
stronna.
W takiej chwili trudno znaleźć słowa, by wyrazić to, co odczuwamy. Pozostała
modlitwa i zaduma.
W tym wielkim bólu łączymy się z całą Polską,
z pogrążonymi w żałobie ludźmi na całym świecie,
a szczególnie z Rodzinami i Bliskimi Ofiar.
W bólu, którego nie da się ukoić żadnymi słowami.
W tych strasznych chwilach chcemy być razem.
To niewyobrażalna strata dla naszego kraju, dla każdego z nas.
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OSOBY, KTÓRE ZGINĘŁY W KATASTROFIE
POD SMOLEŃSKIEM
10 kwietnia 2010 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
LECH KACZYŃSKI
Małżonka prezydenta MARIA KACZYŃSKA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie
RYSZARD KACZOROWSKI
Przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej
Wicemarszałkowie Sejmu Krzysztof Putra, Jerzy Szmajdziński,
Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek
Posłowie na Sejm Leszek Deptuła (PSL), Grzegorz Dolniak (PO), Grażyna Gęsicka
(PiS), Przemysław Gosiewski (PiS), Sebastian Karpiniuk (PO),
Izabela Jaruga-Nowacka (Lewica), Zbigniew Wassermann (PiS), Aleksandra
Natalli-Świat (PiS), Arkadiusz Rybicki (PO), Jolanta Szymanek-Deresz (KP Lewica),
Wiesław Woda (PSL), Edward Wojtas (PSL)
Senatorowie Janina Fetlińska (PiS), Stanisław Zając (PiS)
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Władysław Stasiak – Szef Kancelarii Prezydenta, Paweł Wypych – Sekretarz Stanu,
Mariusz Handzlik – Podsekretarz Stanu
Przedstawiciele Rządu i Instytucji Państwowych
Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich; Sławomir Skrzypek, Prezes
Narodowego Banku Polskiego; Aleksander Szczygło, Szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego; Stanisław Jerzy Komorowski, Wiceminister Obrony Narodowej; Andrzej
Kremer, Wiceminister Spraw Zagranicznych; Tomasz Merta, Wiceminister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego; Andrzej Przewoźnik, Sekretarz Generalny Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa; Stanisław Mikke, Wiceprzewodniczący Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa; Janusz Kurtyka, Prezes Instytutu Pamięci Naradowej;
Janusz Krupski, Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
Mariusz Kazana, Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ
Przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
gen. Franciszek Gągor, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
gen. broni Bronisław Kwiatkowski, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych,
gen. broni pil. Andrzej Błasik, Dowódca Sił Powietrznych, gen. dyw. Tadeusz Buk,
Dowódca Wojsk Lądowych, gen. dyw. Włodzimierz Potasiński, Dowódca Wojsk
Specjalnych, Wiceadmirał Andrzej Karweta, Dowódca Marynarki Wojennej, gen. bryg.
Kazimierz Gilarski, Dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. w st. spocz. Stanisław
Nałęcz-Komornicki, Kanclerz Orderu Wojennego Virtutti Militari, płk. rez. Zbigniew
Dębski, Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari
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Przedstawiciele Kościołów i Wyznań Religijnych
ks. bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego, bp. gen. bryg.
dr Mirosław Miron Chodakowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego,
ks. płk. Adam Pilch, Zastępca Biskupa Ewangelickiego Duszpasterstwa Polowego,
ks. ppłk. Jan Osiński, reprezentant Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
Pracownicy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ks. Prałat Roman Indrzejczyk, Kapelan Prezydenta, Barbara Mamińska, Dyrektor
Biura Kadr i Odznaczeń, Izabela Tomaszewska, Dyrektor Zespołu Protokolarnego,
Katarzyna Doraczyńska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii,
Dariusz Jankowski, aspirant w zespole obsługi organizacyjnej Wojciech Lubiński,
lekarz Prezydenta
Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu
ppłk. Jarosław Florczak, kpt. Dariusz Michałowski, por. Paweł Janeczek, ppor. Piotr
Nosek, st. chor. Artur Francuz, chor. Jacek Surówka, chor. Paweł Krajewski, chor.
Marek Uleryk, mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek
Przedstawiciele Rodzin Katyńskich, innych Stowarzyszeń oraz pozostałych Ofiar
Czesław Cywiński, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Edward Duchnowski,
Sekretarz Generalny Związku Sybiraków, ks. Prałat Bronisław Gostomski, ks. Józef
Joniec, Prezes Stowarzyszenia „Parafiada”, ks. Zdzisław Król, Kapelan Warszawskiej
Rodziny Katyńskiej 1987–2007, ks. Andrzej Kwaśnik, Kapelan Federacji Rodzin
Katyńskich, Stefan Melak, Prezes Komitetu Katyńskiego, Andrzej Sariusz-Skąpski,
Prezes Federacji Rodzin Katyńskich, ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, rektor
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Anna Walentynowicz, legendarna
działaczka „Solidarności”, Piotr Nurowski, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Joanna Agatka-Indecka, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Maciej Płażyński,
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Lutoborski, Aleksander
Fedorowicz, tłumacz języka rosyjskiego, Zenona Mamontowicz-Łojek, Prezes
Polskiej Fundacji Katyńskiej, Bronisława Orawiec-Löffier, Katarzyna Piskorska,
Wojciech Seweryn, Leszek Solski, Fundacja „Golgota Wschodu”, Teresa
Walewska-Przyjałkowska, Gabriela Zych, Ewa Bąkowska wnuczka gen. bryg.
Mieczysława Smorawińskiego, Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski,
Janina Natusiewicz-Mirer, Janusz Zakrzeński
Członkowie załogi samolotu specjalnego TU-154M
kpt. pil. Arkadiusz Protasiuk , mjr. pil. Robert Karol Grzywna, por. Artur Ziętek,
chor. Andrzej Michalak, Natalia Januszko, Justyna Moniuszko, Barbara Maciejczyk
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Przemówienie na grobach Ofiar Zbrodni Katyńskiej było dla Prezydenta Lecha Kaczyń
skiego niezwykle ważne. 3 kwietnia, na bazie kolejnej wersji założeń i tez, przygotowano
list do Rodzin Katyńskich (omyłkowo uznany przez część prasy za ostateczną wersję
przemówienia). List ten – po wydrukowaniu w kilkuset egzemplarzach – został przeka
zany 6 kwietnia organizatorom wyjazdu Rodzin Katyńskich na uroczystości rocznicowe.
Ostatni tydzień przed wylotem do Smoleńska to czas intensywnego namysłu Prezy
denta nad końcową wersją przemówienia. Tekst ostatniej wersji rozwiniętych tez Prezy
dent zabrał w piątek, 9 kwietnia, do Belwederu, gdzie przygotowywał się do wygłoszenia
swego przesłania.
Jak wiadomo, Prezydent Lech Kaczyński nie czytał swoich najważniejszych wystąpień.
Wolał „mówić z głowy”. Pozwalało Mu to do końca doprecyzowywać, doskonalić swe
przesłanie. Czasami – oznaczało to zmianę stylu, pominięcie jakiegoś wątku, słowa czy
metafory. Tak było 1 września 2009 r. na Westerplatte, tak byłoby 10 kwietnia 2010 r. Tra
giczna katastrofa spowodowała, że tam, w Katyńskim Lesie, Jego słowa nie zabrzmiały.

Przemówienie przygotowywane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
na uroczystości 10 kwietnia 2010 roku
1. To było 70 lat temu. Zabijano ich – wcześniej skrępowanych – strzałem w tył głowy.
Tak, by krwi było mało. Później – ciągle z orłami na guzikach mundurów – kładziono w
głębokich dołach. Tu, w Katyniu takich śmierci było cztery tysiące czterysta. W Katyniu, Char
kowie, Twerze, w Kijowie, Chersoniu oraz w Mińsku – razem 21.768.
Zamordowani to obywatele Polski, ludzie różnych wyznań i różnych zawodów; wojs
kowi, policjanci i cywile. Są wśród nich generałowie i zwykli policjanci, profesorowie i wiejscy
nauczyciele. Są wojskowi kapelani różnych wyznań: kapłani katoliccy, naczelny rabin WP,
naczelny kapelan greckokatolicki i naczelny kapelan prawosławny.
Wszystkie te zbrodnie – popełnione w kilku miejscach – nazywamy symbolicznie
Zbrodnią Katyńską. Łączy je obywatelstwo ofiar i ta sama decyzja tych samych sprawców.
2. Zbrodni dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego:
Biura Politycznego WKP(b). Decyzja zapada 5 marca 1940, na wniosek Ławrentija Berii:
rozstrzelać! W uzasadnieniu wniosku czytamy: to „zatwardziali, nie rokujący poprawy wro
gowie władzy sowieckiej”.
3. Tych ludzi zgładzono bez procesów i wyroków. Zostali zamordowani z pogwałceniem
praw i konwencji cywilizowanego świata.
Czym jest śmierć dziesiątków tysięcy osób – obywateli Rzeczpospolitej – bez sądu? Jeśli
to nie jest ludobójstwo, to co nim jest?
4. Pytamy, nie przestajemy pytać: dlaczego? Historycy wskazują zbrodnicze mechanizmy
komunistycznego totalitaryzmu. Część jego ofiar leży tuż obok, również w katyńskim lesie. To
tysiące Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, ludzi innych narodów.
Źródłem zbrodni jest jednak także pakt Ribbentrop-Mołotow prowadzący do czwartego
rozbioru Polski. Są nim imperialne, szowinistyczne zamiary Stalina. Zbrodnia Katyńska jest –
pisał o tym wyłączony w ostatniej chwili z transportu śmierci prof. Stanisław Swianiewicz –
częścią „akcji (...) oczyszczenia przedpoli potrzebnych dla dalszej ekspansji imperializmu so
wieckiego”.
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Jest kluczowym elementem planu zniszczenia wolnej Polski: państwa stojącego – od roku
1920 – na drodze podboju Europy przez komunistyczne imperium.
To dlatego NKWD próbuje pozyskać jeńców: niech poprą plany podboju. Oficerowie z
Kozielska i Starobielska wybierają jednak honor, są wierni Ojczyźnie.
Dlatego Stalin i jego Biuro Polityczne, mszcząc się na niepokonanych, decydują: rozst
rzelać ich. Grobami są doły śmierci w Katyniu, pod Charkowem, w Miednoje. Te doły śmierci
mają być także grobem Polski, niepodległej Rzeczypospolitej.
5. W czerwcu roku 1941 Niemcy uderzają na ZSRR: sojusznicy z sierpnia 1939 stają się
śmiertelnymi wrogami. ZSRR zostaje członkiem koalicji antyhitlerowskiej. Rząd w Moskwie
przywraca – na mocy układu z 30 lipca 1941 – stosunki z Polską. Stalin zasiada u boku Roose
velta i Churchilla w wielkiej trójce.
Miliony żołnierzy Armii Czerwonej – Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Or
mian i Azerów, mieszkańców Azji Środkowej – oddają życie w walce z Niemcami Hitlera. W tej
samej walce giną też Amerykanie, Brytyjczycy, Polacy, żołnierze innych narodów.
Przypomnijmy: to my, Polacy, jako pierwsi zbrojnie przeciwstawiliśmy się armii Hitlera.
To my walczyliśmy z nazistowskimi Niemcami od początku do końca wojny. Pod jej koniec
nasi żołnierze tworzą czwartą co do liczebności armię antyhitlerowskiej koalicji.
Polacy walczą i giną na wszystkich frontach: na Westerplatte i pod Kockiem, w bitwie o
Anglię i pod Monte Cassino, pod Lenino i w Berlinie, w partyzantce i w Powstaniu Warszaws
kim. Są wśród nich bracia i dzieci ofiar Katynia.
W bombowcu Polskich Sił Zbrojnych nad III Rzeszą ginie 26 letni Aleksander Fedorońko
najstarszy z synów zamordowanego w Katyniu Szymona Fedorońki – naczelnego kapelana
wyznania prawosławnego Wojska Polskiego. Najmłodszy syn, 22 letni Orest poległ w szere
gach Armii Krajowej – w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego. Jego 24-letni brat Wia
czesław walczący w Zgrupowaniu AK „Gurt” ginie 17 dni później.
W maju 1945 roku III Rzesza przegrywa wojnę. Nazistowski totalitaryzm upada. Niedługo
obchodzić będziemy 65 rocznicę tego wydarzenia.
Dla naszego narodu było to jednak zwycięstwo gorzkie, niepełne. Trafiamy w strefę
wpływów Stalina i totalitarnego komunizmu. Po roku 1945 Polska istnieje, ale bez niepod
ległości. Z narzuconym ustrojem. Próbuje się też zafałszować naszą pamięć o polskiej historii
i polskiej tożsamości.
6. Ważną częścią tej próby fałszerstwa było kłamstwo katyńskie. Historycy nazywają je
wręcz kłamstwem założycielskim PRL. Obowiązuje od roku 1943. To w związku z nim Stalin
zrywa stosunki z polskim rządem.
Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej
żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych.
Po stronie kłamstwa stoi potęga totalitarnego imperium, stoi aparat władzy polskich ko
munistów. Ludzie mówiący prawdę o Katyniu płacą za to wysoką cenę. Także uczniowie. W
roku 1949 za wykrzyczaną na lekcji prawdę o Katyniu dwudziestoletni uczeń z Chełma Józef
Bałka wyrokiem wojskowego sądu trafia na trzy lata do więzienia.
Czyżby – przypomnę słowa poety – świadkiem miały pozostać „guziki nieugięte” znaj
dowane tu, na katyńskich mogiłach?
Są jednak także „nieugięci ludzie” i – po czterech dekadach – totalitarny Goliat zostaje
pokonany. Prawda – ta ostateczna broń przeciw przemocy – zwycięża. Tak jak kłamstwo katyń
skie było fundamentem PRL, tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczypospolitej.
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To wielka zasługa Rodzin Katyńskich. Ich walki o pamięć o swoich bliskich, a więc także –
o pamięć i tożsamość Polski. Zasługa młodzieży. Uczniów takich jak Józef Bałka. Zasługa tych
nauczycieli, którzy – mimo zakazów – mówili dzieciom prawdę. Zasługa księży, w tym księdza
prałata Zdzisława Peszkowskiego i zamordowanego w styczniu roku 1989 księdza Stefana
Niedzielaka – inicjatora wzniesienia krzyża katyńskiego na cmentarzu powązkowskim. Zasługa
drukarzy nielegalnych wydawnictw. Zasługa wielu niezależnych inicjatyw i „Solidarności”.
Milionów rodziców opowiadających swoim dzieciom prawdziwą historię Polski.
Jak trafnie powiedział tu przed kilkoma dniami premier Rzeczpospolitej, Polacy stają się
wielką Rodziną Katyńską.
Wszystkim członkom tej wspólnoty, w szczególności krewnym i bliskim ofiar, składam
najgłębsze podziękowanie. Zwycięstwo w bitwie z kłamstwem to Wasza wielka zasługa! Dob
rze zasłużyliście się Ojczyźnie!!
Wielkie zasługi w walce z kłamstwem katyńskim mają także Rosjanie: działacze
Memoriału, ci prawnicy, historycy i funkcjonariusze rosyjskiego państwa, którzy odważnie
ujawniali tę zbrodnię Stalina.
7. Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie
dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami.
Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody.
Przynosi nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam prawdy. Racje nie są rozłożone równo, rację
mają Ci, którzy walczą o wolność.
My, chrześcijanie, wiemy o tym dobrze: prawda, nawet najboleśniejsza, wyzwala. Łączy.
Przynosi sprawiedliwość. Pokazuje drogę do pojednania.
Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie zagoić i zabliźnić.
Jesteśmy na tej drodze. Mimo różnych wahań i tendencji, prawdy o Zbrodni Katyńskiej
jest dziś więcej niż ćwierć wieku temu. Doceniamy działania Rosji i Rosjan służące tej praw
dzie, w tym środową wizytę premiera Rosji w lesie katyńskim, na grobach pomordowanych.
Jednak prawda potrzebuje nie tylko słów, ale i konkretów. Trzeba ujawnienia wszystkich
dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej. Okoliczności tej zbrodni muszą zostać do końca
zbadane i wyjaśnione. Trzeba tu, w Katyniu, rozmowy młodzieży: polskiej i rosyjskiej, ukraiń
skiej i białoruskiej. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by kłamstwo
katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej.
Drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie
cofając. Ta droga do pojednania wymaga jednak czytelnych znaków. Na tej drodze trzeba part
nerstwa, dialogu równych z równymi, a nie imperialnych tęsknot. Trzeba myślenia o wspól
nych wartościach: o demokracji, wolności, pluralizmie, a nie – o strefach wpływów.
8. Tragedia Katynia i walka z kłamstwem katyńskim to doświadczenie ważne dla kolej
nych pokoleń Polaków. To część naszej historii. Naszej pamięci i naszej tożsamości. To jednak
także część historii całej Europy, świata. To przesłanie dotyczące każdego człowieka i wszyst
kich narodów. Dotyczące i przeszłości, i przyszłości ludzkiej cywilizacji.
Zbrodnia Katyńska już zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia
ludzi i narodów. O sile kłamstwa. Będzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i narody
potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę.
Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym: pomódlmy się nad ich grobami.
Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!!
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N

apisać o prezydencie Lechu Kaczyń
skim? Teraz, kilkanaście godzin po
tragedii w Smoleńsku? Cóż w takiej chwili
można powiedzieć o człowieku, którego
znało się przelotnie? Jak ocenić polityka,
którego zazwyczaj się odrzucało? Stosow
nie do okoliczności, a zarazem nie popadając
w fałsz?
...Był jakiś – czyli nie był nijaki. Nie
dawał się urabiać specom od politycznego
marketingu, nie był produktem plastycznie
ulepionym wedle wskazań słupków sonda
żowych. Żadnego teflonu, pełny autentyzm,
emocje na wierzchu.
Nigdy nie ukrywał, że to brat Jarosław
dzierży palmę politycznego pierwszeństwa.
Otwartym tekstem mówił w wywiadach, że
obie jego prezydentury (najpierw warszaw
ską, potem polską) wymyślał brat. I, co
wszyscy pamiętamy, meldował mu wyko
nanie zadania w noc wyborczą!
Uparcie demonstrował przywiązanie
do idei wyniesionych z domu. Tej przed
wojennej, pepeesowskiej i wojennej, akow
skiej. Sprawiał wrażenie człowieka zapa
trzonego w przeszłość, wypełnionego du
chami, czy raczej demonami, przeklętej
polskiej historii. Drażliwego na jej punkcie
niezmiernie, czerpiącego z niej rozliczne
pretensje wobec potężniejszych sąsiadów.
Chyba nie kalkulował. Gdy Rosjanie
ruszyli na Gruzję, natychmiast poleciał do

Tbilisi z polityczną odsieczą. Nie zważając
na to, że świat klarował dopiero swe
stanowisko, ani na to, że eskapada osobiście
dla niego mogła skończyć się tragicznie.
Choć z metryki to nie wynikało, polski
prezydent był w istocie gościem, który przy
szedł z dawnej, zamierzchłej epoki. Staro
świeckim, wiecznie zadziwionym współ
czesną obyczajowością, pogubionym poś
ród form współczesności, których nie rozu
miał i nie chciał zrozumieć. Gdy świat jakoś
szedł do przodu, ale po omacku, ze świado
mością wielkiej niewiadomej, on wolał
pozostać w bezpiecznym świecie znanych
mu figur politycznych i tożsamościowych.
Jak to wszystko się zaczęło? Sięgam do
wspomnień Bogdana Borusewicza, który w
Gdańsku drugiej połowy lat 70. wciągnął
późniejszego prezydenta do działalności w
Wolnych Związkach Zawodowych.
„Lech Kaczyński był jedną z ważnych
osób, które formowały tę grupę robotniczą
intelektualnie. A poznaliśmy się latem 1977
roku. Gwiazdowie pozyskali Różę JancęBrzozowską i jej męża Janusza Brzozow
skiego, którzy mieszkali w Sopocie na Mic
kiewicza. Okazało się, że znali młodego pra
cownika naukowego Uniwersytetu Gdań
skiego. Mieszkał nieopodal. Mnie najbar
dziej zainteresowało to, że ten ich znajomy
specjalizuje się w prawie pracy. Spotkaliśmy
się. Był wcześniej zaangażowany w dzia
łalność opozycyjną w Warszawie, zbierał
pieniądze dla represjonowanych, jego brat
Jarosław współpracował z Biurem Inter
wencji KOR. No i Lech zaczął współdziałać
ze mną. Odwiedzał represjonowanych,
udzielał porad prawnych, wręczał pieniądze.
Ale co najważniejsze – zgodził się mi pomóc
w prowadzeniu spotkań szkoleniowych. Z
czasem przejął cały ciężar prowadzenia
grup samokształceniowych”.
A potem było doradzanie wielkiej So
lidarności, „internat” w stanie wojennym,
trwanie przy Wałęsie przez trudne lata 80.
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rozmowy przy Okrągłym Stole, kierowanie
Solidarnością na początku lat 90., prezeso
wanie w NIK. A dalej, po kilkuletniej przer
wie Ministerstwo Sprawiedliwości u Buz
ka, prezydentura w Warszawie, wreszcie
triumf wyborczy w 2005 r. I brutalnie przer
wana kadencja w Pałacu przy Krakowskim
Przedmieściu.
Prezydenturę niedokończoną inaczej
będziemy oceniać, niż gdyby miała się ona
tak po prostu domknąć kolejną elekcją.
Tragizm tej prezydentury przesłoni wszel
kie błędy i niezręczności prezydenta spra
wiając, że popadną one rychło w zapomnie
nie. Tak jak mało kto już pamięta, że gen.
Sikorski również trochę błędów politycz
nych narobił, a i małostkowością zdarzało
mu się grzeszyć.
Lech Kaczyński w panteonie bohate
rów, których dopadło polskie fatum, gdzieś
pomiędzy gen. Sikorskim a oficerami za
mordowanymi w Katyniu? Pamiętajmy, że
mity narodowe nie rodzą się na gruncie lo
gicznej analizy. Wyrastają z pięknych złu
dzeń, romantycznych wyobrażeń, wielkich
uniesień. A polska historia, która nieopodal
smoleńskiego lotniska kolejny raz wymie
rzyła nam bolesnego kopniaka, wyjątkowo
sprzyja powstawaniu mitów. Chyba nie
warto z nimi walczyć za pomocą szkiełka i
oka. One służą czemuś ważnemu.
Z tej perspektywy droga Lecha Kaczyń
skiego – od młodego inteligenta edukują
cego robotników gdzieś w ciasnej klitce ob
skurnego gdańskiego mrówkowca do przy
wódcy niepodległej Polski, który tragicznym
zrządzeniem osuwa się w katyńską mogiłę –
staje się kolejną odsłoną polskiego losu.
Rafał Kalukin

S

potkali się w Sopocie. Maria Helena
Mackiewicz studiowała tu transport
morski.
- Pokochałam to miasto, od kiedy zoba
czyłam je jeszcze na rok przed maturą –

wspominała Pierwsza Dama w wywiadzie
udzielonym reporterom Dużego Formatu
latem 2008 r. – Studiowało się wspaniale.
Chodziłyśmy z koleżankami na kawę do
Złotego Ula przy Monte Cassino, do klubów
studenckich – Medyka i Kwadratu we Wrze
szczu, spaserowałyśmy po plaży, opalałyś
my się. W 1976 r. poznałam Leszka.
Ślub wzięli w kwietniu 1978 r. W tym
samym roku pierwsze zderzenie z polityką.
- Leszek był zaangażowany w Biuro In
terwencyjne KOR. Zatrzymali nas do rewizji
na Dworcu Centralnym. On, prawnik prze
cież, prosi o nakaz. Nie mieli. Musieli zosta
wić nas w spokoju. Ale w Sopocie czekali
inni, dwóch mundurowych. Skierowali nas
na posterunek milicji, przejrzeli bagaże i
moją torebkę. Niczego nie zrobili, ale tak
strasznie się wtedy bałam... W tamtych la
tach ludzie bali się milicji nawet wtedy, gdy
nic nie robili. A potem przyszedł rok 1980 i
strajk, i ta wielka zmiana. A u nas narodziny
córki. W sierpniu Marta miała dwa miesiące.
Leszek w stoczni, ja z maleństwem sama,
nadsłuchiwałam wiadomości. Nie było ko
mórek, czasami jacyś dziennikarze dociera
li, ktoś kiedyś przyszedł wziąć dla Leszka
koszulę na zmianę... Potem też nie było
łatwo. Kolejne strajki, wydarzenia bydgos
kie, stan wojenny. 13 grudnia zabrali Leszka
dwie minuty po północy.
Dalsze życie Marii Kaczyńskiej to his
toria typowej żony polskiego profesora:
przyjaciółki, sekretarki, pocieszycielki i
organizatorki.
- Przy okazji różnych stanowisk męża
mieszkaliśmy a to w wynajętych pokojach w
Warszawie, a to w hotelu rządowym przy
Klonowej, ale moim domem zawsze był So
pot. Nawet wtedy, gdy mąż był prezesem
NIK-u, jeszcze się trzymałam morza. Do
piero gdy objął Ministerstwo Sprawied
liwości w rządzie Buzka, zamieszkaliśmy w
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stolicy. W Sopocie została córka. A mnie
przyszło zostać prezydentową – najpierw
Warszawy, a potem Polski.
W tej drugiej roli Maria Kaczyńska
starała się nie wychodzić poza ramy typowe
dla pierwszych dam. Oficjalne uroczystości,
słuszne patronaty, akcje charytatywne. Po
ważniejsze kontrowersje pojawiły się wo
kół jej osoby tylko raz – gdy na spotkaniu z
działaczami kobiecymi w 2007 r. podpisała
się pod apelem przeciwko zmianom w us
tawie antyaborcyjnej. Ojciec Tadeusz Ry
dzyk określił to spotkanie „sabatem cza
rownic” i „szambem”. Oburzony Lech Ka
czyński zapowiedział zerwanie ciepłych
dotąd stosunków z redemptorystą, o ile ten
nie przeprosi żony. Przeprosin nie było.
Maria Helena Mackiewicz, po mężu
Kaczyńska, urodziła się na Wileńszczyźnie.
Po wojnie, gdy rodzinny Machów przypadł
Sowietom, rodzice repatriowali się do Byd
goszczy – taki był początek tułaczki.
- Człuchów i Złotów na Pomorzu, dalej

Uroczysta Msza św. w Katedrze Lwowskiej
pw. WNMP z okazji Dnia Dziecka

R

yszard Kaczorowski urodził się 26
listopada 1919 r. w Białymstoku. Po
chodził ze szlacheckiego rodu herbu Jelita.
Rodzice, Wacław i Jadwiga, wychowali go
w duchu miłości do ojczyzny.

górska Rabka – wspominała Pierwsza Da
ma. – Dopiero to ostatnie miasteczko oka
zało się przystanią na dłużej. Rodzice wyre
montowali opuszczone mieszkanie, skoń
czyłam tam szkołę podstawową i liceum.
Koleżanki mówiły na Marysię „Musz
ka”. Dobrze zapamiętały jej mamę – ener
giczną wychowawczynię dzieci z sanato
rium. Tata prawie się nie pokazywał.
- Był w partyzantce AK, po wojnie go
aresztowali, pewnie dlatego żył tak, by nie
rzucać się w oczy – tłumaczyła prezyden
towa w wywiadzie. – Ostatnie lata przepra
cował jako leśniczy, zginął w wypadku sa
mochodowym.
Piotr Głuchowski
Pierwszego kwietnia 2006 r. w kate
drze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny we Lwowie obchodzono 350. rocz
nicę ślubów króla Jana Kazimierza z udzia
łem biskupów rzymskokatolickich i grecko
katolickich pod przewodnictwem met
ropolity lwowskiego kardynała Mariana
Jaworskiego. Swą obecnością uroczystość
zaszczyciła Para Prezydencka.
Pierwszą Damę Rzeczypospolitej
Polskiej pamiętamy z pobytu we Lwowie
w ub. roku. Pod Jej patronatem odbył się
polsko-ukraiński Dzień Dziecka. Właśnie
Marii Kaczyńskiej, ciepłej i serdecznej,
zawdzięczają dzieci polskie z różnych
miejscowości Lwowskiego Okręgu Kon
sularnego RP oraz dzieci ukraińskie z
Domów Dziecka przeżycia pełne wrażeń,
prezentów, uśmiechu i radości.

Od najmłodszych lat działał w harcer
stwie. Z tamtych czasów szczególnie zapa
miętał dwa spotkania. Pierwsze z weteranem
powstania styczniowego, drugie, na biało
stockim dworcu, z Józefem Piłsudskim; obaj
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powtórzyli niemalże to samo: „Rośnij zdro
wo, chłopcze, będziesz potrzebny Polsce”.
W 1939 r. po wkroczeniu Armii Czer
wonej do Białegostoku, zaczął tworzyć
Szare Szeregi. Aresztowany w 1940 r. przez
NKWD po dwudniowym procesie dostał
karę śmierci. 100 dni spędził w celi dla
skazańców, w końcu Sąd Najwyższy ZSRR
zmienił wyrok na 10 lat pozbawienia wol
ności. Trafił na Kołymę. Pracował w kopal
ni złota Дускания, co w języku miejscow
ym oznacza Dolina Śmierci. Nieustannie
towarzyszyło mu poczucie głodu i brudu.
W lipcu 1941 r., po podpisaniu Układu
Sikorski-Majski, odzyskał wolność, wstąpił
do formowanej przez gen. Andersa Armii
Polskiej w ZSRR. Po raz pierwszy usłyszał
o Katyniu. Z Andersem przeszedł cały szlak
bojowy. Był w Iraku, Palestynie, walczył
pod Monte Cassino. W 1947 r. II Korpus
Polski gen. Andersa dotarł do Wielkiej Bry
tanii. Postanowił tam zostać, zamieszkał w
Londynie.
Stałą w jego życiu było ciągle harcerst
wo, zorganizował zastęp. W 1955 r. został
Naczelnikiem Harcerzy, w 1967 – Przewod
niczącym ZHP.
Karolinę z Mariampolskich, miłość
swego życia, poznał również w kręgach
harcerskich. Pobrali się w 1952 r.
Ryszard Kaczorowski 35 lat przepra
cował jako księgowy w brytyjskim prze
myśle. Przez całe lata był m.in. członkiem
Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Wiel
kiej Brytanii, działał na forum Rady Naro
dowej emigracyjnego parlamentu. Działal
ność społeczno-polityczną na dobre rozpo
czął po przejściu na emeryturę w 1986 r.
Wówczas otrzymał tekę ministra spraw kra
jowych w rządzie RP na uchodźstwie. 19
lipca 1989 r. był przełomem w Jego życiu.
Okazało się, że prezydent Sabbat zasłabł na
ulicy i zmarł. R. Kaczorowski był jego za
stępcą. Jeszcze tego wieczoru złożył przy

sięgę. Tego dnia przypadała rocznica ślubu
państwa Kaczorowskich. Tego samego dnia
wybrano w Warszawie na prezydenta gen.
Wojciecha Jaruzelskiego.
Ryszard Kaczorowski pełnił funkcję
prezydenta na uchodźstwie przez rok pięć
miesięcy i pięć dni.
W grudniu 1990 r. prezydentem Polski
w wolnych wyborach został wybrany Lech
Wałęsa. 22 grudnia na Zamku Królewskim
w Warszawie prezydent Polski na uchodźst
wie przekazał nowemu prezydentowi Pols
ki insygnia władzy: Order Orła Białego,
Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta,
pieczęcie, sztandar i oryginał Konstytucji
kwietniowej z 1935 r. To właśnie polskie
władze emigracyjne zapewniły im ciągłość
historyczną.
Ryszard Kaczorowski napisał: „Przy
bywam do odbudowującej się Polski (...)
przekazując insygnia (...), upatrując w nich
złoty klucz do lepszej przyszłości naszej po
nad wszystko umiłowanej ziemi rodzinnej”.
Stworzył symboliczny pomost między II a
III Rzeczypospolitą. Mówił: „Pamiętajmy,
że nie ma alternatywy dla nadziei”.
Oświadczył też, że jego misja dobiegła
końca. Zapytany przez dziennikarkę, co
czuł, przekazując swój urząd Lechowi
Wałęsie, odpowiedział, że czuł się jak bie
gacz na mecie, który przecina wstęgę i
kończy swój wielki wysiłek.
Zaczął mimo to prowadzić jeszcze bar
dziej intensywne życie. Niezwykle często
przyjeżdżał do Polski. Patronował ogrom
nej liczbie różnych przedsięwzięć, spotykał
się z młodzieżą, chciał jej przybliżać dzia
łalność emigracji. Został obywatelem ho
norym 34 miast. Nie zdecydował się jednak
przenieść do Polski.
Interesował się życiem Polaków miesz
kających za wschodnią granicą. Przybył do
Lwowa na uroczystość otwarcia Cmentarza
Orląt Lwowskich.
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Zgodnie z życzeniem, prezydent Ka
czorowski spoczął w Świątyni Opatrzności
Bożej w podziemnej Krypcie, gdzie znajdu
je się Panteon Wielkich Polaków.
wg Joanny Lamparskiej
przy współpracy Piotra Kałuża

M

aciej Płażyński (ur. 1958), Prezes
Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
poseł na Sejm RP.
Sprawiał wrażenie nieprzystępnego,
ale po pierwszym kontakcie ludzie dowia
dywali się, że to niezwykle pogodna i
życzliwa osoba. On traktował swoją pracę
jak służbę i misję, a rodzina to rozumiała.
Po ukończeniu liceum w Pasłęku
Płażyński wyjechał na Śląsk, gdzie przez
rok pracował jako robotnik. W 1977 r.
rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uni
wersytetu Gdańskiego, związał się z Ru
Ryszard Kaczorowski w rozmowie z harcerzami
podczas ponownego otwarcia Cmentarza Orląt
we Lwowie

W londyńskim domu przy ul. Anson
przechowywał przez lata cenne pamiątki.
Mówił, że czekają, żeby zabrał je ze sobą do
grobu – „to skała z Monte Cassino i garść
ziemi spod dębów w parku na białostockim
Zwierzyńcu. Tych dębów, które tworzą pom
nik Konstytucji 3 Maja i pod którymi kilka
dziesiąt lat temu składałem przyrzeczenie
harcerskie”.
Kiedy z Moskwy samolot przywiózł
trumnę z ciałem Ryszarda Kaczorowskiego,
pożegnały go słowa marszałka sejmu Bro
nisława Komorowskiego: „Czas odpocząć,
Polski Pielgrzymie. Czas odpocząć, DruhuPrezydencie. Czas odpocząć, dobry żołnie
rzu. Panie Prezydencie, ojczyzna wita Cię i
zarazem żegna po raz ostatni”.

Warszawa, wrzesień 2009 r. Maciej Płażyński
przemawia do kombatantów zza wschodniej granicy
podczas spotkania upamiętniającego wydarzenia
z 17 września 1939 r. organizowanego przez
Stowarzyszenie Wspólnota Polska
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chem Młodej Polski. We wrześniu 1980 r.
został współzałożycielem Niezależnego
Zrzeszenia Studentów i szefem NZS Uni
wersytetu Gdańskiego. Rok później kiero
wał strajkiem okupacyjnym na Uniwersy
tecie Gdańskim.
W 1983 r. zakładał Spółdzielnię Pracy
Usług Wysokościowych Świetlik. Firma
dawała pracę liderom gdańskiej opozycji,
m. in. Donaldowi Tuskowi.
W 1989 r. Płażyński był wśród założy
cieli stowarzyszenia gospodarczego Kon
gresu Liberałów, a rok później przystąpił do
konserwatywnej Koalicji Republikańskiej.
W sierpniu 1990 r. został pierwszym nie
komunistycznym wojewodą gdańskim.Z
funkcji wojewody Płażyński został odwoła
ny w lipcu 1996 r. przez rząd SLD, co wy
wołało protesty zakończone kilkutysięcz
nym wiecem mieszkańców pod Dworem
Artusa w Gdańsku. W wyborach 1997 r.
uzyskał najlepszy wynik wyborczy w
Polsce – 125 tys. głosów. Z ramienia AWS
został marszałkiem Sejmu. Największą
satysfakcję miał z przyjęcia Ojca Świętego
w Sejmie, cieszył się, że mógł się do tego
przyczynić.
W styczniu 2001 r. z Andrzejem Ole
chowskim i Donaldem Tuskiem stworzył
Platformę Obywatelską. Dwa lata później
nagle zrezygnował z funkcji szefa PO i
opuścił partię. Strasznie to przeżył, a już
tragedią stało się to, że nie został zrozumia
ny. Odchodził, mówiąc, że Platforma po
winna iść w innym kierunku.
W 2005 r. został senatorem niezależ
nym. W 2007 r. ponownie wszedł do Sej
mu, tym razem z listy PiS, ale nie wstąpił
do partii i utrzymał niezależność.
Od maja 2008 r. był prezesem Stowa
rzyszenia Wspólnota Polska. Wierzyliśmy,
że dzięki temu będzie mógł bez przeszkód
realizować swoją pasję, pasję służby Pola
kom mieszkającym poza granicami Polski.

A

ndrzej Przewoźnik (ur. 1963), Sek
retarz Generalny Rady Ochrony Pa
mięci Walk i Męczeństwa.
„Wiem, co w życiu robiłem” – powta
rzał podczas swojego procesu autolustracyj
nego jesienią 2005 r. Najkrótszego w historii
takich rozpraw, bo zakończonego po jed
nym posiedzeniu całkowitym oczyszcze
niem z zarzutów sformułowanych na pod
stawie sfałszowanych zapisów bezpieki.

Andrzej Przewoźnik – orędownik pamięci żołnierzy
i ofiar totaliryzmu

Tamte słowa Przewoźnika można roz
ciągnąć na całą jego dwudziestoletnią
działalność w administracji państwowej.
W ciężkiej codziennej pracy realizował
swoje młodzieńcze fascynacje i swój pa
triotyzm. Od zawsze interesował się histo
rią polskiej walki o niepodległość. Na stu
diach historycznych na UJ kolportował
drugoobiegowe książki, zapisywał wywia
dy z kombatantami Armii Krajowej oraz
ruchu Wolność i Niezawisłość. Jeszcze w
1987 r. organizował spotkanie kurierów
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AK – to wtedy zainteresowała się nim bez
pieka. W 1992 r., w wieku zaledwie 29 lat,
został szefem Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczennictwa. Przepracował na tym
stanowisku 18 lat – chyba najdłużej z sze
fów centralnych urzędów w Polsce.
Jego największą zasługą jest wyjedna
nie zgody Rosji i innych państw poradziec
kich na utworzenie na ich terenie komplek
su Polskich Cmentarzy Wojennych – w Ka
tyniu, Charkowie i Miednoje. Wywalczył
też odbudowę i ponowne otwarcie Cmen
tarza Obrońców Lwowa. Doprowadził do
porozumienia z Rosją w sprawie pomników
i cmentarzy wojennych na terenie naszego
kraju. To jego zasługą jest godne przenosze
nie monumentów ku czci Armii Czerwonej,
którym często towarzyszyły groby żołnie
rzy, na cmentarze, gdzie – pozbawione
ciężaru propagandowego – strzegą pamięci
poległych.
Dzięki niemu uregulowano też w
Polsce problem mogił setek tysięcy leżą
cych w naszej ziemi żołnierzy niemieckich
i austriackich, którzy mają teraz cmentarze
pod Gliwicami na Dolnym Śląsku. Udało
się to dzięki dwustronnym umowom zawie
ranym w myśl zasady: łączyć, nie dzielić.
Zasługą Przewoźnika jest także nadanie
godnej oprawy miejscom zagłady Żydów,
takim jak obóz w Bełżcu.
Przewoźnik pamiętał również o ży
wych – świadkach i ofiarach historii. Oto
czył opieką państwa Rodziny Katyńskie i
organizacje kombatanckie. Ich członkowie
dobrze pamiętają, że podczas wyjazdów
do miejsc pamięci w autobusach zawsze
czekali na nich z pomocą, posiłkami i le
karstwami harcerze i wolontariusze.
Oprócz niezliczonych pomników pol
skiej i europejskiej historii zostawił po so
bie wzór urzędnika państwowego, któremu
bardzo trudno będzie dorównać.

O

. Józef Joniec (ur. 1959), Prezes Sto
warzyszenia Parafiada.
Był pijarem, do zakonu wstąpił w 1976
r. Skończył teologię i filologię klasyczną.
Był znany głównie jako pomysłodawca i or
ganizator Ruchu Parafiadowego. Parafiady
to międzynarodowe imprezy dzieci i mło
dzieży polegające na rywalizacji w trzech
dziedzinach: sporcie, grze teatralnej, a także
wiedzy o Biblii, zgodnie z antyczną triadą
Stadion, teatr, świątynia. Jak mawiał o. Jo
niec, parafiada ma „kształcić serca, umysły i
ciała młodych ludzi”. Co roku w finale para
fiady rozgrywanym w Warszawie uczest
niczą tysiące dzieci.
Dzięki Niemu młodzież z Ukrainy
uczestniczyła w parafiadach. O. Jońcowi
zależało również, by włączyć do parafiady
młodzież niepełnosprawną.
Sam zawsze uśmiechnięty często pow
tarzał werset Psalmu 94: „Weselę się, Panie,
Twoimi czynami”.
Był także kustoszem sanktuarium Matki
Bożej Nauczycielki Młodzieży na warsza
wskich Siekierkach i rektorem Kolegium Za
konu Pijarów w Warszawie. Współtworzył i
przewodniczył Radzie Fundacji Krąg Przy
jaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza
przy Kolegium Pijarów w Warszawie.
Od wielu lat realizował również inny
program – „Katyń – ocalić od zapomnie
nia”, upamiętniający ofiary masowego
mordu polskich oficerów w 1940 r. Dzieci
sadziły dęby upamiętniające zamordowa
nych polskich oficerów. Akcji patronował
prezydent Lech Kaczyński, który zaprosił
księdza Jońca na uroczystości w Lesie
Katyńskim. W ramach prowadzonej akcji
ks. Jońcowi udało się zasadzić wspólnie z
dziećmi blisko 2700 dębów.

J

anusz Kurtyka razem z Lasotą za
kładali IPN w Krakowie i remontowali
najokazalszą chyba siedzibę Instytutu –
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Pałac Przychockich w Wieliczce, gdzie
mieszczą się teraz archiwa i biura.
Janusz Kurtyka skończył historię na
Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzował
się w PAN. W PRL działał w opozycji – w
Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i na
podziemnym Chrześcijańskim Uniwersyte
cie Robotniczym. Specjalizował się w histo
rii Polski średniowiecznej i w dziejach pol
skiego podziemia niepodległościowego.
Fascynowały go zwłaszcza losy „żołnierzy
wyklętych” – Ruchu Wolność i Niezawisłość
i Narodowych Sił Zbrojnych walczących po
1944 r. z władzą komunistyczną. Ta fascy
nacja i działalność w Solidarności (w PAN
był przewodniczącym koła tego związku)
sprawiły, że w 2000 r. znalazł się wśród osób
tworzących IPN. W latach 2000-2005
zorganizował w Krakowie najmocniejszy
oddział Instytutu. Wielką wagę przykładał
do publikacji naukowych i edukacyjnych
pisanych przez pracowników IPN i wydawa

T

nych pod jego nazwą. Dzisiaj, po dziesięciu
latach istnienia IPN, w tym pięciu prezesury
Kurtyki, liczba książek wydanych przez In
stytut liczy ponad 600 pozycji.
Na prezesa IPN Janusz Kurtyka został
wybrany w 2005 r. Od tego czasu Gazeta
wiodła z nim spór, bo był zwolennikiem
nałożenia na Instytut szerokich zadań lustra
cyjnych i często angażował IPN w politycz
ne utarczki, w których lustracja była jednym
z narzędzi walki. W ostatnim czasie Janusz
Kurtyka wyraźnie starał się osłabić
drapieżny wizerunek IPN, skupiając się na
działaniach upamiętniających rocznicę
wybuchu II wojny światowej, powstania
Solidarności i zbrodni katyńskiej. IPN
przygotował na te tematy wiele projektów
badawczych, filmów, uruchomił strony in
ternetowe i programy edukacyjne.
Był autorem ponad 140 prac nauko
wych, w tym kilku książek.

rudno jest przedstawić na łamach naszego pisma wszystkie sylwetki Tych, co odesz
li. Większość z Nich była nam znana i bliska poprzez działalność na rzecz Polaków
na Ukrainie
Na Ukrainie ogłoszony został Dzień Żałoby. W każdym z miast, gdzie są otwarte
Kościoły, celebrowane były Msze św. żałobne w intencji ofiar tragicznej katastrofy pod
Smoleńskiem. Przed Ambasadą RP w Kijowie, Konsulatami RP w Kijowie, Lwowie,
Odessie, Winnicy, Łucku, Charkowie zapalano znicze, modlono się i dokonywano wpisów
do ksiąg kondolencyjnych wystawionych we wszystkich Konsulatach. Często w długich
kolejkach stali cierpliwie Polacy, Ukraińcy i przedstawiciele innych narodowości, aby
złożyć hołd Tym, którzy tak niespodziewanie i tragicznie odeszli z życia.
Przedstawiciele zarządu FOPnU na czele z prezes Emilią Chmielową przybyli do
Polski, aby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych i oddać hołd Zmarłym.
Za sprawą Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie i Utdoor Cinema w Operze Lwowskiej 25 kwietnia br. odbył się uroczysty
pokaz filmu Katyń w hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940 r. oraz pamięci tragic
znie Zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Pokazy filmu organi
zowane zostały także w innych miastach na Ukrainie.
To wydarzenie powinno pokazać ludziom wszystkich narodowości, jak kruche jest
życie ludzkie. Dlatego też powinniśmy każdego dnia starać się żyć we wzajemnym sza
cunku, zaufaniu i tolerancji.
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W Sumach rosną już Dęby Pamięci

U

padek Związku Radzieckiego w 1990 r. oznaczał dla całej
Europy Wschodniej początek nowego życia. Runęły mury
totalitaryzmu, jak i przewidział Jacek Kaczmarski w swej piosen
ce, a na ich gruzach zaczęły wyrastać nowe niepodległe państwa.
W 1991 r. Ukraina stała się państwem niezależnym. Dla tysięcy
zamieszkujących tu Polaków nadszedł czas, kiedy wreszcie można
było się przyznać do swojej narodowej przynależności bez obaw
represji. Zaczęły wyrastać Towarzystwa Kultury Polskiej, zrze
szające Polaków w różnych zakątkach Ukrainy, mające na celu
podtrzymanie swojej tożsamości i patriotyzmu, powrót do języka
ojczystego, poznawanie historii i kultury przodków. Nierzadko
dzięki staraniom polskich diaspor powracała również wiara katolicka, odzyskiwano zabra
ne przez reżim kościoły, a delegowani z Polski księża i siostry zakonne stawali się nama
calnymi łącznikami z historyczną Ojczyzną.

W

1999 r, w dalekich od Polski Sumach
zarejestrowano oficjalnie Towarzyst
wo Kultury Polskiej. W maju 2009 r. świę
towało X rocznicę istnienia. I choć wspól
nota Polaków w Sumach jest niewielka,
TKP aktywnie działa na rzecz promowania
polskiej kultury w tym mieście. Uwadze
sumskich Polaków nie umknęła przypada
jąca na wiosnę br. 70-ta rocznica zbrodni
katyńskiej. Jeszcze w zimie, dowiedziaw
szy się, nota bene z Kuriera Galicyjskiego,
o zainicjowaniu w Polsce programu KA
TYŃ... ocalić od zapomnienia członkowie
TKP zwrócili się najpierw do IPN w War
szawie, a później do Stowarzyszenia Para
fiada, odpowiedzialnego za ten program z
prośbą o pozwolenie na dołączenie się do
akcji. Projekt, którego inicjatorem i patro
nem był o. Józef Joniec, ma na celu imienne
uhonorowania pamięci każdej z ofiar zbrod
ni katyńskiej poprzez posadzenie Dębu Pa
mięci. Takie dęby Polacy zaczęli sadzić w
Polsce jeszcze w 2008 r., ale na Ukrainie ak
cja ta nie miała dotąd swoich naśladowców.
Tym chętniej o. Joniec wybrał i przekazał

członkom TKP w Sumach nazwiska trzech
oficerów: majora Ryszarda Bazylewskiego, (ur.1885-08-06, Kijów, zm. 1940 Char
ków), porucznika Mieczysława Chmielewskiego (ur.1899-10-19, Żytomierz, zm. 1940
Charków) i kapitana Feliksa Humanickiego (ur.1896-05-18, Kijów, zm. 1940 Katyń)
oraz przesłał specjalne certyfikaty z logo
Parafiady dla każdego z dębów.
Nie obeszło się również bez pomocy
proboszcza sumskiego kościoła pw. Zwia
stowania NMP ks. Wojciecha Stasiewicza,
który nie tylko słowami, ale i konkretnym
gestem poparł akcję KATYŃ... ocalić od za
pomnienia, wydzielając miejsce dla dębów
na przyległym do kościoła terytorium. Sa
dzenie Dębów Pamięci zaplanowano na 11
kwietnia 2010 r. Przygotowano program
Obchodów Dnia Pamięci Ofiar Katynia w
Sumach. Wcześniej zamówiono sadzonki i
tabliczki w dwóch językach, na których uka
zano nazwę projektu i nazwisko oficera, któ
remu poświęcone jest drzewo. Zaproszono
gości. Swoją obecność na uroczystości po
twierdził Grzegorz Seroczyński, Konsul
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zwiskami R.Bazylewskiego, M.Chmielew
skiego i F.Humanickiego. Cała ceremonia z
uwagi na zaistniałą sytuację miała podniosły
i żałobny charakter. Smutek zebranych został
jeszcze spotęgowany informacją, że wśród
członków polskiej delegacji, lecącej do Smo
leńska byli Ci, dzięki którym program KA
TYŃ... ocalić od zapomnienia ujrzał światło
dzienne: o. Józef Joniec i Janusz Kurtyka,
prezes IPN, a także Maciej Płażyński, prezes
Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Mszę św. celebruje ks. Wojciech Stasiewicz

Generalny RP w Charkowie. Pozostawało
tylko zrobić generalne porządki przy koś
ciele. Nadeszła sobota, 10 kwietnia. Był
piękny, słoneczny i ciepły poranek. Człon
kowie TKP, którzy zebrali się przy kościele
dla zakończenia ostatnich przygotowań,
tryskali entuzjazmem i humorem. O godz.
1030 zadzwonił telefon ks. Proboszcza. Po
tem nic już nie było tak, jak przed chwilą.
Wstrząsająca wiadomość o tragedii pod
Smoleńskiem i śmierci Prezydenta RP wraz
z całą delegacją wywołała szok, łzy i niedo
wierzanie. Nikt tak naprawdę nie mógł
uwierzyć w to, co się stało. Nikt nie rozu
miał, jakie symboliczne znaczenie przynio
sła ta straszna śmierć.
Uroczystość 11 kwietnia miała podwój
ną wymowę. Członkowie TKP zdecydowali,
że nie wolno jej przenosić, że tym bardziej
teraz trzeba się modlić i czcić pamięć nie tyl
ko tych, których zabito strzałem w tył głowy
70 lat temu, a i tych, którzy lecieli im właś
nie złożyć hołd i których życie zabrała smo
leńska ziemia. Akcja KATYŃ... ocalić od za
pomnienia rozpoczęła się w Sumach 11
kwietnia o godz. 1200 uroczystą Mszą św. w
intencji ofiar zbrodni katyńskiej i tragicznie
zmarłych w katastrofie lotniczej. Zebrani
uczcili zaginionych minutą ciszy. Podczas
Mszy św. zostały poświęcone tabliczki z na

Przemawia Włodzimierz Kuczyński, prezes TKP

Pod koniec Mszy św. wystąpił Włodzi
mierz Kuczyński, prezes TKP w Sumach,
który złożył zgromadzonym Polakom wyra
zy współczucia z powodu sobotniej tragedii
i w krótkim referacie przedstawił historię
zbrodni katyńskiej. Po zakończeniu nabo
żeństwa na podwórzu przy kościele człon
kowie TKP uroczyście posadzili trzy Dęby
Pamięci (pierwsze na Ukrainie!) i opatrzyli
je upamiętniającymi tabliczkami. Po krót
kiej modlitwie zebrani w zadumie rozeszli
się do domów, pozostawiając zapalone zni
cze. Ich migocący płomień podkreślał sym
bolikę akcji – wieczną pamięć ofiarom
Katynia. Pamięć, nie urywająca się wraz z
wystrzałem z enkawudowskiego pistoletu.
Pamięć, którą zobowiązani jesteśmy nosić
w swoich sercach.
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Nie będzie nas, a Dęby Pamięci zostaną...

PS. Poniedziałek, 12 kwietnia 2010 r. został ogłoszony na Ukrainie dniem żałoby po
święconej ofiarom katastrofy smoleńskiej. W sumskim kościele wystawiono żałobną foto
grafię Lecha i Marii Kaczyńskich oraz księgę kondolencyjną. 18 kwietnia, po uroczystej
Mszy św. żałobnej w intencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Małżonki i
wszystkich członków polskiej delegacji obok rosnących już Dębów Pamięci przy udziale
członków TKP w Sumach został posadzony jeszcze jeden dąb. Jest on hołdem dla tych, co
tworzyli historię i którzy w tak tragiczny i nieoczekiwany sposób sami do niej przeszli.
Nigdy nie zapomnimy bohaterów, bezlitośnie rozstrzelanych w 1940 r. i tych Pola
ków, którzy zrobili tak wiele, by zachować pamięć o niewinnie poległych w Katyniu i sami
zginęli na posterunku 70 lat później.
Cześć Ich pamięci!
Agnieszka Florian, Włodzimierz Kuczyński
Wszystkie organizacje polskie na Ukrainie, chętne do udziału w programie
«KATYŃ... ocalić od zapomnienia» mogą znaleźć niezbędne informacje
o tym projekcie pod adresem Stowarzyszenia Parafiada:
www.parafiada.pl i na portalu http://katyn-pamietam.pl.
Zachęcamy do uczestnictwa!
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Z historii borysławskich kościołów

B

orysław – miasto, które leży u stóp Karpat, 98 km od Lwowa. Miasto ma bogatą
historię, nazywano go niekoronowaną stolicą przemysłu naftowego Galicji. Ale
najważniejszym bogactwem Borysławia są jego mieszkańcy – twórcy duchowej i mate
rialnej kultury.

W

XX w. wierni rzymskokatolickiego
obrzędu mieli 3 murowane kościoły:
na Wolance, w Mrażnicy i w Hubiczach.
Stare drewniane świątynie nie doczekały
do naszych czasów. Rzymskokatolicka
parafia św. Barbary w Borysławiu ma
swoją ponad stuletnią historię. Pod koniec
XIX w. dla wzrastającej liczby wiernych
za mała okazała się drewniana kapliczka,
dlatego wybudowano nowy, murowany
kościół. Uroczystość poświęcenia nowej
świątyni miała miejsce 04.12.1902 r. Nie
była to data przypadkowa, bo właśnie w
tym dniu przypadło święto św. Barbary,
którą wierni obrali sobie za patronkę
kościoła, a później powstałej parafii rzym
skokatolickiej wspólnoty Borysławia,
wśród których byli pracownicy przemysłu
wydobycia ropy i górnicy okolicznych ko
palń wosku ziemnego.
Tuż przed II wojną światową w Bo
rysławiu było ponad 20 tys. wiernych ob
rządku rzymskokatolickiego. Kościół w
Mrażnicy był zbudowany i poświęcony w
1934 r. Miejsce pod zabudowę kościoła
dała rodzina Lindenbaumów. Czynny był
do 1946 r., od 20 sierpnia 1991 r. mieści się
w nim prawosławna cerkiew moskiew
skiego patriarchatu. Kościół w Hubiczach,
poświęcony w 1936 r., został zburzony w
latach 60-ch XX w.
W czasie 50-letniej przynależności
miasta do ZSRR Polacy byli pozbawieni
własnego kościoła. Kościół patronki gór
ników św. Barbary na Wolance był prawo
sławną cerkwią od 20.08.1946 r. do 1963 r.
Później trzymano w nim sól, był tam rów

nież sklep meblowy, biuro pogrzebowe,
muzeum krajoznawcze. Od 14.04.1989 r.
była w nim znów prawosławna cerkiew, a
od 02.02.1990 r. – ukraińska greckokato
licka cerkiew św. Anny.
Po upadku ZSRR i powstaniu niepod
ległej Ukrainy sytuacja uległa zmianie,
jednak na odzyskanie któregoś z kościołów
nie było szansy. Powstała więc idea bu
dowy nowego kościoła na terenie cmen
tarza rzymskokatolickiego na Wolance,
który za czasów ZSRR został zniszczony.
W 1991 r. została prawnie zarejestro
wana wspólnota wiernych kościoła rzym
skokatolickiego w Borysławiu. Po dwóch
latach starań Rada Miejska wydzieliła
działkę na starym polskim cmentarzu oraz
dała pozwolenie na prace projektowe od
26.02.1993 r. nad nowym kościołem. Za
zgodą miejskich władz została również
oficjalnie zarejestrowana w Borysławiu fi
lia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej, a także w 1994 r. było za
rejestrowane Polskie Kulturalno-Oświato
we Towarzystwo Zgoda.
Do akcji zbierania funduszów na bu
dowę nowego kościoła w Borysławiu włą
czyły się Oddziały Stowarzyszenia Przy
jaciół Ziemi Drohobyckiej, w tym szcze
gólnie Koła w Wałbrzychu, gdzie znajduje
się największe skupisko borysławian w
Polsce i Koło w Warszawie.
Pomimo wszechstronnych wysiłków
nie udało się zebrać wystarczającej sumy,
by zrealizować budowę kościoła wraz z
dodatkowymi pomieszczeniami zgodnie z
pierwotnym planem. Ograniczono się do
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wzniesienia budynku raczej przypomina
jącego barak, niż objekt sakralny.
Uroczyste poświęcenie kaplicy Matki
Bożej Nieustającej Pomocy odbyło się
07.06.1998 r. Kaplica służyła nam przez
siedem lat.
W sobotę, 14.05.2005 r., w wigilię Ze
słania Ducha Świętego ok. godz. 1800, w
pół godziny po zakończonym nabożeńst
wie w kaplicy w Borysławiu miał miejsce
pożar. Panu Bogu dziękujemy, że nikomu
nic się nie stało! Spłonął dach, część ścian

Kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy
po pożarze

i całkowitemu zniszczeniu uległo wyposa
żenie kaplicy. Budowla nie nadawała się
do remontu. Konieczna była budowa no
wej świątyni parafialnej.
W pierwszych tygodniach po pożarze
Mszę św. w niedzielę odprawiano w cerk
wi greckokatolickiej św. Anny w Borys
ławiu. Latem, w zależności od warunków
pogodowych, wierni modlili się również
przy polowym ołtarzu na placu przy spa
lonej kaplicy. Wynajętą salę w dawnym
Klubie Górnika adaptowano na tymcza
sową kaplicę.
Prace budowlane nowego kościoła
(architekt Iwan Kowalenko ze Lwowa)
rozpoczęto dokładnie 23.08.2006 r. To by
ła ważna i symboliczna data – dzień litur
gicznego wspomnienia bł. ks. Władysława
Findusza (beatyfikowany 19.06.2005 r. w

Warszawie), który swoje kapłaństwo roz
poczynał właśnie w parafii w Borysławiu
na Wolance, będąc w latach 1932–1935
wikariuszem w znajdującym się nieopodal
placu budowy kościele św. Barbary, aktu
alnie greckokatolickiej cerkwi św. Anny.
Matka Boża Nieustającej Pomocy (bu
dowany kościół będzie pod takim wez
waniem), św. Barbara (patronka parafii)
oraz bł. ks. Władysław Findusz, kapłan i
męczennik – to są orędownicy u Boga w
podjętym dziele budowy nowej świątyni.
Projekt kościoła – to kaplica oraz za
plecze duszpastersko-katechetyczne.
29.10.2006 r. JE ks. bp Marian Buczek
ze Lwowa dokonał poświęcenia rozpoczętej
budowy kościoła. 16.06.2007 r. JE ks. kar
dynał Marian Jaworski, Arcybiskup i Metro
polita Lwowski Obrządku Łacińskiego
poświęcił kamień węgielny w budującym
się kościele. Kamień węgielny jest cząstką
kamienia pochodzącego z kościoła Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa w
Rzymie, kościoła, w którym znajduje się
oryginał ikony Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, ofiarował nam go ówczesny Prze
łożony Generalny Zgromadzenia Redemp
torystów z Rzymu, o. Joseph W. Tobin.
W dzień patronki parafii św. Barbary
4 grudnia 2009 r. odbyła się Msza św.
w murach budującego się kościoła, pod
przewodnictwem JE ks. abpa Mieczysława
Mokrzyckiego ze Lwowa, Metropolity Ła
cińskiego. Nasz Arcypasterz po raz pierw
szy był na budowie kościoła.
Od Bożego Narodzenia ubiegłego
roku modlimy się już w murach budowane
go kościoła. Kościół jeszcze nie jest w
pełni urządzony. Przed nami kosztowne
etapy prac wykończeniowych, ale wierni
cieszą się, że jesteśmy już „u siebie”.
Budowę od początku ze wspólnotą
parafialną prowadzi o. Jakub Zieliński, re
demptorysta.
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W imieniu parafian, naszych Roda
ków, którzy mieszkają na Ukrainie, w Bo
rysławiu i okolicy zwracamy się z prośbą o
wsparcie naszej budowy kościoła. Będzie
my bardzo wdzięczni za każdą złożoną
ofiarę pieniężną.

o. Jakub Zieliński, dyrektor budowy kościoła

Dzisiaj z nadzieją patrzymy w przysz
łość, a nasz optymizm podsyca obecny
widok budowy kościoła. Wierzymy, że z
Bożą pomocą i naszych Przyjaciół – Ofia
rodawców i Dobroczyńców – podołamy
temu trudnemu dla nas wyzwaniu, jakim
jest nasza budowa i będziemy mogli się
cieszyć uroczystością jego poświęcenia.
Za wszelką pomoc składamy już dziś
serdeczne: „Bóg zapłać!”
W imieniu naszych parafian i własnym
pozdrawiamy serdecznie czytelników cza
sopisma Nasze Drogi i zapraszamy do od
wiedzenia Borysławia.
o. Jakub Zieliński CSsR,
dyrektor budowy
Danuta Zawałka,
wiceprezes PKOT Zgoda

Obecny stan budującego się koścoła

Tym, którzy zechcieliby nam pomóc – podajemy Nr konta w Polsce:
Klasztor Redemptorystów w Tuchowie, Bank Ochrony Środowiska S.A.,
o/Tarnów ul. Piłsudskiego 5, Rachunek Nr: 10 1540 1203 2001 4280 4187 0004
z dopiskiem „Darowizna na budowę kościoła w Borysławiu”.
Kontakt: Redemptoryści, ul. Suchowola 1, 82200 Truskawiec, Ukraina
Tel: +38 03 247 51512 E-mail: boryslaw@cssr.pl
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Polacy Gródka Podolskiego –
jedni z inicjatorów założenia FOPnU

J

ak wielokrotnie wspominaliśmy na łamach naszego czasopisma członkowskimi orga
nizacjami Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie są zarówno organizacje z ponad
20-letnim stażem działalności, jak i nowopowstające. Jedną z tych, która była w gronie
założycieli Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie jest Dobroczynne KulturalnoOświatowe Towarzystwo w Gródku Podolskim Polonia. 4 czerwca 1989 r. jedenastu
Polaków podjęło decyzję o założeniu polskiej organizacji.

O

historii Organizacji opowiedziała Ja
nina Gumińska, prezes TD Polonia
podczas zebrania sprawozdawczo-wybor
czego. W zarysie przybliżamy ją naszym
Czytelnikom.
Szanowni Panie i Panowie!
Po odwilży politycznej w 1988 r. na te
renach byłego Związku Radzieckiego za
istniała możliwość zakładania organizacji
mniejszości narodowej.
4 czerwca 1989 r. w Gródku powstało
kulturalno-oświatowe Polskie Stowarzy
szenie. 11 Polaków w Bibliotece Rejonowej
przyjęło decyzję o założeniu polskiej orga
nizacji. W tej sali są obecne 4 osoby, które
dołączyły się do tego przedsięwzięcia, a mi
anowicie Józef Zagórowski, Deonizja Za
górowska, Stanisław Szewczuk i ja, Janina
Gumińska. Troszeczkę opowiem z historii
naszego ruchu.
W lutym 1991 r. w Satanowie w sanato
rium byłej fabryki obrabiarek zebrało się 25
Polaków z różnych obwodów Ukrainy i w
ciągu 5 dni wysłuchało wykładów Krzysz
tofa Stanowskiego z Polski w ramach prog
ramu Edukacja dla demokracji. Były to cu
downe dni – silny mróz, sanatorium bez og
rzewania, spaliśmy w zimnych pokojach.
Ale była taka euforia, taka radość, że mo
żemy być razem, że jest możliwość mówić
po polsku. Przed nami stało zadanie założenia
oficjalnej organizacji ogólnokrajowej.

W 1992 r. powstała Federacja Orga
nizacji Polskich na Ukrainie – FOPnU. Pre
zesem wybrano Emilię Chmielową, która
pełni swe obowiązki do chwili obecnej.
W 1993 r. była oficjalnie zarejestrowa
na w Rejonowej Państwowej Administracji
nowa organizacja – Towarzystwo Dobro
czynne Polonia, którą uznano za prawną
kontynuatorkę Polskiego Kulturalno-Oś
wiatowego Stowarzyszenia (to Stowarzy
szenie nie było zarejestrowane prawnie, a
liczyło się jako filia Kijowskiej Orga
nizacji). Przyjęliśmy Statut, otrzymaliśmy
Świadectwo Państwowej Rejestracji, a tak
że pozwolenie na otwarcie konta i wyrobie
nie pieczątki. Głównym zadaniem naszej
nowopowstałej Organizacji było krzewie
nie języka ojczystego, promowanie kultury
polskiej wśród Polaków, mieszkających na
terenach rejonu gródeckiego, podtrzymanie
tradycji narodowych, kontakt z kościołem.
Jednym z prioretytowych kierunków
działalności organizacji od samego począt
ku było krzewienie pamięci historycznej
wśród pokoleń Polaków mieszkających od
XIV w. na naszych ziemiach: lekcje praw
dziwej historii, obchody rocznic i świąt na
rodowych oraz świąt religijnych, okazanie
pomocy szkole z polskim językiem naucza
nia, zabezpieczenie materiałami metodycz
nymi i odpowiednimi środkami multime
dialnymi.

29
Dzięki wsparciu, które Towarzystwo w
ciągu wielu lat otrzymywało od władz pols
kich, otrzymaliśmy siedzibę w 2002 r. od
Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Tu pro
wadzona jest praca kulturalno-oświatowa.
Za ostatnie 5 lat dużo zrobiono:
W 2007 r. obchodziliśmy Dni Kultury i
Oświaty Polskiej, poświęcone 205. rocznicy
z dnia urodzin wybitnego podolskiego pol
skiego poety Maurycego Gosławskiego.
Ojciec z rodziną mieszkał w Czernywdach, a
sam poeta ochrzczony w Gródeckim koś
ciele. Na tą uroczystość przyjeżdżał Prze
wodniczący Komisji Sejmowej ds. Łącz
ności z Polakami za Granicą. W 2009 r. Dni
Polskiej Kultury i Oświaty odbyły się 29–30
maja z okazji XX-lecia naszej organizacji.
Na tą uroczystość przybyła prezes FOPnU E.
Chmielowa, redaktor naczelny czasopima
FOPnU Nasze Drogi Teresa Dutkiewicz,
prezesi wielu polskich organizacji działają
cych na terenach obwodu chmielnickiego,
tarnopolskiego. Przybyła 12-osobowa dele
gacja z Sochaczewa, władze miejskie i re
jonowe.
Dzięki staraniom zarządu FOPnU i
członków naszej organizacji przy finanso
wym wsparciu Senatu RP i Stowarzyszenia
Wspólnota Polska w naszym Gródku wybu
dowana została szkoła z polskim językiem
nauczania. Natomiast, „dzięki” władzom
miejscowym, ta szkoła nie stała się szkołą
polską jak zakładano. Praktycznie jest to
tylko polska szkoła początkowa, a w dal
szych klasach – ukraińska, gdzie tylko
język polski i literatura polska wykładane
są po polsku. Mimo to, nasze dzieci, wnuki
dostały możliwość w większym stopniu,
niż za władzy radzieckiej, opanować język
ojczysty. Co roku, dzięki Towarzystwu, set
ki dzieci i młodzieży polskiej mają moż
liwość zwiedzić i bliżej poznać Polskę. Wie

lu młodych Polaków z Gródka zdobyło i
zdobywają wyższe wykształcenie na pol
skich uczelniach.
Organizacja okazuje pomoc rodzinom
biednym, wielodzietnym, rodzinom ofiar
stalinowskiego terroru przy wsparciu Kra
kowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspól
nota Polska.
Prezesami Towarzystwa byli Józef Zagórowski, Helena Ulaszkiewicz, od 2005 r.
Janina Gumińska.
Towarzystwo Dobroczynne Polonia
jest najstarszą polską organizacją za Zbru
czem. Wokół Towarzystwa rozwinęły się
rozmaite inicjatywy zakładające rozwój
różnych zainteresowań. Przy Towarzystwie
powstały i prężnie działają: Klub Stypen
dystów Fundacji Semper Polonia (młodzież
uczy się na uczelniach wyższych na Ukrai
nie), Klub Kobiet Polskich. Działają zespoły
artystyczne: wokalny Jaskółka, Tęcza, dzie
cięcy Krokusik, wokalny przedszkolaków
Skowronki i taneczny Jarzębina.
Zespół Jaskółka uczestniczył w Świa
towym Festynie Chórów Polonijnych w
Koszalinie. Jarzębina wyjeżdżała do Rze
szowa, a Tęcza – do Mrągowa. Wszystkie
zespoły otrzymały nagrody, a zespoły Jas
kółka i Tęcza odznaczone zostały dyplomem
Ministra Kultury Ukrainy.
Mamy serdeczne kontakty i współpra
cujemy z rodakami w Sochaczewie, Lub
linie, Tychowie, Krakowie. Zespoły tych
miast przyjeżdżają do nas, koncertują.

W

iele osób z Towarzystwa warte są
wymienienia za oddaną pracę, po
siadają szacunek społeczeństwa i autorytet
wśród mieszkańców miasta.
Józef Zagórowski – jeden z założycieli
Towarzystwa Dobroczynnego Polonia.
Wieloletni prezes, dzięki niemu udało się
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stworzyć dość silną, potężną organizację,
do której należy ponad 1840 osób. Za jego
kadencji zostały nawiązane bliskie kontak
ty ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska
(Warszawa), Senatem i Sejmem RP, Fun
dacją Pomoc Polakom na Wschodzie, Fun
dacją Semper Polonia, Oddziałami „SWP”
w Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Sando
mierzu. Nawiązane zostały również kon
takty z władzami Sochaczewa, z wieloma
wyższymi uczelniami w Polsce.
W okresie ostatnich 5 lat między Radą
Miejską Gródka a Burmistrzem Sochacze
wa ponownie był podpisany dokument o
przyjaźni i współpracy między miastami.
Z pomocą pana Józefa stała się moż
liwą praca przedsiębiorców z Sochaczewa.
Za długoletnią pracę na rzecz polskie
go środowiska Józef Zagórowski otrzymał
Srebrny Kawalerski Krzyż Zasługi oraz
Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Helena Bac – wiceprezes ds. szkol
nictwa w Zarządzie Towarzystwa pracuje
jako wicedyrektor szkoły polskiej. Członek
Towarzystwa od 1991 r. Opiekuje się sty
pendystami Fundacji Semper Polonia, jest
kierownikiem zespołu wokalnego Tęcza.
Za długoletnią pracę otrzymała Srebrny
Krzyż Zasługi, Zasłużona dla Kultury Pol
skiej.
Helena Ułaszkiewicz – w latach 2004–
2005 prezes Towarzystwa. Złożyła rezyg
nację w związku z chorobą matki. Pomagała
w organizacji zajęć zespołu wokalnego
Jaskółka, w którym sama śpiewa. Uczest
niczyła w organizacji różnych imprez To
warzystwa.
Irena Czerewyk – dyrektor Domu
Polskiego, wiceprezes ds. młodzieży. Dzię
ki niej Dom Polski utrzymuje się w należ
nym stanie. Organizuje różne imprezy,
przeprowadza odczyty z historii Polski.

Śpiewa w zespole wokalnym Jaskółka, jest
jedną z organizatorek Dni Kultury i Oświaty
Polskiej, organizuje pracę wśród młodzieży
szkolnej i studentów. Pomaga i doradza
ubiegającym się o otrzymanie Karty Polaka.
Zasłużona dla Kultury Polskiej..
Stanisław Gumieniuk – aktywny
członek zarządu, członek komisji ds. kultu
ry, znany artysta-malarz. Jako deputowany
w Radzie Miejskiej wyraził swoją nega
tywną pozycję dotyczącą zabudowy miejs
ca w centrum miasta, gdzie był zburzony
przez sowietów kościół. To miejsce jest
częścią dziedzictwa kulturowego naszego
miasta. Pan Stanisław zawsze manifestuje
swoje pochodzenie i jako członek Zarządu
domaga się u władz miejscowych uwzględ
nienia interesów Polaków w Gródku. Za
służony dla Kultury Polskiej.
Olga Draczkowska – członek zarzą
du, księgowa. Bardzo aktywnie uczestni
czy w działalności Towarzystwa. Na jej
barkach księgowość, organizacja różnych
imprez, spotkań. Pracuje z przedszkolaka
mi. Aktywnie współpracuje z poznańskim
oddziałem Wspólnota Polska, od którego
otrzymuje dla przedszkola materiał dydak
tyczny, książki, zeszyty. Inicjatorka utwo
rzenia dziecięcego zespolu wokalnego
Skowroneczki. Jest solistką zespołu wokal
nego Jaskółka. Zasłużona dla Kultury Pol
skiej.
Stanisław Kroczak – członek Zarządu
odpowiedzialny za sprawy gospodarcze.
Pomagał w remoncie siedziby Towarzyst
wa. Wykorzystuje swój osobisty transport
dla potrzeb Towarzystwa, pomaga w orga
nizacji Dni Kultury.
Nadia Gumińska – członek Zarządu,
odpowiada za sprawy kulturalne. Kierow
nik zespołu wokalnego Jaskółka, w któ
rym śpiewa, kierownik zespołu dziecię
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cego Krokusik. Zespoły pod jej kierownic
twem uczestniczą we wszystkich organi
zowanych imprezach artystycznych.
Antonina Liczniarowska – odpowia
da jako członek Zarządu za kontakty z koś
ciołem. Wielokrotnie przekazywała pomoc
materialną dla kościołów i dla Domu Miło
sierdzia, pomagała w organizacji spotkań
opłatkowych. Organizuje młodzież na upo
rządkowanie grobów na cmentarzu obok
kościoła. Bardzo pracowita, aktywna.
Leonid Czarniecki – członek Zarzą
du, odpowiada za związki z przedsiębior
cami z Polski i z Ukrainy. Wielka jego
zasługa polega na tym, że razem z J. Zagó
rowskim pomogli przedsiębiorcom z Pol
ski zorganizować swoją pracę na naszych
terenach..
Niektóre osoby wyjechały niestety
„za chlebem”.
Jako prezes TD Polonia byłam skrom
nym kontynuatorem całej działalności
Towarzystwa. Te lata, co minęły od ostat
niego sprawozdawczo-wyborczego zebra
nia, uważam za pracowite i owocne. Pragnę

serdecznie podziękować członkom Zarządu
za wsparcie i solidarność, które przyczyniły
się do naszych wspólnych sukcesów.
Serdecznie dziękuję Prezes FOPnU
Emilii Chmielowej za pomoc w organizacji
naszej pracy, wszystkim, dzięki i przy po
mocy których możemy funkcjonować: Sen
atowi RP i Rządowi RP, Stowarzyszeniu
Wspólnota Polska, Oddziałom Stowarzy
szenia Wspólnota Polska w Poznaniu i Kra
kowie, Konsulatowi RP we Lwowie oraz
wszystkim Polakom w Polsce i poza jej gra
nicami, którzy nas wspierali przez wszyst
kie lata naszej działalności i nadal udzielają
nam swojej pomocy.
My, jako starsze pokolenie Polaków,
które z całego serca pracowało społecznie,
odchodzimy i pozostawiamy młodych.
Bardzo bym chciała, ażeby kontynuowali
to, cośmy zapoczątkowali.
Nie będę kandydować do nowych władz
Towarzystwa. Bardzo bym chciała, żeby
nowy Prezes i Zarząd pracowali dla dalszego
rozwoju polskości na naszych terenach.
Janina Gumińska

Było to piękne i wzruszające pożegnanie pani Prezes. Obecni ze zrozumieniem
odnieśli się do jej rezygnacji. Dziękowano jej za lata oddanej pracy, poświęcenie, szacu
nek wględem każdego członka Towarzystwa, umiejętność kierowania zarządem.
Odbyły się wybory nowego prezesa Towarzystwa Dobroczynnego Polonia. Olga
Draczkowska, aktywny członek zarządu, ciesząca się autorytetem i uznaniem została
wybrana na prezesa.
Wierzymy, że stanie się zadość życzeniu Janiny Gumińskiej. Polacy Gródka Podol
skiego są wytrwali i wierni swym tradycjom, a młodsze pokolenie uszanuje zapo
czątkowaną pracę swoich starszych popszedników i będzie ją kontynuować.
Opr. Bożena Sokołowska
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II Międzynarodowy Konkurs Poezji
Zbigniewa Herberta
[…] co noc staję boso
przed zatrzaśniętą bramą mego miasta
Zbigniew Herbert Moje miasto

L

wowianin – poeta, eseista, dramaturg, o którym Adam Zagajewski, też lwowianin
napisał „Podziwiam królewską dumę twych wierszy”. Ta „królewskość” – to głęboki
ton moralny, refleksja historyczna i filozoficzna, to odwaga intelektualna, samodzielność
poszukiwań, bogata uczuciowość.
Szczęśliwe dzieciństwo poety skończyło się, gdy na Lwów spadły pierwsze bomby
II wojny światowej. W 1944 r. rodzina Herbertów wyjechała do Krakowa. Zbigniew
Herbert nigdy już nie powrócił do rodzinnego miasta.
Wychowany w mieście o wspaniałych i różnorodnych tradycjach kulturalnych,
pełnych fascynujących budowli i muzeów, całe życie poświęcił na podróże do innych
miast Europy, na odkrywanie ich osobliwości, zwiedzanie muzeów i studiowanie oryginal
nych dzieł sztuki. Niewątpliwie ów gust artystyczny, owa ciekawość osobliwości aglome
racji wywodzi się ze Lwowa. Przedwojenny Lwów był miastem otwartym na świat, na
Europę, miastem uniwersyteckim o wielkich osiągnięciach naukowych. Miastem gorącego
patriotyzmu – Semper Fidelis, ale także tolerancji, jak również specyficznego humoru.
Po pięćdziesięciu kilku latach od wyjazdu ze Lwowa poeta w pewnym sensie wrócił
do rodzinnego miasta. Przez swą twórczość. Odbywały się tu „Dni Zbigniewa Herber
ta”. Na budynku, gdzie spędził pierwsze lata dzieciństwa, odsłonięta została dwujęzyczna
tablica pamiątkowa, druga zaś w kościele pw. św. Antoniego, gdzie został ochrzczony.
Odbyła się sesja naukowa, w której uczestniczyło szereg znawców i badaczy twórczości
Herberta.

W

ażne jest przede wszystkim zainteresowanie poezją poety ze strony lwowskiego
społeczeństwa polskiego oraz ukraińskiego. Zawdzięczając Fundacji Pomoc Pola
kom na Wschodzie, ukazały się dwa polsko-ukraińskie wydania poezji Herberta, przybli
żając przede wszystkim odbiorcy ukraińskiemu twórczość naszego wspaniałego poety.
Nadzwyczaj jednak cieszy zainteresowanie młodzieży polskiej poezją Herberta. W
roku bieżącym w polskiej ogólnokształcącej szkole Nr 10 we Lwowie odbył się
II Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta, w którym uczest
niczyli młodzi recytatorzy ze Lwowa, Lubienia Wielkiego, Mościsk, Swarzędza k/Pozna
nia w dwóch kategoriach wiekowych. Łącznie 34 osoby.
Przed Konkursem uczniowie klasy maturalnej wystąpili z bardzo udaną prezentacją
życia i twórczości Zbigniewa Herberta na tle dekoracji panoramy Lwowa i portretu poety.
Reżyseria polonistek Marii Iwanowej i Renaty Jakobsze, scenografia Teresy Dutkiewicz.
Portret Z. Herberta – dar Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Prezentacji towarzyszyła
projekcja zdjęć związana z życiem poety (opracowanie A. Dakielin).
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Recytacje oceniało Jury w składzie: Marcin Zieniewicz, konsul RP we Lwowie,
Teresa Dutkiewicz, wiceprezes FOPnU, redaktor naczelny czasopisma Nasze Drogi
(przewodnicząca), Barbara Romeyko-Hurko, pracownik Konsulatu Generalnego RP we
Lwowie, Krystyna Angielska – znana poetka lwowska.
Młodzież zaprezentowała szeroki wachlarz twórczości Herberta w postaci wierszy
i prozy poetyckiej. Przed ogłoszeniem wyników przed publicznością interesujący prog
ram artystyczny zaprezentowała młodzież ze Swarzędza o mieszkańcach Kresów, ich
wierności ideałom przynależności do Ojczyczny.

W

kategorii do lat 16 zwyciężył Marian Nu
ckowski (Lwów, SOK Nr 10). Kolejne
miejsca zdobyły jego szkolne koleżanki: II –
Anna Babiczewa, III – Gabriela Kuc.
Wyróżnienia przyznano Julii Malickiej,
Katarzynie Kapustinej (Lwów, OKS Nr 10),
Joannie Kordek, Rafałowi Haładijowi (Mościska,
OKS Nr 3). Anna Jeż i Maria Winiarska (Lwów,
OKS Nr 10) wyróżnienie otrzymały za autorski
podkład muzyczny oraz wykonanie wiersza Dwie
krople.
Marian Nuckowski
W kategorii od 16 lat pierwszym był Eu
stachy Bielecki (OKS Nr 10, Lwów), II – Szy
mon Pawelka (Swarzędz, RP), III – Paweł Pie
niew (Lwów, OKS Nr 10).
Wyróżnienia: Łukasz Lanski (Swarzędz,
RP), Beata Świdzińska (Lwów, OKS Nr 10).
Nagrody dla recytatorów ufundował Kon
sulat Generalny RP we Lwowie przy wsparciu
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz
Przemysław Jankiewicz dyrektor Zespołu Szkół
w Swarzędzu.
Słowa uznania należą się polonistom, którzy
przygotowali młodzież do Konkursu – M. Iwa
Eustachy Bielecki
nowej, R. Jakobsze, Cz. Migdalowi (Lwów, OKS
Nr 10), W. Ilczuk (Lwów, OKS Nr 24), H. Ziober,
L. Gandz (Mościska, OKS Nr 3), E. Jankiewicz (Swarzędz, RP) oraz gronu pedagogicz
nemu OKS Nr 10 na czele z dyrektorem Martą Markuniną za całokształt organizacji
Konkursu.
Obraz Lwowa w twórczości Herberta, rodzinny, bliski, pełen uogólnień, a zarazem
szczegółów, których w pełni nie można uchwycić i wyrazić, obraz miasta pisanego przez
duże „M” stanął przed oczyma w wyobraźni słuchaczy, miasta „bez granic i kresu” –
symbolu całej kultury śródziemnomorskiej i tych wartości, które są dla tej kultury naj
cenniejsze. Z całą pewnością konkurs w przyszłości zatoczy coraz szersze kręgi.
Inf. wł.
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Krystyna Angielska
WSPOMNIENIA O CHOPINIE
Kamienne marzenie zastygło pod wierzbą:
to Chopin grający poloneza As-dur.
Gałązki rzucają fiołkowe cienie,
otaczając postać niby żywy mur.
Ręce Fryderyka pieszczą powietrze –
czułą klawiaturę instrumentu wieczności,
a serce woła: o graj, graj jeszcze
swe preludia pełne smutku i miłości.
Niech lekko płyną w błękit przestworza
powiewy walców, tęsknota cierpienia...
Tak bym pragnęła kwiaty położyć
Wprost u stóp Twoich, w miękkości zieleni.

R

ok Chopina szeroko obchodzony jest na świecie. Romantyczna fantazja i uczuciowość
kompozytora, wniknięcie w ducha polskości, muzyki ludowej i przepojenie nią
twórczości, szczerość i głębokość przeżycia losów osobistych i ojczyzny, nowość środków
muzycznych i doskonałość budowy utworów sprawiły, że dzieła Chopina mają trwałą
wartość i znaczenie ogólnoludzkie.

C

hopin podziwiany i kochany jest na Ukrainie. Polski Instytut w Kijowie, Instytut
Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Ministerstwo Kultury i Turyzmu Ukrainy
organizowały w marcu br. Koncerty muzyki Chopinowskiej we Lwowie, Czernihowie,
Kijowie, Doniecku, Dniepropietrowsku. Wystąpili w nich wybitni wykonawcy, znawcy
i miłośnicy muzyki Chopina. Wśród wykonawców na szczególną uwagę zasługuje Jan
Krzysztof Broja, który we wszystkich miastach przyjmowany był entuzjastycznie. W jego
wykonaniu ballady, barcarole i nokturny a także 24 Preludium sprawiły na publiczności
piorunujące wrażenie. Jego kunszt artystyczny jako wykonawcy muzyki kompozytora jest
niebywale wysoki – sprawia wrażenie, że wykonawcą jest sam Fryderyk Chopin.
Pianista ukończył Warszawską Akademię Muzyczną im. F. Chopina z odznaczeniem.
Koncertował w wielu państwach europejskich, w Japonii, USA, Brazylii, Kolumbii. Był
konsultantem muzycznym podczas realizacji filmu Romana Polańskiego Pianista.

O

rkiestrą Symfoniczną Lwowskiej Filharmonii, Orkiestrą Symfoniczną Czerni
howskiego Filharmonicznego Centrum, Narodową Zasłużoną Orkiestrą Symfoniczną
Ukrainy, Orkiestrą Symfoniczną im. Prokofiewa, Dniepropietrowską Orkiestrą Symfonicz
ną podczas wszystkich koncertów dyrygował Roman Rewakowycz. Dyrygent i kompo
zytor, absolwent Muzycznej Akademii im. F. Chopina w Warszawie. Od wielu lat współ
pracuje z symfonicznymi i kameralnymi orkiestrami Ukrainy, Białorusi, Rosji. W 1995 r.
wraz z lwowskimi kompozytorami zorganizował Festiwal Muzyki Współczesnej Kontrasty.

U

roczysty Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina odbył się we
Lwowskim Narodowym Teatrze Akademickim Opery i Baletu im. Salomei Kruszel
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nickiej, na który złożyły się utwory kompozytora w wykonaniu Sergiusza Hryhorenki
laureata międzynarodowych konkursów (fortepian), Lubow Kaczały zasł. art. Ukrainy,
Marka Gierczaka (śpiew), Łarysy Kadyrowej art. lud. Ukrainy, laureatki premii im.
T. Szewczenki, Zbigniewa Chrzanowskiego reżysera Polskiego Teatru Ludowego (re
cytacja), Anastazji Isupowej, Eugeniusza Swietlicy (balet). W części drugiej widzowie
zachwyceni byli Chopinianą w wykonaniu solistów baletu i orkiestry Teatru. Dyrygował
orkiestrą Jurij Berweckij.
Było to wznowienie choreografii Michaiła Fokina z 1905 r. przez baletmistrza i
choreografa Sergiusza Najenkę, laureata nagrody im. W. Pisariewa.
Koncert odbył się dzięki staraniom i finansowaniu Konsulatu Generalnego Rzeczy
pospolitej Polskiej we Lwowie i życzliwości władz miejskich i obwodowych oraz udos
tępnienia Opery Lwowskiej przez jej dyrektora Tadeusza Edera.

W

Międzynarodowym Dniu Teatru (27 marca) Polski Teatr Ludowy we Lwowie
wystąpił z premierą dwóch jednoaktówek Mariana Hemara, tematycznie związanych
z Fryderykiem Chopinem.
W Kosmopolicie autor przedstawia pracę studia radiowego m.in. odczytywane są
fragmenty pamiętnika Chopina z pobytu w Wiedniu. Jego muzyka, przepełniona tęsknotą
za Ojczyzną nie zdobywa popularności. Haslinger, wydawca, stara przekonać się Chopi
na, iż Geniusz w muzyce nie powinien być patriotą, a kosmopolitą i komponować należy
to, co w Wiedniu jest przyjmowane najlepiej – walce.
Chopin komponuje Etiudę rewolucyjną pod wpływem wiadomości o wybuchu
powstania w Warszawie. Jest to jakby odpowiedź kompozytora na replikę wydawcy,
który mówi, iż „Polacy są tu teraz bardzo niepopularni”.
Ciekawe rozwiązanie reżyserskie sztuki. Nowość dla lwowskiego widza.
Umowa natomiast znana jest lwowskiej publiczności za sprawą Studio Sceny
Galicjana (ND Nr 1(53) 10). Dyskusja 29-letniego Norwida z ciężko chorym Chopi
nem dotycząca napisania opery narodowej – to dwa reżyserskie rozwiązania. Ciekawe i
różnorodne. Bardziej przekonywującą jest pierwsza.
Każdy z reżyserów, w danej sytuacji Aleksander Owerczuk i Zbigniew Chrza
nowski, mają swoją wizję interpretacji sztuki, a widzowie mają okazję do porównania i
głębszego zrozumienia intencji wypowiedzi autora sztuki.

Z

okazji Roku Chopinowskiego Aleksandra Kaliniczenko, pracownik Galerii Sztuki
we Lwowie przygotowała wystawę pt. Ostatnie akordy Chopina. Podczas wystawy
eksponowane były portrety kilku jego współczesnych i przyjaciół kompozytora, którzy
w pewnym sensie mieli wpływ na niego, czy też odwrotnie, muzyka Fryderyka Chopina
wpływała na ich twórczość.
Dla pełniejszego odzwierciedlenia atmosfery tego czasu znajdowało się kilka prac
o tematyce muzycznej oraz pejzaże malarzy współczesnych Fryderykowi Chopinowi.
Właśnie romantyczny pejzaż wymownie ilustruje muzykę Chopina w malarstwie.
Centralną pracą tej wystawy był obraz polskiego malarza Józefa Męciny-Krzesza Os
tatnie akordy Chopina (1908 r.). Obraz odzwierciedla ogólny nastrój i atmosferę wystawy,
ponieważ w niej zawarte jest wszystko, co asocjuje się z imieniem F.Chopina – melancholijny
nastrój, ekstaza muzyczna pianisty, dopalająca się świeczka jako symbol gasnącego życia...
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Życie kompozytora było krótkie, ale pamięć o nim trwa do dziś dzięki jego muzyce.
Od prawie dwóch stuleci utwory F. Chopina są wykonywane przez wybitnych pianistów.
Muzyka jego jest słuchana i uwielbiana na całym świecie, a postać samego twórcy jest
natchnieniem dla malarzy, pisarzy i reżyserów.
Na otwarcie wystawy przybyli miłośnicy sztuki oraz sympatycy muzyki F. Chopina.

P

o 20 kwietnia do naszej redakcji przyszła pani Doktor ze łzami w oczach. Lwowian
ka, która mieszka przy ul. Wyszeńskiego (dawn. Wyspiańskiego). Powiedziała
nam, że na kamienicy pod Nr 22 medalion Fryderyka Chopina, który był ozdobą domu,
przetrwał wojnę, okres sowiecki i teraz, w roku Fryderyka Chopina, zniknął. Sprawa
nabrała rozgłosu.

Odpowiednie organy rozpoczęły śledztwo. W jednym z antykwariatów ziden
tyfikowano wystawiony na sprzedaż medalion. Właściciel sklepu zgodził się oddać
kradzież. Udało się wyjść na ślad złoczyńcy. Okazało się, że prawie równocześnie
oprócz medalionu Chopina złodziej skradł cenny witraż w tej samej dzielnicy miasta.
W krótkim czasie został zatrzymany. Przyznał się do kradzieży, czeka na wyrok sądowy.
Eksperci ocenili, iż wartość medalionu Chopina wynosi ponad 25 tys. grywni. Med
alion podczas kradzieży został uszkodzony. Zostanie odrestaurowany przez specjalistów
i wróci na dawne miejsce, bowiem prawdziwi lwowianie doceniają wartość pamiątek
historycznych.
Teresa Dutkiewicz, fot Jarosław Blinowski
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Stefan Witwicki – przyjaciel Fryderyka Chopina

O

bchodząc w tym roku 200-lecie urodzin Fryde
ryka Chopina, zanurzamy się w jego muzykę i
odczuwamy jej teraźniejszość, współczesność i naro
dowość. Niektóre muzyczne utwory kompozytora
sprawiają wrażenie jakiejś nieskończonej równiny,
co drzemie w księżycowym blasku. Płynie stepem
fala świeżego powietrza od Czarnego Morza – po
wiew siły i spokoju. Badacze twórczości F. Chopina
już dawno zauważyli w muzyce kompozytora
wpływy humoru ukraińskiej piosenki (Nokturn sól
moll, op.15, Nr 3, piosenki, ronda). Za czasów Chopi
na na Ukrainie Polaków było niemało, naturalnym
więc był kontakt Polaków z ukraińską piosenką,
myślą i tańcem. Kresowiacy zjeżdżali się do Warsza
wy i przywozili swój dorobek kulturowy. Nic dziwnego, że Chopin w czasach swojej
młodości „nawet kozaka świetnie tańczył”. W piosenkach Chopina znajdujemy często
ludowe akcenty. Przyszły one do niego niewątpliwie przez Stefana Witwickiego, poetę
„szkoły ukraińskiej”. Kim był Stefan Witwicki, druh młodości Fryderyka Chopina?

S

tefan Witwicki talent to skromny, ci
chy i łagodny, który dojrzał późno, pod
ciężarem smutku i boleści, ale nie mógł ni
gdy sił swych ześrodkować w jedno ogni
sko. Miejsce, jakie zajął w naszej literatu
rze, jest wynikiem raczej jego charakteru,
jako człowieka, niż talentu, jako poety.
Człowiek to gorącej wiary, niezłomnej
woli i prawości, oddany cały miłości kra
ju... Ta miłość jest wybitną cechą wszyst
kich pism jego. Jak wszyscy przyjaciele i
towarzysze Mickiewicza, był i Witwicki
konserwatystą w sprawach wiary, nauki i
polityki. Zasadzie tej pozostał wierny aż
do śmierci. Opatrzność obdarzyła go
wszelkiego rodzaju krzyżami: sieroctwem,
ubóstwem, ciężką długoletnią chorobą i
dolą wygnańca. W warunkach takich nie
dziw, że czerpał siły i pociechę w wierze i
cnocie. Tę religijno-moralną stronę w na
rodzie podnosił, jak mógł, życiem i pis

mem. Gorliwy katolik, wyparł się nawet
uczucia przyjaźni i z sercem krwią nabie
głem, wystąpił przeciw swemu przyjacie
lowi a największemu wieszczowi, Adamo
wi Mickiewiczowi, który uległ towianiz
mowi. Jako prozaik, zajmuje Witwicki po
czesne miejsce w naszej literaturze. Jego
styl, wykształcony na wzorach zygmun
towskich, pełen siły i jędrności, jest zara
zem obrazowy i starannie wykończony.
Z 20 pieśni F. Chopina – 10 napisane
do wierszy Witwickiego. Są znane i doce
nione nie tylko przez profesjonalistów i
zwyczajnych słuchaczy.
Stefan Witwicki urodził się w 1802 r.
we wsi Janów na Winniczczyźnie. Jego
ojciec Jan Witwicki pochodzący ze szla
checkiego rodu Sas, był nauczycielem fi
zyki w szkole w Winnicy, potem w Gim
nazjum Krzemienieckim. Oprócz Stefana
miał jeszcze syna Mikołaja, Antoniego,
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córki Аnnę i Zofię. Około 1809 r. dzieci
zostały okrągłymi sierotami, wychowywa
ły się w domu właścicieli majątku Choła
niewskich we wsi Janów.
Opiekunami dzieci byli wykładowcy
Gimnazjum Krzemienieckiego: J.Łuczyń
ski (fizyk) i K.Міrowski (historyk). Po
szkole w Winnicy Witwicki kontynuował
edukację w Gimnazjum Krzemienieckim.
Zakończył tą uczelnię w 1819 r., i wyjechał
do Warszawy. „Podróże kształcą”,– tak
mówi dawne przysłowie. Wówczas zagra
niczne wojaże były nieodłączną częścią
wychowania i edukacji. Tak z pewnością
myślał i Stefan Witwicki. W swojej
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gody, a szukał swego miejsca w życiu. W
Warszawie była nauka na uniwersytecie,
praca guwernera w rodzinie ministra
S.Grabowskiego. Dzięki jego protekcji
otrzymał pracę komisarza w Komisji
Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskie
go. Już od 1821 r. Stefan brał aktywny
udział w życiu literackim Warszawy,
drukował wiersze, krytyczne artykuły. W
latach 1824–1825 ukazał się pierwszy
zbiór jego poezji Ballady i romanse,
poetycki dramat Edmund. W Warszawie
zaprzyjaźnił się Witwicki z F. Chopinem.
W Bibliotece Narodowej w Warszawie
znajduje się egzemplarz Piosenki sielskie
(1830) z dedykacją dla Chopina. Jedyny
list Witwickiego do Chopina z Warszawy
jest dosyć oficjalny: „Drogi Panie Fryde
ryku” – zwraca się Stefan do młodszego
od siebie Fryderyka. Bliższa przyjaźń ����
Wit
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na wychodźstwie w Paryżu. Całkiem inny,
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warszawskiego listu. Piosenki sielskie, na
które złożyły się parafrazy znanych ludo

wych piosenek, m.in. i ukraińskich, wypeł
nione są naiwną prostotą i melodyjnością.
F.Chopin, S.Моniuszko, I.Dobrzyński na
pisali muzykę do większości jego wierszy,
co zapewniło ich popularność. Istnieją
przypuszczenia, że piosenkę Hulanka
F.Chopin napisał w pożegnalny wieczór
przed swoim odjazdem z Warszawy. Była
ona od razu wykonana przez obecnych.
Z czasem stała się jedną z powstańczych
piosenek. Znane i cenione do dziś są pio
senki F.Chopina do słów S.Witwickiego:
Życzenie, Маrzenie, Pierścionek i uważa
na za ludową Pije Kuba do Jakuba. Rów
nież popularny był zbiór Poezje biblijne
(1830).
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rozgro
mieniu powstania Witwicki dobrowolnie
opuścił Ojczyznę. Zamieszkał w Dreznie i
następnie w Paryżu, gdzie spotkał się z
Chopinem, Zaleskim, Міckiewiczem.
Witwicki brał aktywny udział w życiu
literackim emigracyjnego społeczeństwa.
Znajomość Witwickiego i Mickiewicza z
czasem przerasta w przyjaźń. Witwicki po
maga Mickiewiczowi w jego pracy nad
poematem Pan Таdeusz, wydobywając z
pamięci wspomnienia, które były wyko
rzystane w opisie litewskich lasów. Jes
teśmy dumni, że uczynił to nasz krajan.
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nem a Witwickim – naoczne świadectwo
niezwykle płodnego twórczego obcowania.
Wysoko ceniąc tą przyjaźń, Chopin za
dedykował poecie m.in. polonez do-minor.
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wo, lecz nie dla takiego talentu, jak Twój.
Istnieje ojczysta melodia, jak i ojczysty kli
mat. Góry, lasy, wody i łąki mają swój głos,
wewnętrzny głos ojczyzny, chociaż nie
każdy jego słyszy duszą [..]. Ty bądź orygi
nalny, ojczysty; może, Ciebie najpierw i nie
całkiem zrozumieją, lecz wytrzymałość i
wyrabianie własnego kształtu na wybranej
niwie zapewnią Twoje imię u potomków”.
Ostatnie lata życia Witwickiego cha
rakteryzują się głębokim nawróceniem.
Wydaje Роdаrеk ślubny – ksіążkа dlа
раnny młоdеj (Ślubny prezent: książka dla
narzeczonej, Lejp., 1838, W., 1841, B.,
1858), który zawiera modły na dzień ślu
bu, a także pouczenia i rady konieczne dla
szczęśliwego rodzinnego życia, w opraco
wanym przez niego niezwykle popularnym
modlitewniku Оłtаrzуk polskі (1836) i naj
bardziej znanej jego publikacji – zbiorowi
społecznych, politycznych, literackich i
moralnych artykułów pt. Wieсzоrу ріеl
grzyma (Par., 1837–42; wyd. dop. i zmie
nione: t. І–ІІ, Par., 1844–45).
Oderwany od ojczyzny, ciężko chory,
znajduje uzdrowienie w wierze, przecież
kiedyś właśnie w kościele we wsi Janów od
wiejskiego plebana usłyszał po raz pierwszy
życiową prawdę: „Jezus Chrystus – prawda
i życie”. Bardzo związany z wychodźstwem,
politycznym ruchem, wszystkimi siłami
służył katolickiej wierze.

s. 5.

Dla podniesienia wiary katolickiej
działał słowem i czynem na emigracji, we
współpracy z Bogdanem Jańskim i z o.
Florianem Topolskim. Do niego udawali
się smutni po radę, strapieni po pociechę,
współtowarzysze pióra po opiekę w wy
dawnictwie prac. A sam pocieszyciel cier
piał Hiobowe męki. Opuszczony przez
przyjaciół, dręczony chorobą, głodując,
swój czyściec odbył na ziemi.
Znosił to wszystko z chrześcijańską
pokorą i rezygnacją. W ostatnich latach za
myślał poświęcić się stanowi duchowne
mu. W tym celu podobno przybył do Rzy
mu, a chcąc się niejako do kapłaństwa
przygotować, przetłumaczył część dzieł
św. Teresy, kardynała Bony i pracował nad
dziełem Rok duchowny. Te prace po nim
zostały w formie rękopiśmiennej.
Największą popularnością cieszyły
się jego wierszowane i prozatorskie
gawędy z przedrozbiorowych dziejów Pol
ski Gadu-gadu.
Zmarł w Rzymie 15 kwietnia 1847 r.
Kаlinówka-Krzemieniec-WarszawaDrezno-Paryż-Rzym. Jak ciężką i długą
drogę życia przypadło mu przejść.
Alina Białoszycka
Luba Kаsenowa
Winnickie Obwodowe
Stowarzyszenie Świetlica Polska

Źródła:
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spomnienia moje o Andrzeju Polniaszku się
gają roku 1992… Kiedy to w Krakowie po raz
pierwszy od zakończenia II wojny światowej odbył się
I Zjazd Polaków i Polonii za Granicą.
Była tam ogromna rzesza rodaków z całego
świata, którzy toczyli ciekawe dyskusje i ostre spory,
sens których do mnie docierał z czasem. Nie brakowało
również rozmów i spotkań przyjaznych i radosnych.
Na pytanie „jak tam u was?”, czyli u nas za wschodnią
granicą, odpowiadałam „przyjeżdżajcie i zobaczcie
sami”. Z Andrzejem Polniaszkiem nawiązaliśmy kon
takt przez starszego kolegę z Wielkiej Brytanii,
Czesława Zychowicza, kombatanta poznanego przeze
mnie w Wilnie na I Zjeździe Polaków Europy. Też był „dzieckiem katyńskim”. Z Andrzejem zaprzyjaźniliśmy się od pierwszego spojrzenia. Łączyło nas bardzo wiele. Był
człowiekiem nieprzeciętnym.
Urodzony 29 kwietnia 1928 r. w Bydgoszczy. Wychowanek Junackiej Szkoły Kade
tów. Po wojnie wieloletni Prezes Związku JSK, współzałożyciel Komitetu Pomocy Pola
kom na Wschodzie, b. wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Bry
tanii, Członek Rady Narodowej i Skarbu Narodowego. Odznaczony Krzyżem Kawalers
kim Orderu Polonia Restituta, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Federacji
SPK, Krzyżem SPK w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej.
Wymieniliśmy stosy korespondencji, w której objął szczególną troską naszą działalność
Polaków na Ukrainie. Pełnił wtenczas funkcję prezesa Komitetu Pomocy Polakom na
Wschodzie, zbudował wokół siebie w Londynie wspólnotę ludzi złączonych jedną myślą i
ideą niesienia pomocy tym, którzy zrządzeniem losu pozostali na straży resztek polskości
na ziemiach, z których sami się wywodzili i do których nie mieli prawa powrotu.
Po utracie rodziców, sami będąc dziećmi, znaleźli się na nieludzkiej ziemi, dokąd
„bat’ka Stalin” wywiózł ich na wymarcie za to tylko, że byli potomkami kwiecia inteli
gencji narodu polskiego. Bardzo często rozmawialiśmy z Andrzejem o losach tych dzieci.
Ojciec Andrzeja został rozstrzelany w piwnicach NKWD w Charkowie, do którego
razem ze swoimi kolegami oficerami był dowieziony ze Starobielska. Moje zdumienie i
ogromny szacunek dla jego starań w odnalezieniu i wywleczeniu PRAWDY nie miało
granic. Poświęcił temu całe swoje życie. Był założycielem i przewodniczącym Rodzin
Katyńskich na Zachodzie, co roku organizował Obchody Katyńskie w Londynie,
utrzymywał i nawiązywał kontakty z Rodzinami i ich potomkami.
Na początku lat 90. nie było jeszcze cmentarzy katyńskich w miejscach dokonania
zbrodni. Dzięki takim jak On i wielu innym, zostały nieco później odsłonięte. Rzecz oczy
wista, że poprzedzały je ekshumacje. Nigdy nie zapomnę, jak w 1994 r. przybyliśmy z
naszymi polskimi zespołami do Charkowa, ponieważ właśnie tam (nie z przypadku) zde
cydowaliśmy przeprowadzić kolejny Festyn Polskich Zespołów Folklorystycznych
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na Ukrainie. Przyczyną ku temu były rozpoczęte w lecie pierwsze ekshumacje. Nasza
obecność miała miejsce przy końcu brzydkiego i mrocznego listopada.
Tuż po przyjeździe do hotelu pierwsze kroki skierowaliśmy do VI kwartału, czyli
miejsca ekshumacji, gdzie zastaliśmy przerażający obraz po czynach hien cmentarnych,
a mianowicie – po zakończeniu letnich prac ekshumacyjnych. Teren nie był strzeżony.
„Nieludzie” z okolic na własną rękę wywlekali szczątki, szukając skarbów. Koście, cza
szki etc. wymieszane w jesiennym błocie sprawiały potworne wrażenie. Tego widoku nie
da się zapomnieć. Zrobiliśmy zdjęcia, które zawiozłam do Warszawy. Nasza interwencja
sprawiła, ze nazajutrz tego miejsca strzegła już konna milicja.
Doczekaliśmy się otwarcia cmentarza w Charkowie, którego również nie zapomnę.
Andrzej Polniaszek ze swoją rodziną w składzie dużej delegacji ze świata przybył również.
W przededniu uroczystości, gdy trwały końcowe prace, odnalazłam imię Jego ojca wśród
ponad trzech tysięcy tabliczek z nazwiskami osób pomordowanych.
Na tej tabliczce na ukos ułożyłam czerwony goździk. Był widoczny z daleka. Ka
mery TV kilkakrotnie filmowały to miejsce, może właśnie dlatego, że na ten moment był
to jedyny kwiat.

Dziś na tabliczce należałoby położyć dwa goździki... dla Ojca i Syna

Podczas uroczystości Marek – syn Andrzeja, dorosły już człowiek, nie mógł powstrzy
mać się od płaczu. Po zakończeniu części oficjalnej Andrzej powiedział do mnie: „Bardzo
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dziękuję ci za ten goździk”. Od początku naszej znajomości przeżywałam razem z Nim i
Jego rodziną wiele zdarzeń. Przed wojną w Czortkowie stacjonował KOP, w którym pełnił
służbę wojskową ojciec Andrzeja. Dlatego też pierwszy wyjazd na Wschód w 1993 r.
odbył w sześcioosobowej grupie właśnie na tej trasie Lwów-Tarnopol-Czortków. Był za
„prowodyra”. Podróż była wspaniała i pełna wrażeń. Niedaleko Czortkowa w miejscowości
Tłuste urodził się ojciec, w późniejszym czasie odwiedzaliśmy również i to miejsce. W
Tarnopolu w 1935 r., tuż po śmierci Piłsudskiego, stanął pierwszy w ówczesnej Polsce
pomnik marszałka, którego budowę zainicjował również ojciec Andrzeja.
Wielkim przeżyciem dla nas, Polaków ze Lwowa, stało się zaproszenie do Londynu
w 1993 r. Była to właściwie od początku i do końca inicjatywa Andrzeja. Powiedział do
mnie tak: „Przygotuj referaty o Polakach we Lwowie i na Ukrainie, a ja zaproszę razem z
tobą Lwowski Teatr Ludowy. Będziesz miała indywidualny program pobytu w Anglii”.
W tamtych latach wyrobienie wizy pobytowej i tranzytowej do Wielkiej Brytanii było
rzeczą trudną i skomplikowaną. Tydzień „obijania się” w urzędach konsularnych w Kijowie
wyczerpał mnie kompletnie, a jednocześnie wzmocnił. Pomoc zawdzięczam śp. Tomaszowi
Markowi Leoniukowi, Konsulowi RP w Kijowie i śp. Markowi Krajewskiemu, Konsulowi
RP we Lwowie, którzy wykorzystali swoje kontakty i dzięki którym wyjechaliśmy do Wiel
kiej Brytanii.
Nasze spotkania z rodakami w Anglii były wielce wzruszające, a moje relacje o życiu
Polaków we Lwowie i na Ukrainie, z pierwszej ręki, miały wielkie znaczenie ponieważ
wielu z nich utraciło kontakt ze swoimi małymi ojczyznami z chwilą wywózki przez Sowie
tów na nieludzką ziemię. Andrzej zapoznał mnie z Ryszardem Zakrzewskim, Zygmuntem
Szkopiakiem, Ryszardem Kaczorowskim, ostatnim Prezydentem na Uchodźstwie, Mie
czysławem Hamplem i wieloma innymi, osobami. Niestety większość z nich już nie żyje.
Andrzej Polniaszek w chwili wywózki miał 12 lat, a jego siostra Maria, którą poznałam
w Londynie – 14. Ich matka miała mocno nadwyrężone zdrowie i zmarła wkrótce po
zakończeniu wojny. Dzieci śp. płk. dr Franciszka Polniaszka przebijały się przez życie
same w obcych dla nich warunkach. Andrzej wspominał, jak miał odmrożone uszy i nos,
a jego siostra cierpiała z nabytego w Rosji ciężkiego reumatyzmu.
Czytając książkę pt. Dzieci Ispachan i Liban, ze łzami w oczach myślałam o tych
dzielnych osieroconych przez wojnę Rodakach, którzy nie dali się złamać przez los. To
dzięki nim prawda o KATYNIU nie została pogrzebana na zawsze wraz z ich ojcami.
Drążony temat przez takich jak Andrzej i jemu podobnych na zachodzie dotrwał do
dzisiejszych czasów, żeby wybuchnąć z nową siłą. Później Andrzej stał się głównym
doradcą w sprawach upamiętnienia tej zbrodni. Wraz ze śp. A. Przewoźnikiem sekreta
rzem Rady Ochrony Pamięci Narodowej kroczyli w kierunku otwarcia cmentarzy wojen
nych w Charkowie, Katyniu i Miednoje. Andrzej konsultował reżysera A. Wajdę podczas
tworzenia filmu Katyń. Pan Bóg wysłuchał ich modlitwy, a PRAWDA, o którą z takim
mozołem walczyli przez całe swoje życie, rozeszła się po 70. latach na cały świat.
Andrzej Polniaszek, jako ówczesny prezes i współzałożyciel Komitetu Pomocy Pola
kom na Wschodzie, po naszym zapoznaniu się, stał się częstym gościem na Ukrainie.
Przemierzaliśmy z nim tysiące km w różnych kierunkach, odwiedzając polskie ośrodki.
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Tym wszystkim Jego wojażom przyświecał głównie cel – rozpoznanie sytuacji na miejscu,
żeby móc pomagać właściwie. Była m.in. pomoc finansowa dla parafii rzymskokatolic
kich, sfinansowanie samochodu dla polskiej organizacji medialnej we Lwowie, wypo
sażenia Domu Polskiego w Żytomierzu. Nade wszystko cenił sobie rzetelność rozliczania
się ze środków finansowych i miał oczywistą rację. Wielu rzeczy nauczyliśmy się od
Niego w ciągu tych lat. Był urodzonym organizatorem, potrafił wyczuć każdego człowieka,
określić Jego intencje. Tam w Londynie zbudował wokół siebie wspólnotę ludzi, z którymi
w latach późniejszych jeździł wszędzie po świecie. Często też podpowiadał Polakom z
Wielkiej Brytanii, aby zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w odnalezieniu zagubionych
śladów ich rodzin na naszym terenie.
Kiedyś przeżyłam wstrząsającą historię o ludziach, pochodzących z Wołynia,
których rodzice byli osadnikami. Zdawało się na początku, że zaginął jakikolwiek ślad.
Ślad odnaleźliśmy. Wtenczas uwierzyłam w cud. TV brytyjska nakręciła film o tym
wydarzeniu.
Podróże po Ukrainie, począwszy od 1993 r. stały się ważną częścią misji życiowej
Andrzeja. Lwów, Tarnopol, Czortków, Czerwonogród, Krywcza, Brzeżany, Łosiacz, Po
czajów, Krzemieniec, Drohobycz, Czerniowce, Połonne, Nowograd-Wołyński, Żytomierz,
Gródek na Podolu, Latyczów, Poninka, Chmielnicki, Kijów, Charków, Jazłowiec, Staro
bielsk, Kamieniec Podolski, Trembowla, Łuck, Równe, Stanisławów, Kuty, Worochta,
Kołomyja – pozostawiły trwały ślad nie tylko w pamięci, lecz w Jego mentalności. Witano
Go chlebem i solą, wywołując łzy radości i wzruszenie.
Ważne uwagi były czynione w czasie wojaży, które z dużym przekonaniem
przekazywał do SWP i innych instytucji w Polsce. Był Człowiekiem, który musiał wyrobić
swoje własne zdanie odnośnie zdarzeń, działalności i ludzi.
Andrzej Polniaszek dobrze poznał Kraj, specyfikę działania Polaków na Ukrainie. Jego
intuicja nigdy nie zawiodła. Z natury był twardym i zdawałoby się nieugiętym człowiekiem.
Nigdy nie rozczulał się nad sobą. W jedną z podróży na Ukrainę wyruszył w dwa tygodnie
po bardzo ciężkiej operacji. Poza tym był cukrzykiem. Niestety kolejne podróże stawały się
coraz rzadsze, tym nie mniej podtrzymywaliśmy kontakt telefonicznie. W ub. roku dowie
działam się, że dostał zaproszenie do Charkowa (leciał w składzie delegacji rządowej RP),
poprosiłam Jego o napisanie relacji do naszego czasopisma Nasze Drogi. Ze wzruszeniem
czytaliśmy o Michale Ćwiżewiczu, prawnuku majora Edwarda Reguły zamordowanego w
Charkowie, który w miejscu pochówku pradziadka na cmentarzu wykonał na skrzypcach
Requiem Mocarta.
W roku bieżącym Andrzej obiecał towarzyszyć naszej polskiej młodzieży z Ukrainy
w podróży na groby do Charkowa i Starobielska. Powiedział, że będzie szczęśliwy.
Zmarł 13 stycznia przy samochodzie koło domu w Kenley.
Dziękuję Panu Bogu, że na swojej drodze życia spotkałam tak wspaniałego i mądrego
Człowieka. Wierzę, że kiedyś spotkam się z Andrzejem i wyruszymy znowu w podróż
wspomnień po Ukrainie.
Emilia Chmielowa, Prezes FOPnU
fot. Teresa Dutkiewicz
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rena Sandecka urodziła się 1 kwietnia 1912 r. w rodzinie
inteligenckiej w Humaniu, a wychowała w Krzemieńcu,
gdzie jej matka była nauczycielką w słynnym Liceum Krze
mienieckim. Jeszcze w okresie szkolnym pani Irena działała
w Krzemieńcu w wodnej drużynie harcerskiej. W 1936 r. na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskała dyplom
magistra filozofii z zakresu pedagogiki. Pracowała w Rów
nem, Krzemieńcu, Sosnowcu. Wybuch wojny zastał ją w Bel
gii. Na wieść o napadzie hitlerowców na Polskę przez Fran
cję, Włochy, Węgry i Rumunię wróciła do Lwowa, by bronić
kraju. Po agresji ZSRR na Polskę wróciła do Krzemieńca,
gdzie przeżyła gehennę pierwszej sowieckiej okupacji Kre
sów. Po wkroczeniu Niemców w 1941 r. zaangażowała się w
ruch oporu. Współdziałała z Armią Krajową. Zajmowała się niesieniem pomocy miesz
kańcom wyrzynanych przez UPA polskich wsi, leżących w okolicy Krzemieńca. Jedna
ze wsi ocalała tylko dlatego, że zorganizowała dla jej wycofujących się mieszkańców
eskortę złożoną z niemieckich żołnierzy. Wywiozła też z zagrożonego rzeziami Krze
mieńca do Krakowa kilkadziesiąt polskich dzieci uratowanych cudem z pogromów, któ
rych rodzice zostali zamordowani przez banderowców.
Po drugiej wojnie światowej pani Irena wraz z matką pozostała w Krzemieńcu. Uczy
niła to z patriotycznego obowiązku. Wiedziała, że jako osoba związana z polskim podzie
miem, mająca wyższe wykształcenie i znająca kilka języków obcych od razu stanie się
obiektem zainteresowania NKWD. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Krzemieńca zo
stała oczywiście aresztowana, ale wkrótce ją zwolniono. Gdy przesłuchujący ją oficer ba
dający lojalność mieszkańców Krzemieńca wobec władzy sowieckiej, w czasie okupacji
zapytał ją, co zrobiła w tym czasie dla władzy radzieckiej, od razu oświadczyła, że urato
wała od zagłady jedną wieś... Po kilku dniach ją zwolniono i zostawiono w spokoju.
Pracowała jako laborantka w służbie zdrowia aż do emerytury w 1969 r.
Po śmierci matki, która zajmowała się tajnym nauczaniem dzieci, kontynuowała jej
dzieło. Od 1953 r. prowadziła nielegalnie, a po 1989 r. jawnie, katechizację i naukę języ
ka polskiego, a także historii Polski.
Jej dom służył też jako mieszkanie dla posługujących w Krzemieńcu księży Jakuba
Macyszyna i Bronisława Mireckiego, dla których była główną pomocnicą. Uczyła dzie
ci i młodzież języka polskiego, historii i kultury. Przygotowywała je do I Komunii św.
Z myślą o uczniach uczęszczających do niej na tajne komplety opracowała Elementarz
Krzemieniecki, unikatowy podręcznik, ręcznie napisany i ręcznie ilustrowany, łączący
wiadomości ogólne z lokalnymi realiami. Była autorką utworów scenicznych i poety
ckich. Jej oddanie, pasja i skromność sprawiły, że stała się ona ogromnym autorytetem
nie tylko dla swych uczniów, ale dla całej polskiej społeczności. Jej wkład w przetrwanie
środowiska polskiego w Krzemieńcu jest nie do podważenia. Ponad dwustu uczniów
pobierało u niej edukację. Osiemdziesięciu z nich mieszka nadal w Krzemieńcu.
Prowadząc nauczanie dzieci, pani Irena dbała, by w kościele zawsze rozbrzmiewała
polska mowa, wchodząc często w konflikt z niektórymi proboszczami, którzy posługi
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wali w krzemienieckiej parafii po śmierci ks. Jakuba Macyszyna. W latach 1944–1974
była organistką w kościele pw. św. Stanisława, który jako jedyny ze 169 kościołów Die
cezji Łuckiej nie został zamknięty. Po rozpadzie ZSRR była jedną z założycielek Towa
rzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego oraz okazała nieocenio
ną pomoc osobom i instytucjom zaangażowanym w utworzenie Muzeum Juliusza Sło
wackiego w Krzemieńcu.
Irena Sandecka
LIPY PRZY SKALE SŁOWACKIEGO
Piękną idziemy drogą do zakątka tego
Potem, przez las wyniosły, wśród leśnych bezdroży,
Aż do jaru ciemnego skalistych przedproży,
Gdzie sterczy, jak tron wieszcza, „Skała Słowackiego”.
Wąską, wilgotną ścieżką idziemy w głąb jaru,
Trzymając się za ręce, czepiając gałęzi... .
Niejedna z nich za odzież wędrownika więzi
Jakby broniła wejścia do krainy czarów.
Jesteśmy w niej nareszcie; olbrzymie kamienie,
Pokryte kanałami z dziwacznymi kształty.
Przy nich lipy odwieczne druga, trzecia, czwarta...
Przed laty wszystkie strzegły Poety natchnienia.
... Jesteście jak poezja, która swym ogromem
Poraża ludzkie serca, pięknością porywa
Która pęta kamienie, przemocą rozrywa,
Choć zarówno jest lekiem oraz pszczelim domem.
Bądźcie błogosławione! Choć burza zwalila
Młodsze od was olbrzymy, które pod stopami
Grodzą drogę wędrowcom, grożąc gałęziami,
Wyście przetrwały wieki:
Bo w korzeniach siła.
Mieszkała w domu, w którym żył twórca i dyrektor Ogrodu Botanicznego w Krze
mieńcu, prof. Wilibald Besser. Ten dom w testamencie zapisała Wspólnocie Polskiej, która
była dla Niej gwarantem tego, że po Jej odejściu służyć będzie Polakom i polskiej kulturze.

W

1991 r. ks. Marcjan Trofimiak zaprosił szkolny teatr Baj ze Lwowa z programem
literacko-muzycznym Polonia Restituta. Tu właśnie w Krzemieńcu odbyła się
premiera programu patriotycznego. Gdy młodzież wykonywała Rotę, obecni przyłączyli
się do śpiewu. Wszyscy razem płakaliśmy, śpiewając. Wówczas osobiście poznałam
nadzwyczaj skromną, emanującą ciepłem i wiedzą Irenę Sandecką.
Od tego czasu byłyśmy w kontakcie raczej bardziej korespondencyjnym. W 1996 r.
udało mi się wydać dzięki Wspólnocie Polskiej antologię współczesnych poetów pol
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skich zamieszkałych na Ukrainie Gdzie jesteś, Ojczyzno... Pani Irena udostępniła mi
kilka swoich utworów, utworów tchnących miłością do Boga, Ojczyzny, Krzemieńca
oraz Juliusza Słowackiego, genialnego syna tej ziemi.
PIEŚŃ PORANNA
Dzięki Ci, Boże, za to słońce jasne,
Dzięki Ci, Boże, za miasto kochane,
Dzięki Ci, Boże, za ludzi przyjaznych,
Dzięki Ci, dzięki za ten cudowny ranek.
Drzewa opite mnogimi deszczami
W kornej podzięce chylą bujne głowy.
Pysznej zieleni kolory mieszane...
Wielbią Cię pięknem, nieujętym w słowa.
O ziemio rodna, co za trud niedrogi
Obdarzasz głodnych bogactwem nad miarę,
Ciebie to wszędy Nasz Pielgrzym Ubogi
Czci pocałunkiem, nim spełni ofiarę.
Krążcie księżyce, płyńcie Drogi Mleczne
Jednego Boga spojrzenie nad nami.
Choć tylko tutaj poprzez wieki wieczne
Pijemy szczęście pełnymi haustami.
Z żalem żegnaliśmy panią Irenę, zmarłą 25 marca br., osobowość niezwykłą, pa
trzącą na świat oczami Człowieka Wiary. Niosła pomoc bliźnim, często bywała dla nich
Aniołem Stróżem. Z pewnością kochała swego Anioła Stróża i cały Anielski, Niebiański
świat. Żyła tym światem i w tym świecie.
27 marca br. w kościele parafialnym św. Stanisława ks. proboszcz Władysław
Iwaszczak odprawił Mszę św. żałobną w
Jej intencji. Na tą smutną uroczystość
przybył Jerzy Zimny, konsul Rzeczypo
spolitej Polskiej we Lwowie. Odczytał
on list Tomasza Merty, Podsekretarza
Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzict
wa Rzeczypospolitej Polskiej, w którym
oddana była cześć Zmarłej i podziękowa
nie za lata ofiar i wyrzeczeń, które cierp
liwie znosiła z głęboką wiarą i pogodą
ducha.
Ze wzruszeniem przemawiał Ma
riusz Olbromski, dyrektor Muzeum Na
rodowego Ziemi Przemyskiej.
Msza św. żałobna celebrowana przez ks. Władysława
Odczytał też list kondolencyjny Ma
Iwaszczaka w kościele parafialnym św. Stanisława
cieja Płażyńskiego, prezesa Stowarzy
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szenia Wspólnota Polska, w którym pod
kreślony był autorytet Ireny Sandeckiej,
zwanej „Matką Krzemienieckich Pola
ków” a także dla środowiska polskiego na
Ukrainie.
W ostatniej drodze Irenie Sandeckiej
towarzyszyli krzemieńczanie różnych po
koleń oraz przedstawiciele władz RP, To
warzystw, dziennikarze mediów polskoję
zycznych na Ukrainie.
Jacek Miszkowski z Warszawy przy
był, aby złożyć ostatni hołd pani Irenie w
imieniu rodziny Harcerzy Polskich.
Dziś z pewnością stoi przed Panem
Bogiem wraz ze swym Aniołem Stróżem.
Jej ostatnie dni zapewne były swois
tym ołtarzem miłości, przed którym otwie
ra się niebo, zapraszając do udziału w
świętości.

P

Ostatnia droga Ireny Sandeckiej. Kondukt żałobny
skierowany na cmentarz polski

Pani Irena Sandecka na zawsze pozo
stanie w naszej wdzięcznej pamięci.
Teresa Dutkiewicz

isarka, aktorka estradowa, tancerka Stefania
Grodzieńska urodziła się 2 września 1914 r.
w Łodzi. Jako dziecko mieszkała w Moskwie, po
tem wyjechała wraz z rodziną do Berlina. Uczęsz
czała tam do szkoły baletowej; tańca uczyła się
także w Łodzi.
Do Warszawy, miasta, z którym jak deklaro
wała czuła się najbardziej związana, Grodzieńska
przyjechała w 1933 r. Znalazła pracę w teatrzyku
Cyganeria, tańczyła też w Teatrze Kameralnym,
w końcu Fryderyk Jarosy zaangażował ją do ze
społu Cyrulika Warszawskiego. Podczas pracy
nad programem Słońce w Cyruliku w 1937 r. Gro
dzieńska poznała satyryka i komediopisarza Jerzego Jurandota – swojego przyszłego
męża. Byli razem przez 42 lata, aż do jego śmierci.
Okupację Jurandotowie przeżyli w Warszawie, wyzwolenie zastało ich w Lublinie,
gdzie Stefania Grodzieńska została pierwszą po wojnie spikerką polskiego radia. Pierwsze
powojenne lata spędzili w Łodzi, gdzie rozpoczął pracę Teatr Syrena, który potem przeniósł
się do Warszawy.
W ocenie Jana Pietrzaka, „styl Stefanii Grodzieńskiej był nie do podrobienia – był to
styl ludzi ze starej szkoły kabaretów, gdzie było mnóstwo wspaniałych postaci”. Pani Ste
fania w pierwszych latach swojej pracy w Warszawie otarła się o takie legendy, jak Lola
Kitajewicz czy Gwidon Bogucki. To byli jej koledzy z czasów przedwojennych.
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W 1945 r. S. Grodzieńska zaczęła pisywać felietony, m.in. do Szpilek. Grodzieńska
była autorką wielu monologów i skeczy, które pisała samodzielnie, bądź z mężem, Jerzym
Jurandotem. Ich teksty wykonywali znakomici ludzie estrady: jak Hanka Bielicka, Adolf
Dymsza, Alina Janowska, Kalina Jędrusik, Bogumił Kobiela czy Irena Kwiatkowska.
Jednymi z najbardziej znanych tekstów autorki są m.in. skecze z cyklu Mąż i żona (w
radiowej interpretacji Magdaleny Zawadzkiej i Wiktora Zborowskiego). Przez kilkanaście
lat S. Grodzieńska pracowała też w redakcji rozrywki TVP. Artystka jest również
współautorką scenariuszy filmowych m.in. Deszczowego lipca (1957, reż. Leonard Bucz
kowski) i Sprawy do załatwienia (1953, reż. Jan Rybkowski, Jan Fethke). Jej hobby były
wycieczki górskie. Szczególnie lubiła wysokie, skaliste Tatry. Przez lata należała nawet do
ekipy wspinaczkowej. Po śmierci męża w 1979 r. zarzuciła na dłuższy czas twórczość
kabaretową, skupiając się na pisaniu wspomnień. Do pisania felietonów powróciła z dużym
powodzeniem w latach dziewięćdziesiątych. Napisała kilkanaście zbiorów felietonów ta
kich jak Dzionek satyryka, Jestem niepoważna, Brzydki ogród, Felietony i humoreski, Plagi
i plażki, Rozmówki oraz książki Urodził go Niebieski Ptak, Wyznania chałturzystki i in.
W 2008 r. ukazała się książka Grodzieńskiej Kłania się PRL, dokonany przez Marcina
Szczygielskiego wybór satyrycznych Jej tekstów. W krótkich historyjkach i wspomnien
iach językiem przedwojennej inteligentki, wtłoczonej w świat rządzony przez proletariat,
sportretowała z wielkim humorem obraz polskiej siermiężnej codzienności sprzed
kilkudziesięciu lat.
„Naprawdę myślisz, że kogoś to jeszcze dziś może zainteresować?” – pytała
Grodzieńska Szczygielskiego, kiedy powstał pomysł wydania jej felietonów.
„Oczywiście, że tak! Ale czy „zainteresowanie” jest właściwym słowem, określającym
uczucia towarzyszące lekturze felietonów, humoresek i skeczy Stefanii z lat 40., 50. i 60.? Tak,
ale nie tylko. Dla mnie ta lektura to dobry humor i wzruszenie, nostalgia, a czasem i serdecz
ny śmiech. To słodko-korzenny zapach pożółkłych kartek książek, które podbierałem z półek
rodziców i pochłaniałem w dzieciństwie bez umiaru. To świadectwo istnienia, zapis krótkiej,
dziwacznej epoki, która trwała w naszym kraju przez kilka dziesięcioleci, a teraz nieuchron
nie, coraz szybciej odchodzi w niepamięć” – napisał Szczygielski we wstępie do książki.
Nazywano ją Pierwszą Damą Polskiego Humoru, bądź Pierwszą Damą Czegokol
wiek. Nigdy nie przestawała być ciekawa ludzi i świata. Dostała nagrody: Diamentowy
Mikrofon – dla wybitnych twórców radiowych i Hiacynt – za zasługi dla tolerancji, równo
uprawnienia i walki z dyskryminacją. Chociaż urodziła się w Łodzi, była zakochana w
stolicy, w swoim Mokotowie i w ulicy Słonecznej. Powołując się na tytuł jednej ze swoich
książek: Już nic nie muszę i nic nie musząc, pozwalała sobie na kpiny z głupoty i pochwały
tego, co ceniła najbardziej: życzliwości, mądrości i poczucia humoru.
Zmarła 28 kwietnia br. w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.
Miała 96 lat.
SPROSTOWANIE
W artykule „Na Łąckiego – 1945” Wacława Gaberlego („ND” Nr 1(53) 2010) zakradły
się nieścisłości – błędnie zostały napisane nazwiska Schmager, Zachorowski.
Zdanie „Jako fachowiec wysoko sobie cenił ojca, skoro tak zarządził – ofiarował mu
pracę właśnie w „Jagiellonie” powinno brzmieć „Jako fachowiec wysoko sobie cenił, skoro
los tak zrządził, pracę właśnie w „Jagiellonce”.

