
a n o r a m a
POLISH

a n o r a m aa n o r a m aa n o r a m aa n o r a m aPPPPP POLSKA

Independent Cultural Magazine

Niezalezny magazyn kulturalny

VO L .  2 6 ,  N O  7  ( 2 9 5 )  J U LY / L I PI E C  2 0 1 8

w w w . p a n o r a m a p o l s k a . c a

Grand Ballroom in Polish Veterans Hall
9203-144 Avenue, Edmonton, Alberta

Phone 780 475-9366
manager.pvs@shaw.ca

Website www.countrylodge.ca
FACEBOOK Polish Veterans Society – hall Rentals

Weddings – BBQ’s – Meetings – Corporate Functions – Office Parties  



July / Lipiec 2018P a n o r a m a  P o l s k a

w w w . p a n o r a m a p o l s k a . c a

2

Polish(ed)
Last fall saw the publication of a Polish-

themed anthology of short stories written by 
Canadian writers. Polish(ed); Poland Rooted in 
Canadian Fiction (Guernica Press) is the first 
such collection and as such is a milestone in 
Canadian literary history. Congratulations 
intrepid editors!

The anthology is a dream come true, edited 
by two Polish-Canadian writers living in 
Ontario, for whom English is a second language. 
Kasia Jaronczyk came to Canada at 14, and 
started writing after almost completing a PhD 
in microbiology. She also has a BA in English. 
Malgorzata Nowaczyk, who came to Canada at 
15, is a professor of Pathology and Molecular 
Medicine at McMaster University. She has also 
earned an MFA in Creative writing, University 
of British Columbia. 

Most of the authors in the book are Polish-
Canadians who either came to Canada from 
Poland or whose ancestors on one or both 
sides were born in Poland. A small group has 
no Polish roots but chose to write about Polish 
subjects. Authors like Eva Stachniak, Ania 
Szado, Jowita Bydlowska are well-known in 
Canada and abroad. Others are writing and 
publishing books, or their work appears in 
respected literary magazines, and winning 
awards.  

In June, Kasia Jaronczyk paid Edmonton a 
visit, and she and I were invited by The Polish 
Culture Society to one of its Thursday Salons, 
to speak about writing and to share with those 
present some of our work. We were received 
with great warmth by members of the audience, 

who listened with attention and asked many 
question about the process of writing. Kasia read 
a story from Lemons, which is her own newly 
published short story collection (Mansfield 
Press). I read my story from Polish(ed), as well as 
poems from one of my poetry collections. We 
are most grateful for the hospitality extended 
to us by the Polish Culture Society and its 
members.

On June 15, Polish(ed) was introduced to the 
Edmonton public during a reading at Audreys 
Books, where two other local Polish-Canadian 
writers – Tatiana Peet and Ewa Kolacz – were 
also invited to present their stories. There were 
no empty chairs, and the brisk book sales 
afterwards, over wine and desserts, were the best 
reward for the work that goes into turning an idea 
into a finished product. When I began writing 
many years ago, I had no Polish-Canadian role 
models to emulate. I didn’t know if my subject 
matter, my unavoidably Polish perspective on 
life, and my unavoidably “accented” imagery 
would find acceptance, and was more than 
surprised when it did. The editors of Polish(ed) 
speak of similar experiences.  

Let us hope the anthology will encourage 
other Polish-Canadians who feel stories 
percolating inside them and who love playing 
with words, to sit down and start writing.

Anna Mioduchowska

Anna Mioduchowska and Kasia Jaronczyk at the Thursday Salon
Photo Witek Stepczynski

Audreys Books: Tatiana Peet reading at the Edmonton launch of Polish(ed)
Photo Janusz Zalewski
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30-lecie Fundacji 
Pomocy Dzieciom 

im. Magdy Tomczak
Fundacja, założona dla uczczenia pamięci 

zamordowanej 14 letniej Magdy, od 1988 roku 
niesie pomoc chorym dzieciom z całego świata. 16 
czerwca br. w Domu Polskim w Edmonton odbył się 
uroczysty bankiet, na który zaproszono osoby, dzięki 
którym Fundacja przez tak wiele lat działa i nadal się 
rozwija. Przybył również znany edmontoński neurolog 
dr MacKinn, który w roku 1992 przeprowadził 
skomplikowaną operację chorego na epilepsję Dawida 
Łuckiego. 

W roku 1995 Fundacja przyczyniła się do 
sprowadzenie z Polski dwóch neurochirurgów, którzy w 
Szpitalu Uniwersyteckim w Edmonton odbyli szkolenie, 
by móc samodzielnie przeprowadzać tego typu operacje 
w swym ojczystym kraju. 

Nie sposób wymienić wszystkie chore dzieci, 
którym udzielono pomocy i którym przywrócono 
zdrowie dzięki pracy Fundacji. 

Ta niezwykle pożyteczna instylucja realizuje swe 
szlachetne cele dzięki dotacjom napływającym od wielu 
organizacji i indywidualnych ofiarodawców, oraz dzięki 
ofiarnej pracy licznych wolontariuszy.

Na zakończenie uroczystości współzałożyciel 
oraz długoletni prezes Fundacji pan Janusz Tomczak 
serdecznie podziękował wszystkim ofiarodawcom za 
okazaną pomoc i finansowe wsparcie.

MS

Biblioteka Parafialna
im. świętego Jana Pawła II

mieści się w dolnej sali kościoła Różańca Św. 
(11485-106 Str. Edmonton)

Czynna w każdą środę od 18:00 do 20:00
oraz w każdą niedziele od 10:00 do 14:00

Posiadamu najnowsze wydania książkowe, 
CD, DVD, MP3 w następujących działach: 

religijnym, poświęcony JPII, dział dla dzieci, 
rozrywkowy oraz historyczny. Mamy też sekcje 

anglo- jezyczną.

Sebastian Sekowski gra mazurka “Obertasa” Henryka Wieniawskiego 
Fot. Witek Stepczynski

Meastro Krzysztof Jabłoński po mistrzowsku grał utwory Fryderyka Chopina, 
w tym znane na całym świecie wspaniałe polonezy i ballady 

Fot. Witek Stepczynski
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Polska na preriach Alberty
Lato w Albercie jest gorące i stosunkowo krótkie. 

Temperatura często przekracza 30 stopni C. Powietrze 
jest suche, czyste i przesycone zapachem kwitnących 
pól rzepaku i innych zbóż. Wakacje zapraszają do letniej 
przygody. A jest w czym wybierać. Prowincja Alberta 
o powierzchni blisko 660 tysięcy km kwadratowych  
– ponad dwa razy większej od Polski, jest jedną z 
najpiękniejszych w Kanadzie. Cuda natury ukryte w 
uroczych Górach Skalistych ściągają turystów z całego 
świata. Strzeliste lasy iglaste, błękitne niebo, rozległe 
prerie, przejrzyste jeziora, szmaragdowe wody górskich 
strumieni, czy głębokie, pełne skamieniałych w czasie 
tajemnic poprzednich epok kanionów „badlands” 
południowej Alberty – czekają na swoich odkrywców. 
Przez całe lato organizowane są zawody sportowe, 
festiwale różnych kultur i narodów. Są tradycyjne, 

trwające od wschodu do zachodu słońca, pełne tańców, 
modlitwy i medytacji indiańskie POW WOW’s i 
tajemnicze „sun dance’s”; i pełne gonitw i wyścigów 
kowbojskie święta tzw. rodeo’s. Są też inne atrakcje do 
odkrywania...

Polonia Albertańska ma też swoje tradycje. To 
tradycje pielgrzymkowe. Tradycje dziękczynienia i 
dzielenia się wiarą swoich Ojców z innymi... 

Pierwszą w roku pielgrzymką dla Polonii w 
Edmonton, zwykle jest modlitwa na oblackim wzgórzu 
w St. Albert przy grocie i grobie Brata Antoniego 
Kowalczyka, pierwszego oblata Maryi Niepokalanej na 
albertańskiej ziemi.

W miesiącu czerwcu zaczynają się msze święte za 
pionierów, którzy zakładali pierwsze osady. Jest ich w 
Albercie bardzo wiele, w okolicach: Warwick, Kraków, 

Hay Lakes, Round Hill, Polska, Mundare i wielu 
innych miejscach.

W tym roku na krótką wzmiankę zasługuje Msza 
Święta 100-lecia parafii Świętej Trójcy w okolicach 
Warwick, która odbyła się 16 czerwca br. Prafia została 
założona w roku 1908, na gruntach ofiarowanych 
przez Jana Bachinskiego a obsługiwana była przez ojca 
Olszewskiego z osady Kraków, póżniej natomiast przez 
o. Pawła Kulawego. W roku 1915 Wawrzyniec Najdziak 
i Karol Adamowski rozpoczęli budowę kościoła, którą 
zakończono w roku 1918. Obecny kościół postawiony 
w 1949 roku, dla wszystkich w okolicy do dzisiaj jest 
znany jako „Polski kościół”. Prawdziwą perełką jest 
tutajszy  cmentarz z bardzo starymi nagrobkami.

***
Dla wielu osób pielgrzymka w dniu Świętego Jana 

Uczestnicy pielgrzymki do Webster w lipcu 2018 r. 
Fot. Grzegorz Łojko
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do Webster organizowana przez Polsko Kanadyjskie 
Towarzystwo regionu Peace River County z jego 
prezeską Jagodą Wilk, z pewnością pozostawi trwałe 
wrażenia. Jest to najbardziej na północ wysunięte 
miejsce polskiego osadnictwa w Albercie. Pierwszym 
Polakiem, który tu zamieszkał był Franciszek Durda. 
W poszukiwaniu miejsca do osiedlenia się, przez 
górskie bezdroża w roku 1912 pieszo dotarł do Peace 
River County. 

Do roku 1929 Webster zamieszkiwało ponad 
70 rodzin, większości polskiego pochodzenia, którzy 
przybyli tu z różnych stron Polski. W tym czasie osada 
ta nosiła nazwę Kozłowo. W roku 1929 powołano 
komitet budowalny kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w składzie: Alojzy Wrzosek, Stanisław Siluch, 
oraz Julian i Jan Grotkowski. W roku 1930 ukończono 
budowę tej olbrzymiej świątyni. Planowano, że w 
jednej części będzie kościół, a druga część którą 
nazwano „Toruń”, wykorzystana zostanie na potrzeby 
szkoły. W roku 1938 do Webster przybył młody 
Oblat, o. Joachim Michałowski, którego lata posługi 
kapłańskiej na trwale wpisały się w historię osady. 
To on założył pierwszą polską bibliotekę w Webster 
i był inicjatorem powołania pierwszej w tym regionie 
polonijnej organizacji “Stowarzyszenie Polskie” (Polish 
Association), która istnieje do dzisiaj.

W roku 1939 zorganizował ponad 100 kilometrową 
pierwszą pielgrzymkę po bezdrożach prerii, do 
istniejącej do dzisiaj groty Matki Boskiej z Lourdes 
w Girouxville, Alberta. Spotkało się to z gorącym 
przyjęciem francuskich pielgrzymów zamieszkujących 
wówczas w tamtych stronach.

Ojciec Michałowski był bardzo pobożny i 
oczekiwał tego samego od swoich parafian. Gdy 
zauważył, że brakuje kogoś z parafian podczas Mszy św, 
osobiście starał się tę osobę jak najprędzej odwiedzić, 
aby się upewnić, że wszystko jest w porządku...

W roku 1939 wybudowano Dom Polski, słynny 
w całej okolicy z popularnych potańcówek, dobrego 
jedzenia i najlepszego samogonu.

Ojciec Michałowski opuścił Webster w roku 
1951. W roku 1954 wybudowano grotę, w roku 1957 
zlikwidowano szkołę, a 28 lipca 1964 roku kościół 
Najświętszego Serca Pana Jezusa uderzony piorunem 
doszczętnie spłonął.

Od tamtego czasu nastąpiło wiele zmian... Życie 
religijne przeniosło się do pobliskiego Sexsmith i 
gwałtownie rozwijającego się Grande Prairie, gdzie 
obecnie mieści się centrum życia Polonii rejonu 
Peace River, która podtrzymuje wspaniałe tradycje, 
za co gratulacje i uznanie należą się obecnej prezesce 
Towarzystwa pani Jagodzie Wilk. Nigdy nie powinno 
się zapomnieć o Tadeuszu Łukasiewiczu, poprzednim 
prezesie Towarzystwa – inicjatorze budowy Izby 
Pamięci Polskiego Osadnictwa w Webster; czy 
wieloletnim prezesie Regionu – Antonim Wozniaku i 
jego rodzinie.

Inicjatorem i głównym organizatorem wyjazdu 
Polonii z Edmonton do Webster, w którym wzięli 

udział przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
Okręg Alberta, innych polonijnych organizacji, Siostry 
Służebniczki i zespoły taneczne - była Rada Rycerzy 
Kolumba, imienia Jana Pawła II, przy prarafii Różańca 
Świętego. Mszę Świętą odprawił ks. Tomasz Jarosz, 
OMI, z parafii Różańca Świętego w Edmonton.

O pielgrzymce tej dużo można pisać. Najlepszy z 
pewnością jest bezpośredni reportaż, film autorstwa 
p. Grzegorza Łojko na YouTube: The Great Get 
Together - Msza Św. odpustowa w Webster. Natomiast 
reportaż autorstwa p. Zygmunta Cynara pt. „Polonijna 
Pielgrzymka do Webster”, znajduje się na stronie www.
PoloniaEdmonton.com 

Zasługą Ojca Michałowskiego OMI, było również 
wybudowanie w roku 1948 tzw. „czerwonego kościoła” 
zwanego tak ze względu na czerwono pomalowaną 
elewację; tj. kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Fox Creek, położonego na wschód od Rycroft. 
Niestety obecnie tylko mały, przydrożny cmentarz i 
obelisk poświęcony pionierom jest świadectwem ich 
tam życia i działalności.

Na wakacyjnym szlaku Pielgrzymki roku 2018 
warto sobie odnotować Pielgrzymkę nad jezioro St. 
Anne w dniach 21-26 lipca, która ma w swojej historii 
sporo polskich elementów. Jest to również wspaniała 
okazja zapoznania się z głęboką wiarą Indian i spotkania 
z oblackimi misjonarzami polskiego pochodzenia. 
Więcej na stronie: http://lacsteannepilgrimage.ca/

14-15 sierpnia br. koniecznie trzeba odwiedzić 
miejsce tradycyjnych pielgrzymek do Skaro w Albercie 
jako, że to już setna rocznica pielgrzymowania. Dar 
głębokiej wiary jaki został przywieziony przez polskich 
pionierów w początkach powstawania Kanady, jest 
podtrzymywany do dzisiaj, i przekazywany jest 
kolejnym pokoleniom.

***
Ten pielgrzymkowy szlak powinien być bliski 

każdemu w Polonii, bo „poprzez poznanie kraju – 
do jego ukochania”. Tak zachęcał do wędrówek po 
Ojczyźnie, Aleksander Janowski – założyciel Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego w roku 1902. Prowincja 
Alberta posiada wiele tajemnic czekających na 
odkrywców. Warto więc zacząć od tego co jest nam 
najdroższe – od Pielgrzymkowego Szlaku.

Janusz Zalewski
prezes Kanadyjskiego Towarzystwa 

Dziedzictwa Polskiego

e-mail: camelot@incentre.net
10120 - 118 Ave

Edmonton, AB T5G 0P6
Tel (780) 430-8747

księgarnia
Tel. (780) 477-8747

Toll Free  1 888-430 8747
Fax (780) 430-0571Fax (780) 430-0571

TRAVEL TOURS INC.

18-1911 Spiller Rd. SE
Calgary, AB T2G 4G5
Tel. (403) 272-6595
Fax (403) 272-4725
Cell (403) 617-6274

SOLIDNIE - FACHOWO
PO PRZYSTĘPNYCH CENACH

ZRÓB REZERWACJĘ NA NASZEJ STRONIE
www.camelotedmonton.com

600-10055-106 Str.
Edmonton, AB T5J 2Y2 

Letters to the Editor
The Polish Panorama welcomes your letters. 

Please write and add your name, address, e-mail, and 
telephone number. All letters are subject to editing.

Opinions expressed in letters to the editor do not 
necessary represent the views of the Editorial Board.

E-mail: redakcja@panoramapolska.ca
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Sympatyczna  Sara Cwojdzinski jako „Skita” 
występowała w Edmonton na międzynarodowym 
festiwalu ulicznym (Edmonton International 
Street Performers Festival) w drugim tygodniu 
lipca br. Zabawiała z powodzeniem nie tylko 
dzieci oraz młodzież ale również dorosłych. 
W McIntyre Park widzowie śmiejąc się do 
rozpuku nie tylko podziwiali jej umiejętności 

klowna akrobaty. Utalentowana Polka potrafi 
bowiem także wspaniale grać na akordeonie oraz 
wyczyniać różne cyrkowe sztuczki, jako żongler 
bądź akrobata. 

Sara, która mówi po polsku, przed 
przyjazdem do stolicy Alberty, w Saskatchewan 
w  Manitou Hot Spring  spotkała  rodaków 
–  uczestników wycieczki  zorganizowanej przez 

radę parafialną kościoła Matki Bożej Królowej 
Polski w Edmonton do tego znanego ze słonych 
wód  ośrodka wypoczynkowego. Dowiedzieli się 
wówczas, że będzie ją można wkrótce zobaczyć 
podczas występów w Edmonton. Dzięki temu 
nasz rodak Sławek mógł ją, jak na gościnnego 
Polaka przystało, zaprosić na posiłek (lunch) 
podczas krótkiej przerwy w występach i przy tej 
okazji dowiedział się, że  rodzice jej wyjechali w 
latach 80-tych z Polski do Włoch, gdzie Sara się 
urodziła. To, że swobodnie porozumiewa się po 
polsku jest niewątpliwie zasługą rodziców, którzy 
zadbali o to by ich wszystkie trzy córki nauczyły 
się tego języka. 

Czytając najnowsze wydanie Panoramy 
Polskiej Sara obiecała, że napisze pozdrowienia 
dla czytelników z trasy dalszej podróży po świecie. 
Życzymy jej kolejnych sukcesów i serdecznie 
zapraszamy do ponownego odwiedzenia stolicy 
Alberty. Posiada facebook fb=Sara Ski

MS

DO PRZYJACIÓŁ FUNDACJI

Od 17 lat prowadzimy działalność statutową 
na rzecz odrodzenia języka i kultury polskiej na 
Wschodzie bez dotacji państwowych, którą blokują 
urzędnicy z poprzedniej epoki. Obecnie nasze 
wysiłki skupiamy na prezentacjach historycznych 
związanych z walką o niepodległość Polski, którą 
uzyskaliśmy przed stu laty. Czynimy to zarówno 
w Polsce jak i na Wschodzie głównie przy udziale 
młodzieży polskiej z Ukrainy. Każda taka prezentacja 
wiąże się z wydatkami a my de facto nie mamy na 
to pieniędzy. Z tego powodu angażujemy przyjaciół 
do społecznego udziału np. w zakwaterowaniu, 
transporcie, wyżywieniu i innych czynnościach. 

Niestety to wymaga pieniędzy, których stale 
brakuje.

Na przestrzeni ostatnich 28 lat doznawaliśmy 

bardzo wiele dowodów pamięci i wspierania 
finansowego Polonii zamieszkałej w Kanadzie, 
a szczególnie w Edmonton. Tak też i tym razem 
ośmielam się gorąco prosić Państwa o dalsze 
wspieranie naszej Fundacji, abyśmy mogli bardziej 
skutecznie prowadzić działania na rzecz odradzania 
tożsamości młodych Polaków na Wschodzie. Pośród 
wielu bieżących tematów największą troską dla nas 
jest wydanie “Polskich Dziejów” w dwóch tomach, 
opracowanych przez naszego współpracownika 
i członka Zarządu prof. Józefa Dudę, które 
przygotowaliśmy do druku na prośbę nauczycieli 
i działaczy polskich ze Wschodu. Koszty wydania 
tej pozycji są jednak bardzo wysokie. Potencjalny 
darczyńca lub darczyńcy byliby specjalnie 
uhonorowani w tym monumentalnym dziele, które 
w druku będzie liczyło ponad 1300 stron.

Pozostaję z nadzieją na pomoc w tym niezwykle 

trudnym zadaniu, które pragniemy zrealizować na 
100-lecie odzyskania Niepodległości Polski.

Z nadzieją na dalszą współpracę pozostaje 
wdzięczny za pomoc – 

PREZES FUNDACJI
Józef Adamski 

FUNDACJA POMOCY 
SZKOŁOM POLSKIM NA WSCHODZIE 
20-611 Lublin, ul. Kazimierza Wielkiego 9/60
NIP 712-10-09-558, tel. 81.525.71.60 
e-mail: fundgon@gmail.com
Konto bankowe Fundacji: 
Bank Pekao S.A. O/Lublin 
nr 96 1240 5497 1111 0000 5005 2437

Występy Sary w Edmonton
Sara ze Sławkiem podczas przerwy w występach

FUNDACJA POMOCY SZKOŁOM POLSKIM NA WSCHODZIE 
IM. T. GONIEWICZA
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StitcheS tailor Shop
Tailoring & Alterations Leather & Suede

Jadwiga Lang

Tel: 780.428.4247
10561 Kingsway ave nw

www.stitchestailoredmonton.ca
Wykonujemy przeróbki i poprawki krawieckie

MÓwiMY PO POLSKU

Ludzie widzą!
Jakiś czas temu coś przestało działać. Nie ma już 

swoistej chemii, którą dało się wyczuć w powietrzu gdy 
dzisiejsza  ekipa rządząca stawała w szranki pod hasłem 
„dobrej zmiany”. Wtedy, ponad dwa lata temu, wielu 
ludzi liczyło na zmianę. Tylko czy to jest ta zmiana na 
którą czekali? Do pewnego momentu wydawało się, że 
wszystko idzie dobrze. Zwłaszcza hasło o „wstawaniu z 
kolan” było dość chwytliwym gdyż średnio rozgarnięty 
obserwator łatwo mógł zauważyć, że to co działo się 
wcześniej nijak miało się do suwerenności, niepodległości 
i samostanowienia. Oczywiście można zakrzyknąć, że 
sami pchaliśmy się do Unii Europejskiej i ręce maczali w 
tym wszyscy, włącznie z obecnie rządzącymi, ale trzeba 
mieć jakiś umiar. Gdzieś musi być ta granica, której 
przekroczenie powoduje stanowcze basta i jasny sygnał - 
tutaj nam grzebać nie będziecie.

Wydawało się, że rząd Beaty Szydło szedł właśnie tą 
drogą. Czasem nieudolnie, czasem z potknięciami, czasem 
nieprofesjonalnie, czasem na hurrrrra, ale szedł. Kroczki 
były małe. Symptomy wstawania z owych kolan, na 
których jesteśmy, były widoczne i nagle... coś się zmieniło. 
Doszło do rekonstrukcji rządu. Ktoś uznał, że to będzie 
lepsze rozwiązanie dla Polski. Nie napiszę kto i dlaczego 
ponieważ tego nie wiem i pewnie nigdy się nie dowiem, 
a szkoda tracić słowa na gdybologię. Skupmy się na tym 
co widać. 

Wielu obserwatorów z kręgu ludzi w którym się 
obracam jest mocno zawiedziona. Nie są to ludzie, których 
można kupić 500+. To są ludzie, na których potrzeba 
by 5000+, zatem znacznie poza budżetem jakiejkolwiek 
ekipy politycznej. Jeśli oczywiście daliby się w ogóle kupić. 
Głosy jakie do mnie dochodzą są jednoznaczne. Nie tak 
miało to wyglądać. Co więcej pojawiają się już sygnały, że 
podziękowanie będzie przy urnie. Podziękowanie w postaci 
braku wyjścia z domu, nieważnego głosu, czy głosu na inne 
ugrupowanie niż obecnie rządzące. PiS właśnie roztrwonił 
najcenniejszy kapitał jaki miał. Mówię tu o kapitale dla 
Polski, a nie dla partykularnych interesów, zwycięstw w 
tych czy innych wyborach, czy też na potrzeby doraźnych 
sukcesów. Chodzi o ludzi, którzy mieli potencjał by coś w 
tym nieszczęsnym kraju położonym w dorzeczu Wisły i 
Odry zmienić. Chętnych na kiełbasę wyborczą zawsze da 
się znaleźć. Wystarczy ją dobrze podpiec, polać keczupem 
i będzie szła jak na każdej imprezie masowej. Tylko czy to 
aby o to chodzi? Najwyraźniej chyba o to.

Czarę goryczy przelały ostatnie wydarzenia ze sławną 
już ustawa o IPN. To był dla wielu próbnik. Oczywiście 
można łudzić się, że mimo wszystko coś zostało pod 
stołem ugrane, ale na stole wygląda to jak państwo 
teoretyczne. Teoretyczne państwo uchwala ustawę, która 
w teorii wchodzi w życie i staje się prawem. Nie jestem 
prawnikiem więc nie będę roztrząsał czy była dobrze 
napisana czy nie. Była. Nasza, Polska i wara komukolwiek 
do tego. Tak przynajmniej reaguje Państwo, które nie 
jest teoretyczne. Niestety takim się Polska nie okazała. 
Podniosło się larum i po niedługim czasie w kilka godzin 
klepnięto, bo tak to tylko można nazwać, nowy genialny 

akt prawny. Oczywiście teraz jest on bardzo dobry, co 
obwieścili nam dwaj premierzy.

Jak myśleć poważnie o kraju, którego prawo ustalane 
jest w innych krajach? Czy ktoś we Francji sobie wyobraża 
by Polacy im mówili jakie mają mieć prawo? A może w 
Wielkiej Brytanii? Już nie wspomnę o USA. A my? My nie 
tylko musimy sobie wyobrażać, ale jeszcze to przeżyć. Co 
będzie dalej, trudno powiedzieć. Ci którzy chcą, mogą się 
łudzić „dealem” pod stołem. Tylko co z resztą?

Wybory za pasem. Niebawem Polakom objawione 
zostaną kolejne partie, które na pewno zmienią wszystko 
na lepsze i aż się prosi o ugrupowanie, które zagospodaruje 
ludzi niezadowolonych z obecnego obrotu spraw. Scena 
polityczna znów może się podzielić. Wróci stare niedobre 
bagienko. Tylko czy aby jest na to czas? Ewidentnie 
znajdujemy się w kluczowym momencie historii. Na 
horyzoncie wielkie zmiany. Polityka Donalda Trumpa 
w Europie jest dla wielu wręcz rewolucyjna, a to po 
prostu głośne powiedzenie światu, że dalej starego układu 
USA nie udźwignie. Chcą oczywiście zachować swoje 
przewodnictwo, ale Stany mówią wyraźnie, że będzie się to 
działo na innych zasadach niż dotychczas. System Bretton 
Woods upada i trzeba być ślepym by tego nie widzieć. 
Patrząc z boku USA wywraca stolik w kasynie zanim zrobi to 
ktoś inny. Można naiwnie zakładać, że Trump jest szalony, 
sterowany przez Rosjan i po nowych wyborach za wielką 
wodą wszystko wróci do normy. Można. Tylko USA to kraj 
poważny. Za Trumpem stoją poważni ludzie. Co prawda 
z innej poważnej paczki niż ci, którzy stali za Obamą, ale 
dalej są to ludzie, których do grona harcerzyków zaliczyć 
nie można. Pewne założenia polityczne są realizowane w 
długim terminie. Trump nie porzucił zwrotu na Ocean 
Spokojny. Inaczej rozkłada akcenty, sięga po inne metody, 
ale obrany kierunek jest utrzymywany. To co dzieje się 
obecnie w Europie najpewniej będzie utrzymywane 
przez kolejną ekipę, jeśli przyjmiemy, że Trump nie 
zaliczy reelekcji. Nie łudźmy się że dojdzie do wielkiego 
odkręcania „wszystkiego”. Jeśli Trump naciska Niemcy to 
znaczy, że są za mocne jak na zapatrywania Ameryki i ich 
koneksje z Chinami i Rosją nie są pożądane. Następna 
ekipa zapewne podąży tą ścieżką. Niebawem okaże się, czy 
USA ma dość amunicji by ustawić sobie kraje europejskie 
zgodnie ze swoim planem. I najgorsze w tym wszystkim 
jest to, że w środku tego bałaganu jesteśmy My. Polska. 
Kraj mocno podzielony. Nie etnicznie, językowo czy też 
kulturowo. Tak nas trudno podzielić. My sami na siebie 
wilkiem zerkać lubimy. Wystarczy, że nas się szturchnie w 
tą czy inną stronę. I trudno czasem nie odnieść wrażenia, że 
jesteśmy rozgrywanie na polu kłótni wewnętrznych, gdyż 
jak zaczniemy ciągnąć w jedną stronę to oblicze tego kraju 
może się zmienić. Tylko tu znowu dochodzimy do ściany. 
Kto niby miałby zmienić oblicze Polski i kim miałby to 
zrobić? Jak przekonać ludzi, że teraz to tak naprawdę. Misja 
trudniejsza niż lot w kosmos. Pozostaje zatem obserwować 
co też tam za kiełbasa będzie serwowana i która kiełbasa 
zwycięży. To da nam odpowiedź co do kierunku w którym 
mniej więcej każe się nam iść. Dziś w suwerenność wierzą 
już chyba tylko dzieci.

Krzysztof Kuska

Kasia Rudolf
Realtor

Century 21 Urban Realty

Cell: 780-994-8730, 
Office: 780-732-0977
Fax: 780 -732-0968

11220 119 St. Edmonton, AB T5G 2X3
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ZMIERZCH AMERYKAŃSKIEGO IMPERIUM
Dziennikarze i politycy lubią porównywać Stany 

Zjednoczone do Imperium Rzymskiego a pokój, 
jaki na początku naszej ery gwarantował Rzym i jego 
armie, zwany, po łacinie, jako Pax Romana. Natomiast 
dzisiaj pokój, jaki gwarantują Stany Zjednoczone lubią 
nazywać, przez analogię, „Pax Americana”.   Pokój 
Rzymski trwał tak długo jak długo trwało Imperium 
Rzymskie, czyli od roku 27 przed Chrystusem do 
roku 1453   po urodzeniu Chrystusa, kiedy to Turcy 
Otomańscy podbili Konstantynopol dzisiaj zwany 
Istambułem. W tym okresie istniały dwa imperia, 
zachodnie z siedzibą w Rzymie, które istniało do roku 
476 po Chrystusie i Imperium Bizantyjskie z siedzibą 
w Konstantynopolu, dzisiaj Istambule. W sumie 
Imperium Rzymskie i Bizantyjskie zarządzały Europą 
Zachodnią, Afryką Północną i Małą Azją przez około 
1500 lat. Wiele książek napisano na temat, dlaczego 
Imperium Rzymskie i Bizantyjskie upadło, ale jedną 
wspólną cechą, która spowodowała upadek tego 
polityczno-wojskowego i kulturalnego tworu, było, 
że Imperium rozrosło się ponad możliwość strawienia 
rozległych zdobyczy w postaci ludzi o różnych kulturach 
i językach mieszkających w odległych krajach, które nie 
było możliwości kontrolować z centrali. Trzeba się z 
tym faktem pogodzić i starać się trzeba, aby zmierzch 
Imperium Amerykańskiego był bezbolesny, czyli nie 
skutkiem wielkiej wyniszczającej wojny lub domowej 
rewolucji na skalę Rosji w roku 1917, czy też zdarzeń, 
jakie miejsce przy upadku Rzymu i Konstantynopola.

Na gruzach Imperium Rzymsko-Bizantyjskiego 
zaczęły powstawać inne imperia. Ograniczmy się do 
tych, które przyczyniły się do europejskich wojen, które 
pamiętają nasi dziadkowie i my sami, czyli do wieku 
dziewiętnastego i dwudziestego. Było to Imperium 
Angielskie, Francuskie, Rosyjskie i Amerykańskie 
zwane jako USA. Rozpad Imperium rosyjskiego zaczął 
się jeszcze przed pierwsza wojna światową, pogłębił 
się w czasie wojny ale na kilkadziesiąt lat jego życie 
zostało przedłużone przez wynalazek nowej religii, 
zwanej „Marksizmem-Leninizmem” i stworzeniem 
z   Rosji Carów  zlepek zwany ZSSR (Związkiem 
Sowieckich Socjalistycznych Republik). Jak było do 
przewidzenia zlepek ten funkcjonował tylko 80 lat i 
Rosja się skurczyła ponownie, aczkolwiek jej olbrzymie 
posiadłości azjatyckie i północne (Syberia) zostały 
nietknięte. Stany Zjednoczone od czasów pierwszej 
wojny światowej rosły w siłę, a szczególnie dostały 
zawrotu głowy w momencie załamania się sowieckiego 
systemu w roku 1989, zapoczątkowanego w Polsce przez 
ruch Solidarność. Politycy amerykańscy zaczęli wierzyć, 
że amerykański system zarządzania oparty na dwóch 
partiach politycznych zasadniczo nie wiele różniących 
się między sobą jest powodem wielkości Ameryki, czyli 
USA. Nie zauważali jednak albo udawali, że nie widzą, 
że potęga naszego kraju ulega stopniowej erozji.

 

Stopniowa erozja potęgi amerykańskiej

Po drugiej wojnie światowej, zostały tylko dwie 
potęgi warte zainteresowania. USA i ZSSR. Obydwie 
miały wbudowany w ich systemy polityczno-
ekonomiczne bombę zegarową, coś w rodzaju początków 
nowotworu. W wypadku ZSSR nowotworem tym 
był system marksistowsko-leninowski traktowany, 
jako religia sowieckiego systemu. USA natomiast 
opierała swój system na ekspansji ekonomicznej i 
militarnej popieranej od czasu do czasu wojną, poprzez 
pośredników. Do bezpośredniego konfliktu między 
mocarstwami nie doszło z powodu śmiertelnego 
zagrożenia bombami jądrowymi, którymi dysponowali 
obydwaj szermierze, jeden demokratyczny, drugi 
komunistyczny. W miarę upływu czasu, jak można 
było przewidzieć, system komunistyczny a raczej 
marksistowsko-leninowski upadł i można powiedzieć, 
że wycofał się z pola walki, a raczej z konkurencji o 
władze nad światem, zostawiając pole bitwy, czyli resztę 
świata Amerykanom. Sukcesem tym zachłystnęły się 
pewne grupy polityczne w Ameryce, tak zwani neo-
konserwatyści, którzy zaczęli głosić teorię, że wiek 
następny, czyli wiek 21 jest Wiekiem Amerykańskim. 
Taka mocarstwowa megalomania podobała się wielu 
Amerykanom, którzy wolą nie pamiętać o wojnie w 
Wietnamie i Afganistanie. Czyli dzisiaj mamy taką 
sytuację, jaką mamy. Na politycznym horyzoncie 
nie ma człowieka, który by odważyłby się powiedzieć 
Amerykanom: „Trzeba żyć z pracy, nie z pożyczek, 
bo jesteśmy bankrutami”. Był   jeden taki, nazywał się 
Ron Paul, który mówił podobnie,   kandydował na 
Prezydenta, ale go wyśmiano.

 
Przegrana wojna w Wietnamie i jej konsekwencje

Wedle mnie USA dało się nabrać na iluzję, jaką 
roztaczali Sowieccy marksiści, o wyższości systemu 
„socjalistycznego” nam kapitalistycznym. Ta iluzja 
była przeznaczona dla użytku wewnętrznego, dla 
otumanienia sowieckich mas, a nie dla amerykańskich 
polityków, którzy uwierzyli w „teorię domino”, że raz 
jakiś kraj zostanie zarażony komunizmem, ten już jest na 
zawsze stracony dla demokracji. Gdyby USA nie dawało 
się wciągnąć w wojnę w Wietnamie i kolejne wojny w 
krajach „trzeciego świata”, ZSSR byłby splajtował dużo 
wcześniej, a finanse amerykańskie byłyby dużo zdrowsze 
niż dzisiaj.

Dla Amerykanów wojna w Wietnamie skończyła 
się 15 sierpnia 1973 roku, trwała 20 lat i kosztowała 
około 57 tysięcy zabitych Amerykanów, 2 milionów 
zabitych cywilnych Wietnamczyków i 1,3 miliona 
zabitych wietnamskich żołnierzy. Ekonomicznie licząc 
wedle wartości dolara z roku 2011, wojna w Wietnamie 
kosztowała US około 1 tryliona dolarów. US przegrało 
ta wojnę na trzech frontach, na froncie wojskowym, 

domowym i ekonomicznym. Pod koniec wojny 
społeczeństwo amerykańskie, szczególnie młodzież było 
na progu rewolucji z powodu niekończącej się wojny, 
która nie miała poparcia społecznego. Ludzie przestali 
wierzyć w „teorię domina”. W końcu prezydent Nixon 
zrozumiał, że dalsze utrzymanie powszechnego poboru 
do wojska jest niemożliwe, zakończył obowiązkowy 
pobór 15 sierpnia 1971 roku.   Tego samego dnia 
Prezydent Nixon zakończył wymienialność dolara na 
złoto, nie będąc w stanie spłacać długów zaciągniętych 
na prowadzenie wojny w złocie. Od tego momentu 
dolar stał się tak zwaną waluta opartą na zaufaniu do 
rządu i systemu amerykańskiego, a nie na rzeczywistej 
wartości. Powstała możliwość nieskrępowanego druku 
pieniędzy, dla finansowania braków budżetowych 
związanych z następnymi wojnami. Ta możliwość 
stała się powszechna i nawet ubrano ją w nową nazwę: 
„Financial Easing”, czyli Łatwość Finansowania.

 
Dolar rezerwowy podtrzymuje imperialne ambicje

Od przegranej wojny w Wietnamie, zapał do 
dalszych wojen w odległych krajach zniknął na 20 lat, aż 
do wojny w Afganistanie, która trwa do dzisiaj, czyli 17 
lat i jej koszt jest porównywalny do wojny wietnamskiej, 
czyli ponad 1 trylion dolarów.

Kontynuacja wojny w Afganistanie jest możliwa 
z powodu zlikwidowania obowiązkowego poboru do 
wojska i zastąpienia go dobrze opłacanymi ochotnikami. 
„Wynalazek” dolara, jako waluty rezerwowej, zezwala na 
dalsze finasowanie tej wojny jak i szeregu innych wojen 
na Bliskim Wschodzie, w Iraku i Libii oraz utrzymanie 
baz amerykańskich w 140 krajach. Co najważniejsze, 
„dolar rezerwowy”, tak długo jak nie jest używany w 
obrocie wewnętrznym w USA, tak długo nie powoduje 
inflacji, jaka miała miejsce w Niemczech po pierwszej 
Wojnie Światowej, a dzisiaj w Wenezueli. Trzeba 
przyznać, że nie wszystkie pożyczone pieniądze idą w 
USA na wojsko. Z uwagi na pozbycie się miejscowego 
przemysłu, co spowodowało stały deficyt w handlu 
zagranicznym USA, od roku 1984, powstało w USA 
ukryte bezrobocie i wzrost świadczeń socjalnych dla 
tej grupy ludzi. Tego rodzaju metoda utrzymania ładu 
socjalnego ma na dłuższą metę skutki uboczne, jakimi 
jest plaga narkotyków i gangów terroryzujących miasta 
amerykańskie oraz ponad 10 milionów nielegalnych 
Meksykanów, podejmujących się pracy, jaką pogardzają 
urodzeni Amerykanie.

 
Dlaczego jednak żyje się nam tak dobrze, kiedy 

jest tak źle?

Jednymi z nas żyje się bardzo dobrze, innym mniej, 
ale w porównaniu do krajów Ameryki Południowej czy 
nawet Chin, stopa życiowa Amerykanów jest większa 
niż mieszkańców wielu innych krajów. To zjawisko 
ma miejsce z powodu życia za pożyczone pieniądze. 
Pieniądze pożyczają nam kraje, które kupują nasze 
obligacje pożyczkowe, tak zwane Federal Bonds, które 
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Człowiek – Przyroda – Kultura
Jeden ze świetnie intelektualnie zapowiadających 

się intelektualistów polskich ostatniego stulecia, Andrzej 
Kijowski z Krakowa, powiedział przed swoją, po ludzku 
sądząc, przedwczesną śmiercią tak: „Mrówka, gdy wylęgnie 
się z jajeczka wszystko wie, co ma do zrobienia; ptak, gdy 
wyfrunie z gniazda i nauczy się latać, wszystko potrafi, co 
jest mu potrzebne a starzec umiera płacząc, że nie do końca 
zrozumiał swoje powołanie”. Często powracałem do tych 
słów, w których prostocie ukryta jest głęboka prawda o 
relacji pomiędzy człowiekiem, przyrodą a kulturą. 

Nieco innym, choć łączącym się treściowo tekstem jest 
nowela Bolesława Prusa, Omyłka, w której autor pięknie 
opisuje matkę jako miłośniczkę przyrody i twórczynię 
kultury domu, a która uczyła miłości do Boga i ludzi, co 
zapadło na głębię jego duszy, by po latach móc stwierdzić: 
„… naprawdę miłość daje szczęście, a nienawiść cierpienie 
(B. Prus, t. 2, Sen, s. 365). Cytuję opis matki Prusa, t. 2, s. 
291-292 oraz s. 349.

Ten wybitny pisarz polski, po swoich doświadczeniach 
z ateistycznym materializmem i pozytywizmem, „zdawał 
sobie sprawę z tego, że w chwili nieszczęścia, kiedy 
go wszystko zdradziło – jeszcze pozostała mu wierną 
ziemia, prosty człowiek i Bóg”. W podobnym kontekście 
ideowym historii życia Eliza Orzeszkowa wyzna: „Czy 
kiedyś miliardy zrozpaczonych głosów nie krzykną ku 
mogiłom synów naszego wieku – ‘Oddajcie nam Boga’” 
a sama powieściopisarka w jednym ze swoich listów unosi 
swojego ducha ku Niemu słowami wzruszającej modlitwy: 
„Stwórco, mam Cię na głębiach duszy mojej i serca mego, 
mówisz do mnie w dniach utrapień i rozmawiam w noce 
samotne”. Kiedyś prowadziłem w Niemczech dłuższą 
dyskusję z pewnym starszym Szwajcarem, który powiedział 
mi, że jest ateistą, ale nocą, gdy nie może zasnąć nurtuje go 
tylko jedno pytanie, pytanie o Boga. Z czego to wynika?

Podobieństwo człowieka i przyrody do Boskiego 
Stwórcy a podobieństwo kultury do człowieka i przyrody

Norwid pisze tak: 
Oblicze ziemi i polnego kwiatu,
Wszystkiego, co jest pod niebem, zdaje się
Ubogacone tchnieniem aromatu.
Jak chce, liść buja – gałąź, jak chce, pnie się;
Natura rzecze człowiekowi-bratu,
Że ni w ogrodach błądzi, ani w lesie –
[…] człowiek-Boży […] 
Nowy lud z sercem i z myśli skrzydłami. (C.K. 

Norwid, t. 2, s. 213; 215).
Przyroda dopomaga „człowiekowi spotkać się z 

ideałem” (C.K. Norwid, t. 2, s. 218).
Czyż „pracowita pszczoła” (Exultet), mrówka czy 

dzięcioł nie inspirują do życia doskonałego? Czyż wierność 
psa lub konia nie fascynuje nas, rozumne i wolne istoty, 
do trwania w „powrocie” „człowieka” do „sztuki”, czyli 
do pierwotnej perfekcyjności, zapewniającej człowiekowi 
dobremu wg Norwida osiągnięcie „domu” (C.K. Norwid, t. 
2, s. 281-282), czyli stania się za słowem poetyckim Karola 
Wojtyły „objętym tajemniczym pięknem wieczności” 
(Poezje wybrane. Tryptyk Rzymski, s. 113), jeśli spełni się 

ideał wszystkich ideałów, tzn. Wolę Stwórcy. James Joul, 
wybitny fizyk angielski, napisał jakże cenne słowa w tym 
względzie: „Jeżeli z gwiaździstego nieba zwrócimy wzrok na 
ziemię, napotkamy wielką rozmaitość zjawisk, związanych 
wzajemnie z przemianami siły życiowej i ciepła, zjawisk, 
które niedwuznacznie sławią mądrość i błogosławią 
prawicę Wielkiego Budowniczego przyrody … W ten 
sposób utrzymuje się porządek we wszechświecie … bo 
ponad wszystkim unosi się wola Boga” (w: R. Coutois, Des 
Savante nous parient de Dieu, Bruksela 1958). 

Droga człowiecza poprzez przyrodę i kulturę – 
„bolesnym bojowaniem”

Któż nie podziwia majestatu gór czy toni mórz i 
oceanów? Zarówno wielkość jak też i głębię trzeba tutaj 
okupić. Czym? „Krzyżem”!, stwierdza Norwid, ponieważ 
wg niego prawdziwy „rozum” nie „zaczyna od negacji i” 
nie „kończy na negacji”, lecz „mając na celu mądrość, która 
zaczyna od bojaźni Bożej, ‘bo  początkiem mądrości jest 
bojaźń Boża’, a która, tak od  bojaźni w Bogu zaczynając, 
kończy na  wolności w Bogu – musi sobie krzyżem to jest 
bolesnym bojowaniem, drogę pierwej otwierać” (C.K. 
Norwid, t. 2, s. 284). 

Miłość Boga Stwórcy u podstaw stworzenia 
przyrody – miłość człowieka u podstaw tworzenia 
kultury

Jak bojować i zmagać się z krzyżem drogi ku pełni 
życia poprzez przyrodę i kulturę? Pytanie to odpowiada 
Norwidowi „wieczny-człek”, że sztuka, czy też jej „piękno” 
„Kształtem jest Miłości” – „ w ogromnym Bogu albo w 
sobie-pyle”, którą „wieczny człek” „porozpowijał jak rzecz 
zmartwychwstałą, co się zachwyca w niebo: szłaby dusza 
Tam – tam – a płótno na dół by spadało, Jako jesienny liść, 
gdy dojrzy grusza” (C.K. Norwid, t. 2, s. 290-291). 

Norwid podziwia tę niezwykłą symbiozę człowieka, 
przyrody i kultury: 

„O! gdybym jedną kaplicę zobaczył,
Choćby jak pokój ten, wielkości takiej,
Gdzie by się polski duch raz wytłumaczył,
Usymbolicznił rozkwitłymi znaki,
Gdzie by kamieniarz, cieśla, mularz, snycerz,
Poeta – wreszcie męczennik i rycerz
Odpoczął w pracy, czynie i w modlitwie…
- Gdzie by czerwony marmur, cios żelazo,
Miedź, brąz i modrzew polski się zjednały
Pod postaciami, co, niejedną skazą
Poryte, leżą w nas, jak w sercu skały –
O! – to bym w liściach rzeźbionych paproci
I w koniczyny treflach, i w stokroci,
I w kos zacięciu łukiem – i we freskach
(O bazylianek mówiących męczeństwie…),
O! – to bym w drobnych nawet arabeskach,
Z naturą rzeczy polskiej w pokrewieństwie
Nierozplątanym będących – doślepił,
Że to Miłości balsam brąz ten zlepił 
(C.K. Norwid, t. 2, s. 297). 

Ks. Tadeusz Guz
Biłgoraj, dnia 22 kwietnia 2009 r.

wypuszcza rząd amerykański, aby pokryć niedostatki 
budżetowe. Dlaczego inne kraje kupują te obligacje, 
które nie maja pokrycia w złocie? Dlatego że jak na 
razie dolar amerykański stanowi tak zwana walutę 
rezerwową, za którą inne kraje mogą kupić sobie ropę 
naftową, która jest wyceniana w dolarach. Mniejsze 
kraje, jak Libia i Irak, które chciały w przeszłości 
podważyć sprzedaż ropy za dolary amerykańskie, 
doświadczały bolesnej lekcji i zmuszone zostały do 
zmiany ich poglądów na temat wyceniania ropy. Dzisiaj 
jednak, sytuacja jest poważniejsza, jako że Chiny, Indie 
i Rosja zamierzają handlować miedzy sobą we własnych 
walutach, a podobne intencje ma także Iran. Militarna 
interwencja w stosunku do Chin i Rosji nie wchodzi w 
rachubę z powodu ich potencjału nuklearnego. Nikt nie 
chce wojny nuklearnej, w której nie będzie zwycięzców. 
Natomiast istnieje jasno widoczna tendencja podważania 
wartości dolara przez Chiny i Rosję i jeśli im się to uda, 
to Ameryce będzie groził krach finansowy na miarę roku 
1929, albo głębszy.

Czas na konkluzję

Mam nadzieję, że ktoś w USA zdaje sobie z 
tego sprawę i że istnieje w USA plan na możliwość 
takiej katastrofy finansowej, w której wszystkie nasze 
oszczędności znikną z dnia na dzień. Zwykle Imperia, 
którym grozi upadek i wewnętrzna rewolta, uciekają się 
do wojny, jako argumentu scalającego społeczeństwo. 
Zastanawiam się, kogo dzisiaj US mogłoby względnie 
byłoby bezpiecznie zaatakować? Może... Iran? 
Ciekawe jest, że upadek Imperium ZSSR odbył się 
bezkonfliktowo. Może warto wyciągnąć z tego wnioski?

Jan Czekajewski
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Świątynia na krwi
Krasnoarmiejcy, czyli żołnierze Czerwonej Armii, 

półpijani (wódka + amok) ślizgali się na krwi i po 
mózgach ofiar, które zostały rozstrzelane przed chwilą 
w piwnicy domu inżyniera Ipatiewa. Podłoga była 
mokra i śliska. Już umilkły rzężenia i krzyki córek cara. 
Krew carewicza obryzgała ściany sutereny. Krew zaczęła 
ściekać, ciemnieć, stygnąć i rdzewieć. Car Świętej Rusi, 
król Polski, Mikołaj II wraz z niemiecką małżonką 
też już był martwy. Rankiem 17 lipca 1918 roku 
zakończyła się tu w domu Ipatiewów wielowiekowa 
dynastia Romanowów w Rosji.

Dom Ipatiewa nie istnieje. Nie mogę dotknąć 
bogobojnie ścian piwnicy jak relikwii. Od roku 1977 
domu Ipatiewów tu nie ma. Towarzysz Borys Jelcyn, 
szef tutejszej partii, kazał go zburzyć. Aby nie było 
pielgrzymek Rosjan do miejsca tragedii, aby znikł 
dramat monarchii. Więziono tu od kwietnia 1917 cara 
z rodziną. Mało kto wiedział, kogo pilnują żołnierze z 
czerwoną jak krew arystokratów gwiazdą na czapkach 
za wysokim drewnianym płotem. Ten dom, do którego 
przekwaterowano z Zimowego Pałacu w Petersburgu 
całą carską rodzinę wraz z wiernymi kamerdynerami, 
kucharkami, pokojówkami itd., został zastąpiony o 
wiele estetyczniejszą budowlą, przed którą stoję. Jest 
to Chram na Krowi, czyli Świątynia na Krwi, w niemal 
centrum miasta Jekaterinburg. Tak teraz nazywa się 
to miasto ku czci małżonki cara Piotra I. Po rewolucji 
bolszewików nazywało się to piękne miasto, symbol 
granicy między Azją a Europą, Swierdłowsk, ku 

czci towarzysza Swierdłowa. Ten zaszedł wysoko w 
hierarchii komunizmu i u boku towarzysza Stalina. 
Mimo że brat Swierdłowa zrobił karierę jako generał 
w armii kapitalistycznej Francji i można by go było 
traktować jako szpiega!

Kiedy w średniowieczu niedobry król skazywał 
swym podpisem kogoś na śmierć bez procesu, był 
okropnym satrapą, samowładcą, nie liczącym się 
z nikim. Ale kiedy tow. Lenin skazał podpisem na 
rozstrzelanie w Jekaterinburgu (2000 km na wschód 
od Moskwy) całej rodziny carskiej, działał słusznie, 
w imię ludu, niszcząc słusznie w zarodku następne 
pokolenia politycznych przeciwników. Ta tragedia 
ociekająca krwią, nie splamiła w Moskwie rąk tow. 
Lenina, którego pomniki nadal stoją w miastach Rosji. 
To był przecież tylko konsekwentny moment dziejów, 
logiczne continuum zwycięstwa proletariatu. Ktoś 
musiał wydać wyrok na cara już bez tronu...

Stoję naprzeciw świeżo zbudowanej świątyni. 
Błyszczy się w europejsko-azjatyckim słońcu: złote 
kopuły, neobizantyjski styl. Jest dostojna i potężna, 
gdyż ma symbolizować zwycięstwo religii nad podłą 
ideologią komunizmu. Rosja jest politycznie wolna 
teraz jak ptak w wiosennym locie. Jeszcze do cerkwi 
nie wchodzę, przyszedłszy z hotelu „Centralnyj” 
dwa kilometry. Obserwuję okolicę po przejściu 
dwu kilometrów ulicą Karla Libknechta, czyli K. 
Liebknechta, komunisty zabitego w Berlinie wraz z 
Różą Luxemburg, urodzoną w Zamościu. To główna 

arteria z centrum miasta do Świątyni na Krwi. Ale 
przynajmniej równoległa węższa ulica nazywa się 
logicznie Carskaja. Stoję w cieniu pomnika, który 
miał odwracać uwagę od domu inż. Ipatiewa. Na 
wysokim kamiennym cokole stoi prężna para: ona 
zgrabna młoda komunistka wraz z dzielnym i silnym 
komunistą dzierżą sztandar zwycięskiego komunizmu. 
Na cokole napis „Komsomołowi Uralu”, składający hołd 
młodym komunistom z tego regionu. Nikt już się nie 
patrzy na dziarską komunistkę. Pozostał brudnawy 
ślad z zaciekami na betonie po sowieckich mrzonkach 
o zapanowaniu nad światem.

Pielgrzymi z całego ZSRR i tak przybywali z 
cichymi modlitwami do miejsca, gdzie tow. Jelcyn 
zburzył dom rodziny Ipatiew. Ale ponieważ bardzo 
dbał o miasto Jekaterinburg, o jego rozwój, bardzo 
go tu do dziś lubią. Każde dziecko tu wie, że dobry 
gospodarz  odszedł do Moskwy i został pierwszym 
prezydentem nowej Rosji. Kamień węgielny pod 
cerkiew wbudowano 23.09.1992, po metamorfozie 
„Sowjecja-Rosja”. Rozstrzelana rodzina carska została 
ogłoszona świętymi męczennikami wiary prawosławnej. 
Gotowy dolny kościół został poświęcony przez 
Kiriłła, patriarchę Moskwy i Wszechrosji 18 kwietnia 
2010 r. Zaraz tu wrócę. Ale najpierw chcę zobaczyć 
o wiele słynniejszy górny kościół z olbrzymią salą i 
wysokimi sklepieniami pod kopułami. Niestety. Jest 
to niemożliwe. Wchodzę co prawda przez drzwi, gdzie 
wyraźnie tkwi wywieszka  „zakryto”, czyli „zamknięte”. 
Udaję, że nie znam rosyjskiego. Zaraz zjawia się starszy 
dobroduszny „security”. Bardzo lubi miłych Polaków, 
był dwa razy w Polsce jako turysta. Ale wpuścić mnie 
dalej nie może. Górny kościół nadal w budowie. Nie 
kłamie. Widzę przecież robotników, rusztowania, 
drabiny i strażników, wypraszających turystów. Nie 
zobaczę słynnej ikony „Matka Boska Trójręczna”. Ten 
obraz był tam wtedy w domu Ipatiewów. Przed tą 
ikoną modliła się carska rodzina. Słyszała przekleństwa  
rozwścieczonych żołnierzy i ich zdecydowanych na 
wszystko oficerów. 18 lipca 2018 r. mija sto lat od 
tej tragedii, potwornej rzezi, jeszcze jednej samowoli 
komunistycznych satrapów. Totalitaryzm nie lubi i nie 
zna kontroli.

Schodzę z górnego „jeszcze zamkniętego” do 
dolnego kościoła. Jest to praktycznie muzeum, 
wyraźnie propagujące restytucję monarchii w Rosji. 
Wita mnie napis piękną starą cyrylicą: „Rosja ponownie 
odrodzi się jedynie wtedy, kiedy w duszy każdego 
Rosjanina ponownie pojawi się ołtarz dla Boga i tron dla 
cara”. Krążę wsród smutnych eksponatów i ciekawskich 
turystów z całego świata. Oglądam wiele fotografii 
cara i jego małżonki, rodowitej Niemki. Pochodziła z 
Hesji (Darmstadt) i na luterańskim chrzcie otrzymala 
imiona Victoria Alix Helena Louise Beatrice von Hessen 
und bei Rhein. W Rosji przyjęła imię Aleksandra 
Fiodorowna. Ze zdjęć spoglądają pogodne spokojem 
twarze. Nie przypuszczają – jak wszyscy ludzie – jaki 
los ich oczekuje. Carowi Mikołajowi zarzuca się wiele 
błędów politycznych, ideologicznych i społecznych. 

Jekaterinburg, słynna świątynia „Na Krwi”
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Za jego czasów nabrzmiewały konflikty społeczne, 
antagonizmy klas. Nie wpłynął na nie uspokajająco, 
nie zrozumiawszy groźnej temperatury na termometrze 
dziejów swego imperium. Nie przypuszczał ani 
sekundy, iż będzie grabarzem swego państwa, swego 
życia, iż dosięgnie go zbrojna ręka obcej mu teorii o 
proletariacie. Nie zareagował prawidłowo na silne 
metamorfozy, nie czując ducha czasów, w swoim 
gigantycznym carstwie.

Wychodzę z muzeum, patrząc na piękne jezioro 
śródmiejskie. Słońce pali, ludzie się przechadzają, pijąc 
Coca-Colę. Rosja przeżywa nadal okres metamorfozy. 
Administracja prawosławna organizuje w budynkach 
wokół cerkwi szkółkę niedzielną dla dzieci powyżej 6 
lat, kursy biblijne dla dorosłych, wystawy, koncerty i 
przyjęcia rodzinne. Zaprasza turystów.

Następne pokolenia docenią niewątpliwie trud 
wybudowania Na Krwi olbrzymiej pamiątki po 
ostatniej rodzinie carskiej Romanowów. Panowała ona 
tu przez wieki. Rosyjski świetny pisarz Iwan Tjutczew 
mawiał wszak, iż „Rosji nie można zrozumieć, w Rosję 
można tylko wierzyć”.

Wiesław PIECHOCKI
 Jekaterinburg, Rosja, czerwiec 2017 

Sklep przy cerkwi - portret górny - rozstrzelany car 18 lipca 1918 r.

Słynna cerkiew - na pierwszym planie z opuszczonym pomnikiem komsomołców

Muzeum pod cerkwią - portrety członków rodziny carskiej
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Z sakwojażem do kresu pamięci…
Propozycja była życzliwie ujmująca: - Chcielibyśmy, 

niewielkie grono przyjaciół, zwiedzić Ukrainę, ale nie 
utartymi szlakami wycieczek, a ot, tak; może Lwów, 
może Tarnopol, może Zaleszczyki…?

Przyznają Państwo, że dla mnie, dziennikarki, 
wędrującej po Ukrainie własnymi drogami, pomysł 
kuszący. Opracować trasę, zarezerwować noclegi, 
sprawdzić wyżywienie, a przede wszystkim, na Boga! 
-  co na trasie, kipiącej historią, pokazać?! Nie lubię 
utartych szlaków, bo rozdeptane do imentu, więc 
ucieszyłam się niezmiernie!

- Pani, oczywiście, jedzie z nami.
Moi współtowarzysze podróży okazali się być 

ludźmi wysokich lotów intelektualnych, a do tego 
serdeczni, i autentycznie ciekawi przeszłości – 
teraźniejszości – i być może przyszłości tej ziemi?

Pora przedstawić wędrowców, acz nie dosłownie, 
nadałam im po prostu imiona; byli to Maciej, Janusz, 
Adam i Ulana.

Panowie – bez wyjątku z rodowodami między 
Lwowem a Tarnopolem, i dalej, w stronę Ozernego, 
pani z zachodniej części centralnej Polski. Nadmieniam, 
bo to być może będzie istotne w percepcji wielu spraw?

U nas – tam właśnie, gdzie nas drogi poniosły, nic 
nie jest dookreślone, nic jednoznaczne, lecz takie jak 
my, a więc niełatwe do sprecyzowania… Rodowód 
„centralny” to przemieszczanie się nieodległe, świat 
podzielony na czarne i białe, społeczność raczej 
jednorodna. A my? Wędrówka, „zaplanowana” w Jałcie 
– setki kilometrów w nieznane z tym, co pozwolono 
zabrać… z pamięcią miejsc odległych i wdrukowywaną 
pamięcią Górnego Śląska – ziemi równie okaleczanej, 
równie „przesiedlanej” w jedną stronę, najczęściej do 
sowieckich łagrów. 

Wiek nas wszystkich – powiem krótko; bardzo  
młodzi, albo tylko młodzi inaczej, a więc między 
emeryturą za pasem i emeryturą od pewnego czasu. 
Aha, no i wynajęty samochód, z młodym, na oko 
30-letnim kierowcą, Damianem Grabskim, który był 
PIERWSZY RAZ! na Ukrainie, i miał „pietra” jak 
diabli.

Pocieszałam człowieka, że drogi bywają bardzo 
dziurawe i mniej dziurawe, drogowskazy są nie zawsze, 
a na „dżi-pi-esa” można wjechać w kartoflisko. Rzecz 
jasna, że kpiłam, ale…?

Wjazd na Ukrainę 16 maja, po południu, był 
koncertowy – wsparł nas Konsulat Generalny UA w 
Krakowie, jako że stanowiliśmy jednocześnie delegację, 
incognito, inżynierów i farmaceutki, a szlak wiódł… 
ale o tym po kolei!

Pierwsza „stacja” to Żółkiew; znakomity hotel 
„Akvarel” – nowoczesny, elegancki, nad urokliwym 
stawem. Rządzi w Żółkwi turystycznie – Lubko 
Krawec, po specjalistycznych studiach w Anglii, młody, 
inteligentny człowiek, który - z niczego, stworzył 
nie tylko świetną bazę turystyczną (mała Żółkiew 

ma 3 hotele!), ale i włączył swoje miasto, jako ważny 
element historyczny, do szlaku śladami króla Jana III 
Sobieskiego!

Cóż w Żółkwi?
Oczywista oczywistość, że wszystkie drogi prowadzą 

na Rynek, pod dźwigający się z ruin pałac, który, wraz z 
cerkwią ojców bazylianów był, za „pierwszych i drugich 
Ruskich” katownią NKWD. Można mówić o setkach 
pomordowanych, trzeba pamiętać, że za sowieckich 
czasów było to miasto zakazane, przemianowane na 
Nesterow i wysiedlone prawie w całości. Nasze drogi 
w Żółkwi, następnego dnia, z rana, powiodły do 
kolegiaty - kościoła wyjątkowego, bo fryz zdobią sceny 
batalistyczne (och, ten Sobieski!). Drugi taki kościół 
jest aż w Rzymie. 

Powitał nas proboszcz, ksiądz Józef Legowicz – 
oprowadził po świątyni, pozwolił zajrzeć do krypty, 
zaprosił na kawę, ale, nam, niestety, pilno już było w 
drogę…

Lwów.
Czekają państwo na relację – co w katedrach; 

łacińskiej, ormiańskiej i unickiej, co z cmentarzem 
łyczakowskim, a tu… het’ka z pętelką!, bo byliśmy… 
pod przewodnictwem znakomitej pilotki po Lwowie, 
Grażyny Salamin – absolwentki polskiej szkoły 
we Lwowie i członkini polskiego, podziemnego za 
Sowietów teatru, w tymże… Lwowie, na cmentarzu 
janowskim. Powiem tak – nareszcie, jako że ta 
nekropolia to również historia Lwowa, ba, historia 
Górnego Śląska, jako że w grobowcu ojców jezuitów 
dziesiątki lat czekała na triumfalny powrót do Katowic 
trumna ze szczątkami marszałka Sejmu Śląskiego, 
Konstantego Wolnego. My jednak przybyliśmy na 
janowską nekropolię w poszukiwaniu mogił krewnych 
Macieja – potomka dyrektora Kolei Żelaznych w 
Galicji i Lodomerii. Już po powrocie do  Katowic 
Maciej ustala, że są, w obrębie pola nr 7 nekropolii – 
znak to, że trzeba wrócić tu co najmniej raz…

Co dalej? Katedry?
A nie! Dzięki życzliwemu wsparciu Ambasady 

Ukrainy w Warszawie, oczekiwano nas w Rektoracie 
Politechniki.

Cóż mówić?! Powitały nas u wrót auli panie 
inżynier Nataliya Rozhankivska i profesor Nataliya 
Hots. Zatem policzmy: trzech inżynierów z Katowic, 
w tym jeden – Maciej, syn niegdysiejszego rektora 
Politechniki Śląskiej… dodać dwie panie inżynier  z 
Politechniki Lwowskiej!, a to wszystko w budynku 
Rektoratu… ale się porobiło!

Już w auli wykład o historii Uczelni, a przede 
wszystkim o historii nauki, o historii wybitnego 
wkładu w rozwój wiedzy, jaki lwowska uczelnia 
wniosła, i nasi goście – ciąg dalszy, kontynuacja, bo 
wszak Politechnika Śląska to wysiedleni profesorowie 
lwowskiej Wszechnicy…

Na deser obrazy Jana Matejki, zdobiące aulę, choć 
historycy sztuki z Wrocławia dowodzą, że to uczniowie 
mistrza, a mistrz jeno zaprojektował, dopilnował, 
dzieło dokończył i autoryzował.

Co dalej?
Oczywiście Uniwersytet Lwowski – wydział 

matematyki, zwiedzany pod auspicjami 
wybitnego filologa – Łesi Biłeńkiej-Swystowycz; 
współautorki podręcznika do języka polskiego dla 
szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem 
wykładowym. Co było nam dane – krótka rozmowa 
z profesorem Markijanem Malskim, do niedawna 
ambasadorem Ukrainy w Warszawie, no i smakowity 
wykład w uniwersyteckim muzeum wiedzy ścisłej. 

Skoro matematyka, to… szkocka kawiarnia i 
pamięć o profesorach Banachu, Bartlu… Niestety, ze 
względu na korki uliczne, tylko przejazdem, no i pod 
lwowski dworzec. Dlaczego? W zbiorach rodzinnych 
Macieja zachował się bilet do Truskawca, sprzedany w 
kasie lwowskiego dworca w dniu 20 VI 1929! Cena 
biletu 18 złotych i 36 groszy. Piekielnie drogo! Policzmy 
– nasza gromadka znalazła się na dworcu 17 maja 2018, 
po południu. Ile czasu upłynęło? Bagatela - 89 lat. Na 
tablicy, zapowiadającej odjazdy pociągów informacja, 
że za 15 minut odjeżdża pociąg do… Truskawca! 
Wychodzimy na lśniący czystością peron. Spojrzenie 
na zachód – kierunek Śląsk. Wydawało się naszym 
rodzicom, że to droga bez powrotu… tymczasem, ileż 
to razy, z Kijowa do Katowic, z Katowic do Kijowa, po 
1990 roku, wędrowałam pociągiem przez Lwów!

Trudna rada w tej mierze, przyjdzie się rozjechać, 
jak to ujął poeta. Z Grażyną zobaczymy się wkrótce, a 
nam w drogę…

Jazłowiec!
Klasztor sióstr niepokalanek niełatwo zlokalizować 

– bo też każdy, my też, nabiera się na ostry zakręt, 
zatem co za zakrętem?, a tymczasem na zakręcie, za 
tajemniczym frontonem, bramą i resztkami twierdzy, 
druga brama, dworska, i… jesteśmy na miejscu. 
Zapadał zmrok, więc szybko do pokoików i do jadalni, 
na świeżutką, pachnącą, ciepłą kolację i morze herbaty. 
Cisza? A gdzie tam – u sióstr ruch jak w ulu; wycieczki 
młodzieżowe, pielgrzymki, albo tak, po drodze, na 
śniadanie, obiad… Ile sióstr? Nie zgadną państwo – 
zaledwie TRZY!, no i najęte osóbki w kuchni. Żelazną 
ręką trzyma to wszystko w garści siostra Julia. Ile ma snu? 
Policzmy – zamyka sprawy około północy, a zaczyna, 
żeby wyżywić tłumy, około 5 rano, albo i wcześniej. 
Do tego wrzaskiem dopominający się śniadania kot 
Mruczek, kocięta z burą mamą w saloniku sióstr, psiaki 
swoje albo znikąd, miejscowi, po prośbie – o pracę, 
o wsparcie, no i dzieciaki – swojskie, jazłowieckie, po 
dobre słowo, po cukierka, a może zabawkę? Siostro 
Julio! Siostro Julio, Siostro Julio! A Julia, spokojnie, 
stanowczo – pocieszy, zarządzi… Siostro Julio!

Komenda siostry krótka – śniadanie o 7.00?! 
Wykluczone! O 9.00, bo przed wami kilkadziesiąt 
osób wyjeżdżających i tyleż przybywających. 
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Ranek, 18 maja, z tych co to stawia przed 
człowiekiem filozoficzne pytanie – skoro po deszczu, 
to będzie padać, czy się wypogodzi? Czy pamiętam 
śniadanie? Hmmm, co to było? Daje mi w kość ból 
połamanych przed kilkoma laty rąk, więc na tym 
skupiona uwaga… Krótka „odprawa” i wyznaczam 
kierunek –

Zaleszczyki.
Zaleszczyki, czyli co? Ano właśnie. Zaczynamy 

od kościoła, tak przemyślnie wrośniętego w budynki, 
z cerkiewną „banią”, że moi współtowarzysze 
powątpiewają, czy aby nie błądzę? Wewnątrz, przy 
ołtarzu, krząta się młody chłopak. Ksiądz proboszcz 
jest? A, to ja… Ale numer!; latami rządy dusz 
sprawował ksiądz Stanisław Żala, zaprzyjaźniony z 
dyrektorem zaleszczyckiego Muzeum, świętej pamięci 
już – Wasylem Olijnykiem. Przyznaję, dałam się przed 
laty zwabić – bo to może przetłumaczyła by pani 
książkę pana Wasyla, o Zaleszczykach? W zasadzie 
ksiądz przetłumaczył, ale… pomyślałam – w tydzień 
to zrobię; poprawię polszczyznę… Zeszło dwa lata, na 
tłumaczeniu, już na trzy głowy, z Żanną i Mirosławem 
Staniszewskimi; sprawdzaliśmy każdą informację, 
często wziętą z sufitu. Co dalej – książka gotowa do 
druku, czeka od kilku lat. Z księdzem Markiem 
Hułykiem umawiam się, że wysyłam mu do Zaleszczyk 
polski tekst, i… drukujcie!

Zaleszczyki. Historia. Most w Zaleszczykach. Most 
w 1939 roku dający nadzieję, że uda się uciec z piekła 
wojny, z piekła sowieckiego terroru, bo za mostem była 
Rumunia…

Most w Zaleszczykach? Ksiądz Marek rzuca 
komendę: - No to jedziemy! Po drugiej stronie mostu 
także… Ukraina. Ksiądz powiódł nas nad Dniestr. 
Ze stromej, wysokiej na kilkadziesiąt metrów skarpy 
bajeczny widok – Zaleszczyki w objęciach rzeki, i 
dwa mosty – ten, który dopiero co przejechaliśmy, i 
kolejowy, z którego NKWD w 1941 roku spychało 
w przepaść wagony wypełnione aresztowanymi 
czortkowianami. Historia…

Kawa na pięterku w zaleszczyckiej restauracji, 
przejazd obok niegdysiejszego sanatorium w 
posuwającej się ruinacji, i… w drogę.

Czerniowce.
Czy po drodze? Był wybór – albo bliższą drogą, 

po dziurach, czyli w żółwim tempie, albo ciut dłuższą, 
dobrą, przez Czerniowce właśnie. Nie zajechać do 
rodzinnego miasta Heleny Modrzejewskiej?! Przy okazji 
zabraliśmy z Zaleszczyk wędrowca, katowiczanina, 
Andrzeja Pietrzkiewicza. Zachęcał do zwiedzania 
deptaka. Ba, w Czerniowcach?! No nie… Podjechaliśmy 
pod Uniwersytet cudo, jak z bajki. Projektant – Czech, 
J. Gławka, przeznaczenie pierwotne budynku – 
siedziba prawosławnego metropolity Bukowiny, a styl 
budynku? Hmmm… mauretański. Potężny gmach, 
zadziwiający lekkością. Szkoda, że nie dane nam było 
zajrzeć do środka i spojrzeć choćby na alegorię… Śląska. 

Węgiel? A skądże – dziewczyna jak malina, z koszem 
jabłek!, a tak, Śląsk, szczególnie ten zielony, jeszcze w 
okresie międzywojennym sadami słynął. Nie dane nam 
było też, a bardzo szkoda, spotkać się z profesorem 
tegoż Uniwersytetu,  Władysławem Strutyńskim, 
szefem gromady polskiej w Czerniowcach. Minęliśmy 
się „o włos”, tracąc przy tym okazję zwiedzenia miasta 
i jego dzielnic: austriackiej, polskiej, rumuńskiej, 
ormiańskiej, żydowskiej… Polecam – ktokolwiek 
będziesz w Czerniowcach…! Nam czas było w drogę.

Kamieniec Podolski.
Jak zwykle, pod katedrą tłumy turystów, a katedra 

zamknięta – szykowanie dekoracji, bodaj do ślubu? 
Panie Wołodyjowski, na larum grają!, no, trudno, 
dzisiaj jak raz larum nie będzie, za to my staliśmy 
się nieoczekiwanie słuchaczami samego księdza 
proboszcza – Romana Twaroga. I to mało – dołączył 
umówiony ze mną pod minaretem zwieńczonym 
Matką Boską,  znakomity pilot wycieczek i działacz 
Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
w Kamieńcu, Stanisław Nagórniak, podprowadzając 
nas aż pod twierdzę. Z tej perspektywy zobaczyć 
Kamieniec, to znów zobaczyć HISTORIĘ! Z rąk 
pana Stanisława przejmuje nas Tetiana Filipczuk – 
umówiona specjalnie dla nas dzięki siostrze Julii. Moi 
współtowarzysze ruszyli zwiedzać, a ja, bywszy tu 
razy wiele, zasiadłam pod głębinową studnią, i… nie 
żałuję, bo miałam okazję przysłuchać się okolicznym 
szkolnym wycieczkom. Biedne dzieciaki, ani poszaleć, 
ani powrzeszczeć, za to obsiadły koło zamachowe, i… 
cud Boży, że do studni nie powpadały. Ile metrów w 
dół? 60? Brrr…

Z Kamieńca do… Decyzja, za namową Tetiany, 
zapadła szybka – 

Okopy Świętej Trójcy!
A czemu? Proste – bo były okopy, i był i jest kościół 

Świętej Trójcy.
Pożytki dwa – zwiedzić, wreszcie, resztki kolejnej 

twierdzy, a po prawdzie, zajechać do jedynej ocalałej 
Polki w tym miejscu, Anieli Bieli, lat, bagatela, 
93, jak podkreśla pani Aniela – które jej minęło 8 
kwietnia. Przybyliśmy ze zorganizowanym po drodze  
pakuneczkiem – wędlinką, bułeczkami, masłem, 
na zdrowie, na pożytek, pooglądaliśmy medal od 
prezydenta RP, i od Kościoła. Kim była pani Aniela? – 
Bo, proszę pani, ja byłam całe 40 lat listonoszem!

Robi się późno, w drogę więc!, a drogi sporo jeszcze 
do Jazłowca. Zajechaliśmy o… 23, przegapiwszy, na 
zakręcie, jak wszyscy, bramę do raju, o, przepraszam, do 
klasztoru. Kolacja była? Była. Siostra Julia obsobaczyła? 
No jasne! I zapowiedziała – śniadanie o 9.00. Bez 
dyskusji!

Chocim.
Na deser, po śniadaniu. W sobotę, 19 maja.
Droga prosta, krajobrazy po drodze 

sienkiewiczowskie, jeszcze chwilka, a zza wzgórza 

wyłoni się tatarska, a może turecka jazda, a my… w 
jasyr? Chocim. Twierdza nad Dniestrem szerokim. 
Widok nieprawdopodobnie piękny. Rzekłam słów 
jeno kilka o bitwie, pod buławą Jana III Sobieskiego, 
zostawiając współtowarzyszy przy wejściu do twierdzy. 
No bo po prawdzie, co ja będę się wymądrzać w 
otoczeniu inżynierów, o konstrukcji, o znakomitej 
akustyce, o rozwiązaniach pozwalających na obronę i 
atak? Pokazałam jedynie drogę, którą szła aprowizacja 
do twierdzy, na której zęby sobie łamali nawet w 
XX wieku Niemcy! I cóż jeszcze w Chocimiu?  Przy 
podjeździe pomnik atamana Sahajdacznego, tak 
złoty, że oczy bolą, kramy z pamiątkową tandetą, i dla 
przeciwwagi, wzruszające dzieciaki, w soroczkach, z 
bandurą, śpiewające za kopiejkę, może i dwie, „Hej, 
sokoły”… Czego bym oczekiwała? Mądrego wykładu 
o wspólnej walce, o ważności tego bogacącego Podole 
szlaku handlowego, o pięknie Dniestru, który od 
pradziejów odbijał człowieczy los, i spływał krwią tych, 
co strzegli, bronili, i tych, co wyciągali z kołczanów 
strzały, chwytali za miecze, szable po bogactwo, 
tymczasem przewodnicy miejscowych, szkolnych 
wycieczek opowiadali dzieciakom rzeczy wzniosłe, 
ale... Szkoda. Historii warto uczyć i warto się uczyć.

Wieczorem, po kolacji zwiedzanie - w towarzystwie 
siostry Szymony, klasztoru, klasztornego muzeum, 
katakumb, i historia miejsca – historia trwania, mimo 
krwawych dziejów najnowszych. 

Niedziela, 20 maja. Śniadanie o 9.00…? A nie! 
O 7.00. I basta. Szwedzki stół, bo z nami, w jadalni, 
multum nowych przybyszów i wyjeżdżających 
przybyszów. Cóż my – o 8.00 na Mszę w klasztornej 
kaplicy, odprawianej przez dominikanina z Czortkowa, 
ojca Ireneja Pogorelcewa, i w drogę, do Polski, 
zamieniwszy z siostrą Julią jeszcze słów kilka, ale po 
drodze…

Czortków. 
Na sekundę. A szkoda, bo krwawe dzieje Podola 

za pierwszych  Ruskich miały właśnie w Czortkowie 
epicentrum… Czortków siedziba dominikanów 
od roku 1610, stał się, w 1941 roku widownią 
nieprawdopodobnej zbrodni; dominikańską 
„załogę” po części, w nocy, wystrzelano na miejscu, 
w klasztorze, a czuwających w kościele zakonników 
wyprowadzono nad Seret i tam wymordowano. 
Trwa proces beatyfikacyjny, i pamięć – co roku 
czortkowianie, wszyscy, i wszystkich konfesji, idą na 
cmentarz by modlić się za ofiary NKWD. Cóż jeszcze 
w Czortkowie? Polski, zadbany, wojskowy cmentarz 
z mogiłami żołnierzy z roku 1919, i świeża pamięć 
ojca Kaliksta. Kim był? Pisarzem, poetą, grafikiem 
i… wynalazcą, że przytoczę  dziełko o „miniaturowej 
pralce automatycznej, skonstruowanej z młynka do 
kawy, użytkowanej w umywalce, do prania męskich 
skarpetek w warunkach klasztornych”. Miałam zaszczyt 
przyjaźnić się z tym arcyoryginałem wśród uczonych - 
dominikanów! Czortków to pamięć Józefa Opackiego 
– nauczyciela i działacza polskiego podziemia w czasie 
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okupacji, i… jego syna, profesora Uniwersytetu 
Śląskiego, Ireneusza Opackiego. Czortków to jedyne 
miejsce, okupowane przez ZSRR, gdzie w nocy z 
21 na 22 stycznia 1940 wybuchło (zwycięskie przez 
chwilę…) powstanie przeciw Sowietom. Powstańcy 
uzbrojeni byli w jeden  rewolwer i… scyzoryki! Piszę 
o tym, bo, być może moich przyjaciół powiodę jeszcze 
kiedyś w te strony? To niezła droga w Karpaty i na 
Zakarpacie… A cóż my, w podróży?

Strusiw, Warwariwka…
Gdzie to jest? Nad Seretem – krętym, 

tajemniczym… Strusiw, albo Strusów, kolejne niegdyś 
warowne miejsce… Przejeżdżamy most – nie bez 
sprzeciwu Janusza. Co wy, po co?! Czy to nie szkoda 
czasu?! Kiedy był tu ostatnio? Może z 50 lat temu. 
Ostro zagrało w duszy. Napotkana kobieta pamięta 
Januszowych krewnych – wie gdzie kto mieszkał, 
kto pomarł, a kto w Tarnopolu osiadł. Podróż do 
Warwariwki, a może Warwarówki, to wycieczka w 
głąb jestestwa. Do bólu… Dalej – ani, ani; nie chcę, 
zostawcie..  Jedźmy więc.

Zagrobelin.
Droga na Tarnopol. Prosta, gładka. Miasto, 

mocno sfatygowane w czasie okupacji, zatem dla 
niegdysiejszego tarnopolanina mało dziś czytelne. 
Adam: - Bo mnie nie chodzi o Tarnopol, a o wioskę 
pod Tarnopolem, dziś jest włączona do miasta. 
Wioska Zagrobelin była za obecnym szpitalem 
psychiatrycznym… Ojciec Kosma, franciszkanin, 
wyjeżdża nam wpół drogi, ale… kolejny opór: - Nie, 
sam znajdę! Ten szpital? Nie? Rozpytujemy, no i… jest. 
Cieć na bramie  wskazuje drogę. Podjedziemy? Adam 
stanowczo – Nie! Ja sam. Wrócił po dłuższej chwili. - 
Jest! Dom moich dziadków stoi! Zrobiłem zdjęcia! Bo 
to było tak; dziadkowie w USA dorobili się niezłych 
pieniędzy, więc wrócili do siebie, i w wiosce Zagrobelin 
kupili ziemię – założyli sad, a owoce szły aż na Śląsk. A 
potem przyszła wojna – Ruscy wywieźli ich na Sybir. I 
to tyle… Zerwałam Adamowi trzy listki z drzewa. Na 
pamiątkę miejsca.

Przed granicą jeszcze Mościska i po kromce chleba 
na plebanii u księdza Władysława Derunowa i…

Granicę przekraczamy szybko. Jeszcze raz piękne 
dzięki Konsulatowi!, a szczególne podziękowania 
franciszkaninowi z Zakarpacia, ojcu Bożydarowi 
Cwirenko – za pomoc w pokonaniu całej, liczącej setki 
kilometrów  trasy; niełatwej. Sposób? Na telefon!, i 
droga stawała się łatwa i prosta.

Już po polskiej stronie, odnotowałam w pamięci 
chwilę ciszy. Zamyślenie, a może oczekiwanie? Jedźmy, 
nikt nie woła…?

Stanisława Warmbrand
O jazłowieckim klasztorze, o zgromadzeniu sióstr 

niepokalanek w Jazłowcu i o niedawno odnalezionych 
w klasztorze listach w kolejnym numerze.

 Bł. Karol de Faucauld pisał, że trzeba przejść 
przez pustynię, aby spotkać się z Bogiem.

Czym jest pustynia we Wspólnotach 
Jerozolimskich i czy można rzeczywiście modlić 
się w rytmie wielkiego miasta - o tym opowiedział 
br. Benedykt, przełożony braci z Monastycznej 
Wspólnoty Jerozolimskiej w Warszawie.

     
W regule św. Benedykta opata jest wskazanie, że 

całe życie mnicha ma być życiem wielkopostnym, 
nie tylko przed Wielką Nocą. Jest to związane z 
charyzmatem zakonnym - odejściem od świata i 
pragnieniem większego zanurzenia się w Bogu - 
mówi br. Benedykt. - Osobiste spotkanie z Bogiem 
możliwe jest na pustyni, a odejście na pustynię 
stanowi część powołania. To odejście staje się także 
pragnieniem mnicha.

Z wielkiego miasta na pustynię

Założyciel Wspólnot Jerozolimskich, brat Pierre 
Marie Delfieux (ur. w 1934 r.), duszpasterz paryskiej 
Sorbony, w latach 70-tych poszedł śladami Karola 
de Faucauld na Saharę. Tam usłyszał wewnętrzne 
wezwanie, by „być mnichem w mieście”. Wyciszenie 
i skupienie, charakterystyczne dla pustyni, 
towarzyszy Wspólnotom Jerozolimskim nie tylko w 
okresie Wielkiego Postu, ale przez cały rok. 

Brata Pierre’a interesowało, czy człowiek 
może obejść się bez wielu różnych rzeczy w życiu 
i czy rzeczywiście Bóg sam wystarczy człowiekowi 
- mówi przełożony. -  Na pustynię zabrał Pismo 
święte, mógł celebrować tam Eucharystię. Mówił, 
że był szczęśliwy, przebywając na Saharze tylko 
z Eucharystią i Pismem św. jako pokarmem. 
Swój pobyt w miejscu odosobnienia przedłużył o 
kolejny rok. Dwa lata „kosztował” Boga w miejscu 
radykalnego odosobnienia, a nawet myślał, że tam 
pozostanie. Żył na pustyni, ale pamiętał o studentach 
w Paryżu; zrozumiał, że to oni żyją na pustyni a nie 
on, który posiada wszystko, bo ma Boga. Otrzymał 
wezwanie, aby iść jako mnich do miast i na pustyni 
miast modlić się, będąc świadkiem życia z Bogiem. 

Dwa oblicza pustyni

Pustynia w życiu człowieka może być miejscem 
izolacji, pustki duchowej, ale może stać się oazą 
tętniącą życiem. - Pustynia w Piśmie św. nie jest 
przestrzenią jednoznaczną, ma ona dwa oblicza - 
zauważa br. Benedykt. - Po pierwsze jest miejscem, 
w którym człowiek prowadzony jest przez Boga 
w perspektywie objęcia ziemi obiecanej. Izrael 
wychodzi na pustynię nie po to, aby tam zostać, ale 
przejść przez pustynię i wejść do ziemi obiecanej. 

Izrael zostaje 40 lat za karę, za niewierność. Pustynia 
ma w tym przypadku aspekt negatywny; nie jest 
miejscem, gdzie można żyć, ale miejscm, gdzie 
się umiera. Nawet Mojżesz nie doszedł do końca, 
za karę, musiał umrzeć na pustyni, widząc ziemię 
obiecaną. Ale z drugiej strony, zwłaszcza u Ozeasza, 
pustynia ma aspekt pozytywny. Jest miejscem 
przebywania z Bogiem. Mojżesz w gorejącym 
krzewie spotkał Boga. Pierwsza liturgia odbyła się 
też na pustyni. Izrael miał objawienia Boga, spotykał 
się z Nim, a Bóg pouczał swój lud i go prowadził. 
Żaden inny naród nie miał tak bliskich spotkań z 
Bogiem. Dlatego Ozeasz tak pozytywnie myśli o 
pustyni - stwierdza br. Benedykt.

Pustynia i oaza

Izrael nie jest zadowolony z tego, co daje mu 
Bóg, wspomina czasy egipskie. Pustynia staje się 
w jakim sensie miejscem wymagającym, ogołaca 
nas z rzeczy ziemskich. Ale tylko tam możliwa 
jest koncentracja na relacji z Bogiem i zaufaniu, 
ponieważ trzeba zaufać Bogu na pustyni, wierząc 
że się zatroszczy o nas. A Bóg troszczy się także 
na pustyni miast, czy to w Paryżu, czy Warszawie. 
Tam też są oazy, miejsca, w których życie ludzkie 
w sposób radykalny skupione jest na Bogu. - 
Ciągle mamy przed sobą zadanie - wskazywać 
na wielkość Boga. Chcemy służyć ludziom taką 
oazą, która nie może być miejscem zamkniętym, 
źródłem bez dostępu - mówi przełożony Wspólnot 
Jerozolimskich w stolicy Polski, dodając, że istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że w życiu każdego 
człowieka pustynia pojawi się. - Pustynią mogą 
być różne życiowe zawirowania, gdy np. dochodzi 
do buntu przeciwko Bogu, którego wcześniej się 
kochało. Może też być pustynia emocjonalna, 
kiedy zanikają przyjaźnie i człowiek zostaje sam. Na 
pustyni człowiek poznaje siebie w sposób bardziej 
doskonały. Zaczyna rozumieć, że do życia nie 
potrzebuje wielu rzeczy. Kiedy przechodzi się przez 
pustynię, prowadząc walkę ze złymi myślami, serce 
staje się bardziej miękkie, nie jest już z kamienia. 
Nasze serce staje się czyste, mamy jaśniejsze 
spojrzenie na rzeczywistość, którą zasłaniały nam 
dotąd złudne sprawy.

Wszyscy bali się pustyni. Mnisi byli przekonani, 
że na pustyni mieszka demon. W IV i V wieku 
świadomie podejmowali trud wyjścia na to miejsce 
nieprzyjazne, aby tam walczyć ze złym. Na pustyni 
demaskujemy pokusy diabła, znikają złudzenia, 
widzimy rzeczywistość taką, jaką widzi Bóg. Pustynia 
jest po to, aby pogłębić radosne spotkanie z Bogiem. 

Joanna Szubstarska

Trud wyjścia na pustynię
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Życie codzienne na wsiach...
Warunki życia

Domy drewniane
Drewno to jedno z najstarszych materiałów 

stosowanych do budowy domów. Ludzie szybko 
dostrzegli jego atuty. Jest w naszych warunkach 
klimatycznych bardzo łatwo dostępne, łatwo poddaje się 
obróbce, jest też świetnym izolatorem termicznym, co w 
naszych warunkach klimatycznych jest bardzo ważnym 
elementem. Taki dom latem chłodził, a zimą grzał. 
Kto nie wierzy, niech się wybierze do Górnośląskiego 
Muzeum Etnograficznego w Chorzowie w upalny dzień 
i wejdzie do któregoś ze stojących tam domów.

Domy wznoszono głównie z bali drewnianych. 
Ścinano określone drzewa, okorowywano, ociosywano, 
nadając odpowiedni kształt i układano je jeden na 
drugim. Używano do tego celu drewna iglastego (sosna, 
świerk, modrzew, jodła), które ścinano zimą. Wtedy 
drewno było trwalsze. Belki łączono w narożnikach 
zrębowo lub w jaskółczy ogon. To znaczy odpowiednio 
ciosano końcówki bali, by można było zakładać je oraz 
żeby szczeliny między balami były jak najmniejsze. 
Zazwyczaj je obtykano mchem lub pakułami, żeby dom 
uszczelnić. Czasem dom tynkowano i bielono wapnem. 
Ciekawy jest też dach takiego domu. Zazwyczaj był 
on nieco krótszy niż długość domu. Uzupełniano 
różnicę bocznymi przydaszkami. Powodowało to, że 
śląska architektura drewniana była bardzo podobna 
do góralskiej, którą spotykamy do dnia dzisiejszego. 
Zazwyczaj też pokrywano dachy słomą, formując ją w 
wiązki o nazwie kicoki. Układano je na dachach. Byli też 
specjaliści, którzy się tym zajmowali. Po żniwach, gdy 
słomy było pod dostatkiem, przychodzili i reperowali 
dachy domów.

Domy bogatszych mieszkańców wiosek otaczających 
Mysłowice były przestronne. Pośrodku usytuowana 
była sień, po lewej i prawej stronie zazwyczaj położone 
były izby i kuchnie. Czasem tworzyły dwa mieszkania, 
czasem jedno duże. Musimy pamiętać, że w domach 
mieszkały rodziny wielopokoleniowe. Z kolei domy 
biedniejszych posiadały tylko kuchnię i izbę, natomiast 
z drugiej strony domu była obora dla zwierząt.

Warto zwrócić uwagę, ze czasem na piętrze 
organizowano pokoje, jednak często był tam magazyn 
siana lub słomy dla zwierząt. W bogatszych domach 
od dawnych czasów były drewniane podłogi, w 
biedniejszych polepy, czyli klepisko zrobione z gliny 
i innych składników. Ponieważ jednak w XIX wieku 
rozpoczęto akcję uświadamiania ludzi pod względem 
higieny, a II połowa tego wieku to czas gospodarczej 
prosperity, z klepiska rezygnowano na rzecz deliny, czyli 
drewnianej podłogi. W tamtym czasie nie malowano 
jej, ale szorowano szczotkami do białości. Polepa była 

trudna w utrzymaniu czystości.

Domy posiadały też okna, które były małe i niewiele 
wpuszczały światła do środka. Jednak robiono je celowo, 
gdyż zimą przez nie uchodziło z domu najwięcej ciepła.

Początkowo wznoszono chaty kurne. To takie, 
które nie miały komina, a palenisko położone w 
środku kuchni lub piec do gotowania potraw dymił do 
mieszkania. Dym ulatniał się rzez nieszczelne strzechy 
i w ten sposób wydostawał się z pomieszczeń. Wnętrze 
takiego domu musiało być okopcone, a sami mieszkańcy, 
no cóż, wciąż chodzili uwędzeni, pachnąc zapewne z 
daleka wędlinami. Z biegiem czasu z zachodu przyszła 
moda na budowanie kominów. Początkowo były one 
z drewna, a następnie murowane. Te ostatnie były o 
wiele bezpieczniejsze z racji łatwopalności materiałów 
budowlanych. Zaletą kominów było nie tylko to, że 
mieszkania były bez dymu, ale także tzw. cug, czyli ciąg 
powietrza, który pomagał rozpalać w piecu ogień. 

Ponieważ w połowie XIX wieku król pruski wydał 
zakaz budowy drewnianych domów, powoli zaczęło 
budownictwo drewniane zanikać. Na przełomie XIX i 
XX wieku jeszcze na wsiach dominowało, jednak coraz 
częściej wznoszono domy murowane. Najgorszym czasem 
dla domów drewnianych był okres międzywojenny. 
Wtedy łatwo można było ubezpieczyć dom, a ludzie 
podpalali sami swoją chałpę. Z odszkodowań budowali 
nowy, murowany. Tą metodą zniknęły niemal wszystkie 
drewniane domy w naszej okolicy. Chociaż... do 2009 
roku przetrwała piękna i największa chata drewniana w 
Mysłowicach. Pochodziła z 1808 roku i stała na Janowie. 
Kilka drewnianych domów widziałem też na Słupnej i 
w Brzęczkowicach. Piękny dom stoi też na Janowie 
katowickim. Oczywiście nie możemy zapominać od 
dwóch domach stojących w skansenie w Chorzowie. 
Jeden z Dziećkowic, drugi z Krasów. Zachował się tam 
też drewniany młyn z Imielina. Więc trochę zabytków 
architektury drewnianej mamy. Czy należycie o to 
dbamy?

    Tomasz Wrona
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Jeśli chcesz zaoszczędzić na składkach

Nie zwlekaj!     Zadzwoń dzisiaj!
Otrzymasz najlepsze stawki dostępne na rynku.
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