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Wielkanoc we Lwowie
Witold Szolginia

Najsampirw, dni byli dyszczowy i chmurny"
I wieży kuściołów wy mgli si nurzali,
Zamglony był takży mój Łyczaków górny,
Dziś wiernu pamieńciu wułany z oddali
Marzyć sy przyz Miastu puwoli wyndruji
W swym siraku zgrzebnym, na dyszczu zmuczonym; 
Ali puprzyz chmury już si słońcy czuji,
Taj już pełnu bazik pud świentym Antonim.
Otu Wielgi Tydziń w puwadzy nadchodzi,
W kuściołach fiulety, świcy si ni palu;
Puklińkali razem i starzy i młodzi,
A kużdyn si kaja w swojim gorzkim żalu...
Gdy już Wielgi Piontyk - chudzeni pu Lwowi,
Po tych Grobach Bożych, przystrojonych pienkni;
A tegu nastroju - dziś nikt ni wypowi,
Ud mych rzewnych wspomniń już mi sercy mieńkni...
Puśrodku stołu, na białym obrusi,
Baranyk je w owsi i jajka kraszony,
Ikilbasa z czasnkim swym zapachim kusi,
Aplacyk i babki - bukszpanym strujpny...
Mamcia furt si krząta. Tatu podśpiwuji:
„Wysoły nam dziś dzień.”(jak dziś to pamiętam.),
Nu, a ja sy placyk cichcym podskubujim -
Nadeszli wreszci Wielkanocny Świenta!

WESOŁEGO ALLELUJA

Kresowiakom i ich rodzinom 
z okazji

Świąt Wielkanocnych 
składam serdeczne życzenia

Noworoczne spotkanie Kresowiaków.
Ks. Ludwig Rutyna - kapłan który łączy narody, ludzi i kultury. 
Władysław Bełza - poeta "który uczył dzieci najlepiej kochać Polskę".
Lwowskie pomniki cz. V. Pomniki na terenach wojskowych.
Huculskie Muzeum Pisanki.
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Szanowni Kresowianie!

Święta Wielkiejnocy to czas szczególny, dlatego z tej okazji życzę aby Państwa serca 
napełniły się radością i pokojem płynącym od Zmartwychwstałego Chrystusa. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród 
przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

Burmistrz Namysłowa 
Julian Kruszyński

Drodzy Kresowianie,
członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa 

i Kresów Południowo-Wschodnich w Namysłowie!
Z okazji świąt Wielkiejnocy życzę P aństwu mnóstwa radości i pokoju. 

Życzę wspaniałych spotkań w rodzinnym gronie, ciepłych rozmów 
i wzajemnej życzliwości. Abyśmy byli nie tylko ze sobą, ale i dla siebie. 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie przyniesie wszystkim nową nadzieję 

i światło na piękne życie.
Wesołego Alleluja!

Sylwester Zabielny
Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie!

CZCIGODNI NAM YSŁOWIANIE
Łącząc się w przeżywaniu wielkich Tajemnic naszej wiary i daru Paschalnej Radości życzę, 

aby nadzieja płynąca z Chrystusowego Zmartwychwstania towarzyszyła w codziennej posłudze 
Miłości i Prawdy.

Matka Odkupiciela, rozradowana Królowa Niebios,
Niech wspomaga i wyprasza u Syna potrzebne łaski i dary 

Ducha Świętego na każdą chwilę życia.
Parafianie 

Ks. Jan Fafuła
Proboszcz parafii Zim na Woda koło Lwowa 

Wielkanoc 2018

WIADAOMOSCI
ZARZOĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA i KRESÓW 

POŁUDNIOWO-WSCHODNICH we WROCŁAWIU

Na początku roku Zarząd Główny TMLiKPW we Wrocławiu, przekazał do Kół i Oddziałów 
terenowych informację dotyczącą działalności Zarządu w trzecim kwartale ubiegłego roku i planach na rok
2018.

W trakcie jego posiedzeń podsumowano rok 2016, przyjmując sprawozdanie z działalności Zarządu 
oraz sprawozdanie finansowe. Przeanalizowano też roczne sprawozdania Kół i Oddziałów TMLiKPW, 
przedstawiając sprawozdanie z ich merytorycznej i finansowej działalności. Przedstawiono też propozycje 
obchodów trzydziestej rocznicy Powstania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- 
Wschodnich we Wrocławiu, które odbędą się w dn. 21-13 września. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu w 
ubiegłym roku, przyjęto projekt finansowy i Plan Pracy Zarządu na rok 2018,

W trakcie posiedzeń Zarządu, podjęto uchwały w sprawie wykreślenia z ewidencji ZG TMLiKPW 
Oddziału w Łodzi, na jego wniosek. Zatwierdzono „Regulamin przyznawania tytułu Członka Honorowego 
TMLiKPW”. Zadecydowano o sfinansowaniu renowacji dwóch nagrobków kresowian pochowanych na 
Wrocławskich cmentarzach, jak i nagrobka prof. Edmunda Biernackiego na Cmentarzu Łyczakowskim w 150-



lecie Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zatwierdzono wzór medalu pamiątkowego z okazji trzydziestej 
rocznicy TML.

Poinformowano o liście protestacyjnym skierowanym do prezydenta RP, w sprawie nauki języka 
polskiego w szkołach na Ukrainie, o dalszym wydawaniu w Krakowie mimo trudności finansowych 
kwartalnika „Cracovia Leopolis” i o konsekwencjach przeprowadzonej reformy oświaty, czego konsekwencją 
w wyniku likwidacji gimnazjów jest zmniejszenie liczby szkół we Wrocławiu, noszących imię „Orląt 
Lwowskich” i innych kresowych patronów z 41 na 27.

Wskazano też, że w bieżącym roku przypadają ważne rocznice wydarzeń kresowych: 100-lecie 
odzyskania Niepodległości Polski, 100-lecie obrony Lwowa, 75-lecie mordów dokonanych na ludności Kresów 
przez nacjonalistów ukraińskich oraz 30-lecia TMLiKPW.

Na koniec Zarząd złożył wszystkim członkom życzenia noworoczne życząc: - „pełnej pogody ducha, 
spełnienia planów, dobroci i życzliwości ludzkiej, szczęścia w Nowym 2018 roku i oby zdrowie pozwoliło nam 
jak najdłużej przebywać ze sobą , sympatycznie i przyjaźnie współpracować dla dobra Towarzystwa, rodaków 
w Polsce i za wschodnią granicą”.

Prezes TMLiKPW Oddział w Namysłowie 
Jarosław Iwanyszczuk

Tradycyjne spotkanie noworoczne namysłowskich kresowiaków

„Jest godzina siedemnasta, są już wszyscy, więc możemy zaczynać” - tymi słowami rozpoczął 
noworoczne spotkanie członków namysłowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo Wschodnich, prezes Jarosław Iwanyszczuk. Na spotkanie, które odbyło się 12 stycznia 
w restauracji „Limba”, przybyło ponad pięćdziesięciu członków, sympatyków i zaproszonych gości. Wśród 
nich min. nasi członkowie; burmistrz Julian Kruszyński i przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2

Jak w zeszłym roku, spotkanie rozpoczęło się montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Namysłowie, pod kierunkiem Pani Małgorzaty Górniak. Występ rozpoczęto 
słowami: - „Chociaż nasze korzenie rodzinne nie sięgają Kresów, to wiemy jednak, że warto zapamiętać te 
miejsca, ludzi i historię, która splotła losy Rzeczypospolitej z pięknym Polesiem, słonecznym Podolem, 
urokliwym Wołyniem czy egzotyczną Huculszczyzną. Dzisiejsze spotkanie, to próba zachowania w naszej 
pamięci historii tych ziem i mieszkających tam ludzi”. W tych zdaniach bardzo trafnie zawarta została idea, 
która przyświeca działalność namysłowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich. Tego wieczoru nie zabrakło bałakowych wierszy, lwowskich kolęd i pastorałek, a na 
koniec wszyscy odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”, która wzbudziła u wielu chwile zadumy. Po zakończeniu 
występu młodych artystów, głos zabrał burmistrz Julian Kruszyński, który dziękując za chwile wzruszenia 
powiedział: - „Kochani rozczulacie mnie za każdym razem. Trudno wydobyć słowa. Wypada tylko przyłączyć 
się do tych pięknych życzeń, które nam złożyliście. Jak zawsze jestem pod wrażeniem Waszego talentu 
i pracowitości. Dziękuję za to”.

Następnie głos zabrał prezes Oddziału Jarosław Iwanyszczuk, który w kilku słowach podsumował 
działalność w roku 2017 i nakreślił plan działania na rok 2018, który jest rokiem kończącym drugą kadencję



namysłowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Podkreślił 
też, że liczący 113 członków Oddział TMLiKPW w Namysłowie jest najliczniejszy w Polsce. Następnie na 
wniosek prezesa uczczono minuta ciszy pamięć dwóch członków stowarzyszenia, którzy zmarli w minionym 
roku: śp. Wiesławę Jaźwę i śp. Eugeniusz Wołoszczuka. Na koniec przekazał głos najmłodszemu członkowi 
Oddziału - Sylwestrowi Zabielnemu, który składając noworoczne życzenia podkreślił: - „Tak jak tutaj 
jesteśmy, kresowiacy i potomkowie kresowiaków odwołujemy się do naszych miejsc rodzinnych. Nasi 
przodkowie musieli kiedyś stamtąd uciekać i tu znaleźli swoje miejsce na ziemi. To jest nasza tożsamość. Każdy 
z nas życzy sobie spotykać na swojej drodze tylko ludzi dobrych i życzliwych, dlatego wszystkim życzę, by 
w naszych sercach w całym 2018 roku, znalazło się miejsce dla drugiego człowiek”. Na zakończenie zabrał głos 
burmistrz Julian Kruszyński, który podziękował Zarządowi Oddziału za dotychczasową działalność 
i pielęgnowanie pamięci o Kresach, a także złożył wszystkim życzenia noworoczne mówiąc: - „Chcę wszystkim 
nam Kresowiakom życzyć przede wszystkim zdrowia. Takiego zdrowia, że ilekroć zatęsknimy, pozwoli nam 
pojechać na Kresy. Żeby to zdrowie pozwoliło na niezatartą pamięć o Kresach i żeby dało nam siłę, by 
w najmłodszym pokoleniu podsycać miłość do Kresów. I pamięć o tym co było najpiękniejsze dla naszych ojców 
i dziadów”.

W tym momencie prezes Jarosław Iwanyszczuk zaprosił wszystkich do wspólnej biesiady, którą umilał 
lwowskimi piosenkami członek Oddziału Witold Zaborny. Rozmowy o kresach trwały jeszcze długie godziny, 
wszak jest tylko jeden taki dzień w roku. Następna okazja by wspominać ukochane ziemie naszych przodków 
dopiero za rok.

Spotkanie kresowiaków.

. czyli okazja do rozmów o Kresach.
Maria Świeboda 

Foto: Ździsław Zaborny



Huculskie Muzeum Pisanki

Jadąc na Huculszczyznę, szczególnie w okresie wielkanocnym, nie można pominąć Kołomyi i nie 
zobaczyć słynnego w świecie Muzeum Pisanki. Muzeum, które wabi turystów charakterystycznym 
i oryginalnym kształtem trzynastometrowej pisanki, najciekawsze jest właśnie w czasie Wielkiejnocy. Muzeum 
otwarto w roku 2000. Gdy Kołomyja przygotowywała się do „Huculskiego Festiwalu”. Na ren światowy 
festiwal kultury huculskiej, który odbywa się z ogromnym rozmachem i jest wielkim świętem, ściągają Huculi 
z całego świata.

Choć najstarsze pisanki pochodzą z Mezopotamii, to są dzisiaj najbardziej rozpoznawalnym symbolem 
świąt Wielkanocy. Mają symbolizować rodzące się życie, a w chrześcijaństwie nadzieję wynikającą ze 
zmartwychwstania Chrystusa.

Stała ekspozycja obejmuje ponad dwanaście tysięcy pisane nie tylko ze wszystkich stron Ukrainy, ale 
również z całego świata. W tym z tak egzotycznych krajów jak: Argentyna, Izrael, Chin, Pakistan, Egipt, Indie 
a nawet z Kenii i Sri Lanki. Znajdują się tu pisanki robione wszystkimi znanymi technikami. Są pisanki 
malowane, haftowane, oblepiane, wydrapywane, obszywane, a nawet z misternie rzeźbioną skorupką. Do ich 
wyrobów posłużyły jaja od tych najmniejszych - przepiórczych, poprzez kurze, kacze, gęsie, orle, na strusich 
kończąc. Ciekawostką są pisanki wykonane na kamieniach, szkle oraz drewnie.

Jednak jedną z ciekawszych ekspozycji, jest ta poświęcona Huculszczyźnie. Oprócz pisanek, 
prezentowany jest także tradycyjny huculski stół wielkanocny, a na nim kosze wielkanocne, noszone do 
poświęcenia, potrawy i dekoracje świąteczne. A wszystko to w odtworzonym wnętrzu huculskiej chaty, z 
przepięknie zdobioną ceramiką oraz drewnianym, ludowym wyposażeniem

W sklepiku na parterze można kupić tradycyjne pisanki, które przygotowywane są tu w specjalny 
sposób. Otóż, po wykonaniu wzorów, jajo opukuje się specjalnym dłutkiem, przecina na dwie połowy, 
opróżnia, a następnie obie części skleja od wewnątrz papierem. Tak spreparowane pisanka zyskuje 
długowieczność.

Na skwerze obok muzeum, ustawiono kamienne figury przedstawiające pisanki wykonane przez 
znanych ukraińskich rzeźbiarzy.

Muzeum znajduje się niedaleko rynku, na ul. Czornowoła, 43, przy głównym deptaku Kołomyi. Czynne 
jest codziennie, oprócz poniedziałku, w godzinach od 10.00 do 18.00. Przy wejściu do muzeum pamiętać o 
dodatkowej opłacie ze robienie zdjęć.

Muzeum Pisanki, po prawej namysłowianie w Kołomyi.

Wystawa pisanek huculskich.
AO



Lwowskie kolędowanie zespołu „LoCanto”
To już stało się tradycją. Jak co roku, na początku stycznia, na zaproszenie Centrum Twórczości Dzieci 

i Młodzieży „Haliczyna”, które jest partnerską placówką Namysłowskiego Ośrodka Kultury, we Lwowie 
przebywał zespół „LoCanto”, którego instruktorem jest Krzysztof Odoj. Czas spędzony we Lwowie
wypełniony był wieloma atrakcjami, ale głównym celem zespołu było wzięcie udziału w dwóch
międzynarodowych konkursach organizowanych w tym mieście - "Різдвяні канікули" oraz „Ukraińska 
Kolęda”. Zespół zaprezentował się także na XIX konkursie - "Велика коляда", organizowanym w dawnym 
klasztorze Dominikanów.

Pierwszy konkursowy występ odbył się praktycznie tuż po przyjeździe do Lwowa i po całodziennej 
podróży. Szybka w miarę odprawa graniczna pozwoliła choć troszkę zregenerować się 
po podróży i świetnie zaprezentować swoje umiejętności jury oceniającemu 
uczestników. Konkurs "Різдвяні канікули" organizowany przez Centrum Twórczości 
Dzieci i Młodzieży „Haliczyna” odbywa się po patronatem Ministerstwa Oświaty i 
Nauki Ukrainy, Odbył się już po raz dwudziesty piaty. Wystąpiły w nim zespoły 
dziecięce i młodzieżowe z terenu całego kraju, a także zaproszeni goście. W tym roku 
w konkursie wzięło udział ponad dwustu uczestników, których występy były oceniane

przez jury pod przewodnictwem Oleksieja Bobkina - Zasłużonego Pracownika Kultury Ukrainy i Galiny 
Jaworowskiej - Naczelnika Departamentu Oświaty i Kultury Lwowskiej Administracji Państwowej, która w 
swoim wystąpieniu powiedziała: - „Cieszę się bardzo, że po raz kolejny przyjechali do nas nasi przyjaciele,
młodzi artyści z Namysłowa, polskiego miasta niedaleko Opola. To dzięki ich występowi, mogliśmy poczuć 
atmosferę świąt, a także posłuchać polskich kolęd. A oni z kolei poznali nasze tradycje ukraińskich Świąt 
Bożego Narodzenia. Dla naszej dalszej współpracy, która mam nadzieję będzie trwać, jest to bardzo ważne i za 
to Wam polscy przyjaciele bardzo dziękuję”.

Zespół „LoCanto” w czasie przeglądu zaprezentował dwie kolędy. W swojej kategorii został laureatem 
pierwszej nagrody, którą odebrał następnego dnia w czasie konkursu galowego.

Występ „LoCanto” i moment wręczenia nagrody przez dytektora CTDiM - Olega Kuzyka i przedstawicela 
Ministerstwa Oświaty i Kultury - Galinę Jaworowską. Niżej nagrody zespołu i zdjęcie z dyrektorem festiwalu 

Jarosławem Bytkalukiem.

нагороджується;

Вокальний ансамбль 
“LO Canto”

ІІамис.товський іагальиоосвіїній ліцей 
Польща

Керівник Кшиштоф Одой

Лауреат Г премії
Всеукраїнського

фесіпиваїю-кчнкурсу для дітей та юнацтва 
«Рі/денні канікули»

Міністерство освіти і науки України 
Український державний центр ломшкільної освіти

ДИПЛОМ

ДіірСКІер ГЛ. Ulkjpj



Natomiast Międzynarodowy Konkurs „Ukraińska Kolęda”, 
organizowany jest przez Lwowski Pałac Kultury im. Hnata Chotkiewicza. W 
jury konkursu zasiadają uznane autorytety z lwowskich placówek kulturalnych 
w tym Roman Kowalczuk - Narodowy Artysta Ukrainy, kompozytor, solista 
Teatru Opery i Baletu we Lwowie i profesor Śpiewu Lwowskiej Akademii 
Muzycznej, Marian Szuniewicz - Narodowy Artysta Ukrainy, solista 
Filharmonii Lwowskiej, Zinon Kołobicz - Narodowy Artysta Ukrainy, główny 
baletmistrz Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, Stepan Tarasowicz - 
solista Lwowskiej Opery, laureat międzynarodowych konkursów i festiwali 
operowych, Igor Hetliuch - Zasłużony Artysta Estradowy Ukrainy, dyrektor

Centrum Producenckiego „DS. Sound”, przedstawiciel Ministerstwa Oświaty i Kultury oraz Mark Orłowskij - 
Zasłużony Artysta Ukrainy, przedstawiciel ukraińskiego Ministerstwa Kultury.

Już samo poddanie się ocenie tak szacownemu gremium, powoduje ogromną tremę i pozwala poznać 
swoje faktyczne umiejętności.

W czasie przesłuchania konkursowego nasz zespół zaśpiewał dwie kolędy - „Przybieżeli do Betlejem” 
oraz polską kolędę autorstwa Teofila Lenartowicza, napisaną w 1849 roku, z muzyką Jana Galla „Mizerna 
Cicha”, w aranżacji Krzysztofa Odoja, która podbiła serca bardzo licznej widowni i przede wszystkim jurorów, 
którzy jej wykonanie jednogłośnie ocenili maksymalną punktacją. Zespół opuszczał scenę nagradzany 
rzęsistymi brawami. Symbolicznym był moment odbierania nagrody, którą zespół otrzymał w towarzystwie 
zespołu „Dżeryło”, prowadzonego jest przez znanego z występów w Namysłowie - Nazara Savko, a który 
zdobył pierwszą nagrodę w kategorii zespołów wokalno-tanecznych.

Juror Roman Kowalczuk, zapytany o przebieg konkursu i ocenę występu zespołu „LoCanto podkreślił:
- „Przez dwa dni byliśmy świadkami świetnego festiwalu. Z każdym rokiem jest on coraz 
większy i coraz bardziej profesjonalny. Nie zawsze tak było, ale cieszy fakt, że przyjeżdża 
do nas tylu uczestników, także z Polski. Taki festiwal ma jeszcze inną zaletę, nie pozwala 
zaginąć przemijającym nieraz elementom kultury narodowej, które na co dzień gdzieś 
nam umykają. Było nam bardzo przyjemnie, gdy dowiedzieliśmy się, że przyjechali do 
nas goście z zaprzyjaźnionej, sąsiedniej Polski. Z niecierpliwością i z zaciekawieniem 
czekaliśmy na ich występ, bo nie znaliśmy ani repertuaru, ani poziomu, jaki zespół 
„LoCanto” prezentuje. Ja jestem bardzo zadowolony z tego występu. Harmonia, poziom 
wokalny i muzyczny, to wszystko sprawiło, że oceny które zespół otrzymał, bądź co bądź 
od fachowców, którzy się na tym znają, nie były na wyrost. Pierwsza z kolęd, inna od

naszych ukraińskich wyróżniała się odmiennym kolorytem muzycznym. To normalne. I my i wy śpiewamy w tym 
okresie o oczekiwaniu i narodzeniu dziecięcia bożego, robimy to inaczej i uważam to za dobre. A wszystkim 
nam potrzebna jest ta idea i przesłanie, że jest nad nami coś ważniejszego. I to powinno być w kolędach widać. 
Odnośnie oceny poziomu wykonania kolęd powiem tak, za drugi utwór dałbym i sto punktów. Wszystko tam 
było perfekcyjne. Idealny wokal, idealnie zagrane muzycznie i idealnie przekaz utworu. Warto było tego 
posłuchać, dlatego już dziś zapraszam za rok!”.

Takie słowa wypowiedziane przez pierwszego solistę Opery Lwowskiej na pewno nie wymagają 
komentarza.
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Występ konkursowy .
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LoCanto” i nagrody festiwalu „Ukraińska Kolęda”,

Ostatnim występem namysłowskiego zespołu na przeglądach kolęd i pastorałek organizowanych we 
Lwowie, był recital w trakcie rozdania nagród laureatom XIX Międzynarodowego Festiwalu "Велика коляда", 
który odbywał się w dawnym kościele Dominikanów, obecnie cerkwi greckokatolickiej Najświętszej 
Eucharystii. Kościół Dominikanów uchodzi za najwspanialszą barokową budowlę Lwowa i miejsce o rzadko 
spotykanej akustyce wnętrza, co potwierdziło się w czasie koncertu.

Występ w kościele Dominikanów.



Zaproszenie do wzięcia w nim udziału było efektem wcześniejszego występu ”LoCanto”, którego
świadkiem była dyrektor artystyczna festiwalu - Olha Bagałaj, kierownik Chóru „Nadija”, która dziękując za
występ zespołu powiedziała: - „Było mi bardzo przyjemnie Was poznać, a jeszcze przyjemniej posłuchać kolęd 
w Waszym wykonaniu. Jestem niezmiernie rada, że skorzystaliście z naszego zaproszenia by tu zaśpiewać. Był 
to już XIX festiwal pod tą nazwą. Przyjechało do nas ponad sześćdziesiąt profesjonalnych zespołów wokalnych 
i chórów z różnych stron Ukrainy. Festiwal trwał dwa tygodnie. Codziennie tutaj odbywały się wieczorne 
koncerty, w trakcie których śpiewały cztery chóry. Prezentowali tradycyjne kolędy i pastorałki ze wszystkich 
stron Ukrainy, jak również nowe utwory skomponowane specjalnie na nasz festiwal i tu po raz pierwszy
wykonane. Z tego festiwalu wydane zostały specjalne śpiewniki z nutami utworów, tak aby różne kolędy trafiały
w różne strony Ukrainy i mogły być przez wszystkich śpiewane. Za roku odbędzie się jubileuszowy - dwudziesty 
festiwal, na który już dziś Was zapraszamy i będziemy bardzo szczęśliwi, gdy to nasze zaproszenie zechcecie 
przyjąć. Tak że już dziś możecie szykować repertuar z myślą o tym występie, bo słuchać Was to sama 
przyjemność. I mówię to naprawdę szczerze”.

W trakcie tych kilku dni spędzonych we Lwowie, członkowie zespołu nie zapomnieli o mieszkających 
tam Polakach. W kościele p.w. św. Mikołaja w Mikołajowie, miało miejsce spotkanie z Polakami, członkami 
tamtejszej wspólnoty parafialnej, które było okazją do przekazania im świątecznych życzeń i podarunków 
przywiezionych z Namysłowa. Spotkanie zakończyła kolacja i wspólne kolędowanie. Natomiast w Stryju, 
mieście położonym siedemdziesiąt kilometrów na południowy zachód od Lwowa, liczącym ponad sześćdziesiąt 
tysięcy mieszkańców, na zaproszenie ks. proboszcza miejscowej parafii p.w. Narodzenie Matki Bożej, w 
tamtejszej świątyni odbył się najpierw koncert organowy w wykonaniu Krzysztofa Odoja, a następnie koncert 
kolęd w wykonaniu zespołu „LoCanto”, którego słuchaczami byli miejscowi parafianie. Pobyt w Stryju był 
okazją do zwiedzenia miasta i jego zabytków, które odbyło się w towarzystwie miejscowych sióstr zakonnych. 
Można było zobaczyć najciekawsze zabytki, w tym: dawny kościół św. Marii Magdaleny, kościół Serafitek pw. 
św. Józefa z lat 1910-1912, wielką synagogę z roku 1812 czy też budynek polskiego stowarzyszenia „Sokół”, w 
którym na zaproszenie stryjan, członkowie zespołu uczestniczyli w koncercie znanej ukraińskiej piosenkarki 
Ireny Fedyszyn, która przy pełnej Sali wystąpiła na scenie ze świątecznym programem „Ukraina kolęduje”.

Stryj. Kolędowanie w kościele pw. Narodzenia Matki Bożej

Będąc we Lwowie, nie można zapominać o zwiedzeniu niezliczonych zabytków, a przede wszystkim 
odwiedzenia na Cmentarzu Łyczakowskim oraz Cmentarzu Orląt, grobów wielkich Polaków. I tak też się stało. 
Mimo napiętego grafiku spotkań i występów, członkowie zespołu znaleźli czas by odwiedzić groby Marii 
Konopnickiej, Stefana Banacha czy Artura Grottgera. Odwiedziny na Cmentarzu Orląt trwały dłużej i były 
okazją do zapalenia zniczy i poznania historii młodych żołnierzy walczących o miasto w roku 1918.

Spacery po świątecznie przystrojonym Lwowie były też okazją do odwiedzenia Katedry Ormiańskiej, 
pięknych dawnych kościołów, Bernardynów, św. Elżbiety czy Dominikanów, odwiedzenia rynku i ratusza, 
zobaczenia najpiękniejszego na świecie pomnika Adama Mickiewicza i przede wszystkim zwiedzenia budynku 
Opery Lwowskiej. Jarmark bożonarodzeniowy na lwowskim rynku kusił towarami rozłożonymi w dziesiątkach 
straganów, a restauracyjki i kawiarnie o takim lwowskim klimacie i niepowtarzalnej gdzie indziej atmosferze 
dawały okazję poznać lwowskie smaki.

Lekki mróz i pokrywa białego, śnieżnego puchu dodawała tylko Lwowowi jeszcze dodatkowego uroku.



Świąteczny Lwów

Ale nieubłaganie zbliżał się czas wyjazdu, choć wszyscy mieli jeszcze w pamięci pierwszy wieczór 
i kolację wydaną na cześć namysłowian, na którą zaprosili członków zespołu rodzice i dzieci, od lat 

przyjeżdżające do Namysłowa na Namysłowski Jarmark Kresowy. Na długo zapamiętają wszyscy polskie 
kolędy przygotowane na tę okazję przez najmłodszych kolędników, które spowodowały, że w czasie ich 
słuchania niektórym podejrzliwie zaszkliły się oczy i trzeba było ukradkiem ocierać lecące łezki.

Pierwszy wieczór we Lwowie i pierwsze kolędowanie.

Dla większości, to pierwsze spotkanie ze Lwowem i mieszkającymi tu ludźmi, pozostawiło 
niezapomniane wrażenia. Ostatniego dnia, żal było opuszczać to miasto. Wszyscy razem umówili się za rok, na 
wspólne kolędowanie we Lwowie i na kolejne spotkanie z tym magicznym miastem, które skrywa jeszcze 
wiele swoich tajemnic.

O wrażenia z pobytu we Lwowie, zapytaliśmy jego uczestników:

Natalia Bielecka: - „Wyjazd do Lwowa był dla mnie niesamowitym przeżyciem. Cudownie jest móc łączyć 
miłość do śpiewania i poznawanie nowych miejsc. Lwów to piękne miasto, nie mogę się doczekać by móc tam 
wrócić”.

Ola Cieśla - „Pobyt we Lwowie już na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Poza konkursami, w jakich braliśmy 
udział, poznałam ukraińską kulturę i zobaczyłam wiele atrakcji turystycznych tego pięknego miasta. Wszystko 
odbywało się w bardzo miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, dzięki której czułam się tam jak w domu”.

Wiktoria Kowalczyk - „Te dni we Lwowie były dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Nie pamiętam 
kiedy ostatnio tak produktywnie, intensywnie i miło spędziłam czas. Będę o nim pamiętała bardzo długo”.

Karolina Mysiorek i Krzysztof Odoj - „Lwów nas oczarował...wspaniałymi zabytkami, pięknymi śpiewami 
w świątyniach, niezwykłą atmosferą i życzliwymi ludzi, których mieliśmy okazję tam poznać. Wielu wrażeń 
i wzruszeń dostarczyła nam wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim oraz Cmentarzu Orląt Lwowskich. Pozwoliła 

poznać ten symbol Lwowa nie tylko jako miejsce pochówku wielu wybitnych Polaków oraz skarbnicę okazałych 
kaplic i pięknych rzeźb, ale przede wszystkim jako miejsce pamięci i swoisty pomnik historii. Na długo 
zapamiętamy również muzyczne akcenty wyjazdu: udział w świetnie zorganizowanych festiwalach kolęd, 
zwiedzanie Opery Lwowskiej oraz wycieczkę na ulicę Bandery, gdzie oprócz przepięknego kościoła św. Elżbiety



mieści się kamienica, w której urodził się i spędził dzieciństwo Wojciech Kilar. Uroku naszemu pobytowi 
dodawał świąteczny klimat, który można było poczuć na każdym kroku (nawet w tramwajach, gdzie z głośników 
rozbrzmiewały fragmenty kolęd). Warto było przyjechać do Lwowa i z pewnością warto tam wrócić, aby 
zobaczyć jeszcze więcej i dać się oczarować się jeszcze bardziej”.

Specjalne podziękowania za niezapomniane chwile we Lwowie od wszystkich uczestników dla 
Jarosława Leskiva z Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży „Haliczyna”

Arkadiusz Oleksak

Sejm przegłosował ustawę zakazującą propagowania 
faszyzmu, komunizmu i banderyzmu.

autor: Twitter/Kukiz'15

„Sejm właśnie przegłosował ustawę K‘15 zakazującą propagowania banderyzmu 
w Polsce! Czekaliśmy od 6 lipca 2016 ale się doczekaliśmy! Nareszcie!” - Paweł 
Kukiz

USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o 
Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu,

„Art. 2a. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków 
ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą 
Niemiecką, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez 
ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na 
stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw 
człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią 
ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji 
kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest również udział 
w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na 
obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i 
Małopolski Wschodniej.”;

Słowo „penalizacja”, w ostatnich dniach było odmieniane we wszystkich przypadkach. Pochodzi od 
łacińskiego słowa - „poena - kara” i oznacza uznanie określonego czynu za czyn zabroniony. Zgodnie 
z prawem jest też podstawą odpowiedzialności karnej, a także zasądzenia przez sąd kary. Mówią o tym stare. 
łacińskie sentencje: - „Nullum crimen sine lege - Nie ma przestępstwa bez ustawy” oraz „Nulla poena sine 
lege - Nie ma kary bez ustawy”. Tak więc, pojęcie oznacza utrzymywanie kary za dany czyn.

Do listy penalizacji faszyzmu, 
komunizmu i innych ustrojów 
totalitarnych, sejm RP dołączył jeszcze 
„banderyzm”. Sejm przyjął ustawę 279 
głosami - „za”. Przy 414 posłach 
biorących udział w głosowaniu. 130 
posłów wstrzymało się od głosu, 
a 5 głosowało przeciw. Od tej pory IPN 
na równi ze zbrodniami nazistowskimi 
i komunistycznymi, będzie mógł ścigać 
winnych zbrodni dokonanych przez 
nacjonalistów ukraińskich i ukraińskie 
formacje kolaborującymi z III Rzeszą, 
jak np. 14 Dywizja SS „Galizien”, czy 
Ukraińska Policja Pomocnicza. 
Penalizacji będą podlegać też osoby,

które podważają zbrodnie tych formacji, gloryfikują Stepana Banderą, Romana Szuchewycza, OUN-UPA czy 
Waffen- SS „Galizien”, lub bohaterstwem nazywają to, czego one dokonały. To wszystko będzie zagrożone 
karą do 3 lat więzienia. I jak mówi poseł głosujący za przyjęciem ustawy: - „Mam nadzieję, że z wielu miejsc w 
Polsce znikną czerwono-czarne flagi, zniknie możliwość chodzenia z portretami Bandery. Strona ukraińska tym
samym straciła jakąkolwiek możliwość negocjacji na temat odbudowy jakichkolwiek monumentów czy
pomników, które miałyby czcić morderców spod znaku OUN-UPA, banderyzmu - czyli ukraińskiego nazizmu”. 

Zanim doszło do głosowania, w sejmie odbyła się burzliwa debata, w trakcie której padały argumenty
„za i przeciw”, nieraz najcięższego kalibru.

Jeden z posłów z mównicy sejmowej stwierdził: - „To będzie też jasny sygnał dla państwa ukraińskiego, 
że w Polsce promowanie banderyzmu, mówienie, że UPA to byli bohaterowie, jest przestępstwem. Myślę, że 
przez to, że do tej pory tej kwestii nie podnosiliśmy i uciekaliśmy od niej, spowodowało, że na Ukrainie w tej 
chwili szaleje wojujący banderyzm”. Inny dodał: - „Jeżeli będziemy żyli w zakłamaniu i mówili, że banderyzm, 
czyli mówiąc wprost - ukraiński nazizm, możemy tolerować, to jesteśmy w błędzie. Nie chcemy, aby na ziemi 
polskiej, ktokolwiek w jakikolwiek sposób gloryfikował te czyny. Za chwilę będziemy mieli taki test na 
hipokryzję: kto zagłosuje przeciw lub wstrzyma się od głosu, ten nie ma prawa mówić, ze walczy z nazizmem.

http://ipn.gov.pl/download/1/118267/Ustawaz26stycznia2018.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/118267/Ustawaz26stycznia2018.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/118267/Ustawaz26stycznia2018.pdf


Posłowie, opowiadający się przeciw ustawie argumentowali z kolei, by nie używać nazwy - „ukraińscy 
nacjonaliści” i apelowali by mówić o „banderowskich nacjonalistach”, dodając równocześnie że: - „Nie 
można stygmatyzować jednego narodu!”

Już po przegłosowaniu ustawy, wśród jej zwolenników panował opinia, że: - „To oznacza, że w sytuacji, 
gdy ktoś będzie podważał zbrodnie ludobójstwa na Wołyniu, będziemy mogli mówić o casusie „kłamstwa 
wołyńskiego”.

Jeżeli ktoś będzie propagował w Polsce symbolikę banderowską, to w korelacji z artykułami zawartymi 
w kodeksie karnym również będzie podlegał karze. Zarówno z mocy Kodeksu karnego, jak i ustawy o IPN”.

Należy zadać więc pytanie, czy faktycznie taka ustawa była potrzebna? I tu znowu stanowiska są 
rozbieżne. Przeciwnicy w dalszym ciągu stoją na swoich stanowisku, wspierani dodatkowo przez Ukraińców, 
którzy swoją działalność polityczną i naukową opierają na kulcie OUN-UPA. Należy do nich szef ukraińskiego 
IPN, Wołodymyr Wiatrowycz, który już po przyjęciu ustawy powiedział: - „To dalszy krok w kierunku 
pogorszenia stosunków między Ukrainą i Polską. Jak to będzie działać, zobaczymy dopiero po jej wejściu 
w życie. Ale już te normy, które zostały określone w ustawie, m.in. odpowiedzialność karna za negowanie tzw. 
zbrodni OUN-UPA to jest właśnie to, co może w ogóle zahamować wszelki dialog pomiędzy polskimi 
i ukraińskimi historykami wokół spraw trudnych”. Dodał też, że nowe prawo uderzy w Ukraińców pracujących 

w Polsce: - „Obawiam się, że to prawo wpłynie na nich. Jest to jak najbardziej możliwe. Biorąc pod uwagę fakt, 
że z ust polskich polityków stale można usłyszeć dziwne wypowiedzi na temat ukraińskich uchodźców, że 
byliśmy świadkami ksenofobicznych ataków na Ukraińców za to, że rozmawiają w języku ukraińskim 
w Polsce ”.

Specjalny komunikat wydało też MSZ Ukrainy, wyrażając głębokie zaniepokojenie, że po raz kolejny 
sprawy ukraińskie w Polsce, wykorzystuje się do doraźnej polityki wewnętrznej, W komunikacie stwierdzono 
min: - „Chcielibyśmy przypomnieć autorom projektu ustawy, że Ukraińcy, jak i Polacy, doznali ogromnych 
cierpień ze strony totalitarnych reżimów w latach drugiej wojny światowej, a także z oddaniem walczyli 
o wolność swojej ojczyzny. W tym kontekście niezwykłe zaniepokojenie wywołuje zamiar przedstawienia 
Ukraińców wyłącznie jako »zbrodniczych nacjonalistów« i »kolaborantów III Rzeszy”.

Zwolennicy ustawy argumentują, że: - „To oznacza, że w sytuacji, gdy ktoś będzie podważał zbrodnie 
ludobójstwa na Wołyniu, będziemy mogli mówić o casusie „kłamstwa wołyńskiego”. Jeżeli ktoś będzie 
propagował w Polsce symbolikę banderowską, to w korelacji z artykułami zawartymi w kodeksie karnym 
również będzie podlegał karze. Zarówno z mocy Kodeksu karnego, jak i ustawy o IPN i podają konkretne 
przykłady, jakie od jakiegoś czasu mają miejsce, na terenie naszego kraju. W Przemyślu, w czasie obchodu 
świąt pojawiają się czerwono- czarne flagi i symbole wprost nawiązujące, do baderyzmu, w centrum 
handlowym fotografowali się z banderowską flagą. W Lublinie ukraińscy studenci wywiesili takie flagi 
w akademiku. Ukrainiec, który w Przemyślu, w czasie marszu Ukraińców ulicami miasta, został poszkodowany 
w szamotaninie z osobami, które protestowały przeciwko temu, w czasie rozprawy w sądzie stwierdził, że: 
- „Antybanderowskie banery, które trzymali protestujący były dla niego obraźliwe, ponieważ Stepan Bandera 

to dla mnie bohater”. Słowa te natychmiast skomentował jeden z posłów słowami: - „Mają czelność mówić tak 
na polskiej ziemi o oprawcy naszego narodu. Mają czelność kłamać. Mamy organizacje i instytucje, które 
jawnie kłamią prawdzie historycznej”. Na przejściu granicznym, Polacy nakazali ukraińskiemu kierowcy 
zdjęcie ukraińskiej flagi dekorującej kabinę ciężarówki. A już do granic absurdu posunął się ukraiński pisarz 
i polityk Rotysław Nowożeniec, który przed świętami Bożego Narodzeni ogłosił że... Jezus był Ukraińcem. 
Powołując się na „badania naukowe”, mają to potwierdzić powiedział: - „Jesteśmy w przededniu Bożego 
Narodzenia. W przededniu Narodzenia Jezusa Chrystusa - Ukraińca. Podkreślamy, że Jezus Chrystus był 
Ukraińcem. Przodkowie Jezusa pochodzili z terytorium Ukrainy a na Ziemię Świętą trafili 1200 lat przed naszą 
erą. Plemiona, które wyszły z terenów starożytnej Ukrainy założyły w Palestynie Galileę. On był z Nazaretu, 
z Galilei, a w Galilei, jak wiadomo, żyli emigranci z Ukrainy. Matka Boska była niebieskooka... kolor jego 
włosów absolutnie nie należał do semickiego typu. Jezus Chrystus był wysoki (...), miał wzrost około 180 
centymetrów, a Żydzi byli niziutcy, nie więcej niż 160 centymetrów. Miał blond włosy, miał prosty nos. Żydzi, 
jak wiadomo, mają nosy garbate. Jezus miał wygląd typowy dla Aryjczyków, dla Słowian. On na krzyżu, a jak 
wiadomo podczas męczarni przypomina się zawsze rodzimy język (.), praktycznie mówił gwarą łemkowską. 
Powinniśmy o tym pamiętać, że Chrystus był pradawnym Ukraińcem, Ukraińcy powinni być dumni ze swojej 
historii, że jesteśmy najdawniejszym narodem, który dał światowi pierwszą cywilizację, pierwsze państwo, 
pierwsze koło, rolnictwo, pług. To wszystko osiągnięcia Ukraińców, którymi podzielili się ze światem. Dlatego, 
Ukraińcy, kolędujmy! Sława Ukrainie! Nowożeniec obecnie jest wiceszefem Ukraińskiej Partii 
Republikańskiej. Kieruje fundacją „Ukraina-Ruś”, która kilka lat temu wydała przewodnik turystyczny, 
w formie mapy, pt. „Ukraińskie miejsca w Polsce”. Czytając go można było się dowiedzieć, że Kraków to 
staroukraińskie miasto, a nazwa „Polska” pochodzi od ukraińskiego plemienia Polan. Publikacja ta była

https://kresy24.pl/tag/upa/
https://kresy24.pl/tag/dialog/


promowana w siedzibie Lwowskiej Rady Obwodowej. Taka narracja, ludzi którzy mają znaczący wpływ na 
kształtowanie opinii publicznej jest podstawą do tworzenia nacjonalistycznych teorii, które prowadzą do 
ksenofobicznych i rasistowskich nastrojów. Dzisiaj będzie, przynajmniej w Polsce, dużo trudniej tworzyć 
i rozpowszechniać takie „teorie”.

Ale istota toczonego sporu, ukryta jest gdzie indziej. Obecny czas jest szczególny. Z każdym dniem 
ubywa naocznych świadków, którzy mogą zaświadczyć o tym, co działo z górą siedemdziesiąt lat temu na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Już niedługo pozostanie możliwość poznawania tych faktów tylko 
z książek, filmów czy też relacji potomków kresowiaków. Wiele faktów czeka jeszcze w nieprzejrzanych 
jeszcze archiwach. Gdy zabraknie strażników pamięci o tamtych czasach i świadków którym trudno 
zaprzeczać, kształtowanie pamięci historycznej pozostanie historykom i co najgorsze politykom. Pamięć ta 
będzie wybiórcza, wykorzystywana do bieżących, często niecnych celów i przede wszystkim subiektywna 
i relatywizowana.

Dlatego o tym jak najmłodsze pokolenie w przyszłości będzie poruszać się w historii swoich dziadów, 
zależy od tego jak to historia przekazywana jest im dzisiaj.

Polska i Polacy nie zasłużyli, by z ofiary stawać się oprawcą. Proste i jednoznaczne fakty, nie są dla 
wszystkich takie oczywiste. Drobne z pozoru interpretacje wydarzeń historycznych, stają się iskrą gotową 
rozpalić płomień niszczący prawdę o tamtych czasach, tamtych ludziach i tamtych wydarzeniach.

A tego chyba nikt z nas nie chce.
Arkadiusz Oleksak

Ciągle powtarzałem, że na Kresy wrócę choćby piechotą...

Ks. Ludwik Rutyna - kapłan, który łączył narody, religie i kultury...
Do 94 urodzin zabrakło mu tylko dwóch Miesięcy. 11 grudnia zmarł ks. Ludwik Rutyna, 

legendarny kapłan, do swoich ostatnich dni wierny kościołowi na polskich Kresach.
Ludwik Rutyna urodził się w Podzameczku koło Buczacza - 10 lutego 1917 

roku. Był najmłodszym, dziewiątym z kolei dzieckiem swoich rodziców. Miał 
dwóch braci i sześć sióstr. W wieku siediu lat rozpoczął naukę w szkole we 
Lwowie, którą ukończył cztery lata później. Od roku 1929 kształcił się 
w gimnazjum humanistycznym w Buczaczu. Po jego ukończeniu wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego przy Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Eugeniusza Baziaka, 11 maja 
1941 roku w zamkniętej katedrze lwowskiej. Msze prymicyjną odprawił 
w buczackiej farze, przy chrzcielnicy, przy której ochrzcili go rodzice. Był to jego 
symboliczny powrót do Buczacza. O tym, że za pięćdziesiąt lat będzie jeszcze jeden, 
nikt wtedy nie mógł nawet myśleć.

Swoją pracę duszpasterską rozpoczął na parafii w Baworowie niedaleko Tarnopola. Przeżył tam 
2 listopada 1943 roku napad banderowców na plebanię, w którym zginął miejscowy proboszcz ks. Karol 
Procyk. W trakcie napadu obaj księża zabarykadowali drzwi do jednego z pokojów, które jednak zaczęły 
ustępować pod ciosami napastników. Ks. Rutyna zaryzykował wtedy ucieczkę przez okno, która uratowała mu 
życie. Takiego szczęści nie miał ksiądz proboszcz, którego uprowadzono i po okrutnych torturach 
poćwiartowano piłą do ciecia drewna. Na miejscu zamordowano organistę i pięciu Polaków. Od tego czasu 
ksiądz nie nocował już na plebani i do czerwca 1945 roku spał w kryjówce na kościelnej wieży.

Po zakończeniu wojny z resztą ocalałych parafian, zmuszony został do opuszczenia Baworowa i w roku 
1945, jednym z ostatnich transportów przyjechał na Dolny Śląsk. Zabrał ze sobą niewielkie pakunki i kilka 
zdjęć. Niektórych z nich nigdy nie rozpakował. Cały czas czekał na powrót na kresy. 
W takim przekonaniu utrzymywał też swoich parafian. Pragnienie, by wrócić na Kresy razem nigdy się nie 
spełniło. Pracował min na parafiach w Szybowicach koło Prudnika, Większycach, Kobielicach i w Koźlu 
- Rogach. Za budowę tam kościoła bez pozwolenia władz, a także salek do nauki religii, został skazany na 
cztery lata więzienia w zawieszeniu i kary grzywny. SB rekwirowała mu meble i motocykl. Zarzucała kontakty 
z poakowskim podziemiem, czego nigdy mu nie udowodniono.

27 lutego 1991 roku, już po przejściu na księżowską emeryturę podjął decyzję o powrocie w swoje 
rodzinne strony. Poprosił abpa. Alfonsa Nossola o zgodę na wyjazd na Kresy. I pojechał. Początkowo przejął 
parafię w Krzemieńcu, a po trzech miesiącach przeniósł się do Buczacza na rodzinnym Podolu, gdzie 
reaktywował tamtejsza parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przed wojną parafia ta 
funkcjonowała p.w. Matki Bożej Szkaplerznej.
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Ks. Ludwik Rutyna w swojej świątyni w Buczaczu, poniżej Ks. Ludwik Rutyna wśród namysłowian



Był to czas, gdy następowały zmiany ustrojowe spowodowane 
upadkiem ZSRR. Przez dziesiątki lat, w czasie rządów sowieckiej władzy, 
kościół na dawnych terenach II RP był prześladowany. Kościoły 
pozamykano, przeznaczając je na różnoraką działalność. Tak było też w 
Buczaczu, Ten kościół, zbudowany w latach 1761-1763 przez Mikołaja 
Potockiego, w 1945 po wypędzeniu ludności polskiej władze sowieckie

zamknęły i z początku umieściły w nim magazyn artykułów żelaznych. A potem magazyn zboża, w końcu 
węgla i koksu. W krypcie urządzono kotłownię, kości rodziny Potockich spoczywające w krypcie zostały 
sprofanowane i wyrzucone z kościoła. W 1991 władze wolnej Ukrainy zwróciły zniszczony kościół katolikom i 
24 sierpnia tego roku biskup diecezjalny Marcja Trofimiak ponownie go poświęcił.

Długo po przyjeździe do Buczacza, ksiądz nie mógł znaleźć dla siebie kwatery w której mógłby 
zamieszkać. Miejscowi wierni, którch garstka jeszcze pozostała, bała się udzielić mu schronienia. Był to efekt 
wieloletnich prześladowań katolików. Ks. Rutyna zdecydował się więc zamieszkać w zrujnowanej plebani 
obok kościoła. Warunki w jakich mieszkał były iście spartańskie. Cieknący dach, zbutwiałe podłogi, koślawy 
piec kaflowy i brak choćby zimnej wody, która trzeba było nosie ze studni, wymagały ogromnego zaparcia, by 
przeżyć tam choćby kilka dni. Ksiądz Ludwik jednak wytrzymał, uparcie realizując cel, który sobie wyznaczył. 
Krok po kroku rozpoczął dźwiganie kościoła z ruin, wielkim wysiłkiem doprowadzając go do dawnej 
świetności. Równocześnie dojeżdżał do okolicznych kościołów w Trybuchowcach, Potoku Złotym, Ujściu 
Zielonym, Koropcu czy Pytlikowcach Starych, odprawiając w nich msze święte, skupiając wokół siebie 
wspólnoty wiernych. W każdą niedzielę odprawiał co najmniej pięć nabożeństw w kościołach oddalonych od 
siebie często ponad sto kilometrów. We wszystkich kościołach, nad którymi sprawował opiekę prowadzono 
prace remontowe. Pomagał wszystkim i zawsze. Wierzącym i niewierzącym. Budował nowe kościoły i kaplice. 
Ze swoim powołanie docierał do wszystkich potrzebujących, nikomu, nigdy nie odmawiał najmniejszej 
pomocy. Każdy mógł powierzyć mu swoje najgłębsze tajemnice. Pomoc ludziom zawsze stawiał na dwoje 
dobro. I takim go zapamiętano. Od 11 grudnia 1964 r. do końca 1988 roku pełnił obowiązki dziekana, a 1 lipca 
1981 r. otrzymał honorowy tytuł prałata, a w 1992 - infułata.. W grudniu 1990 roku, mając 73 lata, przeszedł 
na emeryturę. 11 maja 1991 roku obchodził w katedrze lwowskiej 50-lecie święceń kapłańskich. 
W uroczystości uczestniczyła także grupa parafian z Kędzierzyna-Koźla.

Ks. Ludwik Rutyna zmarł w nocy z 10 na 11 grudnia 2010 roku, w wieku 93 lat, w 59 roku kapłaństwa, 
podczas odwiedzin swojej dawnej parafii w Kędzierzynie-Koźlu. 16 grudnia został pochowany przy 
tamtejszym kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyło trzech 
biskupów, w tym przybyły ze Lwowa biskup Leon Mały i biskup łucki Marcjan Trofimiak ponad stu kapłanów, 
władze miejskie i wojewódzkie oraz setki mieszkańców, wśród których byli parafianie z jego dawnej parafii 
w Buczaczu.

Dziś, gdy po wielu latach poznaje się coraz więcej szczegółów z życia kapłana, a jego czasy pozostały 
już tylko na kartach wspomnień, na myśl przychodzi stwierdzenie, że był to człowiek z innej epoki. Dzisiaj 
takich ludzi prawie już nie ma.

Ks. Ludwig Rutyna spoczął przy kościele pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu.
Foto: Andrzej Kopacki



Ks. Ludwig Rutyna - cytaty

„Miałem specjalne obowiązki wobec swego rodzinnego kościoła. Zawsze myślałem o tym, tęskniłem, 
i mówiłem, że jak będzie możliwe, to na piechotę p ójdę. Później mówiłem: no, na rowerze. A później 

dostałem samochód z kurii z Opola i przyjechałem tutaj. Tęsknota za rodzinnymi stronami nie była 
jedynym powodem mojej decyzji o wyjeździe. Nie chciałem się dać spisać na złom” - o wyjeździe na 
Kresy.

„Dobrze, że jesteś, powiedzieli mi biskupi, ale ja chciałbym już wracać na Kresy” - o powitaniu przez 
biskupów w Opolu.

„To nie są męczące wizyty. Przecież Pan Bóg to wielki artysta i nie stwarza duplikatów. Każdy człowiek 
jest inny, gdyby wszyscy myśleli tymi samymi kategoriami, to czym byśmy się dzielili? - o odwiedzinach 
w Koźlu, swoich dawnych parafia.

„Najpierw umyśliłem, że ukryję się w kościele w organach. Ale kładąc się, nie pomyślałem, że śpię 
w pudle rezonacyjnym. Nazajutrz rano parafianie mi powiedzieli: "ależ ksiądz chrapie, myśmy aż na 
dworze słyszeli" - o swojej kryjówce po napadzie banderowców.

„Myśmy żyli nadzieją, że jakoś przewegetujemy tu na tych ziemiach i wrócimy do siebie. 
Podtrzymywałem tę nadzieję w moich parafianach, wiedziałem, że choćbym miał iść piechotą, to ja na 
Kresy wrócę” - o powrocie na Kresy

„Ordynariusz prosił, bym został, ja mówiłem, że muszę tam wrócić. Z poczucia obowiązku” - o swoim 
wyjeździe na Podole.

"Taka wola Boża. Wyjechałem ze swego i do swego wracam. Ale nie czułem się jak u siebie, bo tego, co 
by o tym samopoczuciu mogło stanowić, brakowało. Trzeba było mówić po ukraińsku, nie było pamiątek 
z dzieciństwa ani przyjaciół. Ale był obowiązek, by odbudować wiarę. Na Opolszczyźnie byłem już 
zbędny, tam zaś niezbędny” - ks. Ludwik Rutyna o pierwszych dniach na Ukrainie.

„Prawo stanowiło, że jak miałem minimum dziesięciu wiernych, to musieli nam oddać kościół. 
Wyremontowałem je dzięki ofiarności moich parafian w Koźlu, którzy za zgodą ordynariusza Nossola 
trzy-cztery razy do roku kwestowali na rzecz odbudowy świątyń na Kresach. Wspomagali mnie też 
dawni buczaczanie, dziś wrocławianie, oraz inni repatrianci szanujący spuściznę historyczną i sakralną 
swoich przodków” - o odbudowie podolskich kościołów
„Domu rodzinnego nie zastałem. Zawalił się po przejściu frontu. Ale została studnia ocembrowana i 
drzewa owocowe, które sadził tatuś i brat Józef. Pamiętam to. Rodzina, która tam teraz mieszka, 
poczęstowała mnie tymi jabłkami, to był ważny i dla mnie, i dla nich gest” - o swoim rodzinnym domu 
widzianym po latach.
„Zawsze chętnie do pielgrzymek z Polski wychodziłem. Zawsze uczulałem, że jako katolicy nie możemy 
drapać starych ran. Prosiłem, by nie prowadzili z miejscowymi dyskusji politycznych, bo ani nie zmienią 
nimi przeszłości, ani też nie wpłyną na przyszłość - o stosunku do Ukraińców
„Ukraińcy bali się odwiedzin Polaków. Więc im tłumaczyłem, że nie mają się czego obawiać. Polacy 
mają tylko przywiązanie do pamiątek i wspomnień z dzieciństwa. Pójdą na groby swych bliskich, 
popłaczą i wrócą do Polski. Nie bójcie się, nikt wam niczego nie zabierz” - do swoich ukraińskich 
parafian.
„Czuję się zobowiązany, by tam wrócić. Oni żegnali się ze mną przekonani, że w krótkim czasie mnie 
zobaczą. Ale człowiek nie jest w pełni autorem swojej przyszłości. Ja jednak chciałbym tam wrócić, bo 
ciasto jest rozmieszane, ale jeszcze niewypieczone na użyteczny, smaczny chleb” - o swoim ostatnim 
pobycie w Koźlu.
„Na razie planuje wykorzystać pobyt w Opolu na naukę niemieckiego. Chciałby swobodnie rozmawiać 
z turystami z Niemiec, którzy ostatnio coraz częściej przyjeżdżają w jego rodzinne strony. Ale jeszcze 
nie zacząłem tej nauki, bo ja leń jestem” - w czasie ostatniego pobytu w Opolu.

http://ugotuj.to/ugotuj/rodzaj_dania-ciasta


„Trzeba tam było wszystko zostawić i jeszcze z wielką wdzięcznością, że się ocaliło życie. Gdy się ma 
nóż na gardle, to się nie myśli się ani wygodach, ani o dobrobycie, tylko szuka się ocalenia” - o strach
przed banderowcami.

„Ukraińcy stosowali zasadę: nie będzie ludności, nie będzie narodowości, nie będzie państwowości. 
Zgodnie z powiedzeniem: uderz w pasterza, a rozproszą się owce, Ukraińcy zaczęli od inteligencji, więc 
księża byli na pierwszym planie” - o metodach ukraińskich nacjonalistów.

„Bóg dal, Bóg wziął” - o złodzieju, który ukradła darowaną mu ofiarę na kościół.

„Na Śląsku trzeba było znaleźć wspólny język z „pieronami śląskimi”. Oni mówili o mnie - „przyjechał 
chaziaj”, to trochę poniżające. Ale udało się. Zżyliśmy się i zostałem tam 35 lat. Dzisiaj przyjeżdżam tam 
jak do rodziny” - o swoich parafianach na Śląsku.

„Jeszcze niedawno wszyscy ludzie trochę myślący byli tu niepotrzebni. Zresztą cała ta metoda 
komunistyczna polegała na tym, żeby człowiek jak najmniej myślał i jak najwięcej słuchał” - o 
komunistach.
„Jeżeli patrzycie na ten kościół to myślicie sobie pewnie, że nie był on zniszczony. Był zniszczony. 
Komuniści nie oszczędzali ani człowieka , ani kościołów” - o niszczonych kościołach.
„Obowiązkiem kapłana jest być jak najbardziej tym, który pomaga Panu Jezusowi dotrzeć do człowieka.
To jest zenit jego osiągnięć” - o roli księży
„Mówi się, że narowistego konia wodzi się tędy i wędy, mnie pierwszego dnia bez prowadzono po 
całym Buczaczu i nikt mnie nie przyjął na nocleg, wszyscy się bali” - o swoim pierwszym dniu 
w Buczaczu.
„Synku połóż je tam, jak ktoś ukradnie, niech mu będzie na zdrowie” - po przekazaniu mu zebranej 
przez pielgrzymów ofiary.
„Czasem ktoś pyta mnie - czego mi tu brakuje, odpowiadam - ludzi, ludzi mi tu brakuje” - o swoich 
parafianach w Buczaczu
„Człowiek sąsiada sobie nie wybiera. Pan Bóg mu go daje. Rzucasz kamieniem miej pretensje do siebie”
- o współżyciu Polaków i Ukraińców na Kresach.
„Jak powiedział jeden Moskal - jesteśmy przestraszeni dwieście lat do przodu, tak było tu z Polakami. 
Wielu ma tu głębokie polskie korzenie, ale długo nikt tu się do tego nie przyznawał” - o Polakach
w Buczaczu
„Lepiej być pierwszym w pipidówce niż ostatnim w Rzymie. Mam tu tyle do zrobienia” - o swojej
planach w Buczaczu.
„Możemy mieś do siebie różne pretensje, ale musimy patrzeć w przyszłość, może ona nam coś lepszego 
obiecuje” - o przyszłości Polaków i Ukraińców.

Arkadiusz Oleksak
Cosel.blog.pl - „Ludwik Rutyna (1917-2010). Kapłan z innej epoki”. 

Zofia Kunert - „Ks. Ludwik Rutyna. Powrót do Buczacza”.
Dorota Wodecka-Lasota -„ Ks. Ludwik Rutyna - zawsze wierny Kresom”.

Stanisław Nicieja - „Twierdz kresowe Rzeczypospolitej”.

Z PAMIĘTNIKA RODZINY PASZTETNIKÓW.
CIĄG DALSZY NASTĄPIŁ.

W czerwcu 2015 roku, w biuletynie nr 2/17/2015, po raz pierwszy opublikowaliśmy zdjęcia z albumu 
rodzinnego Pasztetników z Mikowic, z prośbą o informację w przypadku, gdyby ktoś rozpoznał osoby 
znajdujące się na zdjęciach. Apel ponowiliśmy w grudniu 2016 roku w biuletynie nr 2/23/2016. Przez cały ten 
czas nie mieliśmy żadnych informacji od naszych czytelników. Aż do teraz! Na początku lutego odezwał się do 
nas Zdzisław Piotrowski z Kłodzka, który natrafił na zdjęcia z Otyni, zamieszczone na naszej stronie 
internetowej, Po pokazaniu ich swojej matce, Anieli z Boczarów Piotrowskiej, urodzonej w Uhornikach 
10 marca 1926 roku, sprawa nareszcie ruszyła z miejsca.

Cosel.blog.pl


Pani Aniela po oglądnięciu zdjęć stwierdziła, ze rozpoznaje na niektórych z nich osoby, które znała z lat 
swojej młodości spędzonej w Otyni. Skorygowała też daty wykonania fotografii.

W trakcie rozmowy pokazała też swój album rodzinny, w którym znajdowały się kolejne fotografie 
z przedwojennej Otyni. Na szczęście są one w sposób szczegółowy opisane. Uwieczniono na nich 
mieszkańców, obiekty i wydarzenia z historii miasteczka i okolic. To był prawdziwy cud, że po tylu latach 
znalazł się jeszcze ktoś, kto pamięta przedwojenną Otynię. To Pani Aniela ocaliła pamięć o tych osobach 
i przywróciła im należne miejsce w historii. Dzięki niej, te zdjęcia powtórnie ożyły.

Na pokazanych niżej fotografiach, odnajdziemy min: Paulinę z Jaśnikowskich Gacek i Józefa Gacka, 
rodziców Krzysztofa Gacka - długoletniego komendanta namysłowskiej Straż Pożarnej, jak również Stanisława 
Bienia, dziadka namysłowskiego strażaka Adama Bienia.

Prezentując zdjęcia z albumu Pani Anieli z Boczarów Piotrowskiej, liczymy na poznanie kolejnych, 
nieznanych jeszcze faktów z historii Otyni, niewielkiego kresowego miasteczka na Pokuciu.

Opisy zdjęć

Stanisław Piotrowski r. 1914 - 1995 w mundurze 6 Pułku Strzelców Podhalańskich w Stryju. Zdjęcie wykonane 
w roku 1936. Sznury naramienne są wyróżnieniem wzorowego strzelca pułku i dywizji w strzelaniu z karabinu 

maszynowego.

Chór 6 Pułku Strzelców Podhalańskich 2 Dywizji Górskiej w Stryju. 
Stanisław Piotrowski stoi w pierwszym szeregu, czwarty z prawej strony.



Aniela z Boczarów Piotrowska ur. 10 marca 1926.

Józefa Piotrowska najmłodsza siostra Stanisława z mężem Jakubem (którego wszyscy nazywali Jackiem) 
Stasieńko.
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Po lewej: Izydora Korynkiewicz, koleżanka Anieli Piotrowskiej z Uhornik.
Pochodziła z Łańcuta a jej ojciec - policjant został przeniesiony do służby (prawdopodobnie) do Otynii. 

Obok opis na odwrocie zdjęcia.
Po prawej: Aniela Boczar ur. 10 marca 1926 r. z kolegą (NN) Uhorniki 1938



Obok kościoła w Otyni
od lewej; Stanisław Piotrowski, organista z Otynii, jego siostra Józefa i NN

Jedno z ostatnich zdjęć z Otynii przed wywózką na zachód, wykonane prawdopodobnie zimą 1944/45. Siedzi 
Stanisław Piotrowski, stoją: druga od prawej jego siostra Józefa, trzecia Zofia Bień po mężu Boczar, chrzestna 
Zdzisława Piotrowskiego, ur. 18 grudnia 1925 r. w Uhornikach, zm. 25 października 2016 r. w Namysłowie 

W pierwszym szeregu za Stanisławem Piotrowskim stoi Józef Gacek , 
ur. 31 sierpnia 1920 r. w Uhornikach, zm. ur. 9 maja 2002 r. w Namysłowie.

Te zdjęcia pochodzą z albumu rodziny Pasztetników z Mikowic.



Rodzina Boczarów w Uhornikach.
Od lewej stoją; Aniela ur.10 marca 1926 r. w Uhornikach, 

jej bracia Józef ur. 10 luty 1924 w Uhornikach i Stanisław ur.12 sierpnia 1928 w Uhornikach, 
zm. 16 stycznia 2005 w Namysłowie, leżą: Antoni ur. 30 marca 1931 r. w Uhornikach, zm. 11 lutego 2018 roku 

w Stargardzie Szczecińskim. i Władysław ur. 10 kwietnia 1934 r. w Uhornikach, zm. 6 grudnia 2009 r. w 
Namysłowie, siedzą rodzice: Marcela ur. 1 marca 1899 r. w Uhornikach, zm. 10 października 1987 r. w 

Namysłowie i jej mąż Michał ur. 11 listopada 1898 r. w Uhornikach, zm. 10 lipca 1970 r. w Brzozowcu..

Bracia Piotrowscy, synowie Tadeusza i Marii z Uhornik; siedzą od lewej, Stanisław ur. w 1914 r., 
Paweł ur. w roku 1920,

stoją od lewej: Jan r. 1924, po wojnie wieloletni leśniczy w Rogalicach, Józef ( brat stryjeczny s. Kazimierza)



Na rynku w Otynii w czasie dożynek 1937 rok. Na koniu pierwszy z lewej strony Stanisław Piotrowski, obok 
niego Józef Wróbel. Jeźdźcy kłaniają się idącemu z ich prawej strony wieloletniemu kierownikowi szkoły w 

Otynii, Albinowi Capijowi (ten pan z laseczką).

Zdjęcie z roku 1938. Siedzą od prawej:
Paweł Bień, ur. 28 marca 1920 roku w Uhornikach, 

zm. 10 grudnia 1998 r. w Namysłowie,
Stanisław Piotrowski, Gacek ( imię nieznane, pochodził z Hołoskowa lub Głębokiej), ponoć był mistrzem gry 

na skrzypcach, Stanisław Bień;
stoją: trzeci od prawej Józef Piotrowski, czwarty Paweł Piotrowski, drugi od lewej Jan Piotrowski.



Rok 1945 - od prawej Stanisław Piotrowski, Aniela z Boczarów Piotrowska, NN, Paweł Piotrowski.

Rok 1943. Aniela Boczar w rodzinnym ogrodzie w Uhornikach.



Po uroczystości otwarcia szkoły w Otynii.
Stoją od lewej: Józef Wróbel, ur. 9 sierpnia 1909 r. w Uhornikach, zm.23 stycznia 1986 r. w Namysłowie. 

i Stanisław Piotrowski, oraz dziewczęta: Maria Bień c. Wojciecha, Litwinczuk (imię nieznane), Paulina 
Jaśnikowska, ur. 13 listopada 1922 r. w Uhornikach, zm. 29 grudnia 2014 r. w Namysłowie i Maria Bień 

c. Michała.

Aniela z Boczarów Piotrowska i Stanisław Piotrowski.
RED



„To było bardzo dawno temu, kiedy w miejscach sąsiedztwa Stryju szumieli ponure lasy. Miedzy stromych 
brzegów burzliwa rzeka. Wzdłuż niej ciągną się droga kupiecka na zachód, którą jeździli za towarem. Droga
była niebezpieczną ścieżką: atakowana przez rabusiów - był to Wujek (w Galicji wujka nazywa się stryjem) z 
synami swojego brata. A na starość obca krzywda dala znać o sobie, - kiedy już był stary, zachorował mocno. 
Aby odpokutować za grzechy, osiedlił się w lesie w niskim domku około rzeki, rzucił pasieki, kozy i zaczął żyć 
spokojnie. Przestał rozbojów. Bracia często odwiedzali swego Stryja. Dlatego to miejsce nazywa się Stryj. 
Wioska później rozrosła się do miasteczka, a potem stało miastem - pięknym Stryjem” - legenda o powstaniu 
Stryja.

Chodząc po prastarym, kresowym Stryju
Jadąc ze Lwowa do Stanisławowa, w połowie drogi zobaczymy stare, królewskie 

miasto Stryj. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1385 roku, a lokowane jest w roku 1430. 
Stryj jak mało które miast w dawnej Rzeczypospolitej było niszczone i łupione przez 
wszystkich możliwych najeźdźców od Mongołów i Tatarów poczynając, poprzez Turków 
i Kozaków, a na hitlerowskich okupantach kończąc. Przez wieki miastu rozszerzano 
królewskie przywileje. Stryj mógł organizować duże doroczne jarmarki, cotygodniowe targi, 
wycinać drzewa w lasach królewskich, łowić ryby, budować w rynku sukiennice

i sprzedawać wino oraz piwo beczkowe. Stefan Batory w roku 1576 nadał Żydom i Ormianom prawo zakupu 
domów i zakładania sklepów, a starosta stryjski, późniejszy król Jan III Sobieski spowodował znaczne 
przyśpieszenie rozwoju miasta, co zaowocowało rozkwitem handlu i powstaniem cechów: kołodziejów, 
kuśnierzy, garncarzy, kupców, kowali, ślusarzy, kołodziejów, bednarzy, szewców, piekarzy, krawców 
i słodowników.

17 kwietnia 1886 roku wybuchł wielki, zaliczany do dziesięciu największych w XIX wieku pożar, który 
spowodował całkowite zniszczenie miasta. Drewniana zabudowa Stryja, wyjątkowo sprzyjała rozprzestrzenianiu się 
ognia. Spłonęły min: zabudowa rynku, kościół parafialny i budynki publiczne i ponad tysiąc domów mieszkalnych. 
Miasto zaczęło płonąc od przewróconej w czasie świniobicia lampy naftowej. Ludność okolicznych wsi, wykorzystując 
okazję, plądrował i grabiła mienie pogorzelców. Dochodziło do regularnych bitew grabieżców z broniącymi dobytku 
stryjanami. Po ugaszeniu ognia, natychmiast przystąpiono do odbudowy miasta.

Osobliwością Stryja były secesyjne latarnie uliczne, które paliły się przez całą dobę. Gaz wydobywany 
w pobliskiej Daszawie, występujący w takiej ilości i uchodzący za „najczystszy na świecie”, którego potrzebowano do 
oświetlenia miasta, był tańszy niż pensja pracownika, który miałby rozpalać i gasić latarnie miejskie.

Nazwa miasta pochodzi od nazwy rzeki nad którą leży. Wśród jego 
starostów znajdziemy nazwiska przedstawicieli najprzedniejszych polskich 
rodów: hetman Jan Tarnowski, hetman Stanisław Koniecpolski, syn hetmana 
wielkiego koronnego - Mikołaj Sieniawski czy ojciec króla Stanisława Augusta 
- Stanisław Poniatowski. W czasach rozbiorowych Stryj leżał w zaborze 
austriackim. O okresie międzywojennym był miastem powiatowym. W czasie II 
wojny światowej, miasto przeszło drogę typową dla wszystkich miast 
kresowych - wywózki na Sybir, więzienne mordy Polaków dokonane przez 
NKWD w przeddzień wkroczenie do Stryja Niemców, wymordowanie 
miejscowych Żydów, prześladowania ze strony OUN-UPA i wreszcie w roku 
1945 wygnanie Polaków z miasta i przesiedlenie ich do Polski.

Pomnik sześćsetlecia Stryja

Stryj zapisał się w historii Ukrainy w roku 1991, jako pierwsze miasto 
w niepodległej Ukrainie, w którym podniesiono żółto niebieską flagę, która jest 
dzisiaj narodową flagą Ukrainy. Może patrząc dziś na trochę zaniedbane miasto, 
trudno w to uwierzyć, ale w roku 2003, Stryj ogłoszono najpiękniejszym

miastem powiatowym w województwie lwowskim. Przed wojną, przed budynkiem najstarszego i najbardziej 
renomowanego gimnazjum im. Adama Mickiewicza, a potem marszałka Józefa Piłsudskiego stał pomnik 
warszawskiego szewca - Jana Kilińskiego. Po powstaniu niepodległej Ukrainy, w roku 1992, w tym miejscu 
ustawiono pomnik Stepana Bandery.

Od 1396 roku, od czasu powstania kościoła pw. Narodzenia Matki Bożej, ufundowanego przez króla 
Kazimierz Wielkiego, w Stryju mieściła się siedziba dekanatu. Sam kościół należy do jedenastu świątyń, które 
od czasu zakończenia wojny były cały czas otwarte dla wiernych i sprawowały swoją rolę. Dzisiaj do 
stryjskiego dekanatu należą parafie w Borysławiu, Brzozdowcach, Chodorowie, Drohobyczu, Medeniacach, 
Mikołajowie, Morszynie, Nowosielcach, Rozdole, Skolem, Słońsku, Truskawcu, Wołoszczu, Żydaczowie
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i Żurawnie. W kościele znajduje się obraz Matki Boskiej Stryjskiej, dla którego koronę poświęcił we Lwowie 
Jan Paweł II, w czasie swojej pielgrzymki na Ukrainę w roku 2001.

Na przełomie XIX i XX wieku, Stryj stał się jednym z najważniejszych ośrodków budzenia się 
ukraińskiego nacjonalizmu. Tutaj w roku 1891odbyło się pierwsze Ukraińskie Zgromadzenie Kobiet. Podczas 
I wojny światowej, w Stryju powstał ukraiński oddział wojskowy w walczący w składzie Armii austriackiej - 
Legion Ukraińskich Strzelców Siczowych, do którego na wezwanie Naczelnej Rady Ukraińskiej zgłosiło się 
prawie 10 tys. ochotników. Austriacy zgodzili się na sformowanie z nich 10 sotni po 250 żołnierzy. Podczas 
ukraińskiego zamachu, 1 listopada 1918 roku miasto weszło w skład Zachodnio - Ukraińskiej Republiki 
Ludowej. I pozostawało w niej do 13 maja 1919 roku. W tym okresie - podczas wojny polsko-ukraińskiej - 
stacjonował w Stryju sztab Ukraińskiej Armii Galicyjskiej. Po zakończeniu walk, na mocy Układu Ryskiego 
miasto znalazło się w granicach II RP. Podczas kampanii wrześniowej, w 1939 roku, miasto stało się celem 
działań zbrojnych, prowadzonych przez miejscową placówkę Organizacji Ukraińskich nacjonalistów. W nocy 
z 12 na 13 września jej bojówkarze oraz część ukraińskich mieszkańców miasta oraz przestępcy wypuszczeni 

z miejscowego więzienia zajęli Stryj, plądrując miasto i zaprowadzając w nim swoją władzę. Po kilku dniach 
Wojsko Polskie odbiło miast i nie pozwoliło na tworzenie podstaw ukraińskiej władzy.

Po wojnie w mieście pozostało zaledwie kilkunastu Polaków. Reszta na zawsze opuściła miasto, 
wyjeżdżając do Polski, której granice przesunięto na zachód. Pierwszy transport stryjan, wyruszył do Polski 16 
grudnia 1944, a ostatni 8 listopada 1945 roku. Za to do miasta przesiedlono Ukraińców z Bieszczad w ramach 
Akcji „Wisła”. Z okolicznych wsi przyjechali Polacy którzy tam pozostali, a którym nie najlepiej żyło się 
wśród przytłaczającej większości Ukraińców. Tu zawierali mieszane związki małżeńskie, wtopili się 
w miejscowe środowisko i częściowo zasymilowali się z nową społecznością ukraińską. Ich dzieci rzadko 
dzisiaj mówią już w języku ojczystym. Katolicy w Stryju tworzą niewielką społeczność, która jednak powoli, 
ale jedna staje się coraz liczniejsza. Ośrodkiem, który skupia miejscowych Polaków w Stryju i okolicach, jest 
Oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

W mieście nie zachował się wiele zabytków. Dzisiaj można zobaczyć kościół katolicki pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny zbudowany w roku 1891, dawny kościół pw. św. Józefa z lat 1910-1912, kiedyś 
kościół "kolejowy" , po wojnie zamknięty, a w roku 1999 przekazany Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi 
Autokefalicznej, szesnastowieczny kościół pw. św. Marii Magdaleny, od XVII wieku cerkiew greckokatolicka, 
zamknięty w 1945 roku przez władze radzieckie i przekazana Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, budynek 
„Sokoła” w którym dzisiaj mieści się Dom Kultury i Wielką Synagogę z roku 1817, która dzisiaj jest w stanie 
ruiny. W rynku zachowały się też kamieniczki, które mówią o galicyjskim charakterze miasteczka. Na 
Cmentarzu Polskim zachowało się kilkaset polskich nagrobków, a także ok. 200 grobów polskich żołnierzy 
poległych w wojnie polski-bolszewickiej.

Stryj dał Polsce wielu znanych Polaków, nie zawsze takich, którymi można się chwalić. Jednak Stryj 
łączy ich miejscem urodzenia. Należą do nich: autor takich powieści jak: „Szatan z siódmej klasy”, „O dwóch 
takich, co ukradli księżyc” a przede wszystkim „120 przygód Koziołka Matołka” - Kornel Makuszyński, Jan 
Kociniak - aktor filmowy i teatralny, poeta i prozaik - Kazimierz Wierzyński, major wojska polskiego i Armii 
Krajowej, żołnierz wyklęty - Zygmunt Szyndzielarz -„Łupaszka” i niestety „Krwawa Luna” - Julia 
Brystigierowa - sadystyczna funkcjonariuszka aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej. W Stryju szkołę 
podstawową ukończył także pięciokrotny premier II RP profesor, rektor Politechniki Lwowskiej Kazimierz 
Bartel. Inny polski premier Zbigniew Messner także urodził się w Stryju w roku 1929, a od roku 1934, służbę 
wojskową w 1 Pułku Artylerii Motorowej odbywał późniejszy pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR 
- Edward Gierek.

Dzisiaj miasto liczy około 65 tysięcy mieszkańców. Jego główna zabudowa znajduje się na lewym 
brzegu rzeki Stryj, skąd łatwo można dojechać do Drohobycza i Borysławia, czy też znanych uzdrowisk - 
Morszyna i Truskawca.

Dlatego, by bliżej poznać to miasto, w czasie styczniowego, kilkugodzinnego pobytu w Stryju, 
skorzystaliśmy z okazji, by poznać to stare, polskie miasto.

Nasz spacer rozpoczęliśmy od kościoła parafialnego pw. Narodzenia Matki Bożej. Świątynia, według 
przekazów miała powstać z woli króla Kazimierz Wielkiego, która pierwotnie była drewniana. W latach 
dwudziestych XV wieku, na jej miejscu powstał kościół murowany, który częściowo spłonął w pożarze miasta 
w roku 1620. Po tym zdarzeniu, kościół został odbudowany i powiększony. Ogień trawił go jeszcze 
w październiku 1827 roku, niszcząc dach, wieżę i dzwon, oraz w kwietniu 1886 roku, gdy pożar całkowicie 
zniszczył świątynię, łącznie z obrazem Narodzenie Matki Bożej, w ołtarzu głównym. Pięć lat później 
poświęcono odbudowaną w obecnym kształcie świątynię, z wykutym w kamieniu portalem, dobudowaną 
zakrystią i nową wieżą. Dzisiaj na jednej ze ścian można zobaczyć marmurową tablicę poświęconą Kornelowi 
Makuszyńskiemu, a przed wejściem do kościoła zachowała się tablica umieszczona w setną rocznicę śmierci 
Tadeusz Kościuszki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%25C5%25BBurawno


KORNELOWI MAKUSZYŃSKIEMU
PISARZOWI POLSKIEMU 

TWÓRCY POWIEŚCI I WIERSZY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ł
UR. 8. 1.1884 R. W STRYJU 
ZM. ЗІ. VII. 1953 R. W ZAKOPANEM 
TOWARZYSTWO KARPACKIE

Tablice poświęcone Kornelowi Makuszyńskiemu i Tadeuszowi Kościuszce.

Kościół pw. Narodzenia Matki Bożej

Ołtarz główny



Witraże w Kościele parafialnym Stryju.

Na placu przed wejściem głównym do kościoła, po prawej stronie stoi figura matki Bożej, ustawiona 
w październiku 1927 roku, z okazji pięćsetnej rocznicy powstania parafii, z napisem:

NA CZEŚĆ I CHWAŁĘ 
NIEPOKALANEJ BOGARODZICY

Z WDZIĘCZNOŚCIĄ ZA ODZYSKANĄ WOLNOŚĆ OJCZYZNY NASZEJ 
I NA PAMIĄTKĘ PIĘĆSETNEJ ROCZNICY ZAŁOŻENIA W ROKU 1427 

TUTEJSZEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO OB. ŁAC. POD WEZWANIEM 
NARODZENIA N,M,P. ZE SKŁADEK OFIARNYCHWZNIESIONY JEST 

TEN POMNIK w STRYJU w PAŹDZIERNIKU 1927 ROKU

Figura Matki Bożej przed stryjskim kościołem parafialnym i oryginalna 
tablica.



Z kościoła pw. Narodzenia Matki Bożej już tylko krok do rynku miejskiego. Stryjski rynek to duży 
kwadratowy plac, otoczony jednopiętrowymi domami z przełomu XIX i XX wieku, podobnie jak domy na 
ulicach wychodzących z rynku. Na centralnym miejscu znajduje się dzisiaj pomnik poświęcony zwycięstwo 
nad faszyzmem. Na jego kolumnie wymieniono miejsca najcięższych walk w końcowej fazie II wojny 
światowej. Do 1939 roku na rynku, odbywał się targ, na który zjeżdżali chłopi z całej okolicy. W dni targowe 
trudno było znaleźć choćby jedno miejsce do handlowania, a gwarz przekrzykujących się przekupek słychać 
było z daleka. Nad rynkiem góruje strzelista wieża kościoła, która nad zachodnią pierzeją widoczna jest 
z każdego miejsca.

Dzień targowy na stryjskim rynku, dzisiejszy senny rynek nie przypomina tamtej atmosfery

Rynek w Stryju

Opuszczając rynek wzdłuż jego zachodniej strony dochodzimy do cerkwi greckokatolickiej, kiedyś 
kościoła św. Marii Magdaleny. Wybudowany w XVI wieku. Od roku 1687 istniał przy min klasztor założony 
przez franciszkanów. Sto lat później, po kasacie zakonu przez cesarza Józefa II został zamknięty, a następnie 
przekazany grekokatolikom. Po roku 1945 kościół przekazano Cerkwi Prawosławnej. W roku 1990, powrócił 
do grekokatolików, którzy użytkują go do dnia dzisiejszego..



Kościół katedralny Wniebowzięcia NMP w Stryju. Niżej ikonostas w świątecznej szacie.

Idąc malowniczymi uliczkami, przy których zachowały się jedno i dwupiętrowe kamieniczki, 
dochodzimy do dziwiętnastowiecznej synagogi z roku 1817. Dzisiaj niestety znajduje się w kompletnej ruinie, 
bez dachu, okien i drzwi. Ze zmurszałych ścian bez tynku, sypią się pokruszone cegły. W środku wyrosły już 
dziko rosnące drzewa i krzewy.

W Stryju znajdowało kilka się sławnych gimnazjów, które kończyło wielu znanych Polaków. Jedno z 
nich odnajdujemy w centrum miasta. To najstarsze i najbardziej renomowane gimnazjum w mieście. Kiedyś 
imieniem Adama Mickiewicza, później Józefa Piłsudskiego. Stał przed pomnik warszawskiego szewca - Jana 
Kilińskiego. Dzisiaj mieści się tu siedziba władz miejskich, a miejsce pułkownika Kilińskiego zajął Stepan 
Bandera.



Jan Kiliński i Stepan Bandera, w tym samym miejscu, przed dawnym Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego. 
Za pomnikiem napis na elewacji budynku - „SZKOŁA WYDZIAŁOWA MĘSKA”

Nieco dalej, przy skrzyżowaniu głównych ulic Stryja, 3 Maja i Sobieskiego, dzisiaj Tarasa Szewczenki i 
Iwana Franki, znajduje się jeden z bardziej okazałych kamienic w mieście. W budynku, w okresie 
międzywojennym znajdowała się siedziba Kasy Chorych. Jej właścicielem był Karol Barański - burmistrz 
miasta i właściciel ekskluzywnej i sławnej drogerii w Stryju.

Ulic 2 Maja, z kamienicą Karola Barańskiego w latach trzydziestych ubiegłego wieku i współcześnie.



Wśród starych kamieniczek, przy głównej ulicy miasta, znajduje się gmach byłego polskiego 
stowarzyszenia „Sokół”. Obecnie mieści się Dom Kultury. Budynek został zbudowany na początku XX wieku, 
staraniem stryjskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Był to jeden z najbardziej okazałych i 
najpiękniejszych budynków „sokolich” w całej Galicji. U samego szczytu frontowej elewacji, nad wejściem 
głównym umieszczono kamiennego orła zrywającego się do lotu. Do 1939 roku mieściło się w nim wiele 
organizacji patriotycznych, kulturalnych i społecznych, krzewiących patriotyczne postawy Polaków. Oprócz 
tych funkcji, w sali gmach odbywały się zebrania, wieczornice, występy teatralne i uroczystości patriotyczne, 
organizowane z okazji obchodów rocznic największych wydarzeń z historii Polski. Organizowano tu też 
zabawy dla młodzieży i potańcówki dla dorosłych, w których brała udział elita miasta i korpus oficerski 
miejscowego garnizonu. Swoje miejsce miała tutaj czytelnia i biblioteka. Dzisiaj budynek niewiele odbiega od 
swojego oryginalnego wyglądu.

„Sokół” w okresie międzywojennym

Gmach „Sokoła”wieczorową porą.

Wnętrza zachowały wiele z oryginalnego wyglądu.



Stare, przedwojenne kamienice w Stryju
A.Oleksak

Foto: Wiktoria Kowalczyk, Natalia Bielecka, Arkadiusz Oleksak

Na „Alleluja” w Wiernym Grodzie
Stanisław Nowosad.

Na „Alleluja” w Wiernym Grodzie, 
Wokół świątyni Pańskiej tłumnie, 

Jak kiedyś, przed pół wiekiem może, 
W procesji orszak kroczy dumnie.

Na „Alleluja” w Wiernym Grodzie, 
W procesji Lud ku Rynku zmierza, 

Ociera z oczu łzy promienne, 
Radością serca młot uderza.

Na Alleluja znów we Lwowie, 
Radosnym dźwiękiem dzwonią dzwony, 

Tęsknotą naszych serc wyśniony 
Znów nastał dzień błogosławiony.

Po lewej pocztówka wysłana z Płocka do Lwowa, na ulicę Kłuszyńską 7 mieszkanie 14 II piętro 
W środku pocztówka wysłana z Osowców koło Buczacza 22 marca 1937 roku.

Po prawej pocztówka wysłana do Lwowa, na ulicę Gliniańską 2 kwietnia 1931 roku
Kolekcja A.Oleksak



„W czyjem sercu miłość tleje,
I nie toczy go zgnilizna,
W tego duszy wciąż jaśnieje:
Bóg, rodzina i ojczyzna!”

Władysław Bełza - wiersz „Co kochać?”’

Władysław Bełza - poeta "który uczył dzieci najlepiej kochać Polskę"
Gdyby żył w dzisiejszych czasach, może inne byłoby „młodzieży 

chowanie”? Władysław Bełza zmarł 29 stycznia 1913 roku we Lwowie. Za 
wcześnie. Zdecydowanie za wcześnie. Nie doczekał Polski, która tak kochał i 
której był piewcą.

Jego rodzice pochodzili z okolic Wielunia, jednak los nierozerwalnie 
związał go ze Lwowem. Urodził się 17 października 1847 roku w 
Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum, studiował też w Szkole Głównej.

Debiutował wierszem „Deszczyk wiosenny” w roku 1863. Po 
wyjeździe do Krakowa od 1868 roku, był lektorem ociemniałego już 
Wincentego Pola, który pomógł mu wydać książeczkę dla dzieci - 
„Abecadlnik w wierszykach dla polskich dzieci”, a później następną, 
zatytułowaną „Upominek dla młodzi polskiej na pamiątkę trzechsetnej 

rocznicy Unii Lubelskiej”. Przebywał też w Wenecji, Padwie, Zurychu, i 
Paryżu, wszędzie angażując się w działalność patriotyczną. Po przyjeździe do
Poznania założył „Tygodnik Wielkopolski” oraz pismo dla dzieci „Promyk”,
był też inicjatorem utworzenia tam teatru polskiego. Występował przeciwko germanizacji ludności polskiej 
w Wielkopolsce i na Śląsku, za co pod koniec 1871 otrzymał nakaz niezwłocznego opuszczenia granic 
państwa pruskiego, jako tzw. niepożądany cudzoziemiec. Wtedy wyjechał do Lwowa, z którym związał resztę 
swojego życia. Tu w dalszym ciągu kontynuował swoja działalność publikując w „Dzienniku Polskim” 
i Gazecie narodowej”. Sam redagował i wydawał pisma dla dzieci: „Promyk. Tygodnik dla Dzieci” i 
„Towarzysz Pilnych Dzieci”. W roku 1882 został zatrudniony w lwowskim Zakładzie Narodowym im.

Ossolińskich najpierw w charakterze skryptora, a potem jako 
sekretarz administracyjny Instytutu i naczelnika wydawnictwa 
książek polskich i podręczników szkolnych. Zapamiętano go 
jako człowieka dowcipnego, kipiącego energią, życzliwego 
i niezwykle ciepłego. Z czasem stał się jedną z głównych 
osobistości Ossolineum. Był też współzałożycielem 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz 
w roku 1883 Wydawnictwa Macierzy Polskiej, która do roku 
1914 wydrukowała 1,5 mln książek, w tym 180 tys. nakład 
„Pana Tadeusza”. W ostatnich latach życia mieszkał przy ul. 
Zimorowicza 16 (dzisiaj Dudajewa), niedaleko Ossolineum, 
tutaj też zmarł. W roku 1933, na kamienicy umieszczono 
tablice, która go upamietniała. Po śmierci spoczął w skromnym 
grobie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Łyczakowskim

Grób Władysława Bełzy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

Mimo wielu zasług jakie posiada i przykład jaki dawał w walce o odrodzenie państwa polskiego, to 
w historii naszego kraju zapisał się wierszem napisanym w roku 1900, a zaczynającym się od słów: Kto Ty 
jesteś? - Polak mały. - Jaki znak twój? - Orzeł biały. Wiersz „Katechizm polskiego dziecka” został 
opublikowany w tomiku pod tym samym tytułem i na długie lata stał się najprostszą forma kształtowania 
postaw patriotycznych dzieci i młodzieży. Ten prosty wiersz, który stawia pytanie i udziela odpowiedzi, 
ułatwiał zapamiętanie i utrwalał zapamiętywanie znaków, wartości i symboli narodowych. Uczył najmłodszych 
myśleć, mówić i czuć po polsku. Wiersz ten umiało kiedyś każde polskie dziecko. Uczono go w szkole, ale 
przede wszystkim, słowa: - „kto ty jesteś...?” każde dziecko wynosiło z domu i powtarzało je do końca życia. 
W 1951 roku, wiersz został objęty zapisem polskiej cenzury i cały tomik podlegał wycofaniu z bibliotek. 
Jednak mimo tych prześladowań, pomimo prób skazania autora i jego wiersza na zapomnienie on przetrwał

https://pl.wikipedia.org/wiki/Germanizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%25C5%2582ad_Narodowy_im._Ossoli%25C5%2584skich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%25C5%2582ad_Narodowy_im._Ossoli%25C5%2584skich


w ludzkiej pamięci i już zawsze będzie uczył jak kochać Polskę, której Władysław Bełza nie doczekał. 
W wolnej ojczyźnie, której tak pragnął i którą tak ukochał nie przeżył nawet jednego dnia.

Bełza tworzył w okresie tuz po klęskach wielkich zrywów narodowych. Żyła w nim pamięć i ból po 
tragedii Powstania Styczniowego., dlatego w jego twórczości widoczne są wezwania skierowane do 
najmłodszych, którzy w przyszłości dźwigać będą ciężar walki o wolną ojczyznę. Wszystkie te watki 
odnajdziemy w słowach: - "nie płacz, żeś ubogi na swojej ziemi, że bracia twoi na syberyjskim zesłaniu; ciesz 
się, żeś Polakiem, żeś potomkiem Kościuszki i Głowackiego; wierz słowom pieśni legionowej: 'Jeszcze Polska 
nie zginęła...!', ucz się cierpieć jak Konarski; nauk zdroje czerp od Staszica i Czackiego; czcij pamięć wielkich 
królów i bohaterów narodowych". Dewizą Władysława Bełzy to: - „Ziarno patriotyzmu”, zasiane w 
dzieciństwie, wyda plon obfity w wieku dojrzałym". I tu na szczęście poeta miał rację.

Młodzi polska! (...)
Tobie nasze strzec ołtarze

I nie puszczać korda z dłoni!
I stać wiernie przy sztandarze

Archanioła i Pogoni!
I z trudami walczyć śmiało,

Chociaż skroń się zleje potem,
I podążać siłą całą

Za Białego Orła lotem!
W okresie powojennym , w zasadzie zapamiętano tylko jeden wiesz Władysława Bełzy, którego 

grzechem było przeplatanie w swoich utworach wątków patriotycznych z religijnymi. Tego ówczesna władza 
nie mogła tolerować, dlatego słowa kończące wiersz - „Katechizm Polskiego dziecka”:

„A w co wierzysz?
W Boga wierzę”

cenzura zmieniła na:
„A w co wierzysz?
W Polskę wierzę!”

W cieniu poezji Władysława Bełzy wyrośli ci, którzy nie szczędzili swej krwi w najtragiczniejszych 
chwilach polskiej historii. Na jej fundamencie wyrośli ci, którzy walczyli w roku 1918 w obronie Lwowa i we 
wrześnie 1939 roku, pod Lenino i pod Monte Casino, cierpieli i umierali na „nieludzkiej ziemi” , a także 
oficerowie, którzy spoczywają w katyńskich dołach. Całą istotę swojej twórczości, autor zawarł w wierszu „Co 
masz kochać?”.

Co masz kochać? pytasz dziecię, 
Co dla serca jest drogiego? 

Kochaj Boga, bo na świecie, 
Nic nie stało się bez Niego. 
Kochaj ojca, matkę twoją,

Módl się za nich codzień z rana, 
Bo przy tobie oni stoją, 

Niby straż od Boga dana.

Do Ojczyzny, po rodzinie, 
Wzbudź najczystszy żar miłości: 

Tuś się zrodził w tej krainie,
I tu złożysz swoje kości.

W czyjem sercu miłość tleje,
I nie toczy go zgnilizna,

W tego duszy wciąż jaśnieje: 
Bóg, rodzina i ojczyzna!

WŁADYSŁAW BEŁZA - WIERSZE
Ziemia rodzinna.

1912

Całem mem sercem, duszą niewinną, Kocham te barwne kwiaty na łące,
Kocham tę świętą ziemię rodzinną, Kocham te łany kłosem szumiące,

Na której moja kołyska stała, Które mię żywią, które mię stroją,
I której dawna karmi mię chwała. I które zdobią Ojczyznę moją.

Kocham te góry, lasy i gaje,
Potężne rzeki, ciche ruczaje;

Bo w tych potokach, w wodzie u zdroja,
Ty się przeglądasz Ojczyzno moja,

Krwią użyźniona, we łzach skąpana,
Tak dla nas droga i tak kochana!



Do polskiej dzieweczki.
1912

Dzieweczko polska! Ukochaj szczerze,
Prababek twoich święte pacierze;

Czcij pamięć ojców, — bo ojce twoi,
Dzielni rycerze w skrzydlatej zbroi,

To męczennicy ojczystej sprawy,
Lub bohaterzy z szańców Warszawy.

A potem kmiece ukochaj chaty,
Boś córą ludu, dziewczę liliowe;

Bo pod ich nizką strzechą przed laty,
Król, ojciec chłopków, pochylał głowę.

Kochaj wrzeciono, bo przy wrzecionie, I lnu pasemka składała w motki,
Siedziała nieraz pani w koronie, By niemi okryć biedne sierotki.

A nadewszystko miłością czystą,
Kochaj, ach! kochaj, ziemię ojczystą,

I gdy nadejdzie godzina czarna,
Dla niej jak gołąb stań się ofiarna.

Dziś jeszcze małe dziewczątko z ciebie, Wtedy miast cacek, niech twój maleńki
Co tylko lalki swoje kolebie; Ojcowską szablę weźmie do ręki,

Lecz gdy na wielkich łask swych zadatki, Rycerską zbroję włóż mu pod głowę,
Bóg da ci nosić nazwisko matki: Do snu mu pieśni śpiewaj bojowe,

Niech już w kołysce marzy zuchwale,
O dawnej sławie, o przyszłej chwale!

Katechizm polskiego dziecka
1912

Kto ty jesteś?
Polak mały.

Jaki znak twój?
Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?

W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia?

Mą Ojczyzną.
Czem zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?

Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?

Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?

Oddać życie.
Zmiana pierwszej stro fki dla dziewczątek:

Kto ty jesteś?
Polka mała.

Jaki znak twój?
Lilja biała.



SZABLA WYSZCZERBIONA W OBRONIE OJCZYZNY.

KATECHIZM
POLSKIEGO DZIECKA
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1912

NAPISAŁ

WŁADYSŁAW BEŁZA

„Katechizm polskiego dziecka” - Lwów 1912. Niżej wydania powojenne.
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Kto ty jesteś? 
- Polak mały
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pOLSKieęO Dzieau

Władysław Bełza

Kfo ty jestes?
(poLakjnafy.

Bracia

Spójrzcie, jak zgodnie dwaj braciszkowie, 
Bawią się z sobą, do mety biegną! 

Żaden przykrego słówka nie powie,
By nie obrazić braciszka swego.

Jeden drugiemu ustąpi ładnie,

Kiedy się modlisz kochane dziecię,
To biały Anioł cieszy się z ciebie!
I dobrze tobie będzie na świecie,

Bo błogosławi cię Pan Bóg w niebie!

Rad by mu nawet przychylić nieba! 
Dziateczki moje, o! tak przykładnie, 
Pomiędzy sobą zawsze żyć trzeba!

Bo miłość bratnia i zgoda złota,
To najpiękniejsza w dziecięciu cnota.

Ale gdyś krnąbrne, to łzy mu płyną, 
Anioł się smuci i Pan Bóg smuci,

A już źle temu droga dziecino, 
Kogo Aniołek Boży porzuci!

Więc bądź posłuszne przez dzionek cały, 
By się nie smucił Aniołek biały.



MODLITWA 
polskiego dziewczęcia.

Ф
Wiem ja, bo mi o tem, 
Mama powiadała:
Żem dziecię tej ziemi. . 
Żem jest Polka mała.
I wiem, jak mi Polska 
Jest droga i miła,
Bom się w polskiej mowie, 
Pacierza uczyła.
Bo mię polskie niwy, 
Chlebem swym karmiły;
Bo mię polskiej piosnki, 
Skowronki uczyły.
Bo mię tam na niebie, 
Strzeże Matka Boska,
Ta polska Królowa,
Nasza Częstochowska.
Bo przy Bożym tronie, 
Polscy święci stoją,

. I codzień się modlą,
Za ojczyznę moją.
Więc i ten paciorek, 
Polskiego dziewczęcia, 
Przyjm o wielki Boże,
W ojcowskie objęcia!
Bo on się z mej duszy, 
Wyrywa jak łkanie: 
„Ojczyznę i wolność, _ 
Kacz nain wrócić Panie!“ 

Wł. Bełza.

Czem będę?
1912

Nieraz, gdy sobie
W kątku usiędę,
To myślę o tem,

Czem też ja będę?

Trudno się zawsze,
Trzymać mamusi,

Bo każdy człowiek,
Czemsiś być musi.

Więc może będę
Dzielnym ułanem,

Lub w cichej wiosce, 
Skromnym plebanem

Może też inną
Pójdę kolejką:

Będę malarzem,
Jak nasz Matejko.

A może sobie
I to zdobędę,

Że ziemię ojców
Uprawiać będę.

Lecz jakimkolwiek,
Iść będę szlakiem: 
Zawsze zostanę,

Dobrym Polakiem!

Ziemia rodzinna 
1912

Całem mem sercem, duszą niewinną, 
Kocham tę świętą ziemię rodzinną, 

Na której moja kołyska stała,
I której dawna karmi mię chwała.

Kocham te barwne kwiaty na łące,
Kocham te łany kłosem szumiące,
Które mię żywią, które mię stroją, 

I które zdobią Ojczyznę moją.

Kocham te góry, lasy i gaje, 
Potężna rzeki, ciche ruczaje;

Bo w tych potokach, w wodzie u zdroja,
Ty się przeglądasz Ojczyzno moja, 

Krwią użyźnioną, we łzach skąpana,
Tak dla nas droga i tak kochana.



Legenda o garści ziemi polskiej.
1912

Ojców naszych ziemio święta, 
Ziemio wielkich cnót i czynów, 
Tyś na wskróś jest przesiąknięta, 
Krwią ofiarną twoich synów.
I nie darmo w twoje rano,
O! puścizno przodków droga! 
Ziemią świętą ciebie zwano,
Boś najbliżej stała Boga.
Byłaś ziemią poświęcenia, 
Przytuliskiem licznych gości; 
Dziwny ciebie opromienia,
Czar męczeństwa i świętości.
Niegdyś ze stron tych pątnicy,
Z wiarą w sercu niewymowną,
Do Piotrowej szli stolicy,
Po relikwii kość cudowną.
I gdy o ten dar nieśmiało,
Dla Ojczyzny swej prosili,
Papież schylił głowę białą,
I tak odrzekł im po chwili:
„O! Polacy! o pielgrzymi!

Na cóż wam relikwia nowa? 
Wasza ziemia krwią się dymi 
I dość świętych kości chowa.

Wszakże jeszcze do tej pory,
W bitwach z Turki i z Tatary, 
Męczenników waszych wzory,
Są świadectwem waszej wiary.“
I wziął w rękę swą sędziwą, 
Polskiej ziemi grudkę małą,
I na dłoń mu się, o! dziwo!
Kilka kropli krwi polało.
„Weźcie, rzecze, proch ten z sobą, 

I cud Boży głoście wszędzie! 
Niech ta ziemia wam ozdobą,
I relikwią świątyń będzie!
Niechaj proch ten z waszych progów, 
Wciąż wam świadczy przed oczyma: 
Jak nad Boga — nie ma Bogów,
Nad tę ziemię świętszej nie ma!“ Arkadiusz Oleksak

Na podstawie: Piotr Czartoryski-Szler - „Władysław Bełza - wielki piewca polskości”.
Zbigniew Giżyński - „Władysław Bełza. Katecheta polskości”.

Wikipedia

Częstochowski Pomnik Orląt Lwowskich

Od 9 czerwca 2006, na Placu Orląt Lwowskich (na wniosek naszego Towarzystwa Rada miasta nadała tą 
nazwę), stoi pomnik poświęcony bohaterskim Obrońcom Lwowa - Pomnik Orląt Lwowskich. Plac po 
przeprowadzonym w roku 2017 remoncie i modernizacji jest reprezentacyjnym placem częstochowskiej 
dzielnicy Raków.



Okolicznościowa kartka pocztowa i zaproszenie z pamiątkowym stemplem pocztowym na obchody 
90 rocznicy walk o Lwów

Z inicjatywa budowy pomnika poświęconego Orlętom w roku 2002 wystąpił Zarząd Częstochowskiego
Oddziału Towarzystwa Miłośników LWOWA i Kresów Południowo - Wschodnich, z ówczesnym prezesem mgr 
Wacławem Baczyńskim na czele. 28 października 2003r. Rada Miasta wyraziła zgodę na budowę pomnika, 
a Prezydent Miasta objął nad nim Patronat Honorowy. Nasiliły się starania o różnego rodzaju zezwolenia, 
finansowanie, sponsorów, architekta i rzeźbiarza oraz wykonawców. Projekty pomnika wykonali architekt mgr 
inż. Mariusz Błażewicz i artysta rzeźbiarz Szymon Wypych. Jego projekt został zatwierdzony przez Rade 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (minister Sp. Andrzej Przewoźnik). I wtedy prace ruszyły 
pełną parą.

W dniu 21 kwietnia 2006r. odbyło się uroczyste wmurowanie w fundamenty pomnika dwóch 
mosiężnych urn w kształcie łusek pocisków artyleryjskich, z których jedna zawierała akt erekcyjny, a druga 
ziemie pobraną z Cmentarza Orląt we Lwowie. W tej uroczystości wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Tadeusz 
Wrona, Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Szczuka, Metropolita Częstochowski abp. Stanisław Nowak, 
parlamentarzyści częstochowscy, przedstawiciele różnych organizacji, młodzież szkolna i oczywiście 
członkowie naszego Towarzystwa, a także mieszkańcy Rakowa.

Z kolei w dniu 9 czerwca 2006r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Orląt 
Lwowskich. W tej Uroczystości uczestniczyli znakomici goście, m.in. Wicewojewoda Śląski Artur Warzocha, 
Prezydent Miasta Tadeusz Wrona, Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Szczuka, abp. Stanisław Nowak 
- Metropolita Częstochowski, paulin z Jasnej Góry ojciec pułkownik Jan Golonka, posłowie na Sejm, Prezes 
Zarządu Głównego TMLiKPW dr Andrzej Kamiński, delegacje TMLiKPW z różnych miast Polski, delegacja 
Polaków ze Lwowa z Prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie p. Janem 
Franczukiem, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół, ZHP. Była także orkiestra i Kompania 
Honorowa WP jak i komandosi z Lublińca (była salwa honorowa). Nie zabrakło członków naszego Oddziału 
i mieszkańców Częstochowy. Uroczyście dokonano odsłonięcia pomnika, a ks. abp. Stanisław Nowak dokonał 
jego poświęcenia. Przed pomnikiem wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odbył się Apel Pamięci, 
złożono też wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystości młodzież z Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich, 
przedstawiła montaż słowno - muzyczny o tematyce lwowskiej i kresowej.

Członkowie naszego Oddziału mogli poczuć zadowolenie z osiągniętego celu, po kilku latach starań 
i zabiegów wreszcie powstał „nasz” Pomnik Orląt.

A jak wygląda pomnik ? Oto garść informacji: wysokość 6m. a w tym wysokość podium 0,75 m. 
kolumny - 4 m. a wysokość. zwieńczającego kolumnę orła - 1,75 m.

Orzeł zrywający się do lotu odlany jest z brązu, ma złotą koronę, waży 718 kg. Główna część pomnika, 
to ważąca ponad 3,5 tony kolumna z jasnoszarego granitu. Na wysokości 1,95 m. kolumnę opasują cztery 
tablice z brązu z płaskorzeźbami - z przodu i z tyłu to fragmenty Cmentarza Orląt (Łuk Tryumfalny i Katakumby) 
, na bocznych ścianach kolumny widnieją herby Lwowa i Częstochowy. W górnej części kolumny znajdują się 
herby Lwowa i Częstochowy. W górnej części kolumny widnieje napis z mosiężnych liter: „ Mortui sunt ut 
liberii vivamus” (Umarli, byście żyli wolni”), nad nim umieszczono Krzyż Obrony Lwowa z m i e czami i dwie



gałązki laurowe. W dolnej części kolumny widnieje napis: - „Bohaterskim Obrońcom Lwowski Częstochowa 
A.D. 2006”. Na tylnej ścianie kolumny w górnej części widnieje data 1-22.XI. 1918. Poniżej umieszczono cztery 
nazwiska pochodzących z Częstochowy uczestników walk o Lwów w 1918r. są to: Stefan Stetkiewicz (l.19), 
Zygmunt Dzierzbiecki (l21) - (obaj zginęli we Lwowie) oraz Stanisław Skotnicki i Edward Gospodarek.

Kolumna stoi na dwupoziomowym podium wyłożonym płytami z ciemnoczerwonego marmuru. Obok 
znajduje się metrowej wysokości ciemnoczerwony znicz i ułożona pochyło płyta z czarnego marmuru, na 
której widniej wyrzeźbiony cytat Jana Kochanowskiego : „A jeśli komu droga otwarta do nieba, to tym co służą 
Ojczyźnie”.

Tak wygląda Pomnik Orląt Lwowskich e Częstochowie - nasza duma, bo w opinii wielu osób z poza 
Częstochowy jest to jeden z najładniejszych pomników tego typu w naszym Kraju. Możemy się z tego cieszyć.

Pod pomnikiem każdego roku w listopadzie (z reguły 22-gp), odbywają się uroczystości rocznicowe
z okazji zakończenia zwycięskiej Obrony Lwowa (1 - 22.XI.1918). Tutaj nasz Oddział uroczyście otrzymał 

sztandar. Tu naszemu Oddziałowi wręczono odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tu również uroczyście obchodziliśmy dziesiątą rocznicę 
odsłonięcia pomnika. W lipcu 2009r. w tym miejscu składał kwiaty ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie śp. 
Ryszard Kaczorowski. Co roku pod pomnikiem, młodzież z Zespołu Szkół im. B. Prusa odbywa swój uroczysty 
apel z okazji Święta Niepodległości, a mieszkańcy Rakowa przyzwyczaili się do odbywających się cyklicznie 
uroczystości, tym bardziej że melodie piosenek kresowych i patriotycznych płynące z głośników są słyszalne 
wokół pomnika.

Te spotkania pod pomnikiem przypominają o bohaterstwie młodych Obrońców Lwowa. O patriotyzmie 
i miłości do Ojczyzny. Cieszy nas, gdy młodzież i mieszkańcy słuchają płomiennych opowieści paulina ojca 
brygadiera Eustachego Rakoczego o Orlętach, czy tez patriotycznych przekazów innych uczestników spotkań.

Andrzej Szlichta
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie

Jubileusze Kresowianek
Na początku br. przypadały piękne Jubileusze Pań, które dożyły dostojnego wieku. Były 

świadkami przełomowych zdarzeń w naszej historii. Przeżyły wiele dramatycznych chwil w swoim życiu. 
Ale dane im było doczekać tak niezwykłych dni. Całe życie obu Jubilatek ujęte w ramy książek, 
stanowiłoby dzisiaj unikalny przewodnik dla młodych pokoleń i uczyło historii naszego kraju.

Obie Panie pochodzą z Kresów Wschodnich. Zagmatwane losy rzuciły je na Ziemię Namysłowską. 
Tu zamieszkały i tutaj żyją.

Dzisiaj pozostaje tylko życzyć dostojnym Jubilatkom i ich bliskim kolejnych rocznic 
obchodzonych w zdrowiu i gronie najbliższej rodziny, aby radość życia towarzyszyła Im jak najdłużej. 

100 lat pani Franciszki Czyryk
16 marca stulecie swoich urodzin obchodziła Pani Franciszka Czyryk. Pani 

Franciszka urodziła się jeszcze w zaborze austriackim 16 marca 1918 roku, w 
miejscowości Półupanówka koło Skałatu Starego w województwie tarnopolskim.
Dopiero pół wieku później Polska odzyskała niepodległość. Po wojnie wraz z rodziną 
Pani Franciszka przyjechała do Polski. W Namysłowie mieszka od 1974 roku.

95 lat Pani Zofii Ewy Kosturek
Natomiast swój 95 jubileusz świętowała mieszka 
Smogorzowa, Pani Zofiia Ewa Kosturek. Szanowna Jubilatka
urodziła się w Filipkowcach, powiat Borszczów, woj.
Tarnopolskie. Po wojnie została przesiedlona do Polski. W latach pięćdziesiątych 
rozpoczęła pracę jako referent skupu w Głuszynie, następnie pracowała w Wydziale
Skupu Rady Powiatowej w Kowalowicach. Była też kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego w Namysłowie. Przez dwie kadencje była Przewodniczącą Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Kowalowicach. A następnie Sekretarzem Rady. Na emeryturę 
przeszła w roku 1977.

AO



Z Kresów do Namysłowa. Historie namysłowskich kapłanów.

W okresie powojennym, w Namysłowie pełniło swą posługę kapłańską wielu księży, którzy wywodzili 
się z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Działo się tak dlatego, że przebywali oni zazwyczaj ze 
swoimi parafianami, którzy po zakończeniu II wojny światowej i przesunięciu granic, zostawali przesiedlani na 
ziemie, które w wyniku postanowień poczdamskich przyznano Polsce jako rekompensatę za tereny utracone na 
wschodzie.

Tutaj w nowej rzeczywistości, często wśród swoich parafian przystępowali do pracy duszpasterskiej, 
odbudowując często zniszczone kościoły i tworząc od podstaw wspólnoty parafialne.

Przykładami takich kresowych duszpasterzy są min: ks. Michał Milewski - proboszcz Parafii Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w latach 1946-1955, ks. Stefan Helowicz w latach 1955-1958, ks. Józef Lachowski 
od 1958 do 1973 roku oraz ks. Aleksander Matyka - 1973 - 2010. Na trwałe zapisali się oni w historii 
namysłowskiego kościoła i do dziś wspominani są przez mieszkańców naszego miasta.

Dlatego warto ich sylwetki przypomnieć namysłowianom, by pamięć o ich na trwale została zapisana w 
historii naszego miasta.

WSPOMNIENIE O KS. DR. JÓZEFIE LACHOWSKIM 
PROBOSZCZU PARAFII

ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W NAMYSŁOWIE

Urodził się 24 lipca 1915 r. w miejscowości Bobły koło Starego 
Sambora, w przedwojennym powiecie przemyskim, obecnie wieś znajduje się 
na Ukrainie tuż przy granicy ukraińsko-polskiej.

5 listopada1939 rok, po ukończeniu Wydziału Teologicznego na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie otrzymał święcenia kapłańskie.
W latach 1939-1944 pracował jako wikary i katecheta kolejno w Haliczu,
Skałacie, Brodach i we Lwowie.

Po zakończeniu wojny i wyjeździe do Polski, w latach 1944-1957 jako 
ksiądz katecheta pracuje w krakowskich parafiach.. W tym czasie kontynuuje 
studia na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, gdzie 10 września 1950 
roku uzyskuje tytuł magistra teologii, a 16 lipca 1952 roku tytuł doktora teologii

Na własną prośbę, 24 czerwca 1957r. zostaje przeniesiony do 
Archidiecezji Wrocławskiej, gdzie otrzymuje stanowisko administratora parafii 
w Międzylesiu.

18 lipca 1958 r. zostaje przeniesiony z Międzylesia do Namysłowa. Wraz nim, do namysłowskiej parafii 
przybył ks. Wikary Linda i ks. Antoni Majcherek, a rok później ks. Jan Słomba.

W latach pięćdziesiątych ub. wieku, władze państwowe niezbyt chętnie godziły się na mianowanie 
księży proboszczami parafii, ponieważ w świetle ówczesnego prawa umocowanie administratora nie wiązało 
go w sposób trwały z daną parafią i częściowo ograniczało jego władzę.

Po przybyciu do Namysłowa, ks. Józef Lachowski kontynuuje prace remontowo-budowlane przy 
izolacji i osuszaniu murów kościoła, rozpoczęte przez jego poprzednika ks. Stefana Helowicza, który został 
przeniesiony do Wrocławia Prace polegały na odsłonięciu fundamentów aż do stopy fundamentowej na 
głębokość trzech metrów i zasypaniu ich półmetrową warstwą iłu nieprzepuszczalnego. Niezbędny do tych prac 
ił przywożono z cegielni w Krzykowie.

Dalsze prace polegały na wyłożeniu placu wokół kościoła kostką brukową. W tym celu za kwotę 
czterdziestu tysięcy złotych zakupiono 300 ton kostki granitowej. Do czasu zakończenia prac wykonywanych 
przy pomocy parafian min. wywieziono 250 m sześciennych ziemi, a w przeciągu jednego miesiąca ułożono 
1000 metrów kwadratowych powierzchni wokół kościoła.

15 września ks. dr. Lachowski podjął rozpoczęte przez poprzednika prace, przy odbudowie 
drewnianego kościółka w Ziemiłowicach. Wykonano renowację więźby dachowej nad prezbiterium i pokryto 
ją dachówką, ogrodzono plac wokół kościoła siatką na słupkach betonowych na długości 300 wokół kościoła.

W czasie piętnastoletniej pracy duszpasterskiej ks. proboszcza Józefa Lachowskiego w Parafii pw. św. 
Piotra i Pawła w Namysłowie, zainicjowano i wykonano wiele prac poprawiających funkcjonowanie parafii 
min: zakupiono Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, wykonany przez Wawelską Pracownię 
Konserwatorską w Krakowie, który uroczyście poświęcono 24 maja 1959 r. W tym dniu wprowadzono 
cotygodniowe, środowe, nabożeństwa Nowenny do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.



Przystąpiono także do prac wewnątrz kościoła, w czasie których usunięto tynki ze ścian do wysokości 
trzech metrów, oraz smołę izolacyjną i skruszałe cegły, uzupełniając brakujące cegły i fugi. Wymieniono 
instalację elektryczną i sieć radiofoniczną, a także pomalowano świątynię. Jedną z ważniejszych prac był 
remont wieży kościelnej.

W roku 1961, gdy w wyniku zarządzeń władz państwowych oficjalnie usunięto nauczanie religii w 
szkołach. W Namysłowie sytuacja taka miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 3, w Liceum 
Ogólnokształcącym i Technikum Rolniczym. Naukę religii rozpoczęto na terenie kościoła. W tym celu trzeba 
było przeprowadzić prace adaptacyjne. Dotychczasowe miejsce, w którym corocznie organizowano Grób 
Pański, a które znajdowało się przy obecnym stanowisku Baldachimu, po prawej stronie wejścia głównego do 
kościoła, zamieniono na salkę katechetyczną. Podobnie postąpiono z częścią chóru, którego fragment 
wydzielono z przeznaczeniem na ten sam cel. Ze względu na brak miejsca, nauka religii odbywała się także na 
plebanii.

Ks. Lachowski kontynuował także rozpoczęte przez swojego poprzednika prace przy odbudowie 
kościoła na Starym Mieście. W ich trakcie wymieniono więźbę dachową, pokryto ją dachówką, wykonano 
nowy sufit, tynki i posadzkę. Odnowiono ołtarz główny i ambonę, a także ustawiono nową balustradę 
komunijną tzw. balaski. Jesienią 1959 roku, ks. biskup Andrzej Wronka uroczyście poświęcił kościół. Pierwszą 
mszę św. odprawił ks. prałat dr. Józef Marcinkowski - Wikariusz Generalny Archidiecezji Wrocławskiej, w 
koncelebrze z ks. kanonikiem Stefanem Helowiczem i ks. dr. Józefem Lachowskim .

14 czerwca 1959rok. 
Poświęcenie kościoła w 
Wilkowie. Od lewej: ks.

Stefan Helowicz, w środku
Ks. Józef Lachowski.

Wiele zwyczajów wprowadzonych przez ks. Lachowskiego, świętowanych jest w Namysłowie do dnia 
dzisiejszego. Należy do nich np. Pierwsza Rocznica Komunii Świętej, którą po raz pierwszy obchodzono w 

roku 1960. W tym czasie miało miejsce 
wiele uroczystości kościelnych, które na 
trwałe zapisały się w historii parafii. 18 
września 1960 roku poświęcono ustawiony 
przed kościołem pierwszy po wojnie Krzyż 
Misyjny. W tej uroczystości wzięli udział 
zaproszeni OO. Misjonarze, księża z 
sąsiednich parafii oraz wyjątkowo licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Namysłowa. 
Następnie, po czterech dniach przygotowania 
duchowego parafian, prowadzonego przez 
oo. Misjonarzy, do bierzmowania przystąpiło 
1358 parafian. Sakramentu Bierzmowania 
udzielili ks. bp Andrzej Wronka i ks. bp 
Wincenty Urban

18 września 1960 rok. Moment wkopania Krzyża Misyjnego, obok bocznego wejścia do kościoła parafialnego w 
Namysłowie.



W 1961 r. ks. bp Wincenty Urban, dokonał Kanonicznej Wizytacji parafii. Z wyników wizytacji, s. bp 
wyraził ogromne zadowolenie, ponieważ w stosunkowo krótkim czasie, wykonano wiele w parafii wiele prac.

Na Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. dziekana dr. Józefa Lachowskiego, księża namysłowskiego 
dekanatu ufundowali nowy witraż, który znajduje się obecnie w Kaplicy Chrzcielnej. U dołu witraża 
umieszczona jest okolicznościowa dedykacja dedykacją.

2 czerwca 1962 roku ks. abp Bolesław Kominek przyznał ks. dr. Józefowi Lachowskiemu przywilej 
Kanonika (Expositorium Canonicale) wraz z podziękowaniem za wielki trud wkładany w pracę w „Winnicy 
Pańskiej”. W 1973 r. ks. dziekan Józef Lachowski, decyzją władz Diecezji Wrocławskiej został skierowany na 
urlop zdrowotny. A parafię objął jego następca ks. Aleksander Matyka.

Ks. Józef Lachowski zmarł nagle na zawał serca 11 maja 1980 r. w wieku 65 lat i w 41 roku kapłaństwa.

/ w I unu S. P

JOZEF LACHOWSKIKs. Dr
Namysłowie ur. 24. 07.1915 r.długoletni Proboszcz i Dziekan

Archidiecezji Lwowskiej wyświęcony na kapłana 5.11. 1939
Namysłowie duszpasterzował od 1958 r.we Lwowie, w

Msza św. pogrzebowa i odprowadzenie Ciała na
cmentarz w Namysłowie dnia 13 maja o godz. .miejscowy

Duszpasleistwo

13 maja 1980 r. odbył się uroczysty pogrzeb. Mszy pogrzebowej przewodniczył Ks. Biskup Wincenty 
Urban. Po czym nastąpiła eksportacja zwłok na cmentarz przy ul. Jana Pawła II. Grobowiec Ks. Józefa 
Lachowskiego znajduje się po lewej stronie kaplicy cmentarnej.

Grób ks. Józefa Lachowicza na Cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie.
Wspomnienie opracował w oparciu zapisów Kroniki Parafialnej i własnego codziennego udziału w życiu tego 
kościoła:

Mieczysław Zakowicz



Lwowski pomniki cz. V 
Pomniki na terenach wojskowych

We Lwowie, na terenach należących do wojska, odsłonięto pomniki poświęcone kadetom i żołnierzom 
lwowskiego garnizonu oraz marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Na ogół, ze względu na utrudniony do nich 
dostęp, były one mniej znane cywilnej społeczności. Ze względu na ich symbolikę, żaden z nich nie przetrwał 
do dnia dzisiejszego. Niewiele też pozostało zdjęć, które zachowały je w ludzkiej pamięci.

Pomnik kadetów lwowskich poległych w walkach z bolszewikami w latach 1919-1920 i w III Powstaniu 
Śląskim w roku 1921

Pomnik odsłonięto obok boiska sportowego Korpusu Kadetów nr 1. Pomnik wykonano 
z kamienia, jego autorem był artysta rzeźbiarz, wykładowca Korpusu Kadetów - ppłk 
Franciszek Kucharzyk. Przedstawiał wizerunek orła zrywającego się do lotu. Pomnik 
poświęcono kadetom lwowskim, którzy samowolnie przedostali się na teren Górnego 
Śląska i polegli walcząc w powstańczych szeregach. Do powstania przedostało się 112 
kadetów ze Lwowa i Modlina. Siedmiu z nich poległo w walkach.

Kadecka warta przed pomnikiem Foto: NAC, odkrywca.pl 
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Foto: kolekcja A.Oleksak

odkrywca.pl


Pomnik ustawiono, na niewielkim, sztucznie usypanym pagórku, obłożonym darnią, wykorzystując cokół 
z ciosanych kamieni, który był pozostałością po pomniku cesarza Austrii Franciszka Józefa. Pomnik ten 
odsłonięto 2 grudnia 1918 roku w sześćdziesiątą rocznicę wstąpienia na tron Franciszka Józefa. Na frontonie 

pomnika, który stał zwrócony w stronę 
głównej fasady szkoły, umieszczono 
medalion z profilem Franciszka 
Józefa. Szczyt pomnika wieńczył 
dwugłowy austriacki orzeł, odlany 
z brązu. Pomnik przetrwał okres 
I wojny światowej. W roku 1921, po 
przeniesieniu z Krakowa do Lwowa, 
Korpusu Kadetów nr 1 i umieszczeniu 
go na terenie dawnych austriackich 
koszar, pomnik przekształcono 
w postument pomnika kadetów 
poległych w walce z bolszewikami 
i w III Powstaniu Śląskim.
W roku 1939, po zajęcia Lwowa przez 
wojska radzieckie pomnik został 
zniszczony.

Foto: lvivcenter.org Ihor Kotlobulatów

Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego

W westybulu Gmachu Korpusu Kadetów, ustawiono popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego autorką 
była Janina Reichert, polska rzeźbiarka urodzona w 1895 roku w Samborze Starym. Uczyła się w szkołach 
w Borszczowie i w gimnazjum żeńskim im. Juliusza Słowackiego we Lwowie. Ze względów zdrowotnych nie 
ukończyła Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i po powrocie do Lwowa w roku 1921 i rozpoczęła karierę 
rzeźbiarki. W 1928 roku otrzymała zlecenie wykonania popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego, które miało 
być odsłonięte 11 IX 1928 roku, w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. Rzeźbę wykonano z gipsu 
patynowanego i ustawiono na cokole z piaskowca. W przyszłości planowano zastąpić ją pomnikiem odlanym 
ze spiżu. Koszy wykonania pomnika ponieśli oficerowie Korpusu. Rzeźba wywarła na wszystkich ogromne 
wrażenie, co zaowocowało zleceniami na wykonanie projektów kolejnych lwowskich pomników - Juliusza 
Słowackiego, Marii Konopnickiej, biskupa Władysława Bandurskiego i kolejny pomnik marszałka 
Piłsudskiego. Wybuch II wojny światowej sprawił, że pomniki te nigdy nie powstały.

11 listopada 1928 r. Odsłonięcie popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego w westybulu Korpusu Kadetów. 
Pierwszy z prawej dowódca Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie gen. Bolesław Popowicz , trzeci - wojewoda

lwowski Wojciech Gołuchowski. Foto: NAC

lvivcenter.org
http://www.lvivcenter.org/pl/uid/search?picturecollectionid=10%26f_submited=1


Pomnik Poległych Ułanów Jazłowieckich

W 1933, na terenie koszar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, odsłonięto pomnik Ułanów 
Jazłowieckich. Jego autorem był „przyjaciel” pułku, rzeźbiarz Wawrzyniec Dayczak, 
urodzony w Reniowie niedaleko Tarnopola na Podolu, członek Komendy Głównej 
Obrony Lwowa w Listopadzie 1918 roku, absolwent architektury na Politechnice 
Lwowskiej, konstruktor i budowniczy około stu kościołów. Według innej wersji, pomnik 
zaprojektował oficer pułku rtm. Wilhelm Pflanzer. Pomnik wykonał młody artysta - 
rzeźbiarz Michał Pudełko. Prace kamieniarskie i napisy na kolumnie pomnika wykonała 
lwowska firma Wojciecha Walczaka. Z inicjatywą jego budowy wystąpił ówczesny 
dowódca pułku ppłk. dypl. Andrzej Kunachowicz.

Pomnik odsłonięto w 1933 roku, z okazji piętnastolecia powstania pułku. Ustawiono go na skwerku między 
budynkiem dowództwa za miejscem zakwaterowania ułanów, na imponującym kwiecistym klombie. 
Wykonany został z piaskowca i ustawiony na trzech stopniach. Pomnik miał kształt kolumny o wysokości 
czterech i pół metra. Przedstawiała orła, który swoimi szponami ujmował Order Virtuti Militari. Niżej 
umieszczono płaskorzeźbę szarżującego husarza, a jeszcze niżej napis: "Pamięci zwycięskich bojów i tych, 
którzy w nich bohaterską śmierć ponieśli, roznosząc sławę pułku i kawalerii polskiej”, a pod nim 
wyliczono wszystkie boje, daty i miejscowości, o które pułk walczył. Na wschodniej ścianie kolumny 
umieszczono nazwiska poległych żołnierzy pułku, którą otwierał jeden z dowódców pułku, rotmistrz Michał 

Belina Prażmowski. Natomiast na 
zachodniej ścianie wyryto napis 
wymieniający wszystkie zdobycze 
pułku. Na najwyższym stopniu i tylnej 
ściance pomnika, znajdowały się 
kamienne znicze, których podstawę 
stanowił półksiężyc. Pomnik powstał ze 
składek oficerów, żołnierzy 
i rezerwistów 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich oraz funduszy miasta 
Lwowa, który zaznaczył, że przekazuje 
te pieniądze dziękując za to, że - 

. Ułani Jazłowieccy już od 1919 roku 
są dziećmi Lwowa i chlubą naszego 
miasta.". Pomnika osobiście odsłonił 
generał dywizji Juliusz Rómmel.

Fot: NAC
Gen. Juliusz Rómmel (w środku) w momencie odsłonięcia pomnika. Z prawej ppłk. dypl. A.Kunachowicz.

Pomnik na Jazłowcu we Lwowie foto: NAC

https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Pu%25C5%2582k_U%25C5%2582an%25C3%25B3w_Jaz%25C5%2582owieckich


Do września 1939 roku, odbywały się pod nim coroczne obchody kolejnych świąt pułkowych. Ułani 
wyruszający na wojenny szlak w sierpniu 1939 roku, defilowali przed pomnikiem z orłem dzierżącym order 
Virtuti Militari i tak żegnali się ze Lwowem. Po wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej, Sowieci powalili 
pomnik i skuli młotami i postawili na jego miejscu pomnik Lenina, który przetrwał do lat dziewięćdziesiątych, 
gdy został rozebrany. Dziś pozostał po min kawałek cokołu.

1НЙ I

Pomnik był inspiracją do zaprojektowania drugiego pomnika 
poświęconego 105 ułanów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, , który 
w roku 1979 został odsłonięty w Kiełpinie koło Warszawy, gdzie 
pochowano poległych żołnierzy pułku. Kształtem i formą nawiązywał do 
swego lwowskiego pierwowzoru. Na granitowej kolumnie umieszczono 
odlewy orła, płaskorzeźbę husarza i napisy, zaprojektowane przez 
profesora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, pana Kazimierza 
Boronia. Pomnik odsłonił jeden z najstarszych ułanów pułku, uczestnik 
bitwy pod Jazłowcem w roku 1919, kawaler Virtuti Militari, generał 
brygady Franciszek Skibiński. W trakcie uroczystości odegrano Hymn 
Narodowy i Marsz Pułkowy oraz odśpiewano "Modlitwę Ułana 
Jazłowieckiego".

Pomnik na cmentarzu w Kiełpinie upamiętniający poległych ułanów 14
pułku, kopia pomnika który znajdował się w koszarach w Jazłowcu

Krzysztof Goździk - Pomniki Poległych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich

Pomnik poległych żołnierzy 5 Pułku Artylerii Polowej

5 Pułku Artylerii Polowej stacjonował we Lwowie do września 1939 roku. 28 października 
1918 roku, z Serbii, gdzie walczył w składzie CK Armii, pułk przybył do Rzęsnej Polskiej
pod Lwowem i już 7 listopada wziął udział w obronie miasta, walcząc w składzie Armii
Polskiej. I właśnie 7 listopada, w 
rocznicę oddania pierwszego strzału 
przez baterię pułkową w obronie 
Lwowa, pułk obchodził swoje

święto. W następnych latach pułk walczył w składzie 
polskiej Armii wojnie polsko - bolszewickiej. 5 sierpnia 
1920 w walkach pod Brodami 8 baterii dowodzony 
przez pchor. Aleksandra Czwartackiego zdobył sztandar 
sowieckiej 2 Brygady Kawalerii. W czasie walk we 
wrześniu 1939 roku, część pułku walczyły w obronie 
Warszawy na terenie Ogrodu Zoologicznego i w Parku 
Skaryszewskim. Pomnik odsłonięto w roku 1928 na 
terenie koszar. Miał kształt kamiennej kolumny, którą 
zwieńczał orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami, 
trzymający w szponach drzewce sztandarów. Niżej 
umieszczono tablicę z informacją o upamiętnieniu 
poległych żołnierzy pułku. Na dole ustawiono armatę 
polową, która znajdowała się na wyposażeniu jednostki i 
brała udział w walkach pułku. Po bokach na kamiennych 
podstawach stały kamienne gazony. Pomnik, po 
wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej został 
zniszczony.

Foto: NACArkadiusz OleskaK



!!!!! U W A G A !!!!! 
PROSIMY O INFORMACJE

Na prośbę rodziny poszukujemy informacji na temat Jana Zabłockiego, syna Michała Zabłockiego 
i Pauliny z domu Babiarz.

Jan Zabłocki urodził się w Nowej Wsi (Opraszyna), gmina Ottynia. Miejscowości tej już nie ma. Gdy 
istniała, leżała pomiędzy Bednarówką a Strupkowem. Michał ojciec Jana zmarł około 1939 -1940 roku na 
gruźlicę. Matka i dwóch braci pozostali w Nowej Wsi. Jan Zabłocki uciekając przed UPA dostał się do niewoli 
niemieckiej i został wywieziony na roboty przymusowe. Paulina z domu Babiarz miała siostrę, która była 
kucharką na plebani u księdza, prawdopodobnie w Bednarówce lub w Ottyni. Rodziny o nazwisku Babiarz 
zamieszkiwali: Bednarówkę, Glinki, Majdan Średni, Kubajówkę. Poniżej zdjęcia Jana Zabłockiego w wieku 18 
lat z kenkarty niemieckiej i późniejsze gdy miał 27, 50 i 60 lat oraz skan z urzędu cywilnego - dla 
potwierdzenia danych.

Osoby mogące udzielić informacji, prosimy o kontakt po numerem telefonu 504 393 141.



KALENDARIUM KRESOWE
STYCZEŃ - MARZEC

STYCZEŃ
I stycznia 1922 - we Lwowie urodził się Andrzej Hiolski - słynny polski baryton operowy.
4 stycznia 1937 - we Lwowie urodził się Mariusz Walter - reporter, reżyser, menadżer, producent, 
współwłaściciel Grupy ITI, założyciel telewizji TVN, notowany na liście 100 najbogatszych Polaków 
tygodnika „Wprost”.
4 stycznia 1945 - NKWD przeprowadziło we Lwowie masowe aresztowania Polaków. Według szacunków 
Armii Krajowej, objęły one 17 tys. Osób. Część aresztowanych po kilku dniach zwolniono, większość 
deportowano jednak w głąb ZSRR.
7 stycznia 1946 -UPA przeprowadziła trzeci atak na Birczę, którego celem było zniszczenie kwaterującego w 
mieście garnizonu Ludowego Wojska Polskiego, zniszczenie posterunku Milicji Obywatelskiej oraz spalenie 
miasta.
8 stycznia 1967 - w wypadku na dworcu we Wrocławiu zginął Zbigniew Cybulski, polski aktor teatralny i 
filmowy, urodzony 3 listopada 1927 roku w Kniażach koło Śniatynia. Zagrał role w 34 filmach.
8 stycznia 1894 - urodził się Maksymilian Maria Kolbe - święty, franciszkanin, filozof, męczennik, który we 
Lwowie ukończył seminarium franciszkanów.
8 stycznia 1884 - w Stryju urodził się Kornel Makuszyński - polski prozaik, poeta i publicysta znany przede 
wszystkim jako autor takich powieści jak: „Szatan z siódmej klasy”, „O dwóch takich co ukradli księżyc”, 
„Awantura o Basię” i przede wszystkim „Przygód Koziołka Matołka”.
9 stycznia 1907 - w Kijowie urodził się Feliks Konarski - polski pisarz, autor tekstów piosenek i aktor 
kabaretowy. Mieszkał we Lwowie. Żołnierz Armii Andersa. Był autorem słów do słynnej pieśni polskiego 
kompozytora Alfreda Schutza „Czerwone maki na Monte Cassino”. Zmarł w 1991 r. w Chicago.
9 stycznia 1920 - w Żytomierzu urodził się Mieczysław Pawlikowski - lotnik, sierżant bombardier Polskich Sił 
Powietrznych na Zachodzie, aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i radiowy, reżyser. Znany z roli „Zagłoby” w 
serialu „Przygody pana Michała” i filmu „Pan Wołodyjowski”. Zmarł w roku 1978.
10 stycznia 1925 - w Łucku urodził się Florian Siwicki - generał i polityk PRL, członek WRON, minister 
obrony narodowej w PRL-u, najbliższy współpracownik generała Wojciecha Jaruzelskiego.
II stycznia 1933 - we Lwowie zmarł Oswald Balzer - polski historyk prawa i ustroju Polski. Profesor na 
Uniwersytecie Lwowskim. W 1902 r. reprezentował rząd Galicji w słynnym, wygranym sporze pomiędzy 
Galicją a Węgrami o Morskie Oko w Tatrach, które dzięki temu pozostało po roku 1918 w Polsce. Był 
pierwszym przedstawicielem nauki odznaczonym został Orderem Orła Białego. Pochowany został na 
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Urodził się w 1858 r. w Chodorowie koło Żydaczowa.
16 stycznia 1919 - po ranach odniesionych w czasie walk o Lwów zmarł Antoś Petrykiewicz,.Polski uczeń, 
jeden z Orląt Lwowskich, uczestnik walk z Ukraińcami w obronie Lwowa w 1918 r., najmłodszy kawaler 
Orderu Virtuti Militari, który nadał mu osobiście Józef Piłsudski. Urodził się we Lwowie w roku 1905 r.
17 stycznia 1921 - we Lwowie urodził się Jan Gerhard - w latach 1939-1940 żołnierz Wojska Polskiego we 
Francji, w latach 1942-1945 LWP, pisarz, poseł na sejm Polski Ludowej, pułkownik Ludowego Wojska 
Polskiego. Dowódca 34 Pułku Piechoty biorącego udział w Akcji „Wisła”. Autor powieści „Łuny w 
Bieszczadach”. Według świadków, zlecił m.in. wykonanie publicznej egzekucji ciężko rannego UPA-owca 
ujawnionego w czasie akcji przesiedleńczej na wozie ewakuowanej rodziny ukraińskiej. Z jego rozkazu miano 
też zlikwidować t na miejscu i bez sądu, innych ujętych członków UPA. Zmarł w 1971 r.
19 stycznia 1922 - w Gwoźdźcu koło Kołomyi urodził się Jerzy Kawalerowicz - polski reżyser filmowy. 
Twórca min. Takich filmów jak: „Faraon”, „Austeria” i”Quo wadis” Zmarł w roku 2007.
21 stycznia 1940 - w Czortkowie wybuchło powstanie przeciw sowietom- pierwszy pod okupacją sowiecką 
zryw zbrojny Polaków na Kresach. Powstanie zakończyło się niepowodzeniem. Większość powstańców 
schwytało i zamordowało NKWD.
24 stycznia 1843 -założona została Politechnika Lwowska. Najstarsza po szkole górniczej w Kielcach polska 
uczelnia techniczna.
24 stycznia 2007 - zmarła Krystyna Feldman. Polska aktorka. Zagrała główną rolę w filmie „Nikifor”. W 1934 
r. ukończyła gimnazjum im. Królowej Jadwigi we Lwowie. Od 1942 r. walczyła w Armii Krajowej jako 
łączniczka. Mimo represji ze strony SB nie zgodziła się na żadną współpracę. Urodziła się w roku w 1916. we 
Lwowie.
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26 stycznia 1936 - we Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Jan Tadeusz Stanisławski. Polski aktor, satyryk i 
autor tekstów do takich piosenek jak: „Orkiestry dęte”, „Cała sala śpiewa z namai” czy „Czterdzieści lat 
minęło”. Występował w kabarecie Pod Egidą. Zmarł w 2007 r.
26 stycznia 2004 - zmarł urodzony we Lwowie w roku 1924, polityk, działacz opozycji w czasach PRL, 
publicysta, poseł na Sejm RP - Aleksander Małachowski.
29 stycznia 1913 - we Lwowie zmarł Władysław Bełza, poeta neoromantyczny i patriotyczny. Autor tzw. 
katechizmu polskiego dziecka („Kto Ty jesteś?”). Pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu 
Łyczakowskim. Urodzony w 1847 r.
31 stycznia 1867 - w Dumanowie koło Kamieńca Podolskiego, urodził się Mariusz Zaruski. Pionier polskiego 
żeglarstwa, zesłaniec, ułan, legionista, generał brygady Wojska Polskiego i adiutant prezydenta RP. Taternik, 
założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Aresztowany przez NKWD, zmarł na cholerą 
w Chersoniu w 1941 r.

LUTY
1 luty 1888 - w Tarnopolu urodził się Franciszek Kleeberg - generał brygady Wojska Polskiego, dowódca 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, która stoczyła pod Kockiem ostatnią bitwę Kampanii 
Wrześniowej. Po tej bitwie złożył broń jako ostatni generał w polskiej armii. Zmarł w niewoli w 1941r.
2 luty 1930 - w Andrudze koło Sarm na Wołyniu, urodził się Krzysztof Chamiec. Polski aktor filmowy i 
teatralny. Zagrał w takich filmach jak: „Kierunek Berlin”, „Zwycięstwo”, „Kazimierz Wielki” oraz w serialach: 
„Stawka większ niż życie”, „Lalka” i „Polonia Rrstituta”. Zmarł w 2001 r.
5 luty 1945 - w Baryszu w powiecie Buczacz koło Tarnopola banda UPA pod dowództwem Petro Chamczuka 
ps. „Bystry”,zamordowała 135 Polaków
5 luty 1946 - weszła w życie umowa graniczna pomiędzy Polską a ZSRR z 16 sierpnia 1945 r. Umowa 
kończyła formalnie okupacja Kresów. W świetle prawa polskiego wszystko co działo się wcześniej na Kresach 
Wschodnich w granicach określonych w traktacie ryskim z 1921 roku, działo się na terytorium RP.
8 luty 1951 - w więzieniu na warszawskim Mokotowie został rozstrzelany major Zygmunt Szendzielarz 
„Łupaszka” - legendarny dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK zwanej też „Brygadą Śmierci”. Urodził się w 
1910 roku w Stryju. Kształcił we Lwowie i Stryju. W kampanii wrześniowej walczył pod rozkazami min. gen. 
Władysława Andersa. Po wojnie pozostał w kraju i podjął działalność w podziemiu.
9 luty 1943 - banda UPA dowodzona przez Hrihorija Perehijniaka „Dowbeszka-Koropkę” zmasakrowała 
polską ludność wsi Parośla I koło Sarn na Wołyniu. Zginęło co najmniej 150 osób, w tym kobiety, dzieci i 
niemowlęta. Zbrodnia ta jest uznawana za początek Rzezi Wołyńskiej. Mieszkańcy Parośli I nie spodziewali się 
ataku. Uzbrojona głównie w noże i siekiery sotnia bez problemu weszła do wsi podając się za partyzantkę 
radziecką. Upowcy weszli do domów i zażądali podania sobie obiadu. W domu rodziny Kołodyńskich, gdzie 
wkroczyło dowództwo sotni, przesłuchali i zamordowali siekierami sześciu prowadzonych ze sobą jeńców 
kozackich. Po obiedzie, rzekomi partyzanci radzieccy stwierdzili, że Parośla zostanie niedługo napadnięta przez 
hitlerowców i chcą zabezpieczyć ludność przed ich zemstą za udzielanie pomocy partyzantom. Zażądali, by 
wszyscy Polacy położyli się na ziemi i pozwolili się związać. Miało to dowodzić, że zostali oni zmuszeni do 
wsparcia partyzantki i uratować ich od niemieckich represji. Mieszkańcy wsi zgodzili się lub też zostali do tego 
zmuszeni. Związanych i bezbronnych mieszkańców wsi napastnicy zamordowali przy użyciu noży i siekier, 
zabijając od 149 do 173 osób, w tym kobiety, dzieci i niemowlęta. Udało się uratować jedynie 12 Polakom ,w 
większości dzieciom. Majątek pomordowanych Ukraińcy zrabowali.
10 luty 1972 - na emigracji w Anglii zmarł Marian Hemar -pisarz, satyryk, komediopisarz, dramaturg, autor 
tekstów piosenek, urodzony w 1901 r. we Lwowie. NaUniwersytecie Jana Kazimierza studiował medycynę i 
filozofię. Jest autorem tekstów do piosenek: „Ten wąsik, ach ten wąsik”, „Czy pani Marta jest grzechu warta”, 
„Upić się warto”, „ Całuję twoją dłoń madame” czy kolędy „Pokój ludziom dobrej woli”.
10 luty 1940 - sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskich Kresów, zajętych w 1939 roku. przez 
Armię Czerwoną. W pierwszej fali wywózek na Syberię i do Kazachstanu zesłano 200 tys. Osób, głównie 
polskich urzędników państwowych, sędziów, właścicieli ziemskich, osadników wojskowych, pracowników 
PKP, policjantów oraz chłopów.
13 luty 1981 - w Warszawie zmarł Wacław Kuchar, porucznik Wojska Polskiego, lekkoatleta, piłkarz, 
narciarz, łyżwiarz, hokeista. Wielokrotny mistrz i reprezentant Polski w tych dyscyplinach. Olimpijczyk. Całe 
życie związany z Pogonią Lwów, z którą zdobywał mistrzostwo Polski i tytuł króla strzelców. Pierwszy 
zwycięzca plebiscytu Przeglądu Sportowego na sportowca roku w 1926 roku. Był mistrzem Polski w: biegu na 
100 i 400 m, 110 m przez płotki, skoku wzwyż, trójskoku i dziesięcioboju. Rekordzista Polski w biegach na 
800 i 400 m przez płotki, w skoku wzwyż, dziesięcioboju, sztafecie 4x400 m i sztafecie szwedzkiej. Po wojnie 
trener i działacz sportowy.
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15 luty 1833 - we Lwowie odbyła się premiera komedii „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry
15 luty 1951 - Polska „zawarła” z ZSRR umowę o wymianie obszarów przygranicznych. W jej wyniku Polska 
otrzymała fragment ówczesnego obwodu drohobyckiego z Ustrzykami Dolnymi, Lutowiskami i Krościenkiem. 
W zamian oddano ZSRR fragment Województwa Lubelskiego m.in. z miejscowościami Bełz, Uhnów, 
Krystynopol i Waręż. Istotnym dla strony radzieckiej powodem wymiany były złoża węgla kamiennego koło 
Sokala za co Polsce przekazano tereny z wyeksploatowanymi złożami ropy.
17 luty 1834 - we Lwowie odbyła się prapremiera słynnej komedii „Zemsta” Aleksandra Fredry.
18 luty 1938 - we Lwowie urodziła się Halina Kunicka - polska piosenkarka. Jej największe przeboje to: 
„Orkiestry Dęte”, „Niech no tylko zakwitną jabłonie”, „Od nocy do nocy”, To były piękne dni”. Jej dwanaście 
płyt, w tym trzy „złote”, zostało sprzedanych w ponad milionie egzemplarzy. Żona Lucjana Kydryńskiego. Jest 
matką Marcina.
18 luty 1944 - banda UPA "Siromancy" pod dowództwem Dmytra Karpenki "Jastruba" dokonała masakry 
około 200 Polaków w Ludwikówce koło Rohatynia w województwie stanisławowskim. W trakcie napadu 
spalono ok. 100 gospodarstw.
18 luty 1948 - zmarł Bronisław Prugar-Ketling - polski dowódca wojskowy. Studiował na Wydziale Prawa i 
Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Lwowskiego. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w 
wojnie polsko-bolszewickej. Żołnierz Armii Hallera. Od 1929 r. dowodził 45 Pułkiem Piechoty Strzelców 
Kresowych w Równem. Od października 1938 do sierpnia 1939 był dowódcą piechoty dywizyjnej 11 
Karpackiej Dywizji Piechoty w Stanisławowie. Po kampanii wrześniowej uniknął niewoli niemieckiej. Przez 
Węgry przedostał się do Francji, gdzie 11 listopada 1939 został powołany na stanowisko dowódcy 2 Dywizji 
Strzelców Pieszych. Razem z płk. dypl. Stanisławem Maczkiem został awansowany na generała brygady. Po 
kampanii francuskiej internowany w Szwajcarii. W 1945 powrócił do Polski Ludowej.
19 luty 1884 - we wsi Chłopy koło Lwowa urodził się Maciej Rataj - polityk, marszałek Sejmu i pełniący 
obowiązki Prezydenta RP, działacz ludowy i publicysta. Zastępca komisarza cywilnego przy Dowództwie 
Głównym Służby Zwycięstwu Polski. Uczeń lwowskiego IV Gimnazjum Klasycznego. Maturę zdał we 
Lwowie w roku 1904. Ukończył Uniwersytet Lwowski, był nauczycielem w lwowskim gimnazjum. 
Rozstrzelany przez Niemców w 1940 r. w Palmirach.
20 lutry 1894 - w Rzeszowie urodził się Mieczysław Boruta-Spiechowicz - polski dowódca wojskowy. W 
1914 roku wstąpił do Legionów Polskich. Ranny w bitwie pod Rarańczą. W 1919 r. brał udział w obronie 
Lwowa jako dowódca odcinka, II Grupy Operacyjnej, a następnie dowódca Pułku Strzelców Lwowskich. 
Podlegały mu trzy odcinki obrony miasta: IV zwany Dworzec Główny, V zwany Szkołą Sienkiewicza i VI 
„Podzamcze”. W ramach obchodów 20 rocznicy obrony Lwowa. Po kampanii wrześniowej przedostał się do 
Lwowa, gdzie organizował konspirację antysowiecką. 12 grudnia 1939 opuścił miasto z zamiarem przedostania 
się do Francji, Został aresztowany przez NKWD we wsi Sitno koło Nadwórnej, więziony był w Stanisławowie 
a następnie na Łubiance w Moskwie,. gdzie w listopadzie 1940 r. odbył rozmowy z Berią, który proponował mu 
tworzenie oddziałów wojska polskiego w ZSRR. Po zawarciu układu Sikorski- Majski, w sierpniu 1941 został 
zwolniony z więzienia. Bardzo mocno zaangażował się także wraz z gen. Romanem Abrohamem w akcję 
protestacyjną przeciwko radzieckiej dewastacji Cmentarza Orląt we Lwowie. W proteście przeciw odznaczeniu 
przez władze PRL Leonida Breżniewa Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari zorganizował w 
1976 uroczystość złożenia na Jasnej górze Orderów Virtuti Militari przez żyjących jeszcze przedwojennych 
dowódców wojskowych. W 1977 był jednym z założycieliROPCiO . 27 września 1981 wziął udział w drugiej 
turze I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zmarł 13 października 1985 w Zakopanem.
22 luty 1992 - zmarł Tadeusz Łomnicki -aktor teatralny i filmowy, reżyser, pedagog, założyciel i dyrektor 
warszawskiego Teatru Na Woli. Odtwórca roli Pana Wołodyjowskiego. Urodził się w Podhjcach koło 
Tarnopola. Żołnierz Armii Krajowej. Zapamiętany z ról min. w filmach: „Eroica”, „Zamach”, „Potop”, 
„Człowiek z Marmuru”, „Akcja pod Arsenałem”, „Pan Wołodyjowski”, „Potop” oraz seriali: „Przygody pana 
Michała” i „Dom”.
22 luty 1944 - banda UPA dokonała w nocy z 22 na 23 lutego masakry 131 Polaków w Berezowicy Małej koło 
Zbaraża w województwie tarnopolskim. Zamordowano 131 osób. Gospodarstwa zamordowano ograbiono, a 
następnie spalono.
24 luty 1953 - po sfingowanym procesie z rąk UB zginął August Emil Fieldorf „Nil” - legionista, generał, , 
szef Kedywu AK, zastępca Komendanta Głównego AK. Od marca 1938 roku, dowódca 51 Pułku Piechoty 
Strzelców Kresowych w Brzeżanach.
27 luty 1667 - w Podhajcach zmarł Stanisław Rewera Potocki, rodzony w 1579 r.- hetman wielki koronny. 
Walczył m.in. pod Smoleńskiem, Cecorą i Chocimiem. W czasie powstania Chmielnickiego, pod Zborowem 
uratował Jana Kazimierza z wielkiego niebezpieczeństwa. Dowodził armią polską przeciwko Rosjanom i
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Kozakom. Na jego cześć jego syn, późniejszy hetman polny koronny Andrzej Potocki, założył w 1662 r. na 
Pokuciu miasto Stanisławów.
28 luty 1944 - z niemieckiej inspiracji 4 żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji ss „Galizien", 
ukraińskiej policji ochotniczej wraz z oddziałem UPA, dowodzonym przez Dmytra Karpenkę, ps. „Jastrub”

1 oddział lokalnych nacjonalistów dowodzonych przez Wołodymyra Czermiawskiego, którego po wojnie 
skazano na śmierć, dokonał masakry polskiej ludności we wsi Huta Pieniacka. We wsi mieszkało ok. 1000 
ludzi. Huta Pieniacka liczyła 172 gospodarstwa. Zginęło 850 Polaków. Ocalały cztery zabudowania położone 
na uboczu, kościół i szkoła Napastnicy zachowywali się bardzo bestialsko, np: siedemdziesięcioletnią Rozalię 
Sołtys ugodzili bagnetem, rozpruwając jej brzuch, innej kobiecie zabili noworodka rzucając nim o mur, 
zastrzelili rodzącą kobietę. W jednej ze stodół zamknięto ok. 40 osób, budynek odrutowano i oblano benzyną i 
spalono żywcem. Ludzi, którzy schronili się w kościele, wyprowadzano grupami, zamykano w drewnianych 
budynkach i palono. Każde gospodarstwo grabiono, a następnie podpalano. Z pogromu ocalało ok. 160 osób. 
25 sierpnia 2013, administrator parafii greckokatolickiej parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w 
Hołubicy, niedaleko Huty Pieniackiej, Jarosław Bordiuch, jako gest pojednania polsko-ukraińskiego przekazał 
członkom polskiego stowarzyszenia „Huta Pieniacka monstrancję pochodzącą ze zgliszcz Huty Pieniackiej_. W 
uroczystości wzięło udział ponad stu mieszkańców pobliskich wsi i kilkudziesięciu Polaków z Polski i ze 
Lwowa.
28 luty 1891 - we Lwowie urodził się Roman Abraham -generał Wojska Polskiego. Studiował na Wydziałach 
Filozofii i Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie walk o Lwów dowodził słynnym 
oddziałem słynących z odwagi „Straceńców”, broniąc odcinka „Góra Stracenia”. Dowodzony przez niego 
oddział 22 listopada, zatknął polski sztandar na lwowskim ratuszu. To jego żołnierze 17 września 1920 r. 
stawili opór przeważającej sile bolszewickiej konnicy Budionnego pod Zadwórzem u progu Lwowa. Bitwa ta 
nazwana została „polskimi Termopilami”. W 1920, gdy 1 Armia Konna Budionnego parła na Lwów, rotmistrz 
Roman Abraham zorganizował w lipcu oddział walczący na południowo-wschodnim froncie, odnosząc wiele 
sukcesów bojowych. Ranny pod Chodaczkowem, dowodził oddziałem z noszy. Był posłem na Sejm 
wybranym w 1930 z listy BBWR. W 1938 roku awansowany na stopień generała brygady. W kampanii 
wrześniowej w 1939 dowodził Wielkopolską Brygadą Kawalerii. Walczył min. W obronie Warszawy do jej 
kapitulacji stolicy 28 września. Po zakończeniu walk w niemieckiej niewoli. W październiku 1945 powrócił do 
Polski. Władze komunistyczne nie pozwoliły mu wstąpić do wojska. Zmarł 26 sierpnia 1976 w Warszawie. Po 
śmierci generała na grobowcu rodzinnym Abrahamów, na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie z inicjatywy 
najbliższych wmurowano tablicę poświęconą pamięci generała.

MARZEC

2 marca 1921 - we Lwowie urodził się Kazimierz Górski - wybitny trener reprezentacji Polski, prezes PZPN. 
Twórca największych sukcesów polskiej piłki nożnej. Wybrany na najlepszego trenera XX wieku. Kazimierz 
Górski mieszkał we Lwowie przy ul Gródeckiej. Grał w RKS Lwów, Spartaku Lwów, Dynamie Lwów i Legii 
Warszawa. Jeden raz wystąpił w reprezentacji Polski. Trenował Marymont Warszawa, Lubliniankę, Gwardię 
Warszawa, ŁKS Łódź, trzykrotnie Legię Warszawa oraz kluby greckie: Z reprezentacją Polski wywalczył 
mistrzostwo olimpijskie w roku 1972 w Monachium i wicemistrzostwo w roku 1976 w Montrealu oraz trzecie 
miejsce na mistrzostwach świata w roku 1974. Reprezentację prowadził w 73 meczach, wygrywając 45. W 
latach 1991-1995 był prezesem PZPN. Zmarł 23 maja 2006 po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej. 
Pochowany na warszawskich Powązkach. Jego pamięć uczczono oficjalną minutą ciszy przed rozpoczęciem 
piłkarskich mistrzostw świata w 2006. W dniu 28 czerwca 2012 Sejm przyjął przez aklamację uchwałę 
wzywającą do nadania stadionowi imienia Kazimierza Górskiego, a 26 marca 2015 przed Stadionem 
Narodowym odsłonięto jego pomnik. Do historii przeszły jego powiedzenia: „Chodzi o to, żeby strzelić jedną 
bramkę więcej od przeciwnika”, „Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, a czasami remisuje”, 
„Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”, „Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni”, „Jak się szczęście 
zaczyna powtarzać, to już to nie jest szczęście”, „Mi si wydaji, że wygra drużyna, która strzeli więcej bramek”, 
„Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my wygramy, albo oni”, „Piłka może przejść, zawodnik nie”, 
„Piłka to gra prosta. Nie potrzeba do niej filozofii”, ‘Tak się gra, jak przeciwnik pozwala”, „ To skoro było tak 
dobrze, to dlaczego było tak źle?”, „ Według moich obliczeń jeżeli oni po przerwie nie strzelą drugiej bramki, to 
bardzo trudno im będzie strzelić trzecią”.
3 marca 1882 - we Lwowie urodził się Kazimierz Bartel - i polityk, premier Polski w latach 1926-30, 
profesor, a następnie rektor Politechniki Lwowskiej. Poseł na sejm II RP, pierwszy premier Polski po 
przewrocie majowym, pięciokrotny premier rządów RP, senator. Podpułkownik Wojska Polskiego. Szkołę

https://kresy24.pl/tag/potocki/
https://kresy24.pl/tag/stanislawow/
https://kresy24.pl/tag/huta-pieniacka/
https://kresy24.pl/tag/abraham/


podstawową kończył w Stryju. Dalej kształcił się we Lwowie. Studiował na Politechnice Lwowskiej. W 1919 r. 
brał udział w walkach polsko - ukraińskich o Lwów. W trakcie swej pracy na Politechnice Lwowskiej 
zdecydowanie sprzeciwił się planom wprowadzenia getta ławkowego dla studentów pochodzenia żydowskiego. 
Za co Bartel stał się obiektem ataków. Min. obrzucono go jajami a na terenie uczelni narodowcy wypuścili 
świnię z napisem „Bartel”. W lutym 1939 wygłosił w Senacie przemówienie, które odbiło się szerokim echem 
w całym kraju. W wystąpieniu tym ostro skrytykował sytuację na lwowskich uczelniach wyższych, 
wspominając o rozpowszechnionym tam antysemityzmie.. Po zajęciu Lwowa przez sowietów kontynuował 
wykłady na politechnice. Gen. Władysław Sikorski, przewidując wybuch wojny sowiecko-niemieckiej i 
przywrócenie polsko-sowieckich stosunków dyplomatycznych, zerwanych po agresji ZSRR na Polskę, 19 
czerwca 1941, na trzy dni przed datą inwazji III Rzeszy na ZSRR, zgłosił Radzie Ministrów kandydaturę Bartla 
na stanowisko „nieoficjalnego” ambasadora RP w Moskwie. Sikorskiemu jednak nie udało się jednak odnaleźć 
Bartla na terenie ZSRR. W 1940 r. władze sowieckie proponowały mu współpracę polityczną, jednak Bartel 
odrzucił tę propozycję. Podobną ofertę składali mu po zajęciu Lwowa Niemcy. Tę propozycję również 
odrzucił, choć przebywał już w tym czasie w niemieckim więzieniu, aresztowany 2 lipca, wraz z innymi 
polskimi profesorami uczelni lwowskich i mógł w ten sposób uratować swoje życie. Na osobisty rozkaz 
Himmlera został rozstrzelany 26 lipca 1941 r. we Lwowie.
3 marca 1934 - we Lwowie urodził się Jacek Kuroń - historyk, polityk, członek PZPR, później działacz 
opozycji demokratycznej, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, założyciel tzw. „czerwonego 
harcerstwa”. Poseł na sejm RP. Jeden z głównych przywódców „Solidarności”. Brał udział w obradach 
okrągłego stołu po stronie solidarnościowej. dwukrotny minister pracy i pomocy społecznej w rządzie 
Mazowieckiego i Suchocmiej. W 2002 był jednym z inicjatorów i uczestników modlitwy polskich polityków i 
dziennikarzy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, nad grobami polskich i ukraińskich żołnierzy 
poległych w walkach o Lwów w roku 1918. Jacek Kuroń o Cmentarzu Orląt powiedział: - „{...}we Lwowie 
stanął Cmentarz Orląt Lwowskich i po dzień dzisiejszy wygląda, że się o ten cmentarz kłócimy. A to nie prawda, 
my nie o cmentarz się kłócimy. My się kłócimy o coś całkiem innego. We Lwowie w związku z bratobójczą 
wojną polsko-ukraińską ustawiono monument triumfu oręża polskiego.{.} Cały ten krzyk, który się rozległ 
teraz w mediach, że nie rozumiemy, czemu radni miasta Lwowa wciąż coś mają do zarzucenia w sprawie 
Cmentarza Orląt, jest infantylny. Ani Ukraińcom, ani nam Polakom nie idzie o te napisy. Miejmy odwagę to 
powiedzieć. Przecież lwowskim radnym nie o to chodzi, że tam są niewłaściwe przymiotniki: o "niepodległą" 
Polskę, czy "bohatersko zginęli", i my wiemy, że przyczyny są inne. Jasne jest, że w bratobójczej wojnie po obu 
stronach polegli ludzie w bohaterskiej walce i po obu stronach walczono o niepodległość. Chodzi o to, że 
zmuszamy Ukraińców do zaakceptowania, aby ten panteon triumfu oręża polskiego stał w mieście, które oni 
uważają za serce Ukrainy, aby przypominał im o tamtej klęsce z 1918 r. W Polsce nie ma w żadnym miejscu i w 
żadnym mieście panteonu triumfu oręża niemieckiego, rosyjskiego czy żadnego innego. Polska by się na to nie 
zgodziła. {.}. Wielu za ten tekst go skrytykowało. W 1992 roku będąc we Lwowie przejazdem powiedział: - 
„Cieszę się, że mówię do was we Lwowie, który wreszcie jest ukraińskim miastem”. W listopadzie 2017 roku, 
grupa ukraińskich intelektualistów, wystąpiła z wnioskiem do mera Lwowa, o nadanie jednej z ulic w centrum 
miasta imienia Jacka Kuronia. Kawaler Orderu Orła Białego. Zmarł w 2004 r.
13 marca 1945 - w Pawłokomie w dzisiejszej gminie Dynów na Podkarpaciu oddział AK Józefa Bissa i 
polskiej samoobrony z okolicznych miejscowości zabił od 150 do 366 ukraińskich mieszkańców. Była to 
kulminacja wzajemnych akcji odwetowych polskiej i ukraińskiej partyzantki w tej miejscowości. 
Bezdyskusyjne rozstrzygnięcie liczby ofiar nie jest praktycznie możliwe, poniew. Publikacje UPA z jesieni 
1945 szacują liczbę zabitych Ukraińców na ok. 300 osób. Zdaniem żołnierzy uczestniczących w akcji w 
Pawłokomie ofiar było co najwyżej 120-150. Sam Józef Biss utrzymywał, że zginęło co najwyżej 80 osób. 
Ocalałe z Pawłokomy Ukrainki złożyły skargę u komendanta radzieckiego w Sanoku. NKWD aresztowało 282 
Polaków. Tylko 82 z nich zostało ostatecznie uwięzionych na cztery miesiące.
14 marca 1938 - w Przemyślanach urodził się Adam Daniel Rotfeld - polityk, dyplomata, minister spraw 
zagranicznych. Pochodził z rodziny żydowskiej. Rodzice zostali zamordowani w Przemyślanach w roku 1943. 
Od końca 1941 był ukrywany w klasztorze w Uniejowie przez greckokatolickich duchownych z zakonu 
studytów, którego zwierzchnikiem był Klemens Szeptycki, wnuk Aleksandra Fredry, brat Andrzeja 
Szeptyckiego, greckokalolickiego arcybiskupa, metropolity lwowskiego. Adam Rotfeld w roku 1946, po 
rozwiązaniu klasztoru i delegalizacji kościoła greckokatolickiego w ZSRR, władze radzieckie przeniosły dzieci 
do sierocińca w Złoczowie. W 1951 repatriowany do Polski, przebywał w Domu Dziecka w Krakowie. w 
latach 2001-2005 był wiceministerem spraw zagranicznych, a w 2005 ministrem.
15 marca 1940 - sowieckie Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o wymordowaniu 25 tysięcy 
polskich jeńców wojennych i więźniów. W dniu 2 marca 1940 r. szef NKWD Ławrientij Beria skierował do
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Stalina tajną notatkę, w której proponował rozstrzelanie 14,7 tys. polskich jeńców wojennych i 11 tys. polskich 
więźniów przetrzymywanych na Zachodniej Białorusi i Ukrainie bez wzywania tych osób i stawiania im 
zarzutów. Była ona podstawą do wymordowania obywateli polskich.
18 marca 1822 - urodził się Ignacy Łukasiewicz - wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego. 
To w jego lwowskiej aptece przy ul. Kopernika, Na przełomie roku 1852 i 1853 Łukasiewicz i Jan Zeh 
otrzymali naftę metodą frakcjonowanej destylacji. Łukasiewicz starał się potem znaleźć dla nafty zastosowanie 
praktyczne. Stosowane do tej pory lampy oliwne nie nadawały się do nafty i wymagały przekonstruowania. 
Pierwsza skonstruowana przez Łukasiewicza lampa rozświetliła wystawę apteki. 31 lipca 1853 roku jest 
symboliczną, oficjalną datą narodzin przemysłu naftowego w Polsce. 31 lipca 1853 r. jako pierwszy lampami 
naftowymi oświetlono lwowski szpital powszechny. A po raz pierwszy oświetlenie naftowe zastosowano w 
praktyce podczas pilnej nocnej operacji w szpitalu powszechnym na lwowskim Łyczakowie. Łukasiewicz jako 
pierwszy wykorzystał ropę naftową na skalę przemysłową. Zmarł w 1882 r.
18 marca 1890 - w Tarnopolu urodził się Eugeniusz Baziak - arcybiskup krakowski, w latach 1944-1962 - 
arcybiskup metropolita lwowski. W Tarnopolu zdał maturę. Święceń prezbiteratu udzielił mu w Przemyślanach 
biskup lwowski Władysław Bandurski. W roku 1921 obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. Jako wikariusz pracował w Żółkwi i Tarnopolu. W roku 1931 został proboszczem w 
kolegiacie stanisławowskiej. 5 listopada 1933 od papieża Piusa XI otrzymał święcenia biskupie.Swoją ostatnią 
mszę świętą pontyfikalną odprawił w archikatedrze lwowskiej w Niedzielę Wielkanocną w 1946 r. 26 kwietnia 
1946 r. opuścił na zawsze Lwów osiadając w Lubaczowie, leżącym w polskiej części archidiecezji lwowskiej. 
Konsekrował w roku 1958 biskupa pomocniczego Karola Wojtyłę. Zmarł na atak serca w roku 1962 i został 
pochowany w katedrze wawelskiej.
10 marca 1944 - w trakcie likwidacji przez polskie podziemie posterunku Ukraińskiej Policji Pomocniczej w 
Sahryniu zostało zamordowanych od 150 do 800 ukraińskich mieszkańców wsi.
10 marca 1946 - zakończył się zwołany przez władze stalinowskie tzw. „Pseudosobór Lwowski”. 
Zlikwidowano Unię Brzeską i przyłączono Ukraińską Cerkiew Grekokatolicką do Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej.
11 marca 1886 - w Brzeżanach urodził się Edward Rydz-Śmigły - polski dowódca wojskowy, polityk, 
Naczelny Wódz, Marszałek Polski. Był pierwszym komendantem Oddziału Związku Strzeleckiego w okręgu 
lwowskiego.
12 marca 1944 -w Palikrowach w dawnym Województwie Tarnopolskim, 4 Pułk Policji SS Galizien, 
miejscowe bojówki UPA i miejscowy ukraiński oddział samoobrony rozstrzelali 365 Polaków, mieszkańców 
wsi, wśród których było kilka rodzin, uciekinierów z Wołynia. Po otoczeniu i zajęciu wsi, na łące zebrano 
mieszkańców. Po oddzieleniu i wypuszczeniu Ukraińców, wszyscy Polacy zostali rozstrzelani z ciężkich 
karabinów maszynowych. Ocalało zaledwie kilka rannych osób. Po egzekucji polskie domy spalono wraz z 
dobytkiem, którego część została wywieziona przez napastników. Odnalezieni w kryjówkach Polacy zostali 
zamordowani. Ustalono 265 nazwisk ofiar.
12-16 marca 1944 - kureń (batalion) UPA dowodzony przez Maksa Skorupśkiego ps. „Maks” przy pomocy 4 
Pułku Policji SS Galizien we wsi Podkamień w województwie tarnopolskim, zamordowała od 400 do 600 
mieszkańców wsi. W miejscowym kościele i klasztorze dominikanów, schronili się uciekinierzy z polskich wsi 
na Wołyniu. Po otoczeniu klasztoru zażądano ich otwarcia, czego znajdujący się w środku. Po 
zagwarantowaniu, że wszyscy, którzy opuszczą klasztor zostaną wypuszczeni, Polacy zaczęli z niego 
wychodzić. Wtedy Ukraińcy otwarli do nich ogień. Ciała zabitych wrzucono do klasztornej studni. Mienie 
klasztorne, jedno z najbogatszych zbiorów dzieł sztuki na ówczesnych Kresach, było przez kilka dni 
sukcesywnie i pedantycznie łupione i w końcu całkowicie rozgrabione. Według kapłanów, którzy ocaleli z tej 
rzezi, skarby zrabowane przez Ukraińców sięgnęły kilku milionów dolarów. Dalsze mordy miały miejsce w 
mieście, gdzie mieszkańcy pochowali się w kryjówkach, z których ich wyciągano i mordowano. Obraz Matki 
Boskiej Podkamieńskiej z klasztoru, ocalono i znajduje się dzisiaj w Kościele na Placu Dominikańskim we 
Wrocławiu.
16 marca 1927 - we Lwowie urodził się Stanisław Dulz - polski reżyser filmów animowanych. Twórca 
„Bolka i Lolka” i „Porwania Baltazara Gąbki”. Zmarł w 2006 roku. Zrealizował też pełnometrażowe filmu - 
„Wielka podróż Bolka i Lolka” i „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”.
18 marca 1921 - Polska podpisała w Rydze traktat z Rosją i Ukrainą sowiecką kończący wojnę polsko - 
bolszewicką i wytyczający granicę wschodnią II RP
21 marca 1945 - 2 Samodzielny Batalion Operacyjny Wojsk Wewnętrznych zamordował w akcji 
pacyfikacyjnej w Starym Lublińcu i Nowym Lublińcu 59 ukraińskich mieszkańców obu wsi, którzy odmówili
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opuszczenia terytorium Polski i wyjazdu do ZSRR. Akcja była odpowiedzią na mordy dokonywane przez 
ukraińskich nacjonalistów w okolicznych wsiach na Polakach. Min. za zabicie w zasadzce 3 milicjantów.
25 marca 1957 - władze PRL zawarły z ZSRR umowę o drugiej fali wysiedleń Polaków z Kresów 
Wschodnich. Po śmierci Stalina sowieckie łagry stopniowo opuszczali przebywający tam Polacy. W wyniku 
porozumienia z ZSRR z roku 1957 w latach 1957-59 do Polski przyjechało kolejnych ok. 215 tys. 
osób. Łącznie w latach 1955-59 do Polski przesiedlono 245.500 osób, z tego z sowieckiej Ukrainy - 76 tys. 
Pozostali byli głównie dawnymi więźniami łagrów. Osoby te osiedlano głównie na ziemiach zachodnich .
26 marca 1943 - w nocy z 26 na 27 marca banda UPA dokonała masakry 180 Polaków we wsi Lipniki na 
Wołyniu. Z masakry ocalał Mirosław Hermaszewski - późniejszy pierwszy polski kosmonauta. Lipniki zostały 
otoczone. Do uciekających strzelano, wiele osób zginęło w pożarach, złapane dzieci wrzucano do płonących 
domów. Inni zostali zabici widłami i siekierami. Podczas ucieczki z Lipnik 1,5-roczny Mirosław Hermaszewski 
był niesiony przez matkę. Jeden z banderowców strzelił jej w głowę i pozostawił zakrwawioną kobietę, myśląc, 
że nie żyje. Gdy ta odzyskała przytomność, uciekła do sąsiedniej wsi. Zgubiła jednak dziecko. Odnalazł je i 
uratował ojciec, który niedługo potem sam został zastrzelony.
28 marca 1842 - we Lwowie otwarto Teatr Skarbkowski ufundowany przez hrabiego Stanisława Skarbka. na 
owe czasy największy teatr w Europie. Jego widownia mieściła 1460 osób. Ze względu na przepływającą pod 
nim rzekę Pełtew i podmokły teren budynek spoczywa na 16 tysiącach bali dębowych przywiezionych z 
majątków hrabiego. Darczyńca oddał budynek miastu Lwów w bezpłatne użytkowanie na 50 lat.
28 marca 1892 - w Nisku nad Sanem urodził się Stanisław Dąbek, pułkownik, dowódca Lądowej Obrony 
Wybrzeża. Maturę zdał w Sokalu, jako nauczyciel pracował w Bóbrce. Studiował na Uniwersytecie 
Lwowskim. Brał udział w wojnie polsko - ukraińskiej i polsko - bolszewickiej. Dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych. W 1937 roku został dowódcą 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Złoczowie. 
Pod koniec lipca 1939 został wyznaczony dowódcą na p.o. dowódcę Lądowej Obrony Wybrzeża. 
19 września 1939 roku, wobec świadomości klęski wojsk polskich na Wybrzeżu, odebrał sobie życie strzelając 
w głowę.
29 marca 1943 - oddział UPA dokonał zbrodni, mordując ok. 150 Polaków we wsi Pendyki w powiecie 
kostopolskim na Wołyniu. Polacy zostali całkowicie zaskoczeni przez oddział UPA, który napadł na wieś we 
wczesnych godzinach rannych. Napastnicy ostrzelali wieś z pocisków zapalających, część ofiar zabili, 
wrzucając je do podpalonych wcześniej budynków. Polacy , którzy przeżyli napad udali się do Cumania, gdzie 
skontaktowali się z oddziałem Wehrmachtu, od którego otrzymali broń i eskortę na powrót do Pendyk i 
dokonanie pogrzebu zabitych we wspólnych grobach.
30 marca 1853 - w oknie wystawowym lwowskiej apteki „Pod Złotą Gwiazdą” przy ul. Kopernika zapłonęła 
pierwsza lampa naftowa skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza.
30 marca 1853 - w Podhajcach nad Styrem koło Łucka na Wołyniu urodziła się Gabriela Zapolska. Aktorka, 
pisarka i publicystka. Autorka min. dramatu „Moralność Pani Dulskiej. Zmarła 17 grudnia 1921 roku we 
Lwowie. Pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
30 marca 1853 - urodził się Stefan Banach, genialny polski matematyk. Jeden z największych polskich 
uczonych. Przedstawiciel sławnej lwowskiej szkoły matematycznej. W 1916 dr Hugo Steinhaus zainteresował 
się przypadkowo spotkanym Stefanem Banachem, przechodząc Plantami w Krakowie, usłyszał dwóch młodych 
ludzi rozmawiających o poważnej matematyce; rozmawiali o całce Lebesgue 'a. W 1920 dzięki 
wstawiennictwu Steinhausa otrzymał asystenturę w Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Lwowskiej . W 1920 nie mając dyplomu ukończenia studiów, doktoryzował się na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie. W 1922 habilitował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza i 22 lipca tego roku 
otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego, a w 1927 na profesora zwyczajnego tego uniwersytetu. Był 
autorem ponad 60 prac naukowych i twórcą wielu twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów 
matematyki. Zmarł 31 sierpnia 1945, został pochowany w grobowcu Riedlów na Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie
31 marca 1892 - w Szczercu pod Lwowem urodził się Stanisław Maczek, słynny generał, dowódca 10 
Brygady Kawalerii Pancernej, uczestnik obu wojen światowych, wojny z bolszewikami i Ukraińcami. Jeden z 
najwybitniejszych dowódców w całej historii Wojska Polskiego. W 1910 roku ukończył gimnazjum w 
Drohobyczu. Po ukończeniu gimnazjum przeniósł się z rodziną do Lwowa. W latach 1910-1914 studiował 
filozofię na Wydziale Humanistycznym. Służbę wojskową rozpoczął w armii austriackiej. Walczył w obronie 
Lwowa. Po zakończeniu działań wojennych pozostał w zawodowej służbie wojskowej. Początkowo służył w 26 
Pułku Piechoty we Lwowie. W 1939 r. Maczek wraz ze swą jednostką brał udział w walkach odwrotowych i 
działaniach opóźniających na rzecz Armii Kraków i Karpaty. Od piętnastego września walczył po raz kolejny w 
obronie Lwowa, jednak już 18 września, po najeździe sowieckim na Polskę w wykonaniu rozkazu Naczelnego
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Wodza zmuszony był wraz z całą jednostką przerwać walkę z Niemcami i wobec nadciągających jednostek 
szybkich Armii Czerwonej przekroczyć na Przełęczy Tatarowskiej koło Jaremcza granicę polsko-węgierską. 
15 listopada 1939, w uznaniu zasług, otrzymał awans do stopnia generała brygady. Za udział w wojnie 
obronnej 1939 otrzymał Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari. W październiku 1940, Maczek otrzymał Krzyż 
Kawalerski Orderu Virtuti Militari za męstwo w walkach we Francji. Został dowódcą słynnej „Dywizji grn. 
Maczka. 1 sierpnia 1944 dowodzona przez niego dywizja wylądowała w Normandii, w pobliżu Caen. Gen. 
Maczek dowodził swą dywizją w zwycięskiej bitwie pod Falaise, Po ciężkich walkach Maczkowi udało się 
wyzwolić Bredę bez strat wśród ludności cywilnej. 26 marca 1945, pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu został 
odznaczony Komandorią Krzyża Legii Honorowej. W dniu 19 maja 1945 roku w miasteczku niemieckim 
Haren, wcześniej zdobytym przez 1 Dywizję Pancerną, położonym w Dolnej Saksonii, gen. Stanisław Maczek i 
jego żołnierze stworzyli tymczasowe lokum dla Polaków, jeńców byłych niemieckich obozów, żołnierzy którzy 
nie mieli dachu nad głową. W miasteczku mieszkało ok. 5000 Polaków. Miasteczko początkowo nosiło nazwę 
Lwów, nazwę Maczków nadał miasteczku gen. Tadeusz Bór-Komorowski. Stanisław Maczek pozostał na 
emigracji w Edynburgu w Wielkiej Brytanii. 26 września 1946 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, na 
podstawie ustawy z 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, pozbawił Maczka obywatelstwa polskiego i 
stopnia generała w związku z „przyjęciem bez zgody właściwych władz polskich, urzędu publicznego w 
państwie obcym. W dniu 15 marca 1989 r. rząd PRL premiera Mieczysława Rakowskiego uchylił uchwałę 
pozbawiającą Maczka obywatelstwa. 26 lutego 1989 r. dostarczono generałowi prywatny list od premiera 
Rakowskiego z przeprosinami za odebranie obywatelstwa. Pozbawiony świadczeń przysługujących żołnierzom 
alianckim, rozpoczął pracę jako sprzedawca, a następnie barman w restauracji hoteli prowadzonych wówczas 
przez polskich emigrantów w Edynburgu. Na wniosek ponad 40 000 mieszkańców Bredy generałowi 
przyznano honorowe obywatelstwo Holandii. Od rządu holenderskiego miał też otrzymać wysoką emeryturę. 
11 listopada 1990 r. został awansowany przez prezydenta RP na uchodźstwie do stopnia generała broni. Zmarł 
w wieku 102 lat w Edynburgu. Został pochowany na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie.
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Huculskie kartki wielkanocne. Do góry po prawej pisanka huculska w Truskawcu. Na dole, po lewej kaplica w 
kształcie pisanki w Mikołajowie nad Dniestrem.

Pocztówki, kolekcja A. Oleksak, Foto Jarosłw Lesliv
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Flaga UPA oficjalnie na lwowskich budynkach. 
„Miasto Lwów nie dla polskich panów”.

Kolejna odsłona kształtowania polityki historycznej obu stron. Tym razem we Lwowie. Ta 
decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej, nie spodoba się Polakom i dodatkowo zaogni retorykę rozmów o 
naszej trudnej historii. Zaostrzający się dialog wydaje się nie mieć końca. Dobrze, że są jeszcze ludzie, 
którzy zdają się zachowywać zdrowy rozsądek i nie patrząc na to co się dzieje, starają się łagodzić nasze 
wzajemn relacje bez względu na niepotrzebne, nieprzyjazne gesty ze strony naszego sąsiada.

Lwowska Rada Obwodowa przyjęła uchwałę zezwalającą na wywieszanie 
flagi OUN-UPA na budynkach administracji samorządowej. Czerwono-czarna flaga,
będąca barwami Ukraińskiej Powstańczej Armii, nazywana jest obecnie - „flagą 
walki narodowo-wyzwoleńczej narodu ukraińskiego”. Uchwała określa, że na całym 
terytorium województwa lwowskiego, na budynkach administracji Lwowskiej Rady 
Obwodowej oraz innych budynkach organów samorządowych, flaga będzie 

„związane z ważnymi wydarzeniami walki narodowo-wyzwoleńczej
i uczczenia pamięci bohaterów”. Jak stwierdzono, na znak oddania hołdu i pamięci „bohaterom walk 
narodowo-wyzwoleńczych”, flaga ma być wywieszana w formie żałobnej.

Takimi dniami będą min: 1 stycznia - rocznica urodzin lidera OUN, Stepana Bandery, 3 lutego
- rocznica powstania OUN, 20 lutego - Dzień Niebiańskich Sotni, 5 marca - rocznica śmierci 
głównodowodzącego UPA Romana Szuchewycza, 14 czerwca - rocznica urodzin Jewchena Konowalca
- lidera OUN czy też 14 października - rocznica powstania UPA.

Za przykładem Lwowa poszły kolejne miasta. Taką samą decyzję podjęto w Tarnopolu, Nadwórnej, 
Kijowie, Żytomierzu, Boryspolu k. Kijowa, Kowlu, Kamieniu Koszyrskim, Rożyszczu, Ratnie, Turzysku, 
Horohowie, i Czerniowcach. Już w 2014 roku, taką uchwałę podjęli radni Łucka. Można spodziewać się, że 
niedługim czasie podobne decyzje podejmą inne miasta.

Już teraz Polacy na terenach Zachodniej Ukrainy, w województwach wołyńskim, lwowskim, 
tarnopolskim i stanisławowskim stawiani są w bardzo trudnych sytuacjach, które są dla nich niezwykle 
kłopotliwe, a to ze względu na używanie w czasie oficjalnych uroczystości państwowych, szkolnych czy też 
kościelnych czerwono - czarnych flag, symbolizujących nacjonalistów ukraińskich. A zdarza się to bardzo 
często.

Jak ma się zachować Polak, będący w kościele katolickim na pogrzebie żołnierza poległego w walkach 
w Donbasie, widzi trumnę przykrytą flagą żółto - niebieską, co jest normalne, gdyż poległy służył w 
ukraińskiej armii oraz czerwono - czarną - banderowską, a pełniący asystę honorową, przy trumnie trzymają 
takie same flagi. Taki fakt miał miejsce w kościele pw. Chrystusa Króla w Iwano-Frankiwsku, dawnym 
Stanisławowie, w czasie pogrzebu, niedoszłego księdza, kiedyś alumna seminarium w Brzuchowicach koło 
Lwowa. Mającego przypuszczalnie polskie pochodzenie. Tu nasuwa się pytanie. Jak to się stało, że ta flaga 
została oficjalnie użyta w czasie mszy świętej odprawianej przez polskich księży, w kościele rzymsko 

-katolickim, we mszy w której brało udział wielu 
Polaków i wiernych mających polskie pochodzenie. Czy 
w kościele, który w czasie II wojny światowej stracił 
ponad 100 księży, bestialsko zamordowanych przez 
banderowców, jest dla niej miejsce? I najważniejsze 
pytanie, jak to się dzieje? Czy księża koncelebrujący 
mszę wyrazili na to zgodę, czy życzyła sobie tego 
rodzina poległego, czy może wreszcie w Stanisławowie, 
nawet dla Polaków, jest to już rzecz normalna? Nie 
wiadomo co gorsze. Ale jak my zachowalibyśmy się 
w takiej sytuacji? Najłatwiej jest kogoś oceniać.

Msza św. w stanisławowskim kościele.

Kolejnym przykładem jest zdarzenie, które miało miejsce w Mikuliczynie, wsi letniskowej koło 
Jaremcza. Na ferie zimowe przyjechał Polak, który wynajął kwaterę w miejscowym pensjonacie. Po 
zorientowaniu się, że na balkonie pokoju w którym zamieszkał powieszono flagę państwową 
- żółto-niebieską i banderowską - czerwono-czarną, nie zastanawiając zdjął tę ostatnią, spotykając się z ostrą



reakcją właściciela pensjonatu, który zażądał, by gość z Polski powiesił flagę na swoje miejsce. Zagroził mu, że 
wezwie „chłopaków ATO”(weteranów z Donbasu), którzy zrobią z nim porządek. Wszystkiemu towarzyszyły 
krzyki właściciela: „Dawaj, dawaj, bo cię zaraz rozpie....”, i dalej - „Podnieś ją do góry, tak jak było, żeby 
wisiała tak jak żółto - niebieska”. Dobrze! Dawaj -
dawaj! A to zaraz ATO-wcy przyjadą, chłopcy, to ty tam 
i zostaniesz”. Całe zdarzenie zakończył ironicznie i z 
satysfakcją słowami - „Ot Polacy podnieśli
nam czerwono - czarną flagę”. Nagranie z tego 
incydentu opublikowano na Facebooku Bogdana 
Bratkowa, czyżby on był właścicielem pensjonatu?
I znowu można zapytać - czy reakcja gościa z Polski 
była właściwa a kroki podjęte przez gospodarza wobec 
swojego gościa też były odpowiednie? Czy nie lepiej 
było zmienić hotelik, a może najpierw zwrócić uwagę 
właścicielowi, a może nie zwracać na to w ogóle uwagi?
I znowuż trudno kogoś oceniać. A swoją drogą, ciekawe 
jak swoje usługi reklamuje właściciel pensjonatu w
Mikuliczynie ? Flagi w Mikuliczynie

Kolejna kwestią sporną, która dzieli Polskę i Ukrainę jest „uchwałę Polskiego Parlamentu” w sprawie 
nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która uznaje przez dopisanie do art. 1. zbrodni 
dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów i formacje ukraińskie kolaborujące z III Rzeszą na obywatelach 
polskich, a także definicję tych zbrodni. Zrównując tym samym zbrodnie nazizmu, stalinizmu i banderyzmu. 
Przed podpisaniem uchwały przez prezydenta, pod konsulatami RP na Ukrainie doszło do protestów 
organizowanych przez partie "Swoboda" i Prawy Sektor w czasie których uczestnicy trzymali banery z 
Hasłami: - „Polsko, pokajaj się za okupację Ukrainy”, „Nie ważcie się zaczepiać naszych bohaterów”, 
„Bandera, Szuchewycz - bohaterowie ludu, walczyli o naszą wolność”, „Jesteśmy banderowcami i jesteśmy z 
tego dumni”, „Z takimi +przyjaciółmi+ wrogów już nie trzeba”, „Nie powtarzajcie putinowskiej propagandy” 
oraz „Polska zadała cios w plecy Ukrainy, aby przypodobać się Kremlowi”. Prezydent uchwałę podpisał, 
kierując ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz kolejnego ruchu można spodziewać się ze 
strony Ukrainy.

Pikiety Ukraińców przed polskimi placówkami dyplomatycznymi na Ukrainie

Już po podpisaniu ustawy przez prezydenta RP, do tego faktu odniósł się minister spraw zagranicznych 
Ukrainy Pawło Klimkin - „Zawsze będę mówić prawdę. Szanować tych, którzy na to zasługują. Potępiać tych, 
którzy się zhańbili. Nieważne, czy swoich, czy obcych. Nieważne, czy w Warszawie, w Kijowie czy w innym 
miejscu. Prawda historyczna nie ma narodowych granic i daje się ustanowić ustawami. Ona albo jest, albo 
trzeba jej szukać. I w tym, i w drugim wypadku akty ustawodawcze nie pomogą”, a dyrektor ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wjatrowycz dodał - „W rzeczywistości, ta ustawa kładzie kres 
możliwości dyskusji, przynajmniej w Polsce, uniemożliwia prowadzenie normalnej debaty między historykami 
nad przyczynami, skutkami i zasięgiem konfliktu. Dyskusję o przeszłości należy pozostawić historykom, a nie 
politykom, ponieważ wyważona dyskusja może być jednym z fundamentów dla wzajemnego zrozumienia”.



Natomiast Rada Najwyższa Ukrainy 6 lutego uchwaliła rezolucję, w której stwierdziła, że przyjęte zmiany
legislacyjne w Polsce „są sprzeczne z treścią i duchem strategicznego partnerstwa” polsko - ukraińskiego”.

Następnym kijem wbitym w mrowisko, jest na pewno wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, 
który podczas spotkania z mieszkańcami Chełma stwierdził, że niektórzy żydowscy historycy przyrównują 
powstanie Chmielnickiego do Holokaustu. Ukraińskie media skomentowały tę wypowiedź sowami, że tymi 
słowami polski premier zrównał ukraińskiego bohatera narodowego z Hitlerem i Himlerem. Partia Swoboda 
domagał się nawet interwencji na szczeblu na szczeblu władz państwowych. Na efekty nie trzeba było długo 
czekać.

14 lutego, na tablicy ogłoszeniowej budynku polskiego konsulaty w Kijowie, powieszono plakat, na 
którym napisano, że Polska przyniosła Ukrainie „okupację”, „polonizację”, „pacyfikację”, „operację Wisła”, 
„represje” i „obozy koncentracyjne”. A w Charkowie, tego samego dnia, pomnik poświęcony UPA, 
zamalowano białą i czerwoną farbą i skuto napis na granitowej płycie. Natomiast lwowska Rada Miejska, 
przegłosowała uchwałę, która zabrania pod karą grzywny obsługiwania klientów w sklepach, kawiarniach 
i restauracjach w językach obcych, z polskim włącznie. Ciekawe, kto będzie określał granice pomiędzy 
słowami ukraińskimi, polskimi i lwowskim bałakiem. Kto zdecyduje w jakim języku toczy się rozmowa i jak to 
stwierdzi? Podsłuchując czy donosząc odpowiednim władzom? Czasy, gdy sprzedawca widząc Polaka, 
automatycznie zaczyna rozmawiać po polsku, bo przecież prawie każdy we Lwowie mówi, a na pewno rozumie 
język polski to już niestety przeszłość. Za łamanie tego przepisu będzie kara grzywny w wysokości 10 pensji 
minimalnych, a w przypadku recydywy aż 27. To samo ma dotyczyć szyldów, plakatów, afiszy, bilbordów 
i cenników, które muszą być w języku ukraińskim. Jeżeli natomiast reklama będzie wykonana 
w języku obcym, to obok należy umieścić tłumaczenie w języku państwowym, które pod względem wielkości 
i treści nie może być mniejsze niż oryginał. A przejście na język obcy będzie możliwe tylko na żądanie klienta 
w przypadku, gdy dostawca usług nim włada. Na szczęście we Lwowie, prawie każdy mówi po polsku. 
No chyba że nie chce. Dziwne to wszystko.

Plakat z Kijowa i pomnik w Charkowie.

Do granic groteski i absurdu posunął się natomiast szef 
ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodomyr 
Wjatrowycz, na którego profilu pojawiła się grafika 
przedstawiającego jego samego w roli Piłsudskiego w aureoli, z 
klęczącymi przed nim najważniejszymi polskimi politykami.

Po tych wydarzeniach prezydent Andrzej Duda zaskarżając do 
Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o IPN skrytykował 
zapisy w ustawie, które umożliwiają penalizację kłamstwa 
wołyńskiego i propagowanie banderyzmu w Polsce. Te same , które 
w wcześniej krytykowała strona ukraińska, w końcu zaskarżył je do 
Trybunału Konstytucyjnego. To umożliwiło wznowienie rozmów 
komisji państwowych na szczeblu wicepremierów Polski i Ukrainy. 
Czyżby to był warunek strony ukraińskiej, aby powrócić od 
przerwanych wcześnie rozmów?



Jak się okazało, spotkanie na szczeblu wicepremierów znowu nie przyniosło przełomu. Na kwestie sporne 
zwrócił uwagę po spotkaniu ambasador Ukrainy w Polsce Andrej Deszczyca; - „My nie do końca zdajemy
sobie sprawę, o co chodzi w tej ustawie. I do końca nie możemy zrozumieć, dlaczego tam jest wymieniany np. 
okres od 1925 do 1950 roku”. Dodatkowo prezydent Petro Porooszenko zwrócił uwagę na szkodliwa jego 
zdaniem wypowiedź polskiego premiera, który 11 lutego stwierdził, że: - „Podczas powstania Chmielnickiego
zginęło ok. 100 tys. Żydów, a samo powstanie było pierwszym akordem do upadku ówczesnej Polski”.

Nawet w cerkwi we wsi Weryń koło Mikołajowa w województwie lwowskim, na nowych freskach 
umieszczono obok siebie Jana Pawła II, członków Niebiańskiej Sotni, czyli poległych na majdanie w 2014 
roku, byłego prezydenta Wiktora Juszczenkę, miejscowych sotników UPA oraz uważanych w Polsce za 
zbrodniarzy, członków OUN - Biłasa i Danyłyszyna, którzy w roku 1931 zamordowali w Truskawcu polskiego 
posła na Sejm Tadeusza Hołówkę.

Freski z Werynia
I w końcu stało się. 20 lutego Po raz pierwszy, 

zgodnie z uchwałą Lwowskiej Rady Obwodowej, na 
lwowskim ratuszu, obok państwowej flagi niebiesko- 
żółtej, wywieszono czarno-czerwoną flagę UPA. Stało 
się to w dniu pamięci bohaterów Niebiańskiej Sotni.

Swoje zdanie na temat rozmów wicepremierów 
wypowiedział też szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin: - 
„To, co się obecnie dzieje w Polsce, jest dążeniem do 
stworzenia, poprzez przyjęcie tak zwanych ustaw o 
pamięci, osobliwej percepcji swojej przeszłości, 
pokazania siebie bielszymi i bardziej puszystymi od

innych. Tak nie jest. Tej przeszłości nie można opisać od nowa poprzez przyjmowanie ustaw. Tę przeszłość 
można zrozumieć i pojąć tylko drogą historycznego dialogu”. Zwrócił się także do polskich polityków, by 
pokłonili się przed ofiarami narodowości ukraińskiej, zrównując najwyraźniej ludobójstwo wołyńsko- 
małopolskie z polskimi akcjami odwetowymi, co jest następnym punktem niezgody. Wyraził to słowami: -
„Jestem gotów uznać winę poszczególnych przedstawicieli, czy oddziałów za to, że zabijały] Polaków na
Wołyniu, a wy jesteście golowi zrobić to samo? Jestem gotów 
zgiąć kolano przed ofiarami narodowości polskiej, a wy jesteście 
gotowi? Właśnie teraz, 3. marca, będzie tragiczna rocznica we 
wsi Pawłokoma, gdzie rozstrzelano setki Ukraińców, włącznie z 
dziećmi, włącznie ze starcami”.

Kolejna odsłona tej przepychanki historycznej miała 
miejsce w Jaworowie, tuż za polską granicą. W miejscu, w 
którym ma powstać pomnik Jana III Sobieskiego, pojawiły się 
symbole banderowskie, w tym duży baner w barwach OUN-UPA 
z podobizną Stepana Bandery i napisem „Na Ukrainie będziemy 
czcili własnych bohaterów”. Rozbito też tablicę z wizerunkiem 
króla Jana III Sobieskiego z napisem - „Tu będzie zbudowany 
pomnik króla Jana III Sobieskiego, starosty m. Jaworów, 
dowódcy polsko-ukraińskich sił zbrojnych, którzy pokonali
Turków pod Wiedniem". Tablica w Jaworowie przed zniszczeniem



W tych skomplikowanej sytuacji pomiędzy skłóconymi sąsiadami, odbyły się obchody 74 rocznicy 
zbrodni w Hucie Pieniackiej, gdzie 28 lutego, 4. Pułk Policyjny SS dokonał masakry blisko 900 osób Wzięli 
w niej udział duchowni metropolii lwowskiej obrządku rzymsko-katolickiego, przedstawiciele polskich władz 
oraz polscy i ukraińscy mieszkańcy okolicznych wsi. Reprezentujący prezydenta RP, minister Adam 
Kwiatkowski odczytał list, w którym powiedziano: - „My, Polacy, chcemy dobrych relacji z Ukraińcami. 
Uważamy, że nasze narody potrzebują siebie nawzajem, aby oba nasze państwa były silne i bezpieczne. 
I dlatego potrzebujemy też pamięci i prawdy o tym, co zdarzyło się tutaj 28 lutego 1944 roku - aby nic 
podobnego nigdy więcej się nie powtórzyło i aby nasze relacje opierały się na mocnych podstawach 
i wzajemnym zaufaniu”. Tuż obok, w tym samym czasie, pod krzyżem upamiętniającym Ukraińców, którzy 
mieli polec z rąk polskiego podziemia, przedstawiciele lokalnej ukraińskiej społeczności, pod czerwono 
- czarnymi sztandarami czcili pamięć ofiar „reżimów okupacyjnych - nazistowskiego, sowieckiego 
i polskiego”. W jej trakcie jeden z przemawiających powiedział: - „ Przychodzimy co roku na to święte 

miejsce, aby upamiętnić tych którzy zginęli w tych straszliwych dla naszego regionu czasach. Z rąk najeźdźców 
śmierć ponieśli przede wszystkim nasze najlepsze, najlepiej wyedukowane i najbardziej znane osoby. Cała 
nasza społeczność ma nadzieję, że przedstawiciele Polski, którzy przyjeżdżają tu co roku dołączą do nas, jednak 
co roku omijają oni ten krzyż”.

Nie poprawią też tej złej sytuacji wypowiedzi byłych prezydentów - Leonida Krawczuka i Wiktora 
Juszczenki. Ten pierwszy, do obecnych wydarzeń ustosunkował się słowami\: - „Ukraina i Polska są 
suwerennymi krajami i nie może być tak, że jedna strona jest nauczycielem i traktuje drugą stronę jako ucznia. 
Mówią, co Ukraina ma robić. Kogo uważać, a kogo nie uważać za bohaterów. Urodziłem się na Ukrainie, ale 
wtedy to było terytorium Polski. Mojego ojca i matkę, którzy pracowali dla polskich osadników, traktowano jak 
chamów i bydło”. Natomiast lider pomarańczowej rewolucji Wiktor Juszczenko, który nadał tytuły Bohatera 
Ukrainy Banderze i Szuchewiczowi. stwierdził: - „My mamy swoją historię, a Polacy swoją”.

Nie rokuje też najlepiej wypowiedź ministra spraw zagranicznych Ukrainy Pawlo,Klimkin, który 
odnosząc się do poprawek do polskiej ustawy o IPN powiedział: - „Jeśli niektórzy polscy politycy nadal będą 
nalegali na zakazanie na Ukrainie Stepana Bandery i UPA, to - na zasadzie „zacznij od siebie” - powinni 
przede wszystkim zakazać u siebie Józefa Piłsudskiego z jego brutalną akcją pacyfikacji Ukraińców w Galicji 
oraz Armii Krajowej, której oddziały dokonywały krwawych akcji przeciwko ukraińskim wsiom. A kolejne jego 
słowa, szukają oparcia w nauce Jana Pawła II: - „Przypominam wam także o woli pozostawionej nam przez 
wielkiego Polaka, w którego żyłach płynęła i ukraińska krew, św. Jana Pawła II: „Wybaczmy i prosimy o 
przebaczenie! My po prostu nie mamy prawa negować woli Jana Pawła II i bezmyślnie tracić wszystko, co 
osiągnęli niesamowitymi wysiłkami nasi politycy i dyplomaci, nasze elity intelektualne, miliony zwykłych 
Ukraińców i Polaków. Brzmią one bardzo dobrze w kontekście tego co się dzieje, ale nigdy z ust papieża nie 
padły. A już na pewno nie w takim kontekście.

3 marca minęła kolejna rocznica zbrodni jakiej dopuściły się w ramach akcji odwetowych oddziały 
polskiej samoobrony i AK dowodzone przez por. Józefa Bissa. Tego dnia we wsi Pawłokoma zamordowano od 
150 do 366 osób narodowości ukraińskiej. W tym roku w obchodach wziął udział szef ukraińskiego MSZ 
Pawło Klimkin, który w wswoim przemówieniu powiedział: - „ Pamiętamy i idziemy naprzód! Jesteśmy 
zjednoczeni i rezolutni jak nigdy! Będziemy pamiętać i upamiętniać każdego Ukraińca, który tu zginął. Jesteśmy 
razem. Nie zdradziliśmy was” , a swoje przemówienie zakończył pozdrowieniem „Sława Ukrainie!”, na co 
zebrani Ukraińcy odpowiedzieli „Herojam Sława!”. Prof. Zapałowski, historyk i poseł do Parlamentu 
Europejskiego, odnosząc się do przebiegu wydarzeń w Pawłokomie zwrócił uwagę, że była to akcja odwetowa 
za uprowadzenie i zamordowanie przez członków UPA z tej wsi kilkunastu żołnierzy AK,: - „Nie mówi się 
także o tym, co było powodem akcji odwetowej. To nie była tego typu akcja, co w Hucie Pieniackiej, że ktoś 
przyszedł i wymordował 1000 osób. To była akcja odwetowa na określone rodziny. Odbywała się ona w ten 
sposób, że była komisja, która przyprowadzała ludzi i Polacy z tej wsi wskazywali, czy ktoś był związany 
z ukraińskim ruchem nacjonalistycznym czy nie był. Kto był, tego rozstrzeliwano, a nie brutalnie mordowano”.

Atmosfera sporu polityczno - historycznego, który trwa już wiele miesięcy, tym razem swój ciąg dalszy 
miała we Lwowie. Wykorzystując okazję rocznicy śmierci dowódcy UPA Romana Szuchewycza, który został 
zastrzelony przez NKWD 5 marca 1950 roku, organizacje nacj onalistyczne - Swoboda, Prawy Sektor i Korpus 
Narodowy, zorganizowały marsz, którego celami było pokazanie że to miasto banderowskie oraz jest to protest 
przeciw polskiej ustawie o IPN. Marsz rozpoczął się pod ratuszem. Zebrało się około tysiąca osób, w tym sporo 
młodzieży szkolnej. Następnie w asyście policji manifestanci przeszli obok katedry łacińskiej na Prospekt 
Swobody, a następnie od Opery Lwowskiej, przemaszerowali ulicą Gródecką pod pomnik Stepana Bandery. 
Manifestujący wznosili antypolskie hasła: „Miasto Lwów nie dla polskich panów”, „Obcy pamiętaj, że



gospodarzem jest tu Ukrainiec”, „Nasza ziemia - nasi bohaterowie” . Niesiono też czerwono-czarne flagi oraz 
palące się pochodnie.

Marsz ulicami Lwow. W środku baner z wizerunkiem Romana Szuchewycza i napisem
- „MIASTO LWÓW nie dla POLSKICHPANÓW”. Foto: Dziennik Kłodzki.pl

Spirala wzajemnych wypowiedzi polskich i ukraińskich polityków, zdaje się nie mieć końca. Tym 
razem głos zabrał wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, który odniósł się do artykułu szefa 
MSZ Ukrainy Pawła Klimkina, zrównującego Banderę z Piłsudskim i UPA z AK, zarzucając mu „analfabetyzm 
historyczny”. Wyraził to słowami: - „Zrównywanie Bandery z Piłsudskim, zrównywanie UPA z AK, 
zrównywanie zbrodni wołyńskiej z walką Armii Krajowej na Wschodzie to jest ten rewizjonizm czy negacjonizm 
zbrodni wołyńskiej, który bardzo niepokoi”. A nawiązując do wydarzeń ostatnich dni stwierdził: - „W ostatnich 
dniach symbolicznie można to opisać. Odcięty gaz z Rosji - natychmiast dostawy zwiększone ze strony polskiej, 
a w zamian mamy demonstrację pod flagami Stepana Bandery we Lwowie pod hasłem: „Lwów nie dla polskich 
panów ”. No, to jest... Rzeczywistość wygląda tak, a słowa mogą sobie wyglądać dowolnie”.

Już następnego dnia odezwał się Jurij Michalczyszyn, jeden z liderów lwowskich struktur 
neobanderowskiej partii Swoboda, tłumacząc co było przyczyną organizacji marszu we Lwowie i wytykając 
władzom Lwowa niewłaściwe postępowanie, gdy strona polska realizuje swoje cele: - „Oni milczą kiedy 
podsuwają mitologię - Lwów to jest polskiej miasto. Oni milczą, gdy piszą, że nasi przodkowie do złodzieje, 
grabieżcy i bandyci, niewykształcone bydło, którym powinni zarządzać szlachetni arystokraci znad Wisły. 
Milczą, kiedy zabierają swoją Kartę Polaka w konsulacie”. Dalsze słowa kieruje już bezpośrednio w stronę 
Polaków: - „Wymyślili straszyć ludzi, którzy widzieli wojnę, że nas nie puszczą do sąsiedniego państwa do 
„Biedronki” kupić „parówki”. Myślicie, że jak macie tu hotele i burdele to to miasto jest wasze? A właśnie, że 
nie. Wy potencjalni Giwi i Motorola”. Już samo porównanie Polaków do separatystycznych watażków 
z Donbasu - Giwiego i Motoroli jest jedną z największych obelg jakie można dzisiaj usłyszeć na Ukrainie. 
I nie przystoi nawet takiemu komuś jak 35-letniemu Jurij Michalczyszyn, który w 2010 roku opublikował 
zbiór swoich tekstów publicystycznych pod tytułem „Watra. Wersja 1.0”, w którym obok swoich tekstów 
zawarł również artykuły prominentnych nazistów: Josepha Goebbelsa, Alfreda Rosenberga, Ernsta Roehma 
oraz program NSDAP. A fakt, że jest pracownikiem Politechniki Lwowskiej, jest tym bardziej smutne.

I nagle stało się coś, czego polska strona raczej się nie spodziewała. Bo znamiennym staje się fakt, że 
o wyciszenie nabrzmiałego sporu politycznego występuje strona ukraińska. Miałby ono polegać na 
prowadzeniu „uczciwego dialogu” na temat konfliktów ze wspólnej przeszłości oraz rezygnacja z wysuwania 
wzajemnych oskarżeń. Ukraińskie MSZ, zapewniło po raz kolejny, iż uważa Polskę za przyjaciela i swojego 
sprawdzonego sąsiada, że władze w Kijowe „przestrzegają standardów demokratycznych i wolności słowa oraz 
są przeciwne nawoływaniu do przemocy i podsycaniu konfliktów między narodami”. Podkreślono też, że:
- „Jednocześnie ukraińskie społeczeństwo jest niezwykle zaniepokojone kontrowersyjnymi zmianami 
w ustawodawstwie Polski oraz manipulacyjną retoryką niektórych polskich polityków i urzędników. Część 
naszego społeczeństwa emocjonalnie reaguje na nacjonalistyczne marsze w Polsce z otwarcie antyukraińskimi 
hasłami”. Wygląda to na „ucieczkę do przodu” po lwowskim marszu, szczególnie po lawinie faktów, które 
jawnie skierowane są w stronę Polski. A już kolejne zapewnienie, że: - „ Za najważniejsze w relacjach z Polską 
uważamy dialog i rozwiązanie sporów, a nie pogłębianie rozbieżności. Zobowiązanie wobec niewinnych ofiar 
bratobójczych konfliktów wzywa nas do krytycznego, uczciwego i konstruktywnego dialogu, a nie do praktyki 
stałych wzajemnych oskarżeń. Powinniśmy dążyć do zrozumienia siebie nawzajem, nawet jeśli w czymś się nie 
zgadzamy. Niedawna wspólna modlitwa w Pawłokomie powinna stać się dobrym przykładem dla takiej samej 
wspólnej modlitwy w Sahryniu, Hucie Pieniackiej, Pawliwce , dawnym Porycku i wielu innych miejscach 
pamięci. Gotowi jesteśmy do kontynuacji dzieła wspólnego pojednania, którego - jesteśmy przekonani
- oczekuje większość Ukraińców i Polaków! Gotowi jesteśmy iść naprzód i apelujemy do naszych polskich 
przyjaciół, by się do nas przyłączyli”, świadczą po raz kolejny, że nastąpi wytyczenie warunków brzegowych, 
które będą nieprzekraczalnym progiem porozumienie. I sprawa wróci do punktu wyjścia. Pojednanie i owszem,
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ale na naszych warunkach, spowoduje nowy dopływ paliwa dla koła zamachowego, które napędza konflikt od 
kilku lat. Niestety, nie rokuje to dobrze na wspólną przyszłość. I w Polsce i na Ukrainie zbliżają się wybory. 
I znowu polityka wygra z historią, która nigdy nie jest ani czarna ani biała.

Potwierdzają to kolejne przypadki, gdy sprawę komentują osoby których zadaniem jest szukanie 
wyjścia z tej zagmatwanej sytuacji. Należy do nich wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko, stojący na czele 
ukraińskiej komisji, która wraz z jej odpowiednikiem, polskim wicepremierem na rozwiązać nabrzmiewający 
problem. W swoim wywiadzie, odnosząc się do lwowskiego marszu powiedział: - „Czego spodziewał się polski 
rząd po trwającej w Polsce od dwóch lat antyukraińskiej histerii? Jak my Ukraińcy mamy na nią reagować? 
Jak mamy reagować kiedy w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej używany jest termin „Małopolska 
Wschodnia”? Niestety, ale używanie terminu Wschodnia Małopolska to jak twierdzenie, że „Krym był i będzie 
rosyjski. Mówimy naszym polskim kolegom, że Ukraińcy i Polacy są przyjaciółmi i braćmi, którzy wspierają się 
nawzajem przez ostatnie 26 lat. Mówimy, że na Ukrainie nie ma antypolskich nastrojów i ich nie tworzymy. Nie 
podejmujemy także kroków, które doprowadzają, między innymi, do oburzenia w ukraińskim społeczeństwie. 
Ukraińskie zabytki w Polsce nie mogą być jednak niszczone”. Jak to ma rokować na przyszłość? Niestety, tylko 
źle.

I jeszcze jeden ciekawy 
przypadek. W Olsztynie, 
w październiku 2016 roku,
zatrzymano mężczyznę, który
rozklejał „antybanderowskie” wlepki 
przedstawiające lidera OUN, Stepana 
Banderę z przekreśloną twarzą, 
i drugą z grafiką z płonącymi 
wiejskimi zabudowaniami i napisem 
- „UPA. Ukraińscy mordercy”.
Śledczy uznali, że mają one
„antyukraiński” charakter i postawili

mu zarzut nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Wlepki nakleił na samochodzie małżeństwa 
z Ukrainy, którzy przyjechali pracować w Polsce. Ukraińcy zawiadomili policję, a ta od razu zatrzymała 
sprawcę. W maju 2017 roku został oficjalnie oskarżony. Ciekawym jest to, że wlepki uznano za 
antyukraińskie, a zatrzymanemu nie postawiono zarzutu chuligaństwa, co było by w pełni zrozumiałe, 
a właśnie zarzut nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Czy za rozlepianie takich samych 
wlepek z podobizną Adolfa Hitlera można postawić zarzut obrazy państwa niemieckiego. Czy 
„antybanderowskie” znaczy tyle co „antyukraińskie”? Pierwsza rozprawa odbyła się 31 stycznia br., kolejną 
wyznaczono na 28 marca. Ciekawe jak w świetle nowej ustawy, czyn ten zostanie osądzony. Ciekawostką jest 
też, że sprawę prowadzi ten sam prokurator, który kilka lat wcześniej odmówił wszczęcia postępowania w 
sprawie znajdujących się w bibliotekach w szkołach z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach i 
Górowie Iławieckim, książek „Bandera i ja” oraz „Sotnik Burłaka” z serii „Heroj UPA”, a także propagowania 
w ukraińskich szkołach w Polsce banderowskich haseł typu - „Sława Ukrajini - Herojam Sława!”, a także 
czerwono-czarnych barw OUN-UPA.

Z kolei na Ukrainie trwa nie kończąca się fala zdarzeń, które są odpowiedzią na polską ustawę o IPN. 
Ukraina staje się coraz bardziej czarno-czerwona. Ale nie tylko to oddala stanowiska obu stron. W tych dniach 
powróciła sprawa lwów na Cmentarzu Orląt. Po ich powrocie na prawowite miejsce, decyzją rajców miasta 
zostały skryte w drewnianych skrzyniach. Polskie wycieczki od czasu gdy to się stało, przy okazji wizyt na 
cmentarzu systematycznie powiększają otwory w deskach i odsłaniają kolejne fragmenty kamiennych lwów. 
Robią to oczywiście samowolnie i nielegalnie. Zwróciło to uwagę Ukraińców. Na jednym z portali pojawił się 
komentarz działacza partii Swoboda - „Tak więc po cichu, deska za deską, Polacy zaczynają demontować
pudła. A potem Lilija Onyszczenko, szefowa Wydziału ds. Ochrony Środowiska Historycznego Rady Miejskiej 
Lwowa powie, że już się to wydarzyło i to powinno zostać zalegalizowane”. Natychmiast pojawił się komentarz 
szefa ukraińskiej Państwowej Komisji do spraw Upamiętnień Ofiar Wojen i Represji Światosław Szeremeta 
stwierdził: - „Lwy, które były symbolem polskiej okupacji, powinny opuścić cmentarz łyczakowski. Decyzje
Lwowskiej Rady Miejskiej jasno wskazują, że nie mogą tam stać. Jest to rażące naruszenie ukraińskiego prawa. 
Ci, którzy je tam ustawili, powinni je zabrać”. I wszystko to w przeddzień setnej rocznicy walk o Lwów, która 
przypada w listopadzie br. Ciekawe jak do tego czasu rozstrzygnie się sprawa z lwami z Cmentarza Orląt? Bo 
rozstrzygnąć się musi. Tylko, czy można dzisiaj mieć nadzieję, że kamienne lwy doczekają uroczystości 
rocznicowych na cmentarzu, czy znowu udadzą się na kolejną tułaczkę.



Lwy ukryte w drewnianych skrzyniach Kresy.pl / vgolos.com.ua

10 marca przypadła kolejna rocznica zbrodni, której w roku 1944 w Sahryniu na Lubelszczyźnie dokonały 
oddziały AK i BCH, wyprzedzając spodziewany atak UPA. W trakcie ataku na kilka wsi zginęło wg polskiej 
strony ok. 200, a ukraińskiej ok. 600 osób cywilnych narodowości ukraińskiej. Fakt ten po raz kolejny stał się 
okazją do wykorzystanie go przez Ukraińców do celów propagandowych. Szef ukraińskiego MSZ Pawło 
Klimkin przy okazji takich wydarzeń wypowiada się o kształtowaniu polityki historycznej państw. W tym 
konkretnym przypadku, w swoim artykule po raz kolejny posunął się do zrównoważenie AK z UPA oraz ich 
działalności w czasie II wojny światowej. Różnica zdań co do celów akcji oraz jej przyczyn została przez niego 
wykorzystania do postawienia swojej tezy że: - „Celem akcji pacyfikacyjnej było jedno - czystka etniczna 
i fizyczne zniszczenie ukraińskiej ludności”. Natomiast polskim władzom zarzucił manipulowanie historią: 

- „Te fakty nijak nie pasują jednak do nowej koncepcji historycznej polskich polityków rządzących, zgodnie z 
którą UPA ogłasza się organizacją zbrodniczą, a Armia Krajowa pozostaje czysta i niepokalana. Rzeczywistość 
zaprzecza takiemu podejściu. Niestety, zbrodniarze wojenni byli po obu stronach, a ofiarami masowych 
mordów byli zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. Nie ma niczego prostszego i bardziej logicznego, niż uznanie tych 
oczywistych faktów, pogodzenie się z tym, że wzajemne rzezie z lat 40-tych są prawdziwie ogromną tragedią, 
naszą wspólną tragedią. Nie mamy prawa zrzucać winy na siebie nawzajem, ogólnie obwiniać całej nacji 
i ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Musimy wspólnie potępić zbrodnie i konkretnych zbrodniarzy, którzy je 
popełnili, powinniśmy wspólnie upamiętniać i honorować naszych zabitych. Musimy też zrozumieć, że próby 
narzucania drugiemu swojej własnej wizji historii jako jedynej prawdziwej, dyktowanie, kogo można uważać za 
bohatera narodowego, a kogo nie, jest co najmniej kontrproduktywne”. I dodał jeszcze coś, co ujawnia 
prawdziwe cele jego wystąpienia: - „Odsłońmy wreszcie razem pomnik w Sahryniu i wspólnie powróćmy na 
drogę historycznego pojednania”. Czy to ma być warunek i cena a pozostawienie kamiennych lwów na 
lwowskim Campo Santo? I czy naprawdę, mimo rzeczywistych przykładów niechlubnych działań polskiej 
partyzantki można zrównywać AK i UPA?

W składzie delegacji ukraińskiej w Sahryniu, obecni byli min. członkowie ukraińskiego IPN oraz 
Bractwa Weteranów OUN - UPA im. Kłyma Sawura, jednego z inicjatorów i wykonawców rzezi wołyńskiej. 
Wchodzący w skład oficjalnej delegacji Ołeksandr Pyrożyk, wiceprzewodniczący wołyńskiej rady obwodowej 
i jeden z liderów neobanderowskiej Swobody. W czasie swojej oficjalnej przemowy, ustosunkowując się do 
Ustawy o IPN powiedział: - „Polacy obudzili w nas tę pamięć historyczną. I dziś wspominamy nie tylko ofiary. 
Dziś pamiętamy, kto były winny tej tragedii. Wołyń i o tym pamięta i będzie pamiętać zawsze. Dopiero 
wówczas, gdy pewni nieodlegli politycy po obu stronach granicy zrozumieją to, że dla Ukraińców Bandera i 
Ukraińska Powstańcza Armia są bohaterami, a dla Polaków inni, osiągniemy zrozumienie i wspólną 
przyszłość”. Swoją przemowę zakończył banderowskim „Sława Ukraijini”, na co część zgromadzonych 
odpowiedziała „Herojam Sława”. W tym momencie obecny na miejscu przedstawiciel środowisk kresowych 

wezwał policję. Policjanci spisali dane polityka „Swobody”, który 
oświadczył, że nie tylko nie wypiera się swoich słów i dodał: - 
„Piłsudski jest narodowym bohaterem dla Polaków, państwa 
polskiego, a Bandera jest narodowym bohaterem dla państwa 
ukraińskiego. Ja tu mówiłem otwarcie, publicznie, radzę sobie z tym. 
Odpowiadam za każde swoje słowo”. Interweniującym policjantom 
powiedział pokazując palcem na mój znaczek „Swobody”: -„Jestem 
banderowcem. Tak, to Swoboda, a ja jestem banderowcem i jestem z 
tego dumny”.

Moment legitymowania Pyrożyka
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Wiadomo już, że w tym roku nie będzie planowanego remontu generalnego Cmentarza Orląt 
Lwowskich. Decyzję taką podjęła strona polska nie chcąc wywoływać kolejnego konfliktu w i tak napiętych
stosunkach polsko-ukraińskich. Prace remontowe, na które w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe - 
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” przyznano 320 tys. złotych miały być wykonane w ramach X 
etapu renowacji Cmentarza. Nie wiadomo jeszcze, czy zostaną przeprowadzone prace na Cmentarzu 
Łyczakowskim, na które Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 331 tys. zł. celem 
renowacji kwatery „Żelaznej Kompanii”, czyli powstańców listopadowych oraz 279 tys. zł. na wykonanie 
renowacji pomników wybranych prezydentów Lwowa.

Atmosfera wywołana ostatnimi wypowiedziami polityków, wzajemnymi pretensjami i oskarżeniami, 
mającymi na celu bezwarunkową prezentację swoich stanowisk zwanych kształtowaniem polityki historycznej 
państwa, coraz częściej przenosi się na poziom zwykłych ludzi i staje się pretekstem do zaogniania stanowisk.

W Tarnopolu studiujący tam Polak, w czasie gdy z przyjaciółmi przebywał w jednej z restauracji, 
zerwał ze ściany Tryzub - herb Ukrainy, a następnie spalił go wrzucając do kominka. Wszystko zarejestrowały 
kamery zamontowane w lokalu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wydaliła go z kraju i zakazała wjazdu na 
Ukrainę przez trzy lata. Umotywowano to w następujący sposób: - „Za popełnienie chuligańskich czynów, które
jawnie poniżały narodowy honor i godność Ukraińców, a także mogły doprowadzić do rozpalenia narodowej 
nienawiści”. SBU wyraziło też wdzięczność administracji lokalu gastronomicznego i kierownictwu szkoły 
wyższej, dzięki których pryncypialności i patriotycznej postawie udało się szybko ustalić okoliczności tego 
incydentu. Natomiast we Lwowie, nieznany sprawca wrzucił granat, który eksplodował na terenie Cmentarza 
Orląt. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, doszło tylko do uszkodzenia trawnika oraz powstania, jak to 
określił dyrektor Muzeum Cmentarz Łyczakowski - „jamki o średnicy 30 centymetrów”.

Andrij Pawłyszyn, ukraiński historyk i tłumacz polskiej literatury, wykłada na Ukraińskiego 
Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, który kilkakrotnie miał finansowane przez polski rząd stypendia 
w Polsce, jeszcze w 2016 roku twierdził, że PiS, jako partia polskich nacjonalistów, spadkobierców 
przedwojennego polskiego faszysty, Romana Dmowskiego, ma w swoim programie odzyskanie Lwowa, 
natomiast oddawanie przez polskie władze hołdu Polakom poległym w obronie Lwowa przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie poniża Ukraińców, a domaganie się przez Polskę wznowienia prac 
ekshumacyjnych polskich ofiar i potępienia banderyzmu według niego jest „dziwnym kryterium 
europejskości”. A komentując sprawę granatu na Cmentarzu Obrońców Lwowa zwrócił uwagę, by sprawców 
tego czynu nie szukać wśród ukraińskich nacjonalistów, ponieważ atak na cmentarz był na rękę Rosji lub 
„oficjalnej Polsce”.

Zaistnieć w tej sytuacji chcą też osoby korzystające ze słów osób mających wpływ na wyobraźnię 
i postawy zwykłych ludzi. Telewizja NTA, pokazała materiał filmowy pokazujący Ukraińca na Cmentarzu 

Janowskim we Lwowie, zrywającego biało-czerwone wstążki ze zniczy ustawionych na jego rodzinnych 
grobach. Jak sam powiedział: - „Krewni przewracają się w grobach. Może ktoś przyszedł zapalić świeczkę, nie
jestem przeciwko temu, Ale po co polska flaga? U mnie wszyscy są Ukraińcami. Ja to odbieram po prostu jako 
prowokację. Ten, kto zapalał znicze z elementami polskiej flagi, chce pokazać, że „tu jest Polska”. Garść
zerwanych wstążek, chce odnieść do polskiego konsulatu. Sprawę natychmiast skomentował Mychajło 
Hałuszczak, działacz nacjonalistycznej Swobody, ten sam, który organizował antypolskie pikiety podczas 
uroczystości ku czci pomordowanych Polaków w Hucie Pieniackiej. Jego zdaniem Polacy za pomocą biało- 
czerwonych elementów chcą „zaznaczać swoje terytorium”. Dodał też, że podobna sytuacja miała miejsce na 
wschodzie Ukrainy. Tam też zaczynało się od niewielkich rosyjskich upamiętnień a skończyło na utracie 
Krymu. I to już jest przeniesienie dyskusji na poziom międzynarodowy. A z drugiej strony, doceniając dobrą 
wolę, osób które stawiają znicze, należy zwrócić uwagę, by trafiały w odpowiednie miejsca i mieć tę 
świadomość, że ustawione na grobach Ukraińców mogą razić czyjeś uczucia. My byśmy sobie też tego nie 
życzyli. Należy wziąć to pod uwagę.

Przypadki te pokazują aktualny stan stosunków polsko-ukraińskich, są paliwem dla rozpędzającego się 
kola zamachowego, które może cofnąć nas w czasie i jeszcze bardziej 
zantagonizować nasze stosunki.

W retorykę konfliktu, bo o sporze od dawna nie można już 
mówić, wpisał się też się też zwierzchnik cerkwi greckokatolickiej 
Swiatosław Szewczuk, który w czasie promocji swojej książki, która 
odbyła się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
stwierdził: - „Jesteśmy ofiarami naszych dwóch wojen między Polakami 
i Ukraińcami z ubiegłego stulecia, przez co koncentrujemy się na 
własnym bólu, zamiast na dialogu”.



Mówiąc o pierwszej wojnie miał na myśli konflikt z lat 1918-1919, natomiast kiedy miała miejsce druga 
wojna, „pomiędzy Polakami i Ukraińcami”?, Trudno powiedzieć, bo na pewno nie można jako o wojnie 
mówić o tym, co zrobili Ukraińcy swoim polskim sąsiadom na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Dodał też, 
że: - „Mówimy, że te tendencje stawiają czasem idee narodowości czy państwa na miejsce Boga i wtedy są 
ideologią pogańską. Uczniowie Chrystusa nie mogą popierać skrajnego nacjonalizmu, rasizmu ani szowinizmu. 
Myślę, że musimy poznać prawdę, tylko wtedy możemy mówić o obiektywnym i osobistym stosunku. Myślę, że
z jednej i z drugiej strony granicy konstruujemy nowe mity narodowe, ale prawdziwych studiów historycznych
- według naukowej metodologii - jeszcze nie mamy, zwłaszcza na Ukrainie. Dlatego idea poznania prawdy, 
która uwolni nas od przeszłości, jest dla nas bardzo ważna”. Obecny na spotkaniu były prezydent Bronisław 
Komorowski, który oceniając sytuację powiedział: - „W relacjach z Ukrainą mamy do czynienia z „bardzo 
poważnym impasem” jako Polacy i Ukraińcy „nie możemy być zakładnikami historii”, lecz powinniśmy 
przeżywać ją wspólnie „myśleć i działać z myślą o przyszłości”.

W obu tych wypowiedziach widać zbieżny kierunek stanowisk. Tylko czy właściwy? Pierwszy krok to 
poznać prawdę, bo ona jest fundamentem do prawdziwego pojednania. Tylko że ta prawda jest inna dla obu 
stron i jest nie do pogodzenia. Więc po zatoczenia koła wracamy do samego początku. I trudno być tu 
optymistą, że coś się zmieni w najbliższych latach.

Członkowie Drużyn Narodowych - milicji utworzonej przez nacjonalistyczną partię Korpus Narodowy, 
polityczne ramię Pułku „Azow”, ci sami, którzy zorganizowali we Lwowie marsz pod hasłem - „Miast Lwów 
nie dla polskich panów, zaproponowali dyrekcji Cmentarza
Łyczakowskiego oraz lwowskiej policji, że będą ochotniczo 
ochraniać Cmentarz Orląt Lwowskich. Powodem ich działań ma 
być wybuch granatu na terenie cmentarza jaki miał wcześniej 
miejsce. Według szefa lwowskiego Korpusu Narodowego tropy 
tego działania wiodą do Rosji i są obliczone na pogorszenie 
stosunków polsko-ukraińskich. Jak powiedział, wybuch nie 
spowodował spodziewanych strat i może być w najbliższym 
czasie powtórzony. By temu zapobiec, potrzebne jest takie 
właśnie działanie. Tylko czy o taką ochronę chodzi? Naprawdę,
trudno już w tym wszystkim się połapać. Narodowe Drużyny w Kijowie. Źr. azov.press

Pobyt w Polsce byłego premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka, był okazją do zaprezentowania jego opinii 
na najbardziej aktualne problemy wzajemnych relacji pomiędzy Polską i Ukrainą. W trakcie rozmowy zwrócił 
się do Polaków słowami: - „Uprzejmie proszę Polaków, by nie odwracali się od sojuszu z Ukrainą, by nie 
otwierać historycznej puszki Pandory. Historia powinna być priorytetem dla historyków”. Natomiast pytany o 
dalszy rozwój wypadków powiedział: - „Po pierwsze historia jest zawsze skomplikowana. Po drugie udało nam 
się pogodzić dwie dekady temu, po trzecie jeśli politycy chcą robić z siebie historyków, to spowoduje to 
katastrofę w naszych stosunkach dwustronnych. Po czwarte wreszcie, obecne prawo w Polsce dotyczące oceny 
naszej historii, spowoduje ogromne szkody w naszych stosunkach. Mocno wierzymy, że Trybuna Konstytucyjny 
rozważy to prawo. Wierzymy także, że polscy i ukraińscy politycy znajdą nie tylko kompromis, ale stać będą 
ramię w ramię, by nasze narody były silne, bogate i demokratyczne. A historia tego procesu nie zniszczy”.

Już następnego dnia, ukraińskie media podały, że polski ksiądz katolicki 
proboszcz rzymskokatolickiej parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie 
został uznany przez ukraińskie władze za persona non grata. Powodem miały 
być „regularne antyukraińskie” wypowiedzi księdza. A z kolei w Warszawie 
członkowie Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego
i Ruchu Narodowego zorganizowali pod budynkiem Ambasady Ukrainy protest,
w czasie którego spalono portrety Stepana Bandery i dowódcy UPA Romana 
Szuchewycza. Protestujący trzymali transparenty z hasłami 
- „StopAntipolonism, Defend the truth” i „Banderowiec nie jest moim bratem”. 
Skandowano też hasła: „Szuchewycz morderca, Bandera zbrodniarz” czy 
„Banderowcy ludobójcy”. Przemawiający w czasie manifestacji poseł Ruchu 
Narodowego stał na leżącej na chodniku czarno-czerwonej fladze UPA, obecnie 
używanej też przez władze państwowe i samorządowe przy różnych

Manifestacja w Warszawie uroczystościach, którą nazwał „banderowską szmatą”.

W swoim wystąpieniu powiedział: - „We Lwowie odbyła się manifestacja, której w cywilizowanym świecie 
nie powinno być! Na tej manifestacji ukraińscy szowiniści, ukraińska karykatura zdrowego obozu narodowego



niosła portrety Romana Szuchewycza. To tak jakby dziś w Niemczech niesiono i chwalono portrety doktora 
Mengele, czy największych dowódców SS”. Dodał też, że: - „Polacy mają pełne prawo aby we Lwowie żyć”.
Już po manifestacji w Warszawie, Radni Lwowskiej Rady Obwodowej wystąpili z wnioskiem do Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby uznać za persona non grata i zakazać 
wjazdu na Ukrainę ministra w Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego. Decyzję podjęto w reakcji 
na jego wystąpienie w czasie obchodów rocznicy wymordowania mieszkańców Huty Pieniackiej, gdzie 
ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS „Galizien” pod dowództwem niemieckiego 
kapitana, oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii pod dowództwem Dmytra Karpenki, ps. „Jastrub” 
i oddział nacjonalistów ukraińskich dowodzony przez Włodzimierza Czerniawskiego, zamordowali około 850 
Polaków. Minister Kwiatkowski oczytał tam list prezydenta Andrzeja Dudy, w którym nazwał wymordowanie 
Polaków „zbrodnią ludobójstwa”: - „Panie i Panowie! Spotykają się Państwo dzisiaj w miejscu, które 74 lata 
temu - w ciągu jednego dnia - z dużej, tętniącej życiem wsi zostało zamienione w martwe pustkowie. Zbrodnia 
ludobójstwa, popełniona tutaj przez ukraińskich żołnierzy i policjantów na służbie hitlerowskiej III Rzeszy 
Niemieckiej oraz ukraińskich nacjonalistów przyniosła zagładę około tysiąca ludzi: polskich mieszkańców Huty 
Pieniackiej oraz ukrywanych przez nich Żydów i uciekinierów z innych miejscowości Wołynia i Podola. W 
imieniu państwa i narodu polskiego pochylam dzisiaj głowę na znak hołdu dla męczeństwa ofiar. Ich niewinna 
śmierć, zadana jedynie dlatego, że byli Polakami, przeraża ogromem okrucieństwa. Zarosły zgliszcza ich 
domostw i zbiorowe mogiły, ale pamięć o rzezi trwa i wciąż jest bolesną raną w polskiej duszy. Nie wolno nam 
o niej zapomnieć, nie wolno odwracać od niej oczu. My, współcześni Polacy, jesteśmy to winni naszym 
wymordowanym rodakom. Ale jest to też nasz obowiązek wobec potomnych: pamiętać i wyciągać wnioski ‘. 
Projekt, za którym głosowało 56 spośród 84 deputowanych podjęto na wniosek partii „Swoboda”. Tegoroczne 
obchody zakłócali demonstrujący pod czerwono-czarnymi flagami neobanderowców z paramilitarnej 
organizacji „Sokół”, którzy skandowali „Bandera naszym bohaterem!”. Obok pomnika ofiar tragedii, Ukraińcy 
ustawili tablicę informacyjną w trzech językach, z informacją: -„Według wspomnień wieloletnich mieszkańców 
wsi, w czasie drugiej wojny światowej w Hucie Pieniackiej funkcjonowała dobrze zorganizowana i uzbrojona 
polska bojówka, której członkowie dokonywali ataków na Ukraińców z okolicznych wsi... Dn. 28 lutego 1944 
roku, pododdziały niemieckie wkroczyły do wsi i spaliły wszystkie chaty wraz ze znajdującymi się tam cywilami, 
którzy nie zdążyli lub nie chcieli opuścić domów rodzinnych. Należy zaznaczyć, że po tym jak członkowie 
polskiej bojówki i czerwoni partyzanci dowiedzieli się o planowanej akcji karnej, oni natychmiast opuścili wieś, 
zostawiając mieszkańców cywilnych na pastwę losu. Wieczna pamięć o zmarłych tragicznie!”.(Pisownia 
oryginalna).

Radni Lwowskiej Rady Obwodowej uznali także za persona non grata, posła Roberta Winnickiego za 
podeptanie w Warszawie czarno-czerwonej flagi, w czasie pikiety pod ukraińską ambasadą.

Jaki jest więc Lwów dzisiaj, po marszu z pochodniami i tymi wszystkimi zdarzeniami o których 
wspomnieliśmy? Taki sam jak przed. Nic się nie zmieniło. Nie jest ani bardziej „banderowski” ani mniej. Jakie 
ktoś miał swoje zdanie na ten temat, to pewnie przy nim pozostał. Nikt nikogo do swoich racji nie przekonał. 
Może, a raczej na pewno antypolski marsz pod hasłem „Miasto Lwów nie dla polskich panów” przestraszył 
wiele osób. Innych oburzył. Ale zdecydowanie oddalił stanowiska obu stron. Oba kraje dalej są na kursie 

kolizyjnym. Chociaż trzeba przyznać, że sam 
marsz nie wychodzi poza kanon wzajemnych 
relacji Polaków i Ukraińców. Najpierw padały 
słowa, które skutecznie zaogniły stanowiska, 
potem przyszedł czas na czynyw postaci 
„czarnych list”, niszczenia pomników, 
wstrzymania prac ekshumacyjnych i marsze 
z pochodniami, Strach tylko pomyśleć co będzie 
dalej. Polityka historyczna Polski i Ukrainy jest 
na przeciwległych biegunach i nic nie wskazuje 
na to, by w najbliższym czasie miało się to 
zmienić. I nie jest to dobra wiadomość!

Takie barwy widać dziś na całej Ukrainie. Niebiesko-żółty żołnierz z Doinbasu - czerwono-czarny żołnierz
UPA.

A.Oleksak
Na podstawie Unian, Zaxid.net, Kresy.pl, Vgolos.com.ua, svoboda.org.ua , Kresy24.pl. NTA, gazeta.pl
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Świąteczny Lwów



Świąteczny Lwów nocą, na dole świąteczne atrakcje



Lwowskie choinki, niżej świąteczne pierniki we Lwowskiej Manufakturze Piernika



Na Świątecznym Jarmarku



Na jarmarcznych kramach można kupić wszystko..



Lwowskie szopki

Przed Ratuszem, na placu przed Operą, w Lwowskiej Manufakturze Lizaków, na jednej z lwowskich ulic i w dawnym kościele św. Elżbiety,
dziś greckokatolickiej cerkwi p.w. św. Olgi i św. Elżbiety...



... w greckokatolickiej cerkwi p.w. Przemieniena Pańskiego, w dawnym kościele Bernardynów, dziś cerkwi greckokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła, 
w Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży „Haliczyna” - na sali koncertowej i holu głównym oraz w Pałacu Kultury im. Hnata Hotkiewicza.



... szopki w Stryju - na Rynku, w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny i przed cerkwią greckokatolicką, na chórze kościoła NNMP i szopki w 
Mikołajowie - na rynku i w kościele p.w. św. Mikołaja



З Новим роком 
та Різдвом Христ овим.

Веселих свят!
Stryj. Świąteczne dekoracje z rynku.



LWOWSKA WIELKANOC

Czy była Wielkanoc we Lwowie?
Maria Pyż 
Radio Lwów

Poprzez śnieg hen aż z Gródeckiej,
Poprzez lwowski deszcz wiosenny
Spieszy Chrystus z wieścią dobrą -
Że jam z wami, jam zwyciężył!
Z Katedralnej wieży dzwonią,
Grób już pusty w Antoniego
I z kościoła Magdaleny
Pochód niesie pieśń chwalebną.
Poprzez siedem lwowskich wzgórz 
Do Polaków przyszedł już 
Chrystus Pan nasz Zmartwychwstały 
Przynosząc dla nas święta kawałek.
Podążając za Jezusem i czcząc jego światłe progi,
Usiądziemy razem wszyscy przy tym Wielkanocnym stole. 
Spokoju i zdrowia na rok cały 
Życzy Chrystus Zmartwychwstały!

Lwowskie pisanki. W centrum Handlowym, przed Operą Lwowską i na Placu przed Kościołem Dominikanów.
Foto: Natalia Szczerbacz - Lwów.



na budowę ksścioka 
p.w. Maiki Bożej 
Faiimskięj 
w Zimnej Wodzie 
(Archidiecezja Lwowska)

Pomóżmy Kościołowi 
na Kresach

BANK PEKAO SA 
II oddział w Krakowie

ul. Kapclanka 1,30-001 Kraków 

IBAN PL
SWIFT: PKOPPLPW 

NRB: 15 1240 1444 1111 0010 6961 7071
•'— I m H I—M

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM! 

Każdego 13 dnia miesiąca 
modlimy się w intencji 

naszych Ofiarodawców i Dobrodziejów.
Wdzięczni Parafianie

Z przykrością informujemy, iż w ostatnim czasie szeregi naszego 
stowarzyszenia opuścił na zawsze członek TMLiKPW 

Oddział w Namysłowie
Bronisław Krewski

ur. 10.11.1939 w Żerebkach pow. Podwołoczyska woj.tarnopolskie 
Zm. 11.03.2018 w Namysłowie

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!



Czy wiesz, że...

Książka „Wysoki Zamek” Stanisława Lema, to pierwsza książka 
o Lwowie, która została wydana w PRL, po II wojnie światowej.

25 sierpnia 2013 - Jarosław Bordiuch, a dministrator greckokatolickiej parafii pod 
wezwaniem Narodzenia NMP w Hołubicy, p ołożonej nieopodal wsi Huta Pieniacka, jako 
gest pojednania polsko-ukraińskiego prz ekazał stowarzyszeniu "Huta Pieniacka" 
monstrancję pochodzącą ze zgliszcz kościoła w Hucie Pieniackiej, gdy 28 lutego 1944 
roku, ukraińska 14 Dywizja SS ”Galizien”, zamordowała we wsi 1100 mieszkańców.
W uroczystości wzięło udział ponad stu mieszkańców pobliskich wsi i około kilkudziesięciu 
Polaków z Polski i ze Lwowa.

Biało-czerwona szachownica, jako symbol polskiego lotnictwa pojawiła się 15 listopada 
1918 roku, gdy porucznik pilot Stefan Stec udał się z meldunkiem z oblężonego Lwowa do 
Warszawy. 1 grudnia 1918 roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wydał 
rozporządzenie, w którym napisano: - Samoloty Wojsk Polskich będą w przyszłości 
zaopatrzone w miejscach dotychczas obowiązujących znakiem kwadratowym szerokości
60 cm, dzielącym się na cztery równe pola. Lewe górne i prawe dolne pole będzie barwy
karmazynowej, lewe dolne i prawe górne pole barwy białej.

Żabie - w II Rzeczypospolitej była siedzibą gminy wiejskiej w powiecie kosowskim 
województwa stanisławowskiego. Była to obszarowo największa gmina w II 
Rzeczypospolitej, Żabie było też największą wsią przedwojennej Polski, obejmowała 596 
km2.
W Drohobyczu, w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Krzyża 
Świętego i św. Bartłomieja, w 1425 powstał pierwszy znany polski pomnik upamiętniający 
Bitwę pod Grunwaldem. Pomnik przedstawiał dwa grunwaldzkie miecze. Wybudował go Jan 
Mężyk - wójt drohobycki, który podawał królowi Władysławowi Jagielle pod Grunwaldem 
po tym, jak krzyżacki żołdak wbił je przed królem w ziemię Po wkroczeniu sowietów 
pomnik zburzono. Gruzowisko po pomniku leży do dnia dzisiejszego. Polska społeczność 
pragnie go odbudować, co się jednak napotyka na opór miejscowych władz, które widzą w 
tym elementy odradzającego się polskiego nacjonalizmu.

Na pierwszej stronie huculska kartka świąteczna. Kolekcja A. Oleksaka

O G Ł O S Z E N I A
Wysokość składek członkowskich za okres jednego miesiąca:

1zł - dla młodzieży i studentów, 2zł - dla emerytów i rencistów, 3zł - dla osób 
pracujących
Członkowie zarządu pełnią dyżury w każdą środę i piątek w godzinach 10.00-12.00,
w ratuszu - w nowym biurze, na parterze (obok siedziby Vektry)
Telefon kontaktowy Zarządu TMLiKPW - 601 376 630
Strona internetowa - www.namyslow-kresy.pl. Adres e-mail - kresowiacy@poczta.onet.pl 
Numer konta BS Namysłów 89 8890 0001 0008 9685 2000 0001

Przypominamy naszym członkom o terminowym opłacaniu 
składek członkowskich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%25C5%259Bci%25C3%25B3%25C5%2582_katolicki_obrz%25C4%2585dku_bizantyjsko-ukrai%25C5%2584skiego
http://www.namyslow-kresy.pl/
mailto:kresowiacy%40poczta.onet.pl

