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Великодні вітання 
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Великоднє привітання від Світового Конґресу 

Українців 

Дорога українська родино! 

У світле свято Великодня зичу 
кожному з вас, вашим рідним та 
близьким, здоров’я, миру та Божого 
благословення. 

Цей Великдень є особливим. Його 
велич, значення й дух по-новому 

постають перед нами в складні часи випробувань для світового українського 
народу. Нехай світло Великодня, свята спасіння світу та кожного з нас, осяє 
кожну українську оселю надією та вірою. 

Єднаймося в молитві за здоров’я й безпеку наших близьких, за справедливий мир 
та добробут в Україні. Згадаймо в молитві відважних захисників Батьківщини на 
передовій, громадських провідників та добровольців, духовенство, державних 
службовців та особливо медиків, які мужньо стоять на захисті нашого життя та 
здоров’я під час пандемії. 

Світовий Конґрес Українців стоїть пліч-о-пліч з нашими світовими громадами в 
часи надзвичайних викликів. СКУ співпрацює з Міністерством закордонних справ 
України, Церквами, міжнародними організаціями та Урядами країн. Ініціативи 
допомоги СКУ, реалізовані спеціально створеною робочою Групою, осягають 
кожен аспект життя світового українства: від мережі психологічної підтримки до 
глобальної платформи дистанційного навчання. Ми працюємо з урядами, 
постачальниками та гуманітарними організаціями для отримання медичного 
обладнання в Україні. 

Я вдячний кожному з вас за силу духу, віддану працю та фінансову підтримку, 
особливо потрібну в ці складні часи. Тож, де б ми не жили, пишаємося, що ми 
єдиний український народ, який продовжує підтримувати один одного. 

Нехай Великодні дзвони подарують світлу радість, душевний спокій та віру в 
майбутнє нашого народу. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Павло Ґрод 

Президент 
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Майстер клас лемківської писанки від дитячого християнського 

журналу «Зернятко» (за 2004 р.) 
  

 

ХРИ ́СТОС ВО́СКРЕС! ВОІСТИ ́ННО ВО́СКРЕС! 
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З ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
Зустріч голови СФУЛО Ярослави Галик з Президентом СКУ 

Павлом Ґродом 

 
Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців 
12 березня 
 

Президент СКУ Paul Grod провів робочу зустріч з Ярослава Галик, 
Президентом Світової Федерації Українських Лемківських Організацій (СФУЛО). 
Обговорили питання розбудови наших громад у світі, а також питання 
збереження та вшанування національної пам’яті. 

«Примусове виселення українців Лемківщини, Надсяння, Західної 
Бойківщини, Любачівщини, Холмщини та Південного Підляшшя зруйнувало 
домівки, розділило сім’ї та прирекло мільйони корінних українців на роки 
поневірянь на чужині, поставивши під загрозу знищення цілі етнічні групи, 
зокрема, лемків. Збереження та вшанування правдивої пам’яті про ці події є 
нашим обов’язком перед майбутніми поколіннями українців», - зазначив Павло 
Ґрод, подякувавши Ярославі Галик за цінні подарунки – авторське видання 
«Книги пам’яті Лемківщини 1944-1946» та пам’ятну медаль до 75-річчя 
депортації”. 

UWC President Paul Grod held a working meeting with Yaroslava Halyk, 
President of the World Federation of Ukrainian Lemko Associations (SFULO) to discuss 
the development of global Ukrainian communities as well as how we can work together 
to honour and preserve the history of the Ukrainian people. 

"Forced deportation of Ukrainians from Lemkivshchyna, Nadsiania, Western 
Boykivshchyna, Lyubachivshchyna, Kholmshchyna and Southern Pidlyashya 
destroyed homes, divided families and sentenced millions of Ukrainians to years away 
from native lands. It threatened to eliminate entire ethnic groups, in particular 
Lemkos. Remembering and honouring the true story of these tragic events is our duty 
to the future generations of Ukrainians». 

Paul Grod thanked Yaroslava Halyk for "The Book of Memory of Lemkivshchyna 
1944-1946" and the memorial medal for 75th anniversary of deportation she 
presented at the meeting. 

https://www.facebook.com/UWCongress/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBvUXgZZCm5NwnKTVrr5c6DntkPgY-39Rf812MQployatcZQgCP1QFq7qeyRD2aDFYizrrAlFwqNSAu&hc_ref=ART2dhQK6v_UVXQJG_UfXgWKo_hJ2SUVmqf3FikFdZjuJG8XQ-7P8MFj6cKUR7O7PVU&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/paul.grod?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARB8EuNCauIXH9eTJdiFYaBp0hrtxL5DtzZkNESxfKwekHboBqDZn2_NbEUcRwkHnwR5gDFqvoy3uqg3&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/slavagalyk?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARB-BZ0WI7YalXhHgXuPB3PNz83raIBDOEPk7vd75jBJJ-kkScWBT1GXoyKhRE4AZ6gsiHEq7GB2UEzA&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/pages/Paul-Grod/1501891776714777?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARB7YjGBleyv63dRUNuBg2SwAlhVpCBqoEqGZ31-_T_KCXZsZBEz1r0Ic7_ABzPZJcMS0hwbW-ZL6ll6&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/UWCongress/photos/a.1026918477370660/3009028995826255/?type=3&eid=ARC3Zm7w2r0VBGdBRFSGqF2jaOdYiWAsuXEM-mpEmem2dFCNrELdw5osR6QNt_QKK3QPmApZZHB2XyoL&ifg=1
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ХХХІ Крайовий з’їзд ООЛ в США 

4-8 березня 2020 року голова СФУЛО Ярослава Галик на запрошення ООЛ 
відвідала США задля участі у ХХХІ Крайовому з’їзді Організації Оборони 
Лемківщини. 

 

ХХХІ Крайовий з’їзд Організації Оборони Лемківщини в США відбувся 7 
березня 2020 року в Йонкерсі, Нью-Йорк. Із звітною доповіддю на з’їзді виступив 
голова ООЛ Марко Гованський (стор. 89), а також керівники всіх відділів і 
підрозділів. Делегати з’зду, які представляли 10 Відділів ООЛ в різних штатах 
Америки, схвалили діяльність організації за останні три роки, накреслили 
напрями роботи на перспективу та прийняли низку резолюцій та звернень. 
Головою ООЛ на наступну каденцію з’їзд одностайно обрав Марка Гованського. 
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Голова СФУЛО Ярослава Галик взяла участь у роботі з’їзду і виступила з 

вітальною промовою до делегатів та учасників з’їзду. Вона відзначила активну 
діяльність організації з відновлення Відділів ООЛ в Америці, подякувала за 
успішну роботу й закликала делегатів з’їзду допомогти СФУЛО в організації 
міжнародної підтримки щодо відновлення прав етнічних українців Закерзоння, 
депортованих у 1944-1951 роках за національною ознакою. 

 

ХХХІ Крайовий з’їзд Організації Оборони Лемківщини в США прийняв 
Звернення учасників з’їзду до найвищих гілок державної влади України про 
невідкладне ухвалення відповідного законодавчого акту про визнання 
депортацією репресивних акцій комуністичних тоталітарних режимів СРСР і 
більшовицької Польщі впродовж 1944-1951 років з тотального виселення 
українців-автохтонів з їх одвічних земель та про встановлення статусу 
депортованих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів (стор. 13). 
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Також голова федерації виступила з головною промовою «Лемки у світі: 

виклики і перспективи» в урочистій частині святочного банкету з нагоди 
проведення з’їзду, привітала учасників банкету та вручила нагороди. 

Зокрема, за багатолітню сумлінну працю в організації задля утвердження 
лемківської справи були відзначені активні учасники ООЛ Почесними грамотами 
СФУЛО, ювілейними нагрудними знаками СФУЛО і пам’ятними медалями «75 літ 
пам’яті», виготовленими федерацією до трагічних роковин початку депортації 
етнічних українців Закерзоння у 1944-1951 роках. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Нагороду свого діда Стефана Косцьолека приймає його внук Гаврилко 

Перед учасниками святочного банкету із чудовим концертом виступили 
художні колективи: ансамбль «На Лемковині» – фольклорний гурт вихідців із 
Лемківщини в США, дитячий танцювальний ансамбль «Цвітка» із Слоцбурга 
(США), а також гості з України – члени «Молодої Лемківщини» з м. Львова з 
програмою «Лемко-співи». 
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Під час банкету 
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Звернення ХХХІ Крайового з’їзду ООЛ в США 

 
Президенту України Володимиру Зеленському 

Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову 
Прем’єр-Міністру України Денису Шмигалю 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Президенте України! 
Шановний Голово Верховної Ради України! 

Шановний Прем’єр-Міністре України! 
 

 Учасники ХХХІ Крайового з’їзду Організації Оборони Лемківщини (ООЛ) в США 
звертаються до Вас щодо нагальної необхідності ухвалення Верховною Радою України 
законопроекту №2038 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово 
переселені з території Польської Народної Республіки», який був зареєстрований 3 
вересня 2019 року народним депутатом України Вячеславом Рубльовим та групою 
народних депутатів від партії «Слуга народу». 

8-9 вересня 2019-го року світова і українська громадськість відзначали вперше 
на державному рівні в Україні трагічні 75-і роковини від початку депортації етнічних 
українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, 
Любачівщини, Західної Бойківщини до УРСР, а потім у північно-західні регіони 
Польщі. Внаслідок цих злочинних дій з українських історичних земель, що відійшли до 
Польщі, було примусово виселене ВСЕ корінне українське населення цих регіонів, 
разом – понад 700 тисяч осіб, за національною ознакою. Це була наймасштабніша 
депортація українського корінного етносу, що вважається найтяжчою формою 
політичних репресій. Найзахідніша тисячолітня гілка українського народу була доведена 
до фізичного і духовного відмирання, що поставило під загрозу знищення цілі 
етнографічні групи, зокрема лемків. 

Широка міжнародна громадськість демократичного світу, зокрема, Сполучених 
Штатів Америки, піднімають свій голос задля захисту і відновлення прав вигнаних з 
рідної землі українців-автохтонів, серед яких близько 250 тисяч лемків, та мільйонів їхніх 
нащадків в Україні і у світі. 

 

Учасники ХХХІ Крайового з’їзду Організації Оборони Лемківщини в США 
переконливо закликають Верховну Раду України: 

– невідкладно розглянути законопроект №2038 і ухвалити відповідний 
законодавчий акт про визнання депортацією репресивних акцій комуністичних 
тоталітарних режимів СРСР і більшовицької Польщі впродовж 1944-1951 років з 
тотального виселення українців-автохтонів із їх одвічних земель та про встановлення 
статусу депортованих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів. 

Учасники З’їзду покладають велику надію на Вашу високу підтримку та активну 
позицію партії «Слуга народу», яка має більшість у Верховній Раді України, задля 
нагального ухвалення вище вказаного закону, відновлення прав українців, депортованих 
за національною ознакою, і встановлення історичної справедливості. 
  

Це Звернення ухвалене учасниками ХХХІ Крайового з’їзду Організації Оборони 
Лемківщини в США 7 березня 2020 року в Йонкерсі, штат Нью-Йорк, США. 
Голова ХХХІ Крайового з’їзду ООЛ в США                                               Петро Косцьолек 
Секретар ХХХІ Крайового з’їзду ООЛ в США                                           Галина Семеняк 



14 
Візит голови СФУЛО Ярослави Галик до Канади 

 
8-15 березня 2020 року голова федерації Ярослава Галик на запрошення 

ОЛК перебувала в Канаді з широкою програмою вивчення діяльності лемківської 
громади в Канаді, а також з метою участі в заходах Об’єднання Лемків Канади з 
вшанування жертв депортацій етнічних українців Закерзоння у 1944-1951 роках, 
які відбулися 14 березня в Торонто (інформація про заходи на стор.19). 

В рамках візиту до Канади Ярослава Галик 11 березня мала робочу зустріч з 
Президентом Світового Конґресу Українців Павлом Ґродом та виконавчим 
директором СКУ Марією Купріяновою в офісі СКУ (стор. 7), а також впродовж 
тижня низку ділових зустрічей: з виконавчим директором Крайової Управи Ліґи 
Українців Канади Орестом Стецівим, Ліґи Українок Канади Галиною Винник та 
інших, спрямованих на формування широкої міжнародної підтримки  

Інтерв’ю для канадської преси. Журналіст Б. Колач 
 

демократичної громадськості світу щодо відновлення прав етнічних українців 
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Західної Бойківщини, 
депортованих за національною ознакою у 1944-1951 роках. 

В результаті цієї роботи українські громадські організації Канади: 
Об’єднання Лемків Канади, Ліга Українців Канади, Організація українців 
Закерзоння в Канаді ухвалили і спрямували спільне Звернення до найвищих гілок 
влади України про підтримку відновлення прав етнічних українців Закерзоння, 
депортованих за національною ознакою (Звернення публікується на стор.16). 

Також голова СФУЛО побувала на Оселі «Лемківщина» ОЛК, відвідала величні 
українські храми, оглянула експозиції музею Лемківської спадщини ім. Юліяна 
Тарновича, вклонилася світлій пам’яті на його могилі, побувала в пам’ятних 
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українських місцях в Торонто: біля меморіалу Голодомору, пам’ятника бійцям за 
волю України, біля пам’ятника Лесі Українки в Гай-парку, поклонилася пам’яті 
видатних лемків на цвинтарях в Торонто і околицях, ознайомилася з діяльністю 
українських шкіл, будинків для літніх українців, кредитних спілок та інших 
українських закладів у Канаді.  

На могилі Юліана Тарновича з Максимом Маслеєм, організатором і куратором Музею 
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Спільне звернення українських організацій Канади 

 
Президенту України Володимиру Зеленському 

Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову 
Прем’єр-Міністру України Денису Шмигалю 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

 
Шановний Президенте України! 

Шановний Голово Верховної Ради України! 
Шановний Прем’єр-Міністре України! 

 
 Об’єднання Лемків Канади, Ліга Українців Канади, Об’єднання Українців 
«Закерзоння» звертаються до Вас щодо нагальної необхідності ухвалення Верховною 
Радою України законопроекту №2038 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були 
примусово переселені з території Польської Народної Республіки», який був 
зареєстрований 3 вересня 2019 року народним депутатом України Вячеславом Рубльовим 
та групою народних депутатів від партії «Слуга народу». 
 

8-9 вересня 2019-го року світова і українська громадськість відзначали вперше 
на державному рівні в Україні трагічні 75-і роковини від початку депортації етнічних 
українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, 
Любачівщини, Західної Бойківщини до УРСР, а потім у північно-західні регіони 
Польщі. Внаслідок цих злочинних дій з українських історичних земель, що відійшли до 
Польщі, було примусово виселене ВСЕ корінне українське населення цих регіонів, 
разом – понад 700 тисяч осіб, за національною ознакою. Це була наймасштабніша 
депортація українського корінного етносу, що вважається найтяжчою формою 
політичних репресій. Найзахідніша тисячолітня гілка українського народу була доведена 
до фізичного і духовного відмирання, що поставило під загрозу знищення цілі 
етнографічні групи українців. 

Широка міжнародна громадськість демократичного світу, зокрема Канади, 
піднімають свій голос задля захисту і відновлення прав вигнаних з рідної землі українців-
автохтонів та мільйонів їхніх нащадків в Україні і у світі. 

 
Об’єднання Лемків Канади, Ліга Українців Канади,Об’єднання Українців 

«Закерзоння» переконливо закликають Верховну Раду України: 
– невідкладно розглянути законопроект №2038 і ухвалити відповідний 

законодавчий акт про визнання депортацією репресивних акцій комуністичних 
тоталітарних режимів СРСР і більшовицької Польщі впродовж 1944-1951 років з 
тотального виселення українців-автохтонів із їх одвічних земель та про встановлення 
статусу депортованих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів. 

Покладаємо велику надію на Вашу високу підтримку та активну позицію партії 
«Слуга народу», яка має більшість у Верховній Раді України, задля нагального ухвалення 
вище вказаного закону з метою відновлення прав українців, депортованих за 
національною ознакою, і встановлення історичної справедливості. 
  
15.03.2020 р. 
Голова Об’єднання Лемків Канади                                                                      Роман Колос 
Виконавчий директор Ліги Українців Канади                                                   Орест Стеців 
Голова Об’єднання Українців «Закерзоння» в Канаді                                     Богдан Шевчик 
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Голос міжнародної громадськості за відновлення прав етнічних 
українців Закерзоння, депортованих за національною ознакою в 

1944-1951 роках 

Широка міжнародна громадськість демократичного світу, зокрема, Світовий 
Конґрес Українців, українські організації Сполучених Штатів Америки і Канади 
підняли свій голос задля захисту й відновлення прав вигнаних з рідної землі 
українців-автохтонів Закерзоння. 

Це стало результатом здійсненої широкої роботи серед української 
громадськості впродовж візиту голови СФУЛО Ярослави Галик до США і Канади, 
проведених зустрічей з очільниками та представниками провідних українських 
громадських організацій світу задля консолідації міжнародної підтримки щодо 
відновлення прав понад 700 тисяч етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, 
Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини, тотально 
примусово виселених за національною ознакою з їхніх одвічних земель у 1944-
1951 роках. 

Зокрема, Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод однозначно 
підтримав актуальність і нагальну необхідність ухвалення відповідного закону 
Верховною Радою України, покликаючись також на Резолюцію ХІ Конґресу СКУ 
від 26 листопада 2018 року та Звернення СКУ до Пам’ятної академії з нагоди 75-х 
роковин початку депортації етнічних українців Закерзоння від 9.09.2019 року, 
про що говориться в повідомленні СКУ за 12.03.2020 року. 
https://www.facebook.com/UWCongress/?_ 

Учасники ХХХІ Крайового з’їзду Організації Оборони Лемківщини в США 
7.03.2020 р. одностайно ухвалили Звернення до Президента України Володимира 
Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-Міністра 
України Дениса Шмигаля про невідкладну необхідність ухвалити «відповідний 
законодавчий акт про визнання депортацією репресивних акцій комуністичних 

https://www.facebook.com/UWCongress/?_
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тоталітарних режимів СРСР і більшовицької Польщі впродовж 1944-1951 років з 
тотального виселення українців-автохтонів із їх одвічних земель та про 
встановлення статусу депортованих як жертв політичних репресій тоталітарних 
режимів». 

Із спільним Зверненням до Президента України Володимира Зеленського, 
Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-Міністра України 
Дениса Шмигаля про нагальність ухвалення закону про відновлення прав етнічних 
українців, депортованих за національною ознакою у 1944-1951 роках виступили 
українські організації Канади: Об’єднання Лемків Канади, Ліга Українців Канади, 
Об’єднання Українців Канади «Закерзоння» на заходах з вшанування жертв 
депортацій етнічних українців із Закерзоння у 1944-1951 роках в Торонто 15 
березня 2020 року. 

Обидва Звернення відправлено до вказаних найвищих органів державної 
влади України. 

В підсумку за дорученням Президії СФУЛО голова федерації надіслала низку 
листів до Верховної Ради України, до народних депутатів, до голів комітетів ВРУ 
про завершення опрацювання в комітетах законопроекту №2038 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими 
громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території 
Польської Народної Республіки» та про невідкладне внесення його до Порядку 
денного на розгляд Верховної Ради України. 

Промова голови СФУЛО Ярослави Галик «Лемки у світі: виклики і 
перспективи» на відкритті святочного банкету з нагоди проведення  

ХХХІ Крайового з’їзду ООЛ в США 
Слухайте тут: 
https://www.youtube.com/watch?v=xFMAmawvgOY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0
5CLhD9WKOJMy6eQ9pXCe3UXtD3UNGXk-gqV2g_fE5TjRuf28b8MqBZd8 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xFMAmawvgOY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05CLhD9WKOJMy6eQ9pXCe3UXtD3UNGXk-gqV2g_fE5TjRuf28b8MqBZd8
https://www.youtube.com/watch?v=xFMAmawvgOY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05CLhD9WKOJMy6eQ9pXCe3UXtD3UNGXk-gqV2g_fE5TjRuf28b8MqBZd8
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75 ДЕПОРТАЦІЇ // 73 – Акції «Вісла» 

«Вирвані з корінням» 
День вшанування жертв депортацій етнічних українців із 

Закерзоння у 1944-1951 роках в Торонто, Канада 
 

 14 березня 2020 року в Торонто, в залі церкви св. Димитрія відбулися 
урочисті заходи – День вшанування жертв депортацій етнічних українців із 
Закерзоння у 1944-1951 роках «Вирвані з корінням». Організатором заходів 
виступило Об’єднання Лемків Канади. 

З вступним словом виступив Андрій Ротко, 
член Президії СФУЛО, секретар Управи 
Об’єднання лемків Канади. В залі були присутні 
парох храму св. Димитрія о. Іван Татарин, 
духовенство храму, голова ОЛК Роман Колос, 
члени Управи ОЛК, члени лемківської громади, а 
також запрошені поважні гості громади Торонто. 

У програмі – доповідь голови СФУЛО 
Ярослави Галик про депортації етнічних 
українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння, 
Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944-1951 
роках, яка тривала впродовж години і викликала 
жваву дискусію. Логічним продовженням 
доповіді була презентація «Книги пам’яті 
Лемківщини 1944-1946», авторкою якої є 
Ярослава Галик, а також презентація пам’ятних медалей «75 літ пам’яті», які були 
виготовлені СФУЛО до трагічних роковин початку депортації. 
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В перерві учасники заходу ознайомилися з експонатами виставки музею 

Лемківської спадщини ім. Юліяна Тарновича: оригінальним лемківським одягом 
та лемківськими церквами на картинах визначного художника Лемківщини. 

Голова СФУЛО сердечно подякувала всім українцям Канади за велику 
підтримку України в роки боротьби за незалежність і нині, в тяжкі часи 
російсько-української війни, і закликала допомогти СФУЛО в організації 
міжнародної підтримки щодо відновлення прав етнічних українців Закерзоння, 
депортованих у 1944-1951 роках за національною ознакою. 

Окремо Ярослава Галик звернулася до членів Об’єднання Лемків Канади з 
щирою подякою за велику подвижницьку працю задля збереження і 
примноження лемківської культурної спадщини, розвитку й утвердження 
лемківської справи у світі та вручила Почесні відзнаки і грамоти СФУЛО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В суботу 14-го березня 2020 р. в залі церкви Св. Димитрія в Торонто відбулася зустріч з 
Ярославою Галик, організатором якої було Об'єднання Лемків Канади. пр... 
youtube.com 75 richnycia deportacii ukrainciv iz Zakerzonnia 1944 -1951 rr 

Доповідь голови СФУЛО Ярослави Галик. Автор фільму: Богдан Колач 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDhY5ouU6LY%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR0S7lOcyUoVUq3uVXbk2dcvIjwkxgDaBIubKYP73SWPggHlvKpLPUu8P1E&h=AT0QNT1XGy-z-KCn4RG3pk2-jYo1nTn0RrCUSwnjSFNf_SqkIsnRZ0nK1XN1tB3_HjF6SB83prPirN1pRaqh26DvuG6peL_WpXtKJ4kkbNGhVuGkufuHI_VzVqTV73tjrueUvD4d_IMsRK7DC4b90O0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDhY5ouU6LY%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR0S7lOcyUoVUq3uVXbk2dcvIjwkxgDaBIubKYP73SWPggHlvKpLPUu8P1E&h=AT0QNT1XGy-z-KCn4RG3pk2-jYo1nTn0RrCUSwnjSFNf_SqkIsnRZ0nK1XN1tB3_HjF6SB83prPirN1pRaqh26DvuG6peL_WpXtKJ4kkbNGhVuGkufuHI_VzVqTV73tjrueUvD4d_IMsRK7DC4b90O0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDhY5ouU6LY%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR0S7lOcyUoVUq3uVXbk2dcvIjwkxgDaBIubKYP73SWPggHlvKpLPUu8P1E&h=AT0QNT1XGy-z-KCn4RG3pk2-jYo1nTn0RrCUSwnjSFNf_SqkIsnRZ0nK1XN1tB3_HjF6SB83prPirN1pRaqh26DvuG6peL_WpXtKJ4kkbNGhVuGkufuHI_VzVqTV73tjrueUvD4d_IMsRK7DC4b90O0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuDhY5ouU6LY%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR02RA8ol9z5A3vwRiiqlhS8pJ5SwGXYghVjkLZ27HsC1jiGmT-7U8mH_Bo&h=AT1s79NfFyqzJE7ACpH-44DqMg1h71wN1rnN4IzMXobNVsNhWTiaKLfq0h_AJjUuxSsMxHMftASrfCgKb3klJDpfTHber6My1vvGZV0l4SiVN0iuf2_6Ldbivs7eiB5kjsM1awuL8480en7p4HB3wdHaLlauhbXIolDh
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=uDhY5ouU6LY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0S7lOcyUoVUq3uVXbk2dcvIjwkxgDaBIubKYP73SWPggHlvKpLPUu8P1E&h=AT0QNT1XGy-z-KCn4RG3pk2-jYo1nTn0RrCUSwnjSFNf_SqkIsnRZ0nK1XN1tB3_HjF6SB83prPirN1pRaqh26DvuG6peL_WpXtKJ4kkbNGhVuGkufuHI_VzVqTV73tjrueUvD4d_IMsRK7DC4b90O0
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Рік пам’яті депортацій українців на Прикарпатті 

Професор Сергій АДАМОВИЧ: 
«В рамках відзначення 2020 року Роком пам’яті депортаці українців на 

Прикарпатті часопис «Галицький кореспондент» спільно з ГО «Поступовий гурт 
франківців» здійснює проект «Нереабілітована пам’ять», у якому на основі 
архівних документів розповідає історії прикарпатців, які, виборюючи 
незалежність України, стали жертвами радянського терору і мають право на 
належну шану від держави.» 
(Архів автора. Запис розмови з Степаном Семеновичем Криницьким 12.02.2020р.) 

Нереабілітовані: Спогади про втрачену Криницю і життя на «рідній чужині»  

Опубліковано: 08.04.2020 Автор: Галицький Кореспондент  

Криницький Степан Семенович[1] народився дев’ятою дитиною в лемківській 
родині в давньому українському курортному містечку Криниця (українській 
Швейцарії) 15.01. 1936 р.[2]. В містечку відпочивали люди з усієї Європи, в часі 
війни збиралася українська інтелігенція, яка втікала від СРСР. 
Українці були землеробами, а земля на горбах кам’яниста, орати було трудно. 
Каміння викидав плуг, а діти його збирали на межу. Малим п. Степан пас корови 
довкола, бігав по околицях. Родина жила в самому місті в горішньому кінці, 
поблизу була єврейська церква, санаторій, костел, джерело мінеральної води 
«Щава». 
«Наш будинок тато побудував як пансіонат для жильців у воєнні роки, оскільки 
відпочиваючих не було, в будинку жили семінаристи, бо через річку була 
українська вчительська семінарія», – розповідає Степан Семенович. Там вчилося 
багато лемків, і коли вони переїхали в Україну, то були вчителями французької і 
німецької мов. Пан Криницький пам’ятає і уродженця Криниці Никифора 
Дровняка – відомого художника-примітивіста. Той носив чемодан художника з 
акварелями, водою не користувався, а слиною з язика розмочував пензлика і так 
малював [3]. 
Фотокартка присвячена курортному містечку 

 

http://gk-press.if.ua/nereabilitovani-spogady-pro-vtrachenu-krynytsyu-i-zhyttya-na-ridnij-chuzhyni/
http://gk-press.if.ua/author/galician_corr/
http://gk-press.if.ua/nereabilitovani-spogady-pro-vtrachenu-krynytsyu-i-zhyttya-na-ridnij-chuzhyni/?fbclid=IwAR0EdEKKDRUDOJvND1f5X6V4F-uxyZTL-CulCKOosSmhaXK_mXh7hNLo_GI#_ftn1
http://gk-press.if.ua/nereabilitovani-spogady-pro-vtrachenu-krynytsyu-i-zhyttya-na-ridnij-chuzhyni/?fbclid=IwAR0EdEKKDRUDOJvND1f5X6V4F-uxyZTL-CulCKOosSmhaXK_mXh7hNLo_GI#_ftn2
http://gk-press.if.ua/nereabilitovani-spogady-pro-vtrachenu-krynytsyu-i-zhyttya-na-ridnij-chuzhyni/?fbclid=IwAR0EdEKKDRUDOJvND1f5X6V4F-uxyZTL-CulCKOosSmhaXK_mXh7hNLo_GI#_ftn3
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Вперше малий Степан побачив війну в 1939 р., коли через місто марширували 
німці, поблизу міста воєнних дій не було. Усіх євреїв нова влада заставила голіруч 
розібрати синагогу і повела в сторону Словаччини, де їх десь знищила. Під час 
війни в санаторіях відпочивали і тренувалися хлопці і дівчата з Гітлерюгенда. 
Вони вчилися марширувати, займалися авіамоделізмом. 
В 1944 р. німці почали будувати бараки, де апробовували міни і навчали солдат. 
Було запроваджено комендантський час. Треба було здавати худобу на 
контингент. Тато ховав сані, бричку, жорна (молоти зерно заборонялося). Не було 
взуття, то робили так звані дерев’янці: підошва робилася з дерева, а наверх 
прибивали залишки з старих черевиків. А в основному ходили босі. 

 

 
Посвідчення водія фіакра батька С.Криницького 
Далі спочатку почали офіцери з санаторіїв зникати, де вони відпочивали після 
фронту. Німці протягом відпочинку викидали в смітники різне, навіть чеколяди, а 
діти ходили і собі збирали. Перед приходом совітів батько возив у Словаччину 
родини українців, що втікали від радянського режиму. 
Потім пішли колони відступаючих обдертих замурзаних німецьких солдат. І 
тягнули з собою машингвери, ящики з патронами, а маленький Степан стояв з 
колегою. Один німець, як згадує Степан Семенович, шарпнув в дітей санки, вони 
почали ревіти, він ще їм копняка дав і повантажив свої патрони та пішов далі. На 
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другий день тишина, місцеві пограбували магазини, а потім прийшла рота 
радянських бійців, покурили, постояли і почалося так зване «мирне життя». 

 
Курорт в Криниці влітку 
Зразу польські сусіди начепили на руки червоно-білі пов’язки, в руки гвери і 
почали чіплятися до українців. Під час війни вони були такі добрі, бо тато п. 
Степана був ґазда, мав корови. Приходили до нього поляки купляти молоко, 
молоти собі зерно на млинок. А тепер змінилися в поведінці. 
І почалися походи вербовщиків, представник радянський від переселенської 
організації та польський міліціянт. І забирайтеся, або… Степан Семенович 
запам’ятав день, коли їх вперше повідомили про виселення. Він в той день з 
мамою в обід в перерві від господарських робіт пішов через потічок до гори по 
грибочки (білячки, голубінки, лисички). 

 
На лижах в Криниці 
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Потрапляли лемки з Криниці в Донбас в степ, а потім звідти багато втекли. 
Вивезли спочатку українців з районів Солотвино і Криниця-село, а Криницькі 
лишилися самі з Вишньовськими. Їм казали: «Можете залишатися, лише 
запишіться на католиків». Але мати п. Степана вперлася, що не піде до костьолу. І 
почали потрохи ящики збивати, складати речі. Раз приїхали фіри, казали: 
«Забирайтеся». «Ні, не їдемо», – кажемо їм. Через якийсь час знову кілька фір, але 
ми не їдемо. 

 
Курорт в Криниці взимку 
На третій раз повантажили речі на фіри, нас не питали, і поїхали до Нового 
Сончу. Майно вивантажили на станції, де був збірний пункт. Там пробули два 
тижні, поки подали ешелон, жили під шатром. Батько родини ще забрав корову і 
коня з Криниці, ще їздив до хати, а там вже були позабирані шафи, дзеркала, 
умивальник… Все сприймалося з плачем. А то був відпочинковий будинок. 

 
Спортивні змагання в Криниці 
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Далі в травні 1945 р. дали окремий «вагон–пульман», в якому половину місця було 
відведено для корови і коня, а в другій їхали Криницькі. По дорозі бачили 
радянських солдат, що верталися з фронту, їх п’янки, пляски під гармошку, як 
п’яному солдату поїзд відірвав частину ноги. В основному їхали вночі. 150 км 
дороги до залізничної станції в Хиріві долали два тижні, бо не було паротягів. По 
дорозі почали польські бандити нападати, забирали все що можна, а тому 
переселенці змушені були створити загін самооборони. Переселенці ще складалися 
на хабарі для машиністів, щоб швидше їхати. З Хиріва до станції Потутори біля 
Бережан, де їх вивантажили, їхали ще довше – місяць. 

 
Лемківські дівчата йдуть на свято 
В Потуторах розмістилися біля самого озера, зробили шатро і почали шукати, де 
поселитися. Багато поїхали в Бережани, бо там були хати, десь ще поїхали. А тато 
п. Степана любив землю, мав дома господарку, хотів велику стодолу. Майже 
місяць сиділи над озером, а потім найшли за 12 км від Бережан село 

Куропатники, де вже 
були дві родини 
переселенців. Ще в 
Куропатники приїхала 
родина українців з 
Франції, що прожила 
за кордоном 15 років і 
піддалася на 
радянську агітацію, що 
в Україні буде рай. 
 
Види курортного 
містечка 



26 
Припала родині Криницьких маленька хата з вапняку з двох кімнаток і кухоньки, 
зате отримали велику стодолу під бляхою, стайню і сім гектарів поля. Жили 
шестеро в одній кімнатці, підлога глиняна, на зиму робили загати з листя, щоб 
було тепліше. Мила не було, нафти не було, в школі паперу не вистачало, робили 
«вічні ручки» і зошити з обгорткового паперу. Воші переселенців їли безмежно. 
Степан Семенович згадує, що як знімав в’язаний лляний светр всюди були воші. 
Мати їх виварювала, прала речі саморобним милом з жирів, лугом. 

 
Фото помешкання родини Криницьких в Криниці 
Родина зібрала урожай, цілу зиму молотила ціпом зерно, а на весну вже поставки 
(здай стільки-то пшениці, вівса, літрів молока…) почали вимагати і пішло… За 
кожне дерево завели податок, позики треба було брати на користь держави. В 
селі, як згадує Степан Семенович: «облави на бандерівців часто робилися, 
енкаведисти з яструбками зі стальними щупами двометровими шукали криївки в 
соломі, землі. А йдеш рано до школи, а на фірах яструбки трупи везуть». 

 
П’ять сестер Криницького 
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Далі мати родини сказала: «Я тут більше не буду»! Сестер вивезли швидше і вони 
потрапили в Полтавську область. Там вони жили в землянках і в 1946 р. втекли 
звідти в Івано-Франківськ (на вул. Лермонтова і в с. Загвіздя) і нам писали, що їм 
добре. А в Куропатниках почалися колгоспи, приходили і казали: «Записуйтеся!». 
Якщо були проти, то закривали в підвал до сільської ради. 
І батько змилостивився та Степана з наймолодшою сестрою відправили на Івано-
Франківщину до сестри Марійки, а на другу весну і всі переїхали в Загвіздя та 
отримали хату вивезеного на Сибір. А той в 1956 р. вернувся і просить: «Пустіть 
мене до хати». Криницькі вже знали, що таке лишитися без хати і перебралися в 
інше помешкання. 

 
Весілля сестри Марії Криницької 
В Загвізді п. Степан почав ходити до сільської школи, потім закінчив 
фельдшерську школу і в 1953 р. поїхав з дерев’яним куферком з речами в селище 
Солотвино на роботу фельдшером, спеціалізувався на шкірно-венеричних 
хворобах. Стикнувся з численними хворобами, по селах навіть вродженого 
сифілісу було багато. Степан Семенович не був комсомольцем, хоча був 
відмінником, а тому йому не дозволили поступити в інститут і він пішов на 
роботу, а звідти вже в армію взяли. 
Після навчання в медінституті п. Степан почав працювати травматологом в м. 
Калуші і попри повагу серед хворих спробував поступити в аспірантуру. Здав 
екзамени добре, але конкурс був 7 чоловік на місце і в підсумку на навчання 
поступив синок секретаря райкому партії. Проте викладачі все-таки перетягнули 
п. Криницького в інститут і взяли його асистентом на кафедру працювати. Так, 
Степан Семенович в 1976 р. проміняв отриману квартиру і гарну зарплату та 45 
років пропрацював в медичному навчальному виші, досліджував зміни в 
організмі під час спортивних тренувань, захистив дисертацію, отримав вчене 
звання доцента. 
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Сестра Криницького Стефанія в святковому однострої 
Науковець не був членом партії, це заважало його кар’єрному росту в радянські 
часи, але він завжди користувався заслуженою повагою у колег. Не завжди п. 
Степана розуміли, спочатку могли сказати: «Мазури приїхали» або «Америка нам 
дала колорадських жуків, а Польща лемків», але різні люди в світі живуть. 

 
Місце, поряд з яким було помешкання Криницьких в наші дні 
Значну роль відіграє Степан Семенович і в громадському житті, а найбільше 
вболіває останні десятиліття за збереження лемківської культури. Він очолював з 
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1991 р. по травень 2018 р. Івано-Франківське обласне товариство «Лемківщина» і 
доклався багато до збереження лемківської гілки української нації. 
Українська держава шанує заслуги п. Криницького, так його було нагороджено 
відзнакою Президента України – ювілейною медаллю “25 років незалежності 
України”. І Степан Семенович, попри жаль за малою Батьківщиною, відчуває себе 
щасливою людиною на «рідній чужині». 
 
http://gk-press.if.ua/nereabilitovani-spogady-pro-vtrachenu-krynytsyu-i-zhyttya-na-
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Лев Савович Мончак встиг добре відчути «братні слов’янські обійми» поляків. 
Народився він 23 лютого 1935 р. у гмінному селі Лабова у повіті Новий Сонч. 
Лабова розкинулась обабіч дороги на мальовничих берегах річки Камениці, про 
яку дітей питали: «Де є камениця (цегляний будинок) без даху?» – Та це наша 
річка», – відповідали діти (хто знав). 
Село було проукраїнське, в ньому активно нуртувало культурне життя і на початку 
війни в ньому арештували 15 чоловік і відправили до концтабору в Березі 
Картузькій. Серед них були і два брати матері п. Лева та й за батьком його 
приходили, але тато вже на той час був дуже хворий і незабаром помер. 
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http://gk-press.if.ua/nereabilitovani-spogady-pro-vtrachenu-krynytsyu-i-zhyttya-na-ridnij-chuzhyni/?fbclid=IwAR0EdEKKDRUDOJvND1f5X6V4F-uxyZTL-CulCKOosSmhaXK_mXh7hNLo_GI
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Греко-католицька Церква в с. Лабова (збудована в 1784 р.). Фото з сайту 
http://lemky.lviv.ua/ 
Кам’яну церкву в селі звели ще в останніх десятиріччях XVIII ст., а поновлювали її 
церковний інтер’єр у 1944 р. відомий культурний діяч Василь Кричевський[1] 
(спланував композиції) і троє митців з-над Дніпра, які раніше зі зброєю в руках 
захищали Українську державу, а саме: Микола Бутович, Сергій Литвиненко і 
Леонід Перфецький. У розмальовуванні церкви допомагали також Слава 
Сильвестров і Теодор Бережницький. 
Згадані митці восени 1943 р. організували у Львові Мистецьку академію. Її 
ректором став професор Василь Кричевський. Проте вже у березні 1944 р. у 
зв’язку з наближенням фронту студія перервала працю, а Василь Кричевський з 
деканом Сергієм Литвиненком, викладачами Миколою Бутовичем і Леонідом 
Перфецьким та дев’ятьма студентами евакуювалися на захід. Спочатку вони 
переїхали до м. Криниці, а відтак поселилися у Лабовій. Тут, у пустому будинку 
старої школи, художники продовжували дидактичний процес, водночас 
розмальовували церкву для свого утримання. 
Після розділу Польщі нацистською Німеччиною і більшовицьким Радянським 
Союзом обидві країни уклали договір про обмін населенням. Згідно з ним до 
Німеччини їхали фольксдойчі, а в УРСР – українці. І 5-6 тисяч лемків, що частково 
піддалися комуністичній пропаганді, а частково змучилися під польським гнітом, 
відправилися до «більшовицького раю». Серед них було 67 осіб з села і в тому числі 
родина п. Лева, яких поселили на хуторі Червень поблизу села Гнильче, а пізніше в 
с. Голендра Підгаєцького району Тернопільської області. А звідти в 1942 р., 
досхочу наївшись «радянських благ», Мончуки повернулися додому. 
Під час війни німці забрали всіх євреїв з села в Новий Сонч і там їх вбили (лише 
одному вдалося втекти), а в сільській школі облаштували пересильний військовий 
госпіталь. Українська поліція повідомляла, коли в селі були облави, але німці 9 осіб 
все-таки відправили в концтабір в Аушвіці (4 загинуло), а 26 – опинилося на 
примусових роботах в Німеччині. На селян накладено великі континґенти на 
м’ясо, молоко, зерно і картоплю. За здані продукти видавали пункти (талони), на 
які можна було купити тільки деякі товари (сигарети, вироби із заліза і т.д.) і то з 
великими труднощами. 
У 1944 р. на село почали нападати польські банди Армії Крайової. Вони 
замордували 7 людей, в тому числі директора школи Степана Варшаву, 
кооператора Григорія Копчу, агронома Юліяна Тараса, Юліана Феціца, Лесю 
Чумак, Петра Маслея, Лівоцьку Вислоцьку (в м. Холмі), а також вчителів з с. 
Угрина – Івана Кобаня та його дружину. 21 вересня 1944 р. польський загін під 
керівництвом Татарина спалив частину хат в селі, знищена була навіть плебанія 
священника. 
Мешканка села Надія Юськів згадувала про ці події: «Пожежі, страх… Ми лягали 
спати одягнені. Ночували вдома лиш Віра, я і мама. Тато, брат Володимир і 
старші сестри переховувались по криївках. Мені особливо запам’яталась одна з 
таких ночей. Бандити в масках увірвались до хати. Забрали все, що їм 
сподобалось: хліб, інші продукти, білизну, а різні дитячі лашки поскидали в 
скриню, полили нафтою, яка стояла в кутку в пляшці, щоб в разі потреби 
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заправити лампу для освітлення і все це підпалили. Полум’я піднялося аж до стелі. 
Ми з Вірою голосно закричали, а вони нам погрожували, грубо, зухвало 
замахувались на нас нагайками: «Сіcho byc. Mozcece sobe to zagasic». Мама кинула 
на скриню якийсь мотлох і затлумила полум’я. А бандити підпалили стодолу, де 
була солома». 
На Йордана у 1945 р. росіяни один раз обстріляли артилерією село (навіть маму п. 
Лева поранило осколком в руку) і зайшли в Лабову. В середині лютого 1945 р. 
вони забрали 34 чоловіки з села в армію (з них четверо загинуло). Натомість 
посаджені Ю.Пілсудським на українську землю Лабови поляки-осадники 
організувалися в банду і тероризували українців села. 
Крім того, радянські спецслужби арештували десять людей з села, серед яких були 
війт і солтис та його син. Їх відправили аж у Якутію, а п’ятеро дівчат потрапили в 
табори на Кавказ. Реальних підстав для арешту не було. 
Після цього почалося заставляння до переселення. 15 березня 1945 р. родина 
Мончаків поряд з іншими українцями змушені були таки покинути рідну землю і 
вирушили з Нового Сонча у вагонах до Хиріва. По дорозі їх охороняли загони 
НКВС, бо нападали на ешелон польські банди. В Хиріві переселенців помістили у 
фільтраційний табір, де перевірили документи, а рушили вони далі до Львова 
залізницею, аж коли купили самогон для машиністів. Весь час руху з Хиріва до 
Тернополя у мешканців Лабової тривав аж місяць. 
Натомість 27 червня 1946 р. село зайняли об’єднані відділи УПА Смирного і 
Горислава. Вони роззброїли місцевих польських поліцаїв і спалили відділок, а 
також знищили хати, що залишились після виселеного до СРСР лемківського 
населення. Частина з них уже була заселена польським населенням. Ті українці, 
хто дожив до 1947 р., під час операції «Вісла» були ув’язнені в концтаборі Явожно 
або депортовані на колишні німецькі землі Польщі, а на їх місце було заселено 
поляків. Спочатку виселено 181 чоловіка, а потім ще 9 чоловік. Українців у Лабові 
не залишилося ні одного, лише 45 поляків. 
Ось як описала мешканка села Надія Вислоцька свої враження про перебіг 
виселення під час «Вісли»: «Люди могли взяти з собою те, що вміщалось на одну 
фіру з конем, і максимум дві корови. Довгу колону возів військові погнали на 
залізничну станцію у Новому Сончі. Тут переночували під дощем, а вранці 
завантажено в один вагон по дві родини з худобою і статками. Був початок літа, 
спека, худоба ревіла від спраги і голоду, а стривожені люди не знали, куди їх 
везуть. В Явожні транспорт зупинився. Військові ходили вздовж вагонів, 
вичитували деякі прізвища людей і кудись забирали. Потім виявилося, що на 
допити. Поверталися зі слідами катувань. Троє людей не повернулось, бо їх 
запроторили у карний табір праці, де без суду тримали до літа 1948 р. Після цієї 
процедури транспорт рушив у дальшу дорогу і по кількох днях зупинився на 
станції Любінь Вроцлавського воєводства. 
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На фото сучасний вигляд села Лабова 
У свою чергу переселенців в Україну завезли до станції Потутори, а далі сім’я 
поселилася в с. Угринів Підгаєцького району. Прийняли сім’ю дуже добрі, порядні 
люди, але і родина лемків теж їх врятувала, бо сказала енкаведистам, що 
бандерівців не бачила (брат господині сім’ї, що приютила Мончаків, був УПА). А 
потім поляки виїхали з села, і родина отримала якусь ліплянку-хату. 
Лев Мончак ходив до місцевої школи, не вступав до комсомолу, за що два рази 
його виганяли зі школи. У 1953-1958 рр. він вчився у Львівській політехніці, потім 
працював оператором з дослідження свердловин, оператором з видобутку нафти в 
НПУ “Надвірнанафта” (1958-1959 рр.), інженером-геологом геологічного відділу 
(1959 р.), завідувачем лабораторії фізики пласта науково-дослідної лабораторії 
НПУ “Долинанафта” (1959-1962 рр.). З 1962 по 1965 рр. навчався в аспірантурі 
Львівської політехніки (з грудня 1964 р. у м. Івано-Франківську), яку успішно 
закінчив і захистив кандидатську дисертацію в 1965 р. 
У 1967 р. п. Мончак став доцентом вишу і заслужив за багаторічну працю велику 
повагу в науково-педагогічного колективу університету. Він один із ініціаторів 
видання та автор перших в Україні україномовних “Нафтогазопромислового 
словника“ та “Довідника з нафтогазової справи“, а також десятків наукових 
статей, монографій, посібників тощо. А ще Лев Савович дуже цікавий 
співбесідник, має дар мудрого слова, чудовий пропагандист знань про природу 
рідного краю, організатор експедицій у гіпсові печери та по р. Дністер, завзятий 
шахіст і бадмінтоніст. Село загалом подарувало світу багато талантів. Так, 
титулований гросмейстер, тренер та шаховий діяч Адріян Михальчишин, дідусь 
якого був греко-католицьким священником у Лабовій, у 2018 р. став Віце-
президентом Європейського шахового союзу. 
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Лев Савович Мончак за навчально-науковою працею 
Відзначимо, що Лев Савович так і залишився безпартійним, хоча і розумів, що 
втрачає в кар’єрному рості. Він за радянських часів все відговорювався від партії 
тим, що «ідейно не доріс». Зате науковець співав у капелах «Гомін Карпат» та 
«Бескед», джазовому оркестрі. З початком національного відродження у кінці 80-х 
рр. ХХ століття п. Мончак взяв активну участь з капелою, де він уже був 
старостою у становленні держави. Він і сьогодні пам’ятає, як він з друзями вішав 
український прапор над сільрадою у с. Кирилівка на батьківщині Т.Шевченка, 
потім співав національний гімн. 
Лев Савович приклався і до збереження пам’яті про українську Лемківщину. Він зі 
співавторами написав і видав власним коштом книгу про свою маленьку Вітчизну 
– «Лабова. Лемківське село нашої пам’яті», бере активну участь в роботі Івано-
Франківського обласного товариства «Лемківщина». 
Закінчити розповідь про нашого героя хочеться словами його колег по вишу: «Лев 
Савович – це згусток високого інтелекту та ерудиції, великий працелюб, людина 
глибоко демократична, виважена, толерантна та доброзичлива. Він вміє любити 
свою Батьківщину й народ і не вміє хвалитися цією любов’ю. Якщо десь і є 
справжня українська інтелігентність, то вона не деінде, а в цьому прекрасному 
чоловікові 
http://gk-press.if.ua/nereabilitovani-vid-peresliduvan-do-vidomogo-vchenogo/ 

ОПЕРАЦІЯ "ВІСЛА". ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ 
 

УІНП публікує матеріал юриста Українського інституту 
національної пам'яті Сергія Рябенка. У скороченому 
вигляді текст вийшов на сайті "Збруч". 

Щоб прочитати текст в електронному вигляді у форматі 
PDF, перейдіть за лінком: 
https://old.uinp.gov.ua/sites/default/files/pravova_kvalifik
aciya_operacii_visla.pdf 

https://old.uinp.gov.ua/news/operatsiya-visla-pravova-
kvalifikatsiya?fbclid=IwAR0ETu9C1TmUJE2zjPfedvEMYU9EqpjRO4pqIZ1bS2IDkPriQdQ

myazYp9w 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fold.uinp.gov.ua%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpravova_kvalifikaciya_operacii_visla.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3AW_tiiZUuQeDpGtG02apyF4o1nR_l7jmARwbAjXd2ym4CnlZsmENfyQU&h=AT14ZnyfdOXQFNHbQj7aGw3p_-mcPODBzlQOtuieuFUrnHm3gCDgWYvLigqkmfwdkivwraPyX6QcW39V2PRsysrAdHMYrKUTk6ifz6mb65xfkaoxx2yJt4w-BEwAvbU03uLQWYN5NGHwnNgUCWs-
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ПРИВІТАННЯ СФУЛО, НАГОРОДИ 

 
ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ! 

 
ІГОРЮ ДУДІ – 80! 

Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань 
сердечно вітає 

Голову Контрольної Комісії федерації 
 

Ігоря Дуду 
зі славним 80-літнім ювілеєм! 

 
Зичимо Вам міцного здоров'я, духовної наснаги, ще більших 
здобутків у справі розбудови організації, невтомної праці на 
ниві збереження лемківської української культури, многих і 
благословенних літ!!! 
 
 

ВАСИЛЮ ШЛЯНТІ – 70! 

Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань 
сердечно вітає 

Члена Президії федерації 
 

Василя Шлянту 
зі світлим 70-літнім ювілеєм! 

 
Щиро бажаємо Вам міцного здоров'я, невичерпної духовної 
енергії, нових задумів і плідних звершень на лемківській 
ниві задля відродження рідного краю, добра і радості, 
многих і благих літ! 

 

ВІТАЄМО З НАГОРОДАМИ! 

Іменним нагрудним ювілейним знаком СФУЛО за 
багаторічну подвижницьку працю для розвою лемківської 
справи в США й у світі та з нагоди славного 95-ліття був 
відзначений 7 березня 2020 року у Йонкерсі, Нью-Йорк, член 
ООЛ в США Стефан Муждейчук. 
 

За багатолітню подвижницьку працю задля відродження і 
збереження лемківської культурної спадщини, вагомий 
особистий внесок у діяльність СФУЛО та з нагоди ювілею 
нагороджені іменним нагрудним ювілейним знаком СФУЛО: 
 

Ігор Дуда, голова Контрольної комісії федерації 
Василь Шлянта, член Президії СФУЛО 



35 
 

ВІТАННЯ З УРОДИНАМИ! 

Світова федерація українських лемківських об’єднань 

щиро вітає із радісним днем уродин, 
народжених в березні-квітні: 

 
Заступника голови СФУЛО по європейському 
континенту , члена Президії федерації, Голову 
Об’єднання Лемків Польщі Стефана Клапика 
(Польща) 
 
члена Президії федерації Наталію Гладик 
(Польща) 

члена Контрольної комісії Богдана Кікту  
(США) 
 
Зичимо Вам великого життєвого щастя, 
невичерпної енергії, нових ідей, високих 
звершень та плідних здобутків у Вашій 
невтомній прації задля збереження і розвитку 
культурних надбань Лемківщини, миру і добра на 
землі! Многих і благих Вам літ!!!             

Ілюстрація Андрія Хомика 

 

Василь Шлянта. Сторінки життя 
 

Василь Шлянта, член Президії Світової 
федерації українських лемківських об’єднань, 
довголітній член Президії Об’єднання Лемків Польщі, 
відомий лемківський український громадський діяч 
відзначає своє світле 70-ліття. 

Лемко, який невтомно трудиться багато років 
задля Лемків і Лемківщини. 

 
Народився Василь у лемківській родині Івана 

Шлянти на західних землях Польщі у м. Мєндзижеч   
5 травня 1950 року після жорстокого виселення 
українців з рідного краю внаслідок депортаційної 
Акції «Вісла» у 1947 році. Там, на Заході, минуло його 
дитинство і шкільні роки. Здобув вищу освіту в 
Сілезькому політехнічному інституті, захистив звання 

магістра. Багато років працює вчителем професійного училища в м. Б’єч. 
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Проте найбільшим болем своєї молодості на виселенні він мав втрату 

Лемківщини. Тому все своє життя він присвятив громадській діяльності для 
відродження рідного краю, і на заході, і вже після повернення на рідну лемківську 
землю у Горлицях. 

Після заснування Об’єднання лемків Василь стає його активним членом, 
формує місію товариста, залучає до роботи нових надійних членів, поширює 
мережу регіональних гуртків ОЛ по всій Польщі. Є ініціатором і невтомним 
реалізатором Свята лемківської культури «Лемківська ватра» в Ждині та інших 
проектів, спрямованих на розвиток традицій Лемківщини та зміцнення 
національної свідомості українського населення. Автор проекту «Те, що нас єднає», 
який має на меті поглиблення співпраці та взаєморозуміння між сусідніми 
громадами лемків і польських поґужан. 

Неодноразово брав участь у міжнародних наукових конференціях, 
присвячених проблемам національних менших в Європі (Італія, Австрія), 
опрацював звіти з ситуації лемківської громади в Польщі у 1980-2000 рр., 
виступав з доповідями в Ягеллонському університеті в Кракові, Гельсінському 
комітеті в Варшаві. Головний організатор конференції «Лемки-русини-українці» 
(Горлиці, 1997 р.) 

У 90-их роках разом з проф. В. Мокрим підіймав питання відшкодувань для 
колишній українських в’язнів концтабору в Явожні; встановлення пам’ятних 
знаків загиблим у таборі праці в Талергофі (Австрія). 

Багатий досвід праці з людьми, боротьба за права національних меншин у 
Польщі допомагає йому разом з Степаном Гладиком вирішувати стратегічні для 
лемків проблеми, долати труднощі, стереотипи, виграти довголітні судові справи, 
започатковані Об’єднанням лемків: найбільш відомі - це повернення лемківських 
лісів, повернення справжнього імені маляру-примітивісту Никифору – Епіфану 
Дровняку; піднесення імені лемківського поета Б.-І. Антонича з с. Новиці, 
Горлицького повіту до належного йому місця не тільки серед самих лемків, але й у 
польському середовищі; зведення пам’ятника Б.-І. Антоничу та створення 
Регіональної пам’ятної кімнати поета в Горлицях в 1989 р. Докладає зусиль для 
відновлення та охорони занепадаючої сакральної архітектури (ремонти церков, 
придорожних хрестів, покинутих цвинтарів), є ініціатором різноманітних проектів 
на ниві культури, зокрема відновлення старовинних народних ремесел; заходи для 
відкриття та розвитку пунктів навчання рідної мови в школах, лемківських 
фольклорних колективів тощо. 

Довголітній громадський діяч, який відновлює суспільне та культурне життя 
лемків після депортаційної акції «Вісла», докладає зусиль, щоб відновити 
справедливість шляхом повернення втраченого майна, зокрема, лісів, лемкам, 
яких доля розкинула по всій Польщі, засудження акції «Вісла» польською владою. 

Василь Шлянта очолював Об’єднання лемків Польщі у 1991-1997рр., 
довголітній член Президії Об’єднання лемків, член оргкомітету Лемківської ватри в 
Ждині, з 1996 співпрацює з Сеймовою комісією з питань національних та 
етнічних меншин, член Президії Світової федерації лемківських-українських 
об’єднань, учасник засідань Європейського конгресу українців та Федеративного 
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союзу європейських нацменшин (FUEN) у Німеччині. Нагороджений Почесною 
грамотою Президента України від 1996 р. 

Як член Президії СФУЛО, Василь Шлянта багато років невтомно працює для 
об’єднання зусиль лемківських організацій світу заради лемківської справи, для 
налагодження їх співпраці з ОЛП, поширення зв’язків з іншими організаціями в 
Україні і в світі, для обміну інформацією та досвідом роботи з метою відновлення 
й збереження самобутньої лемківської культури, для роботи з лемківською 
молоддю задля етнічного відродження Лемківщини. 

Сердечне Боже заплат, пане Василю, за Вашу вельку посвяту ридному краю 
і людям, і най небе́са Вам даруют силу, мудрист і енерґію для дальшой плідной 
праці задля одроджиня і розвою Лемківщини! Жичиме Вам міцного здравя, 
многих і благих літ! 

 
За дорученням Президії СФУЛО 
Ярослава Галик, голова Світової федерації українських лемківських об’єднань 

 
Марії Мачошко – 80! 

 
Заслужена артистка, солістка 

Піддуклянського українського народного 
ансамблю (ПУНА) в Словаччині, народна 
співачка, неперевершена виконавиця сотень 
лемківських-русинських пісень, Заслужений 
працівник культури Словаччини… 

Народилася Марія Мачошко 30.03.1940 
року в селі Потічки Свидницького округу на 
Пряшівщині. У ПУНА почала співати зразу після 
закінчення основної дев’ятирічної школи і зразу 
здобула популярність і визнання. 

Найвизначніша співачка Пряшівщини, 
Марія Мачошко за понад шістдесят років 
професійної кар’єри виступала в понад десять 
тисячах концертів як на сценах сільських 
будинків культури, так і на великих сценах 
Словаччини, Чехії, України, США, Канади, 

багатьох країн Європи, Америки, Африки. Солісткою виступала з 
найвизначнішими чеськими та словацькими оркестрами народних інструментів. 
Була лауреатом багатьох міжнародних і словацьких фестивалів. Словом та 
піснями концерти Марії Мачошко супроводили три її молодші подруги, які 
вважають себе її ученицями – І. Світок, А. Порач та А. Сервицька. 

Впродовж свого плідного артистичного життя на сценах світу Марія 
Мачошко з великим успіхом широко популяризує русинську українську культуру, 
а також виконує словацькі, чеські і інші пісні. Широко відомі пісні з репертуару 
Марії Мачошко: перша її пісня «Заспівайте собі двома голосами», «Співаночки мої, 
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де я вас подію?», «Мамко моя люба», «Коли-м була мала, мала», «Закувала 
зозуленька», «Іванку, Іванку», «Тече вода, тече», та інші. 

Співачка виступає і досі на сцені. Зокрема, з великим успіхом брала участь 
у ювілейному 65-му Свято русинів-українців Словаччини у Свиднику на 
Пряшівщині 14-16 червня 2019 року. 

Сердечно вітаємо талановиту співачку із славним ювілеєм і зичимо їй 
творчих успіхів, міцного здоров’я, многих і благословенних літ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОЛОДИМИРУ СЕРГІЙЧУКУ – 70! 
 

13 березня 2020 року минуло 70 славних літ визначному 
історику сучасної України з світовим іменем 
ВОЛОДИМИРУ СЕРГІЙЧУКУ, письменнику, політику, 
академіку АН ВШ України, доктору історичних наук, 
професору, завідувачу кафедри історії світового 
українства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, керівнику освітньо-професійної 
програми "Світове українство в цивілізаційному поступі". 
Володимир Сергійчук – автор численних наукових 
публікацій: книг, монографічних видань, наукових статей, 
рецензій тощо. Його дослідницька діяльність є 
неоціненною для історичної науки України і світу, бо вона 
стоїть «в обороні української правди», викриваючи злочини 

московського сталінізму в ХХ столітті, зокрема Голодомору-геноциду 1932-1933 
рр.. Так і називається його ювілейна збірка – «В обороні української правди», до 
якої увійшли головні концептуальні статті професора за останні десять років. 

Особливе місце серед широких наукових досліджень Володимира Сергійчука 
займає тема примусового виселення етнічних українців Закерзоння в 1944-1947 
рр. Ще 1997 року він опублікував документальні матеріали про ці злочинні події  в 
книзі «Трагедія українців Польщі» (Тернопіль,1997.-439 с.). Потім світ побачили 
дослідницькі праці невтомного дослідника Володимира Сергійчука «Український 
здвиг: Закерзоння, Волинь, Прикарпаття, Поділля, Наддніпрянщина" в 5 томах 
(2004–2005), «Етнічні межі і державний кордон України» (1996, 2000, 2008) та ін. 
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Світова федерація українських лемківських об’єднань щиро вдячна 

професору Володимиру Сергійчуку за підтримку та активну участь в Міжнародній 
науково-практичній конференції на тему «Суспільно-історична та політико-
правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-
1951 рр.», яка відбулася у Львові 7 вересня 2018 року. Темою його доповіді була: 
«Найбільша втрата України. До питання про викорінення автохтонів Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини і Підляшшя». 

 

Водночас впродовж 2018-го року професор Володимир Сергійчук як 
провідний історик України на прохання СФУЛО працював у робочій групі з 
підготовки проекту Постанови Верховної Ради України «Про відзначення на 
державному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини 
у 1944-1951 роках», яка була ухвалена Верховною Радою України 8 листопада 
2018 року. 

9 вересня 2019 року Володимир Сергійчук виступив з ґрунтовною 
доповіддю «Виривали з корінням, але українська душа не вмерла…» на науковому 
круглому столі «Вигнані з Батьківщини. До 75-річчя початку насильного виселення 
українців Закерзоння», який відбувся в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка. 

Світова федерація українських лемківських об’єднань, вся українська 
спільнота депортованих з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр., сердечно вітаємо 
видатного українського історика сучасності ВОЛОДИМИРА СЕРГІЙЧУКА з його 
світлим ювілеєм і бажаємо йому нових високих звершень та відкриттів, плідної 
праці та міцного здоров’я на многії літа! 
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НОВИНИ 

     
   Ярослава Галик. З життя ОЛК і української громади в Канаді 

 

В дні мого перебування в Канаді 8-15 березня 2020 року мені вдалося 
побувати в різних цікавих лемківських українських куточках Канади завдяки 
моїм добрим провідникам: подружжям Надії і Максима Маслеїв, Анни і Андрія 
Ротків, Роману Колосу, Богдану Чернявському, Богдану Дуді та іншим чудовим 
людям. Своїми надзвичайними враженнями я хочу поділитися з Вами. Тому 
пропоную Вашій увазі кілька коротких оповідей про цікаві місця, з якими тісно 
пов’язана історія Лемківщини, України і Канади. 
 

ОСЕЛЯ «ЛЕМКІВЩИНА» - лемківський куточок на канадській землі 
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Ще у 1970 році відділ Торонто Організації Оборони Лемківщини 
започаткував збірку коштів для закупівлі земельної ділянки для проведення 
культурно-відпочинкових заходів організації. У 1972 році було вибрано велику 
чудову лісову ділянку з мальовничими озерами і прекрасним ландшафтом, який 
нагадував Лемківщину, і знаходився за 175 км на північ від Торонта. Тут силами і 
коштами громади поступово була створена затишна відпочинкова зона для 
проведення Лемківських Ватр та рекреації членів громади: лемківська хижа, 
кухня, кілька кімнат для відпочинку, збудована стаціонарна сцена для концертів, 
обладнане «огниско» для запалення ватри, встановлено літню їдальню для гостини 
з накриттям… 

У 1973 році в Канаді створено самостійно діючу організацію - Об'єднання 
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Лемків Канади (ОЛК), яку очолив Михайло Федак. Відділ в Торонто нараховував  
тоді 175 членів. 

26 липня 1986 року тут була проведена перша Лемківська ватра в Канаді, 
яка стала відтоді щорічною. На Ватри збирається дуже багато гостей і 
відвідувачів з різних місцевостей та провінцій Канади й США, які щороку 
поспішають, щоб тут зустрітися зі своїми близькими й знайомими, послухати 
лемківських українських пісень, відігріти душу біля ясного ватряного вогню. Адже 
Оселя стала місцем відпочинку і культурної розваги не тільки для членів ОЛК та 
їхніх родин, але й для всієї української спільноти. Тому на території оселі 
відбуваються різноманітні імпрези, зустрічі та сходини. 

 

Мені довелося побувати на Оселі «Лемківщина» ранньою весною, коли ще 
лежав сніг, а озера тільки прокидалися від льоду, але тепло лемківських рук і 
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сердець, які створили цю особливу лемківську домівку серед просторів Канади, 
зігрівали мою душу. І я думала: «Якою великою є любов Лемка до рідного краю, 
якщо він створив свою Лемковину на другому боці планети! Такий люд буде жити 
вічно!» 

МУЗЕЙ ЛЕМКІВСЬКОЇ СПАДЩИНИ ім. ЮЛІЯНА ТАРНОВИЧА-БЕСКИДА 
В ТОРОНТО 

Під час перебуваннв Канаді я мала чудову нагоду замешкати в Торонто в 
гостинному привітному домі Надії і Максима Маслеїв, за що їм безмежно вдячна. 

У цьому ж будинку знаходиться Музей лемківської спадщини ім. Юліяна 
Тарновича-Бескида. І хоч я вже відвідувала цей музей у 2018 році, тепер мала 
більше часу ознайомитися з його експозиціями. 

Музей був заснований у 1986 році Крайовою Управою Об'єднання Лемків 
Канади. Головним організатором Музею був тодішний голова Крайової Управи 
Об'єднання Лемків Канади Максим Маслей, який по сьогодні є куратором Музею. 

 
І донині невтомне подружжя Надія і Максим Маслеї ретельно опікуються 

Музеєм, утримуючи його у частині власного дому і докладаючи для його 
збереження чимало праці та часу. 

Створення Музею започаткувала збірка 32-ох картин Юліяна Тарновича, які 
Епархія Торонта подарувала Об'єднанню Лемків Канади. 
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На сьогодні Музей має  37 художніх робіт Юліяна Тарновича. Тут є також 

праці інших малярів-лемків: Павла Лопати, Олександра Хиляка, Андрія 
Стефанівського, Василя Мадзеляна, Омеляна Мазурика, Дмитра Солинки, Одарки 
Онищук, Станислава Губнера та інших. 

 
Крім живописних творів, Музей має цілу галерею дерев’яних різьблених 

настінних тарілок з авторськими зображеннями лемківських церков. Є унікальна 
різьба Андрія Сухорського "Лемко з ягнятком" (1991 р.) 

В Музеї представлена також експозиція автентичного лемківського одягу: 
ґорсети, кабати, запаски, хустки, кєрпці, кошелі, гуньки, капелюши тощо. Зібрано 
цікаві зразки побутового знаряддя Лемківщини. 
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Тут також зберігаються оригінали деяких документів часів ІІ світової війни, 

зібрана чимала бібліотека документальних, історичних, художніх творів про 
історію та культуру Лемківщини, світлини міжвоєнного періоду Лемківського 
краю, твори Юліяна Тарновича. http://www.lemko-olk.com/museum.php 

При вході до Музею нас зустрічає велика картина – автопортрет Юліяна 
Тарновича (Бескида), видатного сина Лемківщини, талановитого художника і 
водночас визначного дослідника історії та культури лемків, автора «Ілюстрованої 
історії Лемківщини» та низки дослідницьких публікацій про Лемківщину, відомого 
журналіста, публіциста, письменника і громадського діяча. Редактор газети «Наш 
лемко» (1934-1939) і бібліотеки Лемківщини у Львові, тижневиків «Краківські вісті» 
(1940-1941) у Кракові, «Рідна земля» (1942-1944) у Львові, газети «Лемківщина», 
«Український робітник», «Лемківські вісті» в Німеччині й Канаді, видавець і 
співредактор газети «Мета» та ін. 

Походив Юліян з с. Ростайного на Лемківщині з священичої родини Степана 
Тарновича і Євгенії з дому Бескид (2.01.1903). Відійшов до вічності в еміграції в 
Торонто 28 вересня 1977 року і похований на цвинтарі Park Lawn Paradise 
Mausoleum (квадрат Z). 

http://www.lemko-olk.com/museum.php
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Ми з подружжям Маслеїв, незважаючи на рясний дощ, побували на 

цвинтарі, відшукали могилу Юліяна Тарновича, засвітили свічечку, помолилися і 
вклонилися пам’яті великого Лемка. 

http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%  
 

А зовсім неподалік, 
кількома рядами нижче, 
спочиває дружина Степана 
Бандери Ярослава, з дому 
Опарівська, родом із 
Сянока, з Лемківщини, та 
їхні діти Андрій і Леся. 
Батько Ярослави, греко-
католицький священик 
Василь Опарівський, був 
капеланом Української 
Галицької Армії (УГА) і 
загинув у червні 1919 під 
час Чортківської офензиви. 
Ярославі тоді було лише два 
роки... Мати Ярослави – 
Юлія Ганківська була 

освіченою жінкою, яка закінчила Віденський університет…. 
https://www.facebook.com/womenONwars/?__tn__=%2CdkCH-R-  

 
«Дім із серцем» 

 
Великі особисті враження 

викликали в мене відвідини 
української греко-католицької парафії 
Св. Димитрія в Торонто, Канада. 

Це величезний комплекс 
духовності українців, освіти для юних 
та опіки для літніх. Створення його 
розпочалося ще в 1953 році зусиллями 
української громади під мудрим 
керівництвом пароха о. Івана 
Татарина, який очолює парафію до 
сьогодні. 

О. Іван Татарин – це Людина надзвичайного серця, великої мудрості, 
доброчесності і невтомності, і я мала добру нагоду поспілкуватися з цим щирим 
душпастирем. Це завдяки його багатолітній подвижницькій праці постав цей 
«український кампус», центром якого є сучасний храм св. Димитрія. 

О. Іван погодився зустрітися зі мною, радо розповів про різнобічну 
діяльність центру, уважно вислухав мої клопоти і благословив на працю. 

http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.facebook.com/womenONwars/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCF6d_BDTnhc57CBwq7RcHhLoKaUpQbethTMSrQyJpzjnQQw_nF2fK0sgCJkhzJ_meR0UunfORrNCAX&hc_ref=ARQ90x-XdB_L5tRhqH5r__EXHvuvtWyDtLWzb1wbD_HWE69h8IG29uoZGRRvh4b7jjk&fref=nf&hc_location=group
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В храмі щоденно кипить багатогранна духовна праця: відправляються 
Божественні Літургії, молебні, реколекції, поминальні служби і панахиди, інші 
церковні відправи. Видається тижневик «Парафіяльні новини». У великій 
церковній залі відбуваються зустрічі і зібрання парафіян, святкування, недільна 
кава чи вареники від Парафіяльної кухні, збірки коштів на допомогу Україні у 
російсько-українській війні, на придбання медичного обладнання для поранених 
та військовослужбовців в Україні. 

Власне тут 15 березня відбулися також заходи з вшанування жертв 
депортацій етнічних українців із Закерзоння в 1944-1951 роках та моя доповідь 
та презентація «Книги пам’яті Лемківщини 1944-1946» й пам’ятної медалі «75 літ 
пам’яті», а також виставка картин «Церква в руїні» та виставка лемківського 
одягу. 

Тут Ліґа українських Католицьких Жінок Канади, українські клуби, 
фольклорні гурти, хори, українські митці проводять свої добродійні культурно-
духовні заходи. Діє стипендійний фонд о. Івана Татарина. При парафії періодично 
відбувається добродійна Ярмарка вживаних речей та інші добрі справи задля 
милосердя. 

В комплексі забудівель вражає велика українська школа св. Димитрія на 
300 дітей, садочок, бібліотека, прекрасно обладнані ігрові і комп’ютерні зали. При 
школі діють українські курси для дорослих, двомовні програми, курси 
українознавства, проходять вчительські семінари тощо. 

З діяльністю школи мене ознайомила керівник закладу, голова Світової 
Виховної Ради СУМ Марія Поліщук, яка розповіла про організацію навчально-
виховної роботи з українськими дітьми в умовах широкої двомовності, про 
прищеплення любові до рідного краю, діяльність Союзу української молоді (СУМ) в 
Канаді та в світі. 

Школа справді вражає своїм дизайном, масштабом, обладнанням… 
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Поруч з українською греко-католицькою парафією Св. Димитрія розташовано 
Святодимитріївську резиденцію для сеньйорів. Це великий українсько-канадський 
осередок довгострокової опіки для канадських українців похилого віку в місті 
Торонто, в якому його літнім мешканцям забезпечена висококваліфікована 
медична допомога лікарів, медсестер, фізіотерапевта, фармацевта та працівників 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%3Ffbclid%3DIwAR3p9PRr5pHuqYdm3L6Sv26_26ftT16qMQFyjmiFF6VXcdNbrXFzJf0W1Fs&h=AT1Ik84et5eOI4V7yGRGnScEhnFEbGClZG5rNVgg3mWeUoVNc4Jfv1r9TCXsiVTW-_ETkelXQ9SjvUxJXDVOYyKqT3d4ouChsN0NDYqGOiucNhQEtpmBKtXSfV63_uUXC8JqBk9bWm7-SyR703qC
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суспільної служби, а також широка суспільно-культурна підтримка. Відкрито 
осередок ще в 1996 році і він користується доброю славою затишку і комфорту 
для людей похилого віку і немічних осіб українського Торонта. 

Тому й називають його – «Дім із серцем». У 2016 році осередок відзначив 
своє 20-ліття. 
 

Куточки української пам’яті 
 

В дні перебування в Канаді разом з подружжям 
Анни і Андрія Ротків я відвідала меморіальний 
комплекс в містечку Оксвілл поблизу Торонто, на 
території якого знаходиться цвинтар св. Володимира, 
який є найбільшим українським цвинтарем у Канаді. 
Заснований некрополь у 1984 році. На даний час тут 
налічується близько 4 500 поховань. 

Тут поховано багато визначних українських 
політичних та культурних діячів. Наприклад, 
визначний український письменник Улас Самчук, 

останній Президент УНР в екзилі Микола Плав’юк. Є дві спеціалізовані секції для 
ветеранів Визвольних змагань: Української повстанської армії (УПА) та 1-ї 
Української дивізії "Галичина". 

На цьому цвинтарі спочиває немало українців Закерзоння, зокрема лемків, 
серед яких Михайло Федак з Роп’янки, Марія Баюс Федак з Пантни, Стефан 
Копина з Полян, В. Стецько Білан з Полонної, Стефан Баб’як з Репеді, Олена 
Потічна з Павлокоми і багато інших. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2568989456703394&set=pcb.2955081921223447&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBzzhJVFc1xUisoqJK94TgblUJptv7y7XsZBg_paIoXzdEzCO5Sny5yMOp_QG3aBpLbZSQnmvjGmquc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2568989456703394&set=pcb.2955081921223447&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBzzhJVFc1xUisoqJK94TgblUJptv7y7XsZBg_paIoXzdEzCO5Sny5yMOp_QG3aBpLbZSQnmvjGmquc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2568989456703394&set=pcb.2955081921223447&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBzzhJVFc1xUisoqJK94TgblUJptv7y7XsZBg_paIoXzdEzCO5Sny5yMOp_QG3aBpLbZSQnmvjGmquc
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Зокрема, відомий лемківський діяч в еміграції Федак Михайло – “Смирний”, 

“Черник” (9.03.1924, с. Роп’янка Кросненського пов. Підкарпатського в-ва, тепер 
Польща – 23.03.2005, м. Торонто, провінція Онтаріо, Канада). 

Навчався у Перемиській українській гімназії (1936-1939) та Холмському 
технічному ліцеї (1941), закінчив Українську учительську семінарію у м. Криниця 
(весна 1943). Член ОУН (03.1944). Районний провідник району №2 у надрайоні 
“Верховина” (1-ша округа ОУН). Перейшов рейдом до Зах. Німеччини (весна 
1948). У складі кур’єрської групи повертався до краю (1949). Секретар Головної 
управи Об’єднання колишніх вояків УПА в Німеччині (09.1954-?). Еміґрував до 
Канади (03.1957). 

Він власне стояв біля витоків створення лемківської організації в Канаді. 
24 березня 1973 р. на Загальних Річних зборах в Народному Домі в Торонто 

рішено створити Крайову Управу в Канаді. Головою Крайової Управи був обраний 
Михайло Федак. Організація прийняла назву Об'єднання Лемків Канади (ОЛК). 
Відділ в Торонто нараховував 175 членів. 

Член Об’єднання колишніх вояків УПА США і Канади, секретар Головної 
управи ОКВ, адміністратор видавничого комітету “Літопис УПА” (1973-1983). 
Похований на упівській секції цвинтаря Св. Володимира в м. Оквилл, провінція 
Онтаріо. 
https://litopysupa.com/ua/news_and_events/warriors-of-upa-which-got-to-the-west-
fedak/ 

 
 
 

 

https://litopysupa.com/ua/news_and_events/warriors-of-upa-which-got-to-the-west-fedak/?fbclid=IwAR2wyhCmxgZ2MnMQIWnfMkqV3LMJe_ZYYe8_iFb5nrixyM0lWus8YReuPws
https://litopysupa.com/ua/news_and_events/warriors-of-upa-which-got-to-the-west-fedak/?fbclid=IwAR2wyhCmxgZ2MnMQIWnfMkqV3LMJe_ZYYe8_iFb5nrixyM0lWus8YReuPws
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2568246573444349&set=pcb.2953133784751594&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAX_Z8eozbTvdJxQ_aSq9OlBvu9oCOXSVLFkf3LD591Yi6kiLOWaa5cAol3_8Iulr7vl4BavVB4agSF
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2568246573444349&set=pcb.2953133784751594&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAX_Z8eozbTvdJxQ_aSq9OlBvu9oCOXSVLFkf3LD591Yi6kiLOWaa5cAol3_8Iulr7vl4BavVB4agSF
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Представлення проекту "Лемко-співи" в Америці. 

 
6-11 березня представники Львівської молодіжної громадської організації 

«Молода Лемківщина» Наталія Кухар, Богдан та Андріана Сиваничі здійснили 
поїздку до Сполучених Штатів Америки. Поїздки відбулася на запрошення голови 
«Організації Оборони Лемківщини» у США Марка Гованського. Основною метою 
візиту було представлення відомого проекту "Лемко-співи", а також налагодження 
глибших зв'язків між організаціями. 

Представлення «Лемко-співів» відбулося на важливій для всієї лемківської 
спільноти події –XXXI крайовому з'їзді ООЛ, який відбувся у місті Йонкерсі 7 
березня. Богдан Сиванич представив учасникам з'їзду діяльність організації 
«Молода Лемківщина», а Наталія Кухар розповіла про особливості проекту «Лемко-
співи». Після цього всі разом заспівали декілька лемківських пісень. 

Також на з'їзді вперше був презентований нещодавно виданий "Співаник" з 
піснями, які лунали в телепередачі "Лемко-співи в авто". 

Цікавим досвідом була участь разом із лемками у недільному богослужінні в 
українській греко-католицькій церкві у Йонкерсі. Саме в такі моменти 
відчувається особлива єдність між лемками, Україною та нашими традиціями. 

Важливим доповненням перелічених заходів стала можливість записати серію 
передач "Лемко-співи в Америці" за участі представників тутешньої лемківської 
спільноти. 

Перебуваючи у Нью-Йорку вдалося відвідати основні місця пов'язані з чи не 
найвідомішим лемком у світі Енді Ворхолом. Зокрема, це місця, де він проживав, 
працював, молився. Також змогли побачити оригінали картин Ворхола в нью-
йоркському Музеї сучасного мистецтва. 

Разом із лемкинею Леною Гованською оглянули український квартал Нью-
Йорка, а також зустрілися і поспівали з місцевим українським гуртом 
«UkrainianVillageVoices». 

Цикл передач "Лемко-співи в Америці" та про місця Енді Ворхола в Нью-
Йорку можна буде незабаром переглядати на каналі «Молода Лемківщина» в 
YouTube. 

Серед важливих результатів варто також врахувати те, що ця поїздка 
принесла багато ідей, які можна буде втілити в наступних проектах. 

 
Довідка 
 
Лемко-співи – це проект Львівської молодіжної організації "Молода 

Лемківщина", спрямований на відродження та популяризацію лемківських пісень 
у широких колах. 

Ми збираємося в приміщенні або на вулиці, співаємо та обговорюємо 
лемківські пісні. До участі запрошуємо всіх охочих незалежно від походження. 

Також презентуємо лемківську пісню на телебаченні. Запрошуємо цікавих 
гостей проїхатися з нами в авто, розповідаємо там про лемківську спадщину та 
співаємо. 

Богдан Сиванич 
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По дорозі до Америки. Мюнхен 

 

 
 

Лемко-співи під час концерту на банкеті в Йонкерсі, Нью-Йорк 
 
 



53 

 

Лемко-співи з гуртом «На Лемковині», США 
 

 
 

З Леною Гованською в українському кварталі Нью-Йорка біля кафе 
"Веселка" 

 
 
  



54 
 

Український ліцей у Лігниці та його директорка Ірина Снігур 

 
ГРОМАДА ■ №15, 2020-04-12 

Час тихих героїв 

Кожен час має своїх героїв, історія української громади у Польщі підтверджує ці 
слова. Героями в 1947-1990 роках були люди різних професій і біографій. Саме 
завдяки їхньому героїзму сьогодні ми є українською громадою, свідомою свого 
коріння, громадянами та професіоналами своєї справи. 

Пані Ірина Снігур, вчителька математики в 1960-1987 роках, вихователька у 
гуртожитку, директорка (1962-1977 рр.) IV ліцею у місті Лігниця, яка мусила 
залишити посаду після втручання партійних чиновників і спецслужб 
комуністичної Польщі, напевно була би проти вживання таких гучних слів. Однак, 
на мою думку, вони на 100% відображають її роль у житті школи та показують 
вагомий внесок у збереження українства у комуністичній Польщі. Згадуючи 
лігницький період життя пані професорки, слід сказати, що скромність, 
відсутність у роботі порожніх декларацій та надлишку слів були немовби її 
фірмовим знаком. Девіз «не словом, а ділом» найкраще передає її філософію 
життя. 

Щоб зрозуміти значення Ірини Снігур для лігницького ліцею, цієї кузні кадрів для 
церков обох конфесій, шкіл, університетів та українських громадських 
організацій, вистачить почитати розповідь його випускника, історика, професора 
Ярослава Сирника, у якій він показує як партійці і службісти довели до звільнення 
пані Ірини (Jarosław Syrnyk, «Szkoła pod specjalnym nadzorem» – inwigilacja IV 
Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa). 
Читаючи опис цієї масштабної провокації проти пані директорки, до якої було 
залучено кілька десятків осіб, стає зрозуміло, наскільки тодішній владі був не до 
вподоби її вплив на українську молодь, її позиція у громаді, послідовність й 
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ефекти виховної роботи. Тогочасні партійні й освітні керманичі зрозуміли, якщо 
на перешкоді будуть стояти такі педагоги як Ірина Снігур, їм ніяк не вдасться 
реалізувати план повного знищення, тобто асиміляції, українців у Польщі. 

Провокація 1977 року не була поодинокою подією в житті ліцею. Навпаки, 
вчительський колектив, і навіть учні та їхні батьки, до 1990 року перебували під 
недремним оком Служби безпеки (СБ) та партійного апарату. Але особлива увага 
приділялася саме Ірині Снігур. Як пише Ярослав Сирник у статті «Наша школа. 50 
років лігницького ліцею», проти вчительки застосовувались усі знаряддя 
спецслужб. Історик зазначає: «У заходах, вчинених щодо І. Снігур, СБ 
використовувала цілий арсенал перевірених методів, зокрема: 1) операційна 
техніка „W” (цензурування кореспонденції); 2) операційні контакти і таємні 
співробітники; 3) заохочення освітньої влади та підлеглих одиниць до 
контролювання діяльності IV ЗЛ; 4) операційні комбінації; 5) створення 
фотохроніки; 6) інформування політичної та адміністративної влади про 
діяльність особи, яка фігурує в справі». Всі ці факти відомі історикам, а от учні 
під час навчання не мали ані гадки про те, що відбувається. 

Зняття пані Снігур з посту директорки ліцею у Лігниці мало бути одним з етапів 
ліквідації школи, знищення того, чим вона стала для українства Польщі. На 
щастя, попри різні спроби, не сталось як гадалось. Пані Ірина, залишаючи посаду, 
не здалася і не покинула учнів, вона ще довгі роки вчила, виховувала та надалі 
була одним із стовпів, на якому тримався феномен нашої школи. 

Згадуючи ті часи, коли я й сам був учнем лігницького ліцею (1981-1985 роки), 
можу сказати, що вміння або навики пані директорки вписуються в український 
канон смиренної праці в низах, праці самовідданої, сповненої не лише пожертви, 
але також великих знань і харизми. Сукупність цих рис, а також вміння 
працювати у різношерстному колективі, до якого входили українці і поляки (як 
сильні особистості, наприклад, професор Іван Співак, так і випадкові люди, для 
яких наша Alma Mater була лише одним з місць роботи), показує – якою людиною, 
вчителькою з великої букви була Ірина Снігур. Оцінюючи її роботу та роль у ліцеї, 
слід, окрім часу, в якому їй випало працювати, також пам’ятати про контекст 
лігницького регіону з сильно вираженою лемківською домінантою, 
двоконфесійність членів громади і учнів ліцею та різноманітність учнівського 
«матеріалу», який потрапляв у руки лігницьким педагогам. Тут не йдеться лише 
про географічну складову (учнів з околиць Щеціна і Перемишля, Бань-Мазурських 
і Команьчи), але про дуже різний рівень випускників початкових шкіл, з якими 
вчителі потім працювали чотири роки у ліцеї. Цей фактор вимагав неабияких 
педагогічних знань, терплячості, великого переконання у сенсі цієї важкої праці. 

Істотним викликом була також робота пані Снігур вихователькою у гуртожитку на 
вулиці Хойновській, 98. Не лише звичайні витівки учнів чи то питання відсутності 
приміщень, чи організації репетиції колективів були тоді труднощами. Великою 
проблемою були напади на учнів ліцею й жителів гуртожитку, вибивання вікон 
тощо. В той час, коли я жив у гуртожитку, пані Снігур неодноразово мусила 
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особисто оберігати нас від навколишніх хуліганів. Найбільш резонансною був 
напад на жителів гуртожитку у 1983 році, одним з приводів якого стала передача 
польського телебачення на тему УПА. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що працювати вчителем у комуністичній 
Польщі в умовах постійного контролю, таємного слідкування, антиукраїнських 
настроїв суспільства (з притаманними тому часу провокаціями), дефіциту 
основних товарів, проблем з приміщеннями для навчального процесу – було 
непростим завданням. Час періодичних криз комуністичної системи, зазіхань на 
школу, реформ та врешті воєнного стану не сприяв ані учням, ані вчителям. Не 
кожна людина здатна у таких умовах тягти цього освітнього плуга. Не кожен 
вчитель-українець хотів і вмів вистояти. Ірина Снігур хотіла і вміла. Сміливо 
можна сказати, що вона працювала за девізом поета Олега Ольжича: «Захочеш – 
зможеш». 

В часи навчання ми, учні, майже нічого не знали про походження й рід пані 
Снігур, долю її родини, детальну біографію, а також що стало фундаментом її 
формування як людини та вчительки. І по сьогоднішні ми знаємо дуже мало, 
виключно якісь фрагментарні дані про походження з Верхрати, загиблих в 
воєнний і післявоєнний час членів сім’ї. Тому наприкінці цих міркувань хочу 
звернутися до ювілярки з великим проханням про написання спогадів. Нам 
потрібні такі розповіді, особливо в теперішній період інформаційного хаосу. 
Історія від людини, котра своїм життям засвідчила, що без огляду на час та 
зовнішні умови варто й можна творити багато добра. Знання про це і про людей, 
які його роблять, стане запорукою продовження існування української громади у 
Польщі, травмованої акцією «Вісла» й антиукраїнською політикою (колишньою, але 
буває, й теперішньою). 

Пані Директорко, чекаємо ми – Ваші учні, здогадуюсь, чекають також вчителі, які 
продовжують в наших школах та пунктах навчання Ваше добре діло. 

Петро ТИМА, випускник ліцею в Лігниці 1985 року 

Далі читайте: https://www.nasze-slowo.pl/ukra%d1%97nskij-liczej-u-ligniczi-ta-
jogo-direktorka-irina-snigur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nasze-slowo.pl/ukra%d1%97nskij-liczej-u-ligniczi-ta-jogo-direktorka-irina-snigur/?fbclid=IwAR32xMRQgF4SlCMMHxelMClslh4LSGeLN5rvv651o_lh8qsSSKog2Ckw4NA
https://www.nasze-slowo.pl/ukra%d1%97nskij-liczej-u-ligniczi-ta-jogo-direktorka-irina-snigur/?fbclid=IwAR32xMRQgF4SlCMMHxelMClslh4LSGeLN5rvv651o_lh8qsSSKog2Ckw4NA
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АНОНС! 

Мирослав Іваник. Українська вчительська семінарія в Криниці. Матеріали. 
 

Зберігся дуже цікавий і вартісний матеріал для вивчення Лемківщини у 
1940-х рр. Це майже 1000 сторінок учнівських робіт з Української вчительської 
семінарії в Криниці з років 1942-1943. Це надзвичайно цінний архівний матеріал, 
який зберіг і вивіз до США проф. Левицький і який після його смерті зберігається 
у мене. Переважна кількість учнів була з Західної Лемківщини, багато — зі 
Східної, але були також учні з Перемищини, Ярославщини, Любачівщини, 
Холмщини, а навіть з Великої України. 

За моїм розізнанням, збірка Левицького є найбільша колекція письмового 
учнівського матеріалу з території Генеральної Губернії. Становить вона 
надзвичайно цінне джерело для різного роду дослідників Лемківщини — 
мовознавців, літературознавців, етнографів, істориків та політологів. Вона також 
є цінним джерелом для вивчення родинних історій. 

Якщо знайдуться кошти, збірка буде оцифрована і виставлена в інтернеті 
для вільного доступу. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3549012771836190&set=pcb.2961487203916252&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBrISSkocx53jjTjApHstvHxhj1UA_ZPEXpe2LsM8GVf5kjNJH056kBHTlXWxHz13ZrZKNlnD2e1U4y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3549012771836190&set=pcb.2961487203916252&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBrISSkocx53jjTjApHstvHxhj1UA_ZPEXpe2LsM8GVf5kjNJH056kBHTlXWxHz13ZrZKNlnD2e1U4y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3549012701836197&set=pcb.2961487203916252&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDH6jFd_4WUrDZWqfcOaQzn8gaxSiQcE-BuLswhr0JbOAUhUkV6lIL4bkctTj_niliquog8gccOacAI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3549012701836197&set=pcb.2961487203916252&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDH6jFd_4WUrDZWqfcOaQzn8gaxSiQcE-BuLswhr0JbOAUhUkV6lIL4bkctTj_niliquog8gccOacAI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3549012771836190&set=pcb.2961487203916252&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBrISSkocx53jjTjApHstvHxhj1UA_ZPEXpe2LsM8GVf5kjNJH056kBHTlXWxHz13ZrZKNlnD2e1U4y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3549012531836214&set=pcb.2961487203916252&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAJVgt7YEH5hmh6rOCI23afZoZqaMwXvD0ZhnTJMEw5SwDYOffMUmpvRDiX-y8guhgZQORILFZw5UvR
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3549012701836197&set=pcb.2961487203916252&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDH6jFd_4WUrDZWqfcOaQzn8gaxSiQcE-BuLswhr0JbOAUhUkV6lIL4bkctTj_niliquog8gccOacAI
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Никифору Дровняку – 125! 
 

Nieznane portrety Nikifora (Epifaniusza Drowniaka) 

Bogdan Huk·Неділя, 9 лютого 2020 р.·Reading time: 4 minutes 

Роман Турин (1900–1979). Під європейським дахом. Альбом-монографія, red. 
Hałyna Hronśka (Durniak), Lwiw: Ukrajinśka Akademija Drukarstwa, 2018 

Będąc we Lwowie, zajrzałem do wymienionego wyżej albumu o ukraińskim malarzu i 
filmowcu Romanie Turynie. Zwróciłem uwagę na ważne wzmianki o Nikiforze, z którym 
Turyn był mocno związany. Znalazłem cenne informacje, a także dwa nieznane dotąd 
portrety Nikifora, których fotki tu pozwoliłem sobie bez pozwolenia autorów i wydawcy 
umieścić wraz z fragmentami komentarza Hałyny Hrońskiej (Durniak) we własnym 
tłumaczeniu z ukraińskiego. (Uwaga: ujęcia portretów zostały w czasie fotografowania 
świadomie zdeformowane po to, aby nie mogły być wykorzystywane w innych 
publikacjach, oprócz tej, która ma na celu jedynie zilustrowanie informacji o ich 
istnieniu – zainteresowanych odsyłam do albumu). 

Zimą 1931 roku Turyn pojechał go popularnego uzdrowiska w Krynicy [...]. Posiadał 
pełnomocnictwo nadzoru administracyjnego nad pensjonatami „Sołotwinianka” i 

„Władysława” należącymi do jego rodziny. 
Zapoznał się tam z artystą samoukiem 
Epifaniuszem Drowniakiem, zwanym często 
Nikiforem. Wystarczyło kilka spotkań, aby 
wyszkolone oko zawodowca dostrzegło walory 
artystyczne w naiwnych obrazkach 
krynickiego dziwaka. Turyn, często będąc 
wcześniej w muzeach Paryża, potrafił 
zobaczyć bezpośredni związek między 
próbami malarskimi łemkowskiego samouka 
a dziełami Francuza Henri Rousseau 
zwanego Celnikiem, który przez długi czas 
był sensacją kulturalną w europejskiej 
stolicy sztuki. Następnie Roman Turyn kilka 
razy zaprosił Epifaniusza Drowniaka do 
swego pensjonatu, podarował mu kilka sztuk 
odzieży, a także rozmawiał z nim o sztuce i 
pokazywał reprodukcje dzieł znanych 
artystów. 

W późniejszych publikacjach ten epizod z życia genialnego ukraińskiego artysty-
samouka podawano w różnych autorskich interpretacjach bazujących na przekazie 
Turyna i innych źródłach. Na przykład poeta łemkowski Nestor Żyłycz pisał, że „W 
czasie spotkania z Romanem Turynem Nikifor prawdopodobnie raz pierwszy w swoim 
życiu nędzarza pod dostatkiem spożył normalnego jedzenia. W czasie swego pobytu w 

https://www.facebook.com/BogdanHukTlumacz?eid=ARCuRMUpWs7MXQ2hqykApFrd4V9rnOZZWO7PkdUx2EFKi5n6ULa5Q3_Ha4SFKnZr5RU41-WckKzxEcNc
https://www.facebook.com/notes/bogdan-huk/nieznane-portrety-nikifora-epifaniusza-drowniaka/2736446003101067/
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Krynicy lwowski artysta ciągle opiekował się Nikiforem, kilka razy zwracał się do władz 

z prośbą, aby stworzyły dla Nikifora 
normalne warunki życia i pracy”. [...] 

W tym samym roku Roman Turyn kupił u 
samouka serię obrazków, które w 
następnych dziesięcioleciach w znacznej 
mierze zmieniły priorytety w działalności 
ich właściciela. Najpierw zawiózł je do 
Paryża i pokazał kołu bliskich przyjaciół. 
Każdy, kto zobaczył obrazki łemkowskiego 
„Matejki” [...], uznał niecodzienność tego 
fenomenu i wsparł Turyna chcącego 
pokazać część kolekcji na wymagającej 
scenie sztuki Paryża. Okazja trafiła się w 
listopadzie 1932 roku w galerii Leon 
Marseille, dla której Ukraińska Grupa 
Paryska przygotowywała następny pokaz 
wraz dziełami artystów francuskich. Sam 
Turyn nie wystąpił, lecz jego udział w tej 
wielkiej wystawie 38 autorów sygnowało 
imię-odkrycie Nikifora stojące obok 
innych Ukraińców [...], a także Francuzów 
[...], Włochów [...], Belgów [...]. Echa 

wystawy w znacznej mierze związane właśnie z tym nowym imieniem na artystycznym 
horyzoncie Paryża długo utrzymało się w świadomości specjalistów [...]. 

Temat Nikifora jest jednym z centralnych w biografii twórczej Turyna. Pokaz w jednej z 
małych galerii paryskich dał początek rozmaitym legendom o narodzinach unikalnego 
artysty-samouka. Turyn bardzo cenił ten epizod, który znacznej mierze odsunął w cień 
inne pola jego działalności twórczej. Na stronicach małego szkicownika artysta 
wykonał kilka portretów Nikifora z natury: jeden ołówkiem i trzy brązowym tuszem. 
Stało się to prawdopodobnie w 1932 roku. [...] 

Nikifor Matejko, urodzony jako Epifaniusz Drowniak [...], wywołał u Turyna głębokie 
przeżycia duchowe, które odcisnęły ślad na całości jego zainteresowań i dorobku 
malarskim, a nawet na aspektach praktycznych jego życia. [W liście z 15 października 
1956 roku pisał:] „Moja kolekcja, składająca się z 200 prac, stanowi wynik mojego 
bardzo starannego wyboru najlepszych prac tego artysty, co zajęło mi ponad 10 lat, 
począwszy od 1932 roku, gdy pierwszy raz i jako pierwszy odnalazłem i odkryłem tego 
malarza ludowego w Krynicy. Każdego roku jeździłem specjalnie do niego w celu 
wsparcia go w czasie, gdy był zupełnie nieznany pędząc głodne życie nędzarza, 
kupowałem jego najlepsze prace, aby je uchronić. Pracę tę kontynuowałem nawet w 
trudnym czasie okupacji niemieckiej i jeździłem w ciężkich warunkach do Krynicy, aby 
pomóc Nikiforowi i kupić nowe jego prace do mojej kolekcji” (s. 16–18) 
https://www.facebook.com/notes/bogdan-huk/nieznane-portrety-nikifora-
epifaniusza-drowniaka/2736446003101067/ 

https://www.facebook.com/notes/bogdan-huk/nieznane-portrety-nikifora-epifaniusza-drowniaka/2736446003101067/
https://www.facebook.com/notes/bogdan-huk/nieznane-portrety-nikifora-epifaniusza-drowniaka/2736446003101067/
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Пам’яті Стефана Гладика (1948-2020) 
 
Штефан Гладик (1948-2020) 
 
Не хватит лем повісти, же пан Штефан били 
великим лемком. Били для багатьох 
провідником, інспіраційом, прикладом. 
Людином, за яком хотілося іти, хоцки і на край 
сьвіта. Все обдаровували добрима радами, 
прихильним словом і усьміхом. Не боялися 
голосно бесідувати, коли інчи мовчали. Не 
думали на негативни для себе консеквенції, коли 
треба било діяти. 
Понад вшитко інче ставляли добро родини. 
Той малой – Гладиків, і великой – нашой 
лемківской громади. 
 
Вічная Вам пам’ять, пане Штефане! 
Члени ОЛ 

 

3 березня 2020 року відійшов у вічність відомий лемківський громадський 
діяч у Польщі і у всьому світі – Стефан Гладик, співзасновник Об’єднання лемків 
Польщі (1990), багатолітній голова ОЛП, багатолітній член президії Світової 
федерації українських лемківських об’єднань (СФУЛО). 

Як активний громадський діяч і «твердий Лемко», він вперто і гідно 
трудився задля захисту прав лемків, зокрема за повернення лісів. Обороняв 
інтереси лемків у Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин. 
Неодноразово обирався до органів місцевого самоврядування, зокрема Ради ґміни 
Горлиці та Ради Горлицького повіту. Кавалер Ордену відродження Польщі й 
українського ордену князя Ярослава Мудрого за заслуги перед лемківською й 
українською спільнотами та розбудову польсько-українського братерства. 

Невтомно працював заради збереження рідної культури, був активним 
багаторічним «творцем» Лемківської ватри у Ждині. Після повернення у 1956 році 
з вигнання до рідної Білянки домігся встановлення двомовних покажчиків із 
назвою села, що стало прецендентом для створення таблиць з кириличними 
назвами інших сіл. Боровся за повернення імені Епіфанія Дровняка, за 
підтримання пам’яті про Шибеничний Верх, за відродження знищеної Лемковини. 

Стефан Гладик своєю багатолітньою невтомною подвижницькою працею 
залишив у вдячних серцях лемків добрий слід і світлу пам’ять. 

Світова лемківська спільнота втратила великого Лемка, добру, щиру 
Людину, визначного діяча лемківського руху в Польщі і у світі. 

Вірного сина своїх предків. 
Вічная пам’ять! 

 
Президія Світової федерації українських лемківських об’єднань 
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Лемківський ліс не продається 

Наталка Кляшторна, "ПіК", 2002 
 
Стефан Гладик витратив 12 років, аби довести, що майно його бабці в ході 
операції “Вісла” держава забрала незаконно. Скільки лемкові ще доведеться 
доводити, що мають віддати ліс, а не грошове відшкодування? 
Наталя Кляшторна 
 
Влодко Гладик, польський школяр, переглядаючи пресу за останній місяць, не раз 
зауважував: “Знову наш тато на першій сторінці – а бен Ладен на наступній”. За 
кілька днів про його батька, колишнього шахтаря і теперішнього селянина, знав 
чи не кожен поляк. Він став першим українцем в ІІІ Речі Посполитій, якому 
Верховний адміністративний суд Польщі визнав права на маєток, відібраний 
внаслідок виселення 1947 року, відомого під назвою “Вісла”.  
Дане рішення суду являється прецедентом в масштабі всієї акції “Вісла”. І хоч в 
польському законодавстві відсутній інститут прецеденту, рішення на користь 
Стефана Гладика дає надію для інших українців, що їхні права після десятиліть 
безправ’я нарешті будуть поновлені.  
- Про те, щоб повернули наше майно, батьки писали ще в 1956 році. 
Безрезультатно. Я продовжив їхні намагання в 1989 році й зрозумів, що листами і 
проханнями справі не зарадиш, - розповідає пан Стефан, голова Об’єднання 
лемків у Польщі. Сидимо за довгим дубовим столом в їдальні, яка слугує і за 
робочий кабінет голови Об’єднання лемків і за приміщення всієї організації. Тут, в 
гірському селі Білянка біля Горлиць, вирішуються нагальні питання лемків у 
Польщі.  
Багато хто думає ще й досі, що Стефан Гладик – юрист за фахом. Насправді ж до 
послуг адвоката він вдався лише на кінцевому етапі – перед судом. 
Адміністративне право стало його хобі починаючи з 1991 року. До справи 
підходив професійно. Перш, ніж оббивати пороги державних установ, самостійно 
вивчив законність експропріації у відповідності з чинними в той час правовими 
актами. Виявилося, що на територіях, звідки виселяли українців у 1947-му році, 
всі рішення про відчуження майна містили юридичні помилки, а отже, не 
відповідали декретам Берута. Пан Гладик довів це – і виграв у суді.  
- Польські комуністи брутально депортували лемків. А тоді написали, що забрали 
наше майно, оскільки не могли знайти власників. І це після того, як розробили 
план “Вісли”, в якому розписали, куди, скільки і яких сімей треба переселити. А 
якою ретельною була реєстрація!  

Лемківська доля 
Стефан Гладик має право говорити про це емоційно. Був під серцем своєї матері, 
як в село зайшло військо і вигнало всіх, хто був хрещений у церкві. Тиждень 
тримали лемків під відкритим небом за колючим дротом. Йшов дощ і люди 
казали, що разом з ними плачуть гори. Чотири дні в Горлицях чекали на підводи. 
Потім ці підводи потрапили на ту саму платформу в Освенцімі. Там управління 
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безпеки здійснило відбір до концентраційного табору “Явожно”. Забрали дяка, 
старосту, вчителя. Решту селян розділили, змішали з мешканцями інших сіл і 
повезли далі. Худоба ревіла від голоду і спраги.  
Гладиків кинули в Нотецькі болота, в село Старий Курів. На станції лемкам 
кричали: “Українці, бандити, злодії”. Першу ніч провели під дубом. Надати землю 
безкоштовно відмовили – і Гладики викупили 8 га. Можна було йти, просити, але 
батько сказав: “Якщо злодій вкрав корову, хай візьме і теля”. В 1956 р. у Польщі 
настала політична відлига і Гладики вирішили повернутися. Здали все майно у 
Курові державі. Пан Стефан розповідає: “Ми залишили все без жалю і їхали в 
гори. Але наше село вже зайняли сандецькі ляхи. Ми найняли куток в старій хаті. 
Нарешті татові виділили ділянку під забудову, але вона була якраз навпроти нашої 
хати. Тато сказав: як я можу щодня бачити свою кривду? І ми з вузликом в руках 
знову поїхали на захід. Але тато наказав, щоб ми не пов’язували себе з чужиною, 
адже рано чи пізно ми повернемося в гори”.  
Стефан Гладик працював на шахті. Неодноразово з батьком приїздили в рідне 
село. Хотіли викупити своє господарство, пропонували власнику кращі умови, але 
він не погоджувався. Батько встиг показати синові все родинне майно.  
Дідівський будинок Стефан Гладик купив лише в 1991 році – за 5 років по смерті 
батька. Тепер там мешкає Іван, брат Стефана. З понад 16 га землі у Гладиків 
лишилися тільки 2.5 га. Решта належить іншим господарям.  

Лемко наполягає на своєму 
Рішення про відчуження майна у Гладиків прийняли лише 7 років після 
депортації. Згідно декрету від 1949 року про відчуження державною власністю 
ПНР залишеної українцями нерухомості, такі рішення мали прийматися 
індивідуально для кожного господарства, після оцінки його розміру і вартості. 
Проте такої оцінки пан Гладик ніде не побачив, бо ніхто її не проводив – 
визначили тільки загальну вартість майна всього села.  
Саме цю помилку Стефан Гладик висунув в якості аргументу, звертаючись до 
воєводи Малопольського воєводства про визнання недійсним рішення 1954 р. про 
відчуження майна у Гладиків. Воєвода погодився з лемком. Але адміністрація 
державних лісів не збиралася повертати ліс і апелювала до міністра сільського 
господарства. Міністр визнав правоту пана Стефана, та адміністрація знову не 
погодилася і апелювала вже до Верховного адміністративного суду у Варшаві. 1 
жовтня суд підтримав вимоги Гладика. Тепер адміністрація державних лісів не 
може не визнати його власником ділянки. Та все ж хазяйнувати там панові 
Стефану лісництво ще й досі не дозволило. Хочуть заплатити йому за 7,5 га, але 
лісу не віддати.  
Конрад Томашевський, директор адміністрації державних лісів, після рішення 
суду сказав газеті “Жечпосполіта”, що колишнім власникам будуть виправлені 
кривди шляхом виплати відшкодування: “Зрештою, до цього зобов’язує нас статут 
про збереження народного характеру стратегічних природних багатств краю”.  
Та пан Гладик не розуміє, чому не хочуть віддати ліс. За його підрахунками, 
навіть якщо ліси віддадуть всім колишнім власникам-лемкам або їхнім нащадкам, 
це жодним чином не вплине на ситуацію у польському лісництві. “Коли лемки 
повернуть 5 тисяч га дідівських лісів, то навіть цей анклав в межах Польщі буде 
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мізерно малим, адже, наприклад, тільки лісництво Лосє має 18 тисяч га землі. Не 
думаю, щоб це було загрозою для природи”.  
Є ще один аспект, чому Стефан Гладик, пенсіонер, батько 2 студентів і 2 
школярів, не хоче і не може взяти гроші за ліси його бабці, Марії Гладик.  
- 12 років я домагався лісу, нашого родинного спадку, а не компенсації за ліс. 
Хотів повернути дідівський маєток, а не грошей. В такий спосіб мені вдалося 
довести незаконність всієї операції “Вісла”, хоч два покоління до цього так і не 
дожили: немає бабці, немає моїх батьків… 
Стефан і Марійка Гладики, як і троє їхніх дітей, народилися на вигнанні, на 
західних землях Польщі. І лише наймолодший Ігор – на Лемківщині, в Білянці, 
куди Гладики повернули 1988-го, щоб “бути хоч не на своєму, але ближче до 
свого”. Збудували дім на подвір’ї батьків пані Марійки, котрі повернулися раніше. 
В цілому на батьківщину повернули менше третини вигнаних на захід лемків.  
Дев’ятирічний Ігор знає, чому всі його предки по батьковій лінії – на цвинтарі в 
Куньковій. “Ми не в’язалися з чужиною навіть гробами. Померла бабця – і ми 
привезли її мощі на Лемківщину, до Кунькової. Помер тато – теж поховали його в 
рідному селі, поруч з дідом Максимом. Були поважні витрати на 
транспортування, адже 760 км. відстані. Та покласти предків у чужу землю – це 
було б продовженням наруги над ними,” – говорить Стефан Гладик.  
Мощі ще кількох поколінь будуть везти лемки на батьківщину? Очевидно, 
більшість лемків все ж залишаться поза батьківщиною – там, куди їхніх батьків 
вигнали з клунками в руках. У горах, на сході Польщі, важко жити, важко знайти 
роботу, важко реалізуватися. На західних землях більше перспектив.  

Ліс без ціни 
- То погодьтеся вже на ті гроші за ліс. Діти виростуть, роз`їдуться. Все одно 
доведеться продати… - провокую Стефана Гладика.  
- А ви гадате, буду їх тримати? Най їдут, най ідут у світ! Але най самі роблят той 
вибір, свідомо. Лем ні хати, ні лісу они не продадут. Ніколи. То навіть ціни не має.  
В Білянку я приїхала саме задля того, щоб побачити той “безцінний ліс”, задля 
якого пан Стефан роками сидів в архівах, бібліотеках, вивчав закони, їздив до 
Кракова, Варшави, наймав юристів, сварився, доводив, тішився і впадав у 
відчай. А ліс виявився звичайнісіньким Карпатським лісом в околицях 
Новосанчівського Бескиду: ялиця, бук, трохи явору, трохи ліщини. Ділянка, котру 
відсудив Гладик, означена межами. Отже, лісник тут вже не порядкує. Пан 
Стефан визнав, що тепер ліс не в ідеальному стані. Ходив між деревами і 
розповідав, що буде робити для його “оздоровлення”. Ліс вже став частиною його 
життя. Може, навіть більшою, ніж ті кільканадцять гектарів поля, які купив після 
повернення, і з яких, за словами Гладика, його родині не прожити. Тому пані 
Марійка провадить торгівлю в маленькому магазині, де переважно продовольчі 
товари і газети. Чим частіше з’являється на сторінках газет чоловік, тим менше 
дружина може розраховувати на його допомогу у бізнесі.  
Стефан Гладик не приховує, що громадська робота для нього – в насолоду. Але хоч 
розірвися навпіл, коли під час жнив проводять збори у Варшаві чи в Перемишлі. 
В 41 рік він став селянином, про що мріяв з дитинства. Стефан Гладик – 
первісток передвоєнного війта, внук радного Горлицького повіту за австрійських 



64 
часів і селянський син з діда-прадіда – знайшов себе у горах.  
Окрім лісу, Гладики мали 8,5 га поля. Тепер ця земля перебуває у приватній 
власності інших осіб. “Сандецькі ляхи вже запитували, чи будуть лемки забирати у 
них землю. Я їх заспокоїв: домагатися повернення землі від приватних осіб ми не 
будемо. Але держава мусить заплатити нам за те, що втратили внаслідок 
вигнання”, - говорить Гладик. Кошти ці мають надійти від воєводи, але 
насамперед мають визначити вартість втраченого майна. Гладики чекають на 
оцінку.  

Лемки починають вигравати 
ХХ століття для лемків важко назвати вдалим. Цілі цвинтарі поставали після 
епідемій холери, тифу. Австрійська влада кидала лемків до концтабору в 
Талергофі за симпатії до Росії, польська - до Берези Картузької, а тоді до Явожно, 
філії Освенціму, за найменшу підозру в ”українських” настроях. Не збулися жодні 
лемківські мрії – ані тих, що тягнулися до братів-росіян, ані тих, що переймали 
звичаї з Наддніпрянщини, ані тих, що хотіли автономного Лемкоштату. Лишилися 
громадянами Польщі, яка, після довгих десятиліть культивування серед лемків 
свідомості відрубності від українства, по закінченні другої світової все ж 
ідентифікувала їх як українців, запропонувавши виїзд до Радянської України. 
Коли обіцянки і погрози перестали спрацьовувати, застосували насильство. 
Близько 30 тисяч тих, котрі уникнули “колгоспного раю”, через 2 роки під 
польськими багнетами поїхали на возз’єднані західні землі, звідки в аналогічний 
спосіб “випровадили” німців.  
 
ХХІ століття почалося для лемків, та й українців у Польщі взагалі, поразкою. Під 
час останніх виборів жодного українця не було обрано до Сейму. Та про це, 
здається, мало згадують, відколи Стефан Гладик виграв справу у суді. Окрім того, 
Дмитро Сабатович з села Довге знайшов під хрестом, який поставив його дід ще в 
1888 році, дві чавунні руки Ісуса Христа. І прикріпив їх там, де була колись фігура 
розп’ятого Спасителя. Ця картина не зворушить тільки сліпого: в селі, яке 
знищили, Христос, якого немає, простягає назустріч руки.  
Лемки вірять, що разом з цими руками до них повернулася Божа Благодать. 
Господь подав їм знак: домагайтеся свого і повертайтеся на своє.  
 
53-річний Стефан Гладик для лемків - Мойсей, який показав дорогу. 230 заяв про 
повернення лемкам майна, захопленого внаслідок операції “Вісла”, вже чекають 
на розгляд у Малопольському і Прикарпатському воєводствах. Скільки їх буде ще?  
Нащадки 70-ти тисяч лемків, яких в 1945 р. вивезли за Сян, а тепер вони є 
громадянами України, можуть лем позаздрити Стефанові Гладику. 
 
Кляшторна Н. Боротьба за спадок: Лемківський ліс не продається // Політика і 
Культура. - 13-18 лютого. - Київ, 2002. - С. 40 - 41. 

http://www.haidamaka.org.ua/0122.html 
 

 

http://www.haidamaka.org.ua/0122.html
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Спочив у вічності Єпископ УГКЦ СТЕФАН СУЛИК 

Світова федерація українських лемківських об’єднань з щирим смутком 
сприйняла прикру новину із США про відхід до вічності єпископа УГКЦ Стефана 
Сулика, гідного і доброго сина Лемківщини. Висловлюємо щирі співчуття родині і 
близьким Преосвященного Владики! Це велика втрата для християнського світу, 
зокрема для українців! Вічна йому пам’ять! 

 

tvoemisto.tv  Помер найстаріший єпископ УГКЦ Стефан Сулик 
 

Відійшов у засвіти СТЕФАН БАЮС 
– справжній Лемко-трудівник, який у далекій 
канадській еміґрації впродовж багатьох років 
докладав дуже багато сил, розуму і праці для 
розвитку й утвердження лемківської організації в 
Канаді, для збереження лемківських звичаїв і 
традицій, для облаштування Оселі "Лемківщина" 
та проведення Лемківських Ватр... 

15 березня 2020 року в день вшанування 
75-х роковин депортації в Торонто в церковній 
залі храму св. Димитрія голова СФУЛО Ярослава 
Галик оголосила про відзначення іменним 
почесним нагрудним знаком 
СФУЛО "Стефану Баюсу – 82" за 
вагомий багатолітній особистий 
внесок в розбудову Об’єднання 

лемків Канади, за велику працю для організації та розвитку 
лемківської справи у світі. Проте пан Стефан не зміг отримати 
відзнаку особисто в зв’язку з хворобою, а був йому переданий через 
Управу ОЛК. А нині його вже немає з нами, відійшов у кращі світи... 
Федерація висловлює найщиріші співчуття родині і близьким покійного. А 
великому подвижнику лемківської справи – Вічна і світла пам’ять! 

 
 
 

http://tvoemisto.tv/news/pomer_naystarishyy_iepyskop_ugkts_stefan_sulyk_108256.html?fbclid=IwAR1tCAgYwlev651i5NotDJcZNNrrnq_biG9lcQZYTguWu9_UFGOz6VxKTAc
http://tvoemisto.tv/news/pomer_naystarishyy_iepyskop_ugkts_stefan_sulyk_108256.html?fbclid=IwAR1tCAgYwlev651i5NotDJcZNNrrnq_biG9lcQZYTguWu9_UFGOz6VxKTAc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftvoemisto.tv%2Fnews%2Fpomer_naystarishyy_iepyskop_ugkts_stefan_sulyk_108256.html%3Ffbclid%3DIwAR26bymKckDI8wTveY4ajAjw6Qr-A-iqVvBEirvnbKHPbDvhG-vlc6u-oFw&h=AT0nvq6i23aUaECB3LCOmg5nOwcqWYuKEjoGVyrUqjZiPC1HXaEgf7-bAjTVrYuhsaviDS5PxejQShqGUw7jBnRG0ExK5f4fYUpZugXwKumVH223_wb4hPp5kr29DKRsHRfjHKWkVvU0zu_cS5hxXHY
http://tvoemisto.tv/news/pomer_naystarishyy_iepyskop_ugkts_stefan_sulyk_108256.html?fbclid=IwAR1tCAgYwlev651i5NotDJcZNNrrnq_biG9lcQZYTguWu9_UFGOz6VxKTAc
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Eпідемії на Лемковині і не лем 

З «НАШОГО СЛОВА» 
 

Адам Вєвюрка ■ ЛЕМКІВСКА СТОРІНКА ■ №14, 2020-04-05 

Гнеска Європа, цілій світ є зажурена коронавірусом. Не знаме, колі тот вірус 
вигасне і люде заз почнут чути ся безпечні. Тото явище однак не якисе нове в 
історії світа. Што пару віків люде мусіли боротися з новима хворотами, котри лем 
дают свідоцтво, што ми не можеме думати, што володієме цілим світом. 
Прикладом є джума – чорна смерт з середньовіча з ХІV віку, котра вбила oд 30 дo 
60%  людей в Європі. Хоц на щастя тота хворота оминула землі польски (винятком 
бил Слєск) та землі українски (винятком бив Крим). 

Цвинтар біля церкви в Ліщинах. Фото з вікіпедії  

Для Лемковини і не лем, бо ціж для цілой Європи (передовшитким в Середній 
Європі) в XIX віці таком трагедійом била хворота, звана холєром. Холєра – то барз 
небезпечна та заразлива хворота преводу покармового, повязана зо скаженом 
водом та скаженим їджиням. Смертельніст 1%, хоц сягає до 20%, колі є лічена, а 
колі ні – то сягат 50%. На світі било 7 пандемії холєри. 

Напевно скоріше наши землі досвідчали інших бід, але не маме таких 
матеряльних доказів в наших горах як по холєрі.  По холєрі сут  тоти сліди попрез 
цмінтері холєричні, де іщи стоят хрести, хоц не всяді. Другим свідоцтвом той біди 
є каплички, присвячени тим подіям. Третім свідоцтвом сут числа померлих в 
книгах церковних. Не можеме ціж забиті о переказах, котри передавани билі і 
далі сут переказувани з поколіня на поколіня в спогадах наших родин. 
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Мусиме ціж памятати, што холєра не лем била в наших селах. Вона била ціж в 
польских селах, а в наших вбивала не лем лемків, хоц найвеце, але ціж циганів, 
жидів, поляків, бо там тоти народи разом з нами жилі в згоді. 

Людска натура є така, што хце як найскорше забивати про поганий час. Длятого 
гнеска так направду не за дуже знаме про тоту страшну подію. Бракує літератури, 
яка би глибше вказувала кілько зла зробила холєра та і ми не за барз дбаме по 
сьвіцки та в молитвах про тих похоронених на холєричних цмінтерях. 

Треба коротко повісти, што праві в кожним селі бив хоц єден холєричний цмінтер. 
Ту подаю приклади не лем з Лемковини, бо хворота не знала і не знає границь 
держав та не виберат собі нарoд чи віроісповіданя. Не смотрится хто бідак, а хто 
богач, хто відомий в світі, а хто простий чловек. Для хвороти і смерти вшитки ми 
є рівні. 

А тепер коротки інформації о холєрі на пару наших і сусідніх селах. 

ЛУЖНА: Бив там цмінтер. Гнеска про те свідчит лем капличка і легенда, што тоту 
хвороту затримала дівка, котра казала ся живом закопати. 

СТАРИЙ ЖМИГРИД: Цмінтер є упорядковани, подібні лежит там около 100 люди. 
Хоц в тамтим часі до той парохії приналежали ціж Ґлійсці, але в часі епідемії бив 
спеціяльний цмінтер для холєриків. Гнеска є там паркінґ самоходовий. 

БОРТНЕ: Цмінтер по другій страні церкви греко – католицкой. Холєра з рока 
1873, гмерло десі 50 люди. До гнеска сут 2 хрести. Єден фундації Теофіля Пелеша. 
Але є іщи цмінтер на Пустим Полі, при синім шляху туристичним. Там ся лішив 
єден камяний хрест. 

ПЕЛІҐРИМКА: Цмінтер медже деревами з 1831 рока. Є там памятник пароха 
Льва Париловича, померлого 29 серпня 1831 рока в часі епідемії. 

ІВОНИЧ: То ціж наше. 

Памятник є піскови. Він там є з 1831 рока.То є на півден од дороги з оселі 
Пшибилівка до Лісу Грабіньского. 

ПОЛЯНИ: 63 гмерлих, 

ВИШОВАТКА: 19 гмерлих, 

ГРАБ: 32 гмерлих, 

МШАНА: 46 гмерлих, 

ЗИНДРАНОВА: З села того є історія, што в половині 19 віку била так велька 
холєра, што не било кому юж хоронити гмерлих, 
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БАЛУТЯНКА: В часі холєри 1847-1848 років гмерло понад пів села, 

БАНИЦЯ І ІЗБИ: Холєра била в 1890 році. 

БОҐУША: В селі било два цмінтері, в тим власьні єден холєричні. В часі холєри 
била в селі барз велька смертельніст. Так што священики не провадили померлих 
на цмінтер, а погреби билі лем при найбліжшой родині. А гробарями билі лем 
визначени хлопи, яких било 4 і вони чинили остатній послуг. Подібні іх вратувало 
перед хворотом те, што вони їли чеснок і обмивали руки і твар оковитком. 
Цмінтер холєричний бив при цмінтері греко-католицкім і росли там гарди 
смереки. В 1947 тоти смереки билі іщи барже гарди і груби, а гнеска не має 
смереків і лемків не є в Боґуши… і не лем. 

ГЛАДИШІВ: В селі тим бив веце як єден холєричний цмінтер, два, а може три. 
Головний бив в середині села. Стояв там деревяний хрест, котрий ся перевернув 
зо старости. Подібні колісі там стояла церков з 16 віку. Другий цмінтер 
холєричний бив звани “Під Гутом”, довідано ся недавно. Знаме лем приблизно 
його границі. А  третій цмінтер бив в страну Магури, лем гнеска є там ліс. 

УСТЯ РУСКЕ (ГОРЛИЦКЕ): В селі бив напевно цмінтер, лем докладні не знаме де. 
Подібні школа початкова та при ній хижи на нім є збудувани. 
ЛІЩИНИ: Епідемія 1873 рока. До гнеска на цмінтері стоїт високий деревяний 
хрест  Хоц в памяті є ціж перший атак холєри в роках 1830-1831. В 1847 році 
голод. В 1849 році заз холєра. В 1889 році  суша. 

КРЕМПНА (КРАМПНА): В 1849 році до села пришла холєра з війском росийским, 
котре ішло на Мадяри проти повстань в тзв. Восени Народів. Там то Юзеф Бем як 
генерал володів повстаням. Хворота холєра повернула до села Крампна в 1873 
році та померло 92 люди. 

КОТАНЬ: В часі холєри вмерло 32 люди. 

НОВА ВЕСЬ: На конец хцу написати про Новес – Нову Весь. Цмінтер холєричний 
бив по правій страні на горі в нижній страні села в страну Нового Санча. На 
памят той трагедії стоїт там до гнеска капличка. Село било довге на 7 км та там 
била хижа при хижи. 
Знам, што тота тема є кус забита. Пишу лем о пару селах. Не забивайме ціж про 
хвороту гішпанку, котру в наших селах звано червюнком. Вона ціж била вельком 
бідом. І ту памятам як дідо Петро  оповідалі, што його сестра, а моя тета, колі 
захворіла на червюнку, все пришикувавла на свій похорон. Вибрала до труни 
вбраня, вінок на  голову, бо мала лем десі 15 років та вказала навіт хто має нести 
хоругві. 
Вічная памят жертвам епідемії на наших землях і не лем. 
 
https://www.nasze-slowo.pl/epidemi%D1%97-na-lemkovini-i-ne-lem/ 
Текст написано говірком села Нова Весь 

https://www.nasze-slowo.pl/epidemi%D1%97-na-lemkovini-i-ne-lem/?fbclid=IwAR04U3efEZYjUlZSzckJq2mDhY7T36jq4K3cr6LSatfjan-iK9HYbFEj2Ew
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ВИСВІТЛЕННЯ АКЦІЇ "ВІСЛА" 
У ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТАХ УКРАЇНСЬКОГО 

ПІДПІЛЛЯ 
 

Масова депортація українського населення із території Закерзоння до 
північно-західних регіонів повоєнної Польщі, відома в історіографії як Акція 
"Вісла", стала останнім актом драми "остаточного вирішення українського 
питання" в Польщі. Причини, хід і наслідки вигнання українців з їхніх етнічних 
земель достатньо повно реконструйовані в українській та польській 
історіографіях, Проте, здебільшого, дослідники не звертали увагу на сприйняття 
Акції "Вісла" учасниками українського націоналістичного підпілля. Відтак, 
пропонована до уваги читачів стаття покликана заповнити цю історіографічну 
лакуну. Спираючись на звіти підпілля ОУН з території Закерзоння, в статті 
показано, як учасники українського визвольного руху спостерігали за підготовкою 
польських силових структур до виселення українського населення регіону, як 
розуміли і сприймали процес депортації, які оцінки йому давали. Слід наголосити 
на тому, що з документів українського підпілля однозначно випливає, що в період 
підготовки депортації (зима і початок весни 1947 року) активісти ОУН не зуміли 
з'ясувати суть підготовчих процесів, а тому були цілковито заскочені поголовним 
виселенням українців з південно-східних воєводств Польської держави, не змогли 
виробити тактики запобігання виселенню і продовження боротьби на Закерзонні 
в умовах "зникнення" з цих земель українського населення. 

Ключові слова: Акція "Вісла", депортація, українське націоналістичне 
підпілля, надрайон, Військо польське, звіт, цивільне населення. 

 
28 квітня 1947 р. розпочалася масштабна депортаційна акція, скерована 

проти залишків українського населення повоєнної Польщі. В українській та 
польській історіографіях цим подіям присвячено чимало праць, вчені з обох країн 
опублікували цікаві та об'ємні археографічні збірники, записи спогадів 
постраждалих людей. 

Ми ж пропонуємо до уваги читачів погляд на події депортації з боку 
учасників українського націоналістичного підпілля. Нам видається цікавим 
ближче придивитися до опису подій людьми, діяльність яких була використана 
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комуністичним польським урядом як привід для швидкої та брутальної депортації 
з рідних земель понад 140,5 тисяч осіб [4, с. 27]. 

В основу нашої статті покладено аналіз наступних джерел: "Рапорт з терену 
"Бескид" за час від 01.03 до 15.08.1947 р." (автор рапорту Василь Мізерний "Рен", 
командир 26 тактичного відтинку УПА-Захід, отримувач рапорту – Мирослав 
Онишкевич "Орест", командувач VІ військового округу УПА-Захід), "Повідомлення 
з терену за 29 квітня 1947 р.", "Звіт керівника СБ надрайону "Холодний Яр" за час 
від 01.03 до 31.07.1947 р.", "Повідомлення з терену (Любачівщина, 
Перемишльщина, Ярославщина) від 30 квітня 1947 р." та "Інформаційний 
бюлетень за березень 1947 р. Повіти Лісько, Сянок", який висвітлює події на 
Закерзонні напередодні акції "Вісла". 

Завершення влітку 1946 р. т. зв. добровільного обміну населенням між 
радянською Україною та радянізованою Польщею, ознаменувало цілковиту зміну 
етнічного балансу людності на прикордонних територіях. 150–160 тисяч 
українців, які, за різними даними, залишалися в південно-східних воєводствах 
нової Польщі [5, с. 180], очевидно, не становили серйозної загрози для польської 
державності навіть попри діяльність в регіоні 1772 активних учасників УПА, 720 
бійців самооборонних кущових відділів і близько тисячі членів підпілля ОУН. 
Польська держава, яка поступово оговтувалася після Другої світової війни, 
диспонувала достатніми засобами для знищення українського повстанського руху 
і підпілля без цілковитої депортації українського цивільного населення, яке, 
вірогідно, суттєво підтримувало повстанців, але ця підтримка не була 
стовідсотковою. Для варшавського уряду йшлося не лише про знищення УПА (це 
була тактична мета майбутньої депортації), а й про "остаточне вирішення 
українського питання" в Польщі і перетворення країни на моноетнічну державу 
(стратегічна мета операції) [6, с. 55–63; 7, с. 168–180]. 

Можна однозначно стверджувати, що підготовка до депортації залишків 
українців із прикордонної зони на південному сході розпочалася від кінця січня 
1947 р., коли розгорнули заходи з реєстрації всіх українських родин у регіоні. 
Наприкінці лютого 1947 р. в генеральному штабі Війська польського вже 
обговорюються конкретні плани депортаційної акції, а 27 березня фактично були 
затверджені заходи з депортації українського населення. 

Випадкова загибель у повстанській засідці заступника міністра оборони 
Польщі генерала Кароля Свєрчевського 28 березня 1947 р. була використана лише 
як привід і виправдання масштабного насильного виселення цивільних людей [7, 
с. 122–142]. 

Отже, можна з великою долею ймовірності стверджувати, що від кінця 
лютого – початку березня 1947 р. залишки українського населення в 
прикордонній смузі були приречені на виселення. Тож ми пропонуємо розглянути, 
якою бачилася ситуація на Закерзонні учасникам українського націоналістичного 
підпілля саме від початку весни 1947 р. і до завершення найбільших 
депортаційних заходів наприкінці липня того ж року. 

"Інформаційний бюлетень" із повітів Лісько та Сянок (Західне Надсяння, 
Західна Бойківщина і Східна Лемківщина) повідомляв, що в першій половині 
березня 1947 р. ситуація в цій окрузі не мінялася в порівнянні з місяцем лютим 
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того ж року [1, арк. 83]. Це означало, що службовці польського війська оперували 
невеликими групами по 20–30 осіб, намагаючись влаштовувати засідки на 
повстанців у лісових селах, коло переправ через річки, поблизу мостів та 
вишукуючи в селах криївки, спираючись на отриману від своєї агентурної 
розвідки інформацію [1, арк. 83–84]. Одночасно з цим військові проводили 
традиційні господарські акції, виходячи на села з метою здобути провіант для себе 
та коней [1, арк. 84]. Загалом військова ситуація в цих двох повітах 
характеризувалася, як відносно спокійна [1, арк. 84]. 

Натомість фіксувалося суттєве погіршення стосунків у взаєминах між 
польськими та українськими цивільними мешканцями. Значна частина польської 
інтелігенції та селян, після фактичного знищення польського національного 
підпілля, змирилися з існуванням в Польщі комуністичного режиму й стала на 
шлях підпорядкування прорадянському режимові, вбачаючи в ньому єдиного 
гаранта нових повоєнних кордонів держави на заході [1, арк. 84]. Також 
упорядник документа вказував на те, що польська людність стала більш агресивно 
ставитися до решток українців і відверто заявляла про бажаність їхнього 
виселення з регіону [1, арк. 84]. Разом з тим підкреслювалося, що ті польські 
селяни, які мали можливість тісно спілкуватися з членами українського підпілля, 
ставилися до його боротьби прихильно, визнаючи необхідність боротися з 
комуністичним режимом [1, арк. 84]. Можливо, що прихильність до підпілля ОУН і 
УПА висловлювали ті польські селяни, які страждали від брутальності урядових 
військ, котрі, якщо вірити "Інформаційному бюлетеневі", однаково погано 
ставилися до українських і польських родин [1, арк. 85]. 

Деяке погіршення у ставленні до українського цивільного населення в березні 
1947 р. фіксувалося в Ліському та Сяноцькому повітах з боку цивільної 
адміністрації, міліції обивательської, військ охорони прикордоння та залізничної 
охорони [1, арк. 85–87]. У другій половині березня 1947 р. підпілля в Сяноцькому 
та Ліському повітах зауважувало певну активізацію війська, зокрема пересування 
його цими територіями в більших групах (100–300 жовнірів) і спроби блокувати та 
"прочісувати" лісові масиви. Також підкреслювалася активізація війська у 
розвідувальній царині та відзначалася щоразу краща підготовка операцій проти 
УПА і підпілля [1, арк. 87]. 

У березні 1947 р. українське підпілля в повітах Сянок та Лісько відмічало 
також певні зміни в урядовій пропаганді, яка ставала щораз агресивнішою у 
відношенні не тільки до "бандерувцув", але й до всього українського населення. 
Одночасно з цим, пропаганда поширювала плітки про можливість вибуху нової 
війни наЗаході за утвердження повоєнних кордонів Польщі,натякаючи, що перед 
початком масштабної війни з Німеччиною, Польщі слід цілком убезпечити свій тил 
на сході від "бандерівських банд" та українського населення, яке їх підтримує [1, 
арк. 89]. 

Цікаво також відзначити, що "Інформаційний бюлетень" констатував цілком 
позитивні настрої серед українського населення регіону (незважаючи на 
попереднє масове виселення більшості українців), яке продовжувало підтримувати 
повстанців і відверто тішилося, спостерігаючи за їхніми військовими успіхами: 
"ворожі втрати людність сприймає з радістю і часто насміхається із безсилля 
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наших противників…" [1, арк. 89]. Судячи з інформації, якою володіло підпілля, 
українське цивільне населення найбільше боялося чуток про можливе вивезення 
на захід і навіть підкреслювало, що охотніше поїхало б на схід, а не на колишні 
піднімецькі землі [1, арк. 90]. Проте слід наголосити, що підпілля ОУН не мало 
жодної точної інформації про майбутні плани депортації населення і на початку 
квітня 1947 р., подавало цю можливість лише як одну із чуток.Таке припущення 
цілковито підтверджується даними зі звіту керівника СБ надрайону "Холодний 
Яр"(Перемишльщина) "Потапа" (Василя Цап'яка). У документі констатувалося, що в 
березні місяці 1947 р. на території надрайону мали місце традиційні акції Війська 
польського проти УПА, які, щоправда, не мали серйозних наслідків через сніг і 
сильний мороз, що перешкоджали солдатам регулярної армії повноцінно 
оперувати в терені [2, арк. 214]. В середині березня військові операції тимчасово 
припинили, але вже з 10 квітня розпочали їх в новому масштабі, із застосуванням 
нової тактики – блокування сіл великими армійськими силами. Загалом операція 
із оточення сіл була завершена до 20-х чисел квітня [2, арк. 214]. 

Ситуація на Лемківщині в березні 1947 р. розгорталася, якщо вірити звітам 
підпілля, подібніше до ситуаціїв регіоні Надсяння і західної Бойківщини. Зокрема, 
в рапорті із терену "Бескид" відзначаються дрібні сутички між повстанцями та 
урядовими військами в першій половині березня [2, арк. 24] та поступова 
ескалація конфлікту від середини першого місяця весни. Так, зі звітів підпілля 
дізнаємося, що 16 березня підрозділ польського війська зробив спробу зачистити 
базові табори відділів УПА "Хрона" і "Стаха" на горі Хрищатій в Бескидах. Проте 
невідповідна кількість сил і вдале маневрування повстанців не принесли успіхів 
урядовим військам, які врешті-решт потрапили в засідку і змушені були відійти, 
втративши трьох жовнірів убитими і декількох пораненими [2, арк. 25]. Після 
першої невдачі в рейді на Хрищату урядові сили підтягнули підкріплення і 17 
березня силою восьмиста жовнірів здійснювали "прочісування"лісових масивів в 
околиці Хрищатої та обшуки в селах навколо лісів [2, арк. 25]. 18 березня два 
полки піхоти Війська польського за підтримки бронетехніки зуміли оточити 
відділи УПА "Стаха" і "Хрона" в лісі між селамиЗагочев'я, Хоцінь, Лукове, Вільхова, 
Дзюрдзів (3 км напівденний захід від містечка Лісько). Протягом дня тривав 
доволі запеклий бій, але ввечері повстанцям "з допомогою хитрощів" вдалося 
вийти з оточення (у звіті підпілля вказується, що командир "Хрін", видаючи себе 
за польського офіцера, віддав наказ одному з урядових підрозділів покинути 
позиції, що дозволило оточеним вийти з "мішка") [2, арк. 25]. 

Після цього масштабного інциденту рапорт з терену"Бескид" до 28 березня 
констатує лише невеликі сутички, засідки, арешти й активну передислокацію 
урядових військ у регіоні, завдання якої було для підпілля незрозумілим [2, арк. 
26]. Натомість подіям 28 березня (тобто засідці на генерала К.Свєрчевського) в 
рапорті приділено чимало уваги [2, арк. 27]. Й одразу ж після смерті заступника 
міністра оборони, автор рапорту "Рен"(В.Мізерний) відзначає колосальне 
посилення урядових військ в регіоні (що було цілком логічно): "29.03.47 р. в 
районі, особливо в його північній частині та на шосе Лісько – Балигород, великий 
рух. В напрямку м. Балигород їдуть великі групи Війська польського. До м. Сянока 
прибула Варшавська дивізія та групи з м. Ряшева.Серед населення неустанно 
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кружляють чутки, що вгори йде 30 тисяч польських військ для проведення облав 
проти бандерівців" [2, арк. 28]. Проте останніми днями березня в надрайоні 
"Бескид", згідно з рапортом В.Мізерного, спостерігалася лише традиційна 
передислокація урядових підрозділів силами до однієї сотні, які проводили облави 
в селах і арештовували запідозрених у співпраці з націоналістичним підпіллям [2, 
арк. 28]. 

Нова активізація урядових військ на Лемківщині, згідно з рапортом, 
спостерігається в перших числах квітня 1947 р., після того, як 1 квітня 
повстанська сотня "Біра" влаштувала засідку на відділ польських прикордонників 
(практично на тому самому місця, де за декілька днів до того знищили 
Свєрчевського), убивши 26 військовослужбовців [2, арк. 28]. Після цього 
інциденту звіт вказує на пересування в регіоні впродовж 1–10 квітня військ 
більшими групами (100–800 осіб), посилення облав на лісові масиви та арештів у 
селах [2, арк. 28–32]. 

Особливо звертає на себе увагу практика посилених масових арештів серед 
місцевих українських цивільних громадян, яка не спостерігалася в березні 1947 
р., але стала повсюдною у квітні. Так само, як у рапорті "Рена"із надрайону 
"Бескид", у звітах СБ з надарйону "Холодний Яр" вказувалося на масштабні 
арешти: "За декілька днів перед початком виселення, провели арешти підозрілих 
осіб, здебільшого чоловіків" [2, арк. 214]. Цікаво відзначити, що поряд з 
українцями в окремих селах арештовували поодиноких поляків, які, можливо, 
раніше належали до аковського підпілля, або просто відверто висловлювали своє 
невдоволення політикою варшавського комуністичного уряду [2, арк. 37]. 

Також зі звітів підпільників випливає, що впродовж 10–27 квітня 1947 р. 
урядові війська активно "розходяться" регіоном і залишаються на постій групами 
по100–3000 жовнірів у різних селах та містечках [2,арк. 32–38]. Ці сили проводять 
доволі мляві операції проти повстанців і підпілля, нерідко грабують українське 
населення й одночасно накопичують велику кількість транспортних засобів, як, 
наприклад, у Сяноку, куди із Бжозова 21 квітня прибуло 150 вантажних 
автомобілів [2, арк. 36]. Від 24 квітня підпільники у звітах вказували на практику 
прибуття до місць дислокації військ у сільській місцевості великих партій 
порожніх возів, зокрема, згадуються випадки із прибуттям 40–50 возів на село [2, 
арк. 37–38]. 

Судячи зі звітів українського підпілля, його учасники розуміли, що готується 
якась масштабна акція або проти відділів УПА, або проти цивільного населення. 
Проте, скоріш за все, вони не підозрювали того, що йдеться про поголовне 
виселення цивільних українців і, навіть,частково поляків. А тому удар, завданий 
владою 28 квітня 1947 р., був для підпілля, значною мірою, шокуючим. Під цією 
датою у звітах українського підпілля подаються довжелезні переліки сіл, 
вивезених того дня, вказується на жорстокість і блискавичність операції [2,арк. 
38–39]. Наприклад, у звіті із Надсяння вказувалося: "Ситуація в терені стала дуже 
поганою від 28 квітня 1947 р. Того дня розпочалося виселення цивільної людності 
без огляду на національність (…) Із виселених хат військо моментально забирало 
все, що тільки їм було потрібне, включно із дошками з підлоги. Під час виселення 
військові грабують, що можуть і беруть хабарі, але це нічим не допомагає. Людей 
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б'ють і виганяють силою. Людність їде. Людей вивозять возами, а їхню власність 
грабують і вивозять вантажними автомобілями. Людей везуть спочатку до 
Переворська(Пшеворська), там пересаджують на інший транспорт і вивозять геть. 
Куди, поки що невідомо. Доходить інформація, що політично підозрілих, 
незважаючи на національність, везуть до СРСР, а всіх інших – на Захід. Люди 
кажуть, що деякі потяги уже виїхали до СРСР. Таке переселення відбувається в 
повітах Ярославському та Любачівському. Доходить інформація, що Перемишль 
теж мають виселити. Яка мета виселення зрозуміти неможливо" [2, арк. 70]. 

Певною мірою технологію депортації розкриває звіт керівника СБ із 
надрайону "Холодний Яр": "Спочатку почали виселяти села, які розташовані 
далеко від лісів, далі – ті, що в лісах, а на останок підміські села. В тих останніх 
залишили по декілька або по декілька десятків польських родин, а також 
змішаних. Польська людність у місцевостях, де були застави Військ охорони 
прикордоння, або де тривалий час дислокувалися відділи Війська Польського, вся 
залишається на місці, а виселяють тільки українців. Про виселення жовніри ВП 
нічого не розповідали людям, які довідалися про акцію лише останнього, а 
подекуди передостаннього дня. Військові не казали брати з собою збіжжя або 
картоплю, а якщо дозволяли брати, то тільки в малій кількості, бо там куди їдуть 
вони все отримають. Із сіл переселенців везли возами, а потім автомобілями на 
збірні пункти, де під голим небом знаходилося по декілька, або по декілька 
десятків сіл. На тих пунктах проводили ще одну хвилю арештів. Потім повезли 
всіх автомобілями в напрямку Сянока і Перемишля" [2, арк. 214]. 

Організованого опору населення несподіваній депортаційній акції не було. Як 
через ефект раптовості, так і через застосування урядовими силами терору і 
залякування. У тому таки звіті керівника СБ надрайону "Холодний Яр" 
відзначалося: "У час виселення людність не чинила поважного спротиву. Було 
пару випадків опору в околиці Бірчі, але Військо Польське застосувало терор. 
Місцями виселення було настільки несподіваним для людей, що після нього в 
хатах можна було бачити недоїдені обіди. Людям, як правило, оголошують, що їх 
виселяють за співпрацю з бандерівцями. Хто не виїде, того вважатимуть за 
бандерівця і будуть відповідно переслідувати" [2, арк. 214–215]. 

Нагальність акції, її блискавичний хід, пограбуваннята обман переселенців 
яскраво описує В. Мізерний у своєму рапорті: "Виселення нашої людності провело 
Військо Польське надзвичайно швидко, коли впродовж чотирьох годин кожен 
господар мав спакуватися і виїхати із села. В деяких селах, як наприклад, Криве 
над Сяном, Творильчик, Творильне, Студене, Бук, Довжиця, Лишня, Полянки та 
Жерниця Військо польське дало тільки дві години часу на виселення. З огляду на 
такий короткий час українське населення не мало можливості забрати зі собою 
господарчий реманент (…). Його цілковито розграбувало місцеве цивільне 
польське населення разом із військовими, вивізши до містечок Білигород, Сянок, 
Лісько, Риманів і, навіть, Кросно. Під час переселення жовніри ВП втішали 
людність тим, що її переселяють тільки на період "ліквідації бандерівців", потім, 
через 6-ть місяців, зможуть повернутися на батьківські землі (…) Всі мешканці з 
виселених сіл зігнані в такі збірні пункти: Мхава, Лукавиця, Загір'я, Щавне, 
Команча, Лупків, м. Буковське, Новосільці і Прусик. У тих пунктах людей ділили 
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на три групи, а саме: групу А, Б і Ц.Найбільше людей було приписано до групи Ц. 
Це, правдоподібно, були найбільш підозрілі люди, яких негайно заарештовували. У 
вищезгаданих збірних пунктах людей тримали протягом трьох тижнів. Під час 
виселення, села, які найбільше підозрювали у співпраці з нами, спалювали одразу 
ж, на очах у мешканців" [2, арк. 39]. 

Варто підкреслити, що польські цивільні громадяни, які грабували 
депортованих українських селян, були здебільшо мешканцями містечок, які 
приїхали на села під охороною військ і виїхали разом з військами назад до 
містечок. Місцеві ж польські селяни зайняли більш стриману позицію: "Польська 
людність місцями залишилася, участі у виселенні не брала. Була задоволена,що 
українці виїжджають, однак не були впевнені щодо своєї долі, а тому деякі 
родини також виїхали на захід добровільно. Виселення тривало цілий місяць. 
Окремі польські та змішані родини повернулися на свої обійстя з пересильних 
пунктів. У період операції на терені "Холодного Яру" (Перемишльщина) було 12 
тисяч польського війська, а також відділи охорони прикордоння і обивательська 
міліція" [2, арк. 215]. 

Подавши описи Акції "Вісла", звіти підпілля, здебільшого, починають 
перелічувати факти, які свідчать про різке погіршення стану УПА й про початок 
масштабного наступу проти повстанців з боку урядових сил.При чому, цікаво 
відзначити, що подекуди майбутнє активних учасників опору викликало 
співчуття у селян, яких самих висилали в невідомість. Так, у рапорті "Рена" є 
такий пасаж: "Залишаючи свої населені пункти, люди дуже плакали й говорили 
нашим стрільцям: "Ми якось проживемо цей час, але як ви бідні будете без нас 
боротися?" Просили, аби у випадку якихось змін не забували за них. Той хто мав 
трохи часу, той виносив до лісу або ж ховав у криївках різноманітні речі, 
наприклад білизну, взуття, масло, сир, зерно й навіть худобу, а згодом показував 
нам місця схованок, щоб це могли використати ми, а не вороги" [2, арк. 39]. 

Проте, незважаючи на таку жертовність селян, відділи УПА й підпілля ОУН 
опинилися в жахливому становищі. Як дуже різко висловився підпільний 
звітодавець із Надсяння, після виселення цивільних українців: "Контакт з містом 
обірвався, важко здійснити закупівлю потрібних речей. Люди питають, що буде 
далі. Ніхто не знає, що робиться. Багато продовольчих запасів пропало – виїхало з 
населенням. Ми, направду, лишилися в одній білизні" [2, арк. 71]. 

Позбавлення упівців опори у вигляді цивільного населення співпало з 
масованим наступом військ, у якому, за оцінками підпілля, лише на Лемківщині 
та Надсянні брало участь 15 тис. військовослужбовців [2, арк. 43] (Така цифра 
видається цілком реальною з огляду на те, що уряд задіяв до Оперативної групи 
"Вісла" 21 тис. жовнірів). Як відзначав звіт керівника СБ надрайону "Холодний 
Яр" "Потапа" (В. Цап'яка): "Одночасно з виселенням, провело Військо Польське 
насправді великі та синхронізовані облави в лісових масивах. Спеціальні групи 
шукали криївки. В нашому терені впали майже всі криївки. Залишені 
господарства цілковито вичищені від сільськогосподарських запасів, які 
вивозилися автомобілями та возами. Частково залишилася картопля і бобові" [2, 
арк. 215]. 
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Примусове переселення цивільних людей також призвело до серйозних 

порушень у системі зв'язку підпілля, яку вдалося більш-менш відновити лише 
через два-три місця після завершення пікового етапу депортаційної акції, тобто в 
липні-серпні 1947 р. [2, арк. 219]. Проте на момент відновлення зв'язку лави 
підпілля ОУН та УПА були суттєво проріджені. За наявними даними, у квітні–
липні 1947 р. урядові сили провели 357 бойових операцій, у результаті яких УПА 
втратила 1509 вояків, а підпілля ОУН – 2800 членів і симпатиків. 1178 криївок із 
продовольством, боєприпасами, одягомі медикаментами були захоплені [3, c. 42]. 
Тобто, можна цілком впевнено твердити, що депортація цивільного українського 
населення підірвала здатність повстанського руху та збройного підпілля до 
масового та організованого опору на Закерзонні. 

Повертаючись до питання, в якому образі перед нами постає Акція "Вісла" з 
документів оунівського підпілля, слід зауважити, що: по-перше, звіти підпільників 
вказували на деяку активізацію силових структур Польщі у березні–квітні 1947 р., 
проте вона (ця активізація) не розглядалася підпіллям як підготовчий захід до 
поголовної депортації залишків українських цивільних мешканців, скоріше вони її 
розцінювали як підготовку до весняно-літнього наступу на УПА; по-друге, зі 
звітної документації чітко видно, що організаторам депортаційної акції вдалося 
утримати її масштаби та задуми в суворій таємниці від місцевої української та 
польської людності; по-третє, Акція "Вісла" постає зі звітів підпілля як 
надзвичайно блискавична і жорстока дія, із численними виявами насильства, 
грабунків; по-четверте, судячи зі звітів оунівського підпілля, несподіваність акції 
та потужна агітаційна хвиля зуміли дезорієнтувати цивільне населення, яке вірило 
в тимчасовість виселення; по-п'яте, технологія виселення, згідно зі звітами, 
полягала в поступовому накопиченні військ і транспортних засобів, арештах 
активістів у селах, відселенні сіл віддалених відлісових масивів, потім сіл, які 
лежали поблизу чи серед лісів, і, врешті-решт, приміських сіл; по-шосте, звіти 
вказують на диференційоване ставлення цивільних польських громадян до 
депортації українців, що спростовує побутуючий стереотип про непримиренну 
ненависть між українцями і поляками, яка існувала в 1940-х рр. 
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OPERATION "VISTULA" IN REPORTING DOCUMENTSOF UKRAINIAN 
NATIONALISTIC UNDERGROUND MOVEMENT 

 
Operation "Vistula", i.e. a mass deportation of the Ukrainian population from 

South-Eastern Poland – in the Ukrainian historiography called"Zakerzonia" – to the 
North-Western part of the Polish state, was a final stage of drama of Ukrainians living 
in post-war Poland. The reasons behindthis operation, its course and consequences of 
the expulsion of ethnic Ukrainians have been almost fully described by Polish and 
Ukrainianhistorians. Researchers, however, have not dealt with the perception of this 
campaign by members of the Ukrainian nationalistic undergroundmovement. This 
article aims at fulfilling this research gap. It shows, basing on reports of the OUN 
underground movement, how members ofUkrainian nationalistic underground 
movement were observing preparations of the Polish army and "law enforcement 
agencies" to the deportationof the Ukrainian population of that region. It also 
describes how they understood and perceived period of deportation and what 
assessment theygave to him. One has to underline that documents of Ukrainian 
nationalistic underground movements clearly indicate that in the period ofpreparation 
to the deportation (winter and early spring 1947) OUN activists did not manage to 
comprehend the goal of observed preparation, andtherefore they were absolutely 
surprised by the deportation of the entire Ukrainian population from the east-
southern voivodships of the Polishstate. Subsequently they could not work out 
measures, which might prevent this action and enable a further fight in "Zakerzonia" 
under the newcircumstances, when Ukrainian population had "disappeared" from that 
region. 

Key words: Operation "Vistula", deportation, Ukrainian nationalistic 
underground, Polish army, reports, civil population. 
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Володимир Кубійович як громадсько-політичний діяч на 

Лемківщині (до 120-річчя від дня народження) 
 

Лемківщина – край безмежної гірської краси і працьовитих людей – 
розкинулася на 10000 квадратних кілометрів від Ослави й Сяну на сході до 
Попраду й Дунайця на заході. Дала вона світові чимало видатних людей: 
Сильвестр Сембратович (кардинал), Іван Могильницький, Йосафат Коциловський, 
Богдан-Ігор Антонич, Михайло Вербицький та багато інших. Серед усіх чільне 
місце займає і виходець з Лемківщини, видатний вчений зі світовим іменем, 
географ і демограф Володимир Кубійович. 

 

Володимир Кубійович народився 23 вересня 1900 року в містечку Новий 
Санч на західній Лемківщині в родині дрібного урядовця. Ще в дитинстві він 
бував в Жегестові, Криниці, в селах Лабова, Фльоринка, Нова Весь, Верхомля й 
інших; купався в річці Попраді, виходив на гору Яворину зі своїми ровесниками – 
хлопцями й дівчатами, пізнав всю красу Лемківщини, любов до якої проніс у 
своєму серці все життя. 

Навчаючись в польській гімназії у Новому Санчі, він не соромився своєї 
української національності, хоч дуже часто польські студенти називали його 
«твердим лемком», за його відданість землі, де народився. Зближується з 
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товариством «Просвіта», оволодіває українською літературною мовою. Виявляє 
надзвичайні здібності, бездоганно вивчає німецьку мову. Після закінчення гімназії 
з патріотичних почуттів записується до Української Галицької Армії, а після 
звільнення з УГА у 1919 році вступає до Ягеллонського університету в Кракові, де 
вчиться історії і географії, є одним з найздібніших студентів. 

В 1923 році В. Кубійович захищає дипломну роботу на гему «Антропологія 
Горганів», а вже в 1927 році боронить дисертацію з демографії тодішньої Радян-
ської України і стає наймолодшим доцентом у Польщі, лектором Ягеллонського 
університету в Кракові [1, с. 51]. 

Володимир Кубійович поринає в наукові дослідження Карпат. Його 
цікавлять їх географія, демографія, етнографія, картографія. З української 
інтелігенції та студентів у Кракові організує Краєзнавчий клуб, а з тим клубом і 
мандрівки по Лемківщині і всіх Карпатах. У складі однієї такої групи були згодом 
відомі люди: Богдан Стебельський, Томко Липичак. Нестор Процик, Орися 
Фещенко-Чопівська. Аріанда Шумовська і багато інших. Вони розпочали 
експедицію від найзахідніших лемківських сіл – Явірок і Шляхтової і пішли вздовж 
Карпат аж до Дукельського перевалу і Сяноку. Під час експедиції вони не тільки 
вивчали Карпати, але й розповсюджували українську літературу серед лемківської 
молоді, організували концерти, бесіди, лекції про Україну, допомагали молоді 
встановлювати національну свідомість, український патріотизм, не дивлячись на 
те, що потрібно було конспіруватися від польської поліції. 

Результатами досліджень стали наукові праці Володимира Кубійовича: 
«Географія України і суміжних країн», «Атлас України», різноманітні карти України 
і багато інших. 

Але захоплення Кубійовича українськими проблемами викликає 
незадоволення польської влади і його в 1938 році звільняють з посади доцента 
Ягеллонського університету. Володимир Кубійович не падає духом, не стає на 
коліна перед польською окупаційною владою. Натомість береться за організування 
мережі Українських допомогових комітетів, які мали відстоювати права 
українського населення в Польщі. 

Особливо результативними і ефективними стали ці комітети від вересня 
1939 року після підписання пакту Молотова-Рібентропа, коли Польща була 
окупована німцями і територія на захід від Бугу й Сяну ввійшла в склад 
Генерального Губернаторства, а Галичина і Волинь були окуповані 
більшовицькими військами. Понад 30 тисяч українських інтелігентів опинилося в 
Генеральному Губернаторстві, які не захотіли залишитися під більшовицькою 
окупацією. 

Проблема українського населення в зайнятій німцями Польщі стала особливо 
актуальною. Українцям потрібно було допомогти знайти працю, житло, забез-
печити їм мінімальні умови життя. Цією проблемою займалися Українські 
допомогові комітети, роботу яких координував Український Центральний комітет 
з осідком у Кракові на чолі з Володимиром Кубійовичем. 

Інтелігенти, які змогли працювати у школах, були скеровані на вчительські 
посади в села Лемківщини, Надсяння, Холмщини й Підляшшя, й тому навчання 
дітей у школах розпочалося українською мовою, бо до 1939 року воно повсюдно 
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велося польською мовою. Окрім шкіл, створювалися у селах дитячі садки з 
українською мовою, а також сільськогосподарські школи, різноманітні курси для 
молоді: в’язання, вишивки, роботи з молоддю та інші. Відновили свою діяльність 
бібліотеки «Просвіти», ліквідовані до 1939 року. Поряд з цим створено Торговельну 
школу в Сяноці, гімназію в Грубешеві й Ярославі, Українську учительську 
семінарію в Криниці, українські бурси в Горлицях і Дуклі [2, с. 8]. 

Особливо звертає на себе увагу відкрита з ініціативи Володимира 
Кубійовича Українська учительська семінарія в Криниці 10 грудня 1940 р., яка 
проіснувала до липня 1944 р., мала велике історичне значення в історії 
Лемківщини. Це перший освітній заклад такого типу за всю історію. Завдяки їй 
Криниця стала культурно-освітнім центром українців у сорокових роках ХХ ст. 
Семінарія відкрила шлях до освіти дітям з найбідніших та найвіддаленіших 
лемківських сіл, загублених в горах Бескидах та мала великий вплив на розвиток 
освіти й культури Лемківщини. Нанесла нищівний удар по москвофільству, яке ще 
жевріло на Лемківщині й зробила вагомий вклад у національне відродження 
Лемківщини. 

Молодь сіл Лемківщини потягнулась до освіти. В селах появилися книжки 
українською мовою, українська преса, розвинулося хорове мистецтво, навчальні 
установи стали великими культурними й освітніми осередками та центрами 
національного відродження українського населення, яке до 1939 року було 
приречене на повну полонізацію. 

Володимир Кубійович приділяв велику увагу цій роботі. Він постійно 
навідувався до Торговельної школи в Сяноку, Української учительської семінарії в 
Криниці, знайомився з життям та навчанням студентів, надавав їм стипендії, 
круглих сиріт і напівсиріт взято повністю на утримання в бурсах за рахунок 
стипендії Українського Центрального комітету [3, с. 80]. 

Володимир Кубійович виступав перед студентами з лекціями про Україну, її 
багатства, звичаї, традиції і культуру, які мали значний вплив на світогляд сту-
дентів. 

Студенти Учительської семінарії вели велику культурно-освітню роботу в 
селах у час літніх та зимових вакацій, організували з молоддю концерти, вистави, 
коляди, а за зароблені таким чином гроші закуповували книжки для сільських 
читалень «Просвіти» або віддавали гроші в Українські допомогові комітети на 
студентський фонд. 

Семінарія здійснила два випуски. Перший у 1943 році – 47 абітурієнтів та в 
1944 році – 53 абітурієнти. На педагогічному курсі успішно здали матуру 30 
курсантів. На базі семінарії був організований ще курс садівничок для 30 дівчат 
та некваліфікованих вчителів фаховий курс (помічників, були й такі, бо вчителів 
бракувало) – 75. Таким чином число тих, хто навчався у семінарії досягало 500 
осіб [4, с. 9]. 

Воєнні лихоліття не дали змоги усім закінчити семінарію. Вони роз’їхались 
по всьому світу, але зберегли у своїй пам’яті гарне ім’я семінарії. Вона стала для 
кожного з них поштовхом для подальшої освіти. Її випускники та студенти стали 
педагогами, лікарями, інженерами, науковцями у різних країнах світу. 
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Великою подією в культурному житті Лемківщини було відзначення у квітні 

1942 року в Криниці 100-літнього ювілею від дня народження велетня української 
музики, композитора Миколи Лисенка. Сто хорових колективів з усіх округів 
з’їхалися до Криниці на конкурс хорового мистецтва, присвячений цій знаменній 
даті. Був на відкритті конкурсу Володимир Кубійович, а також надавав фінансову 
допомогу на підготовку і проведення конкурсу. 

По всіх українських селах прозвучав «Заповіт» Тараса Шевченка та інші 
українські пісні у музичній обробці Миколи Лисенка. Це мало великий вплив на 
національне відродження Лемківщини. Хор Української учительської семінарії в 
Криниці під диригуванням Романа Левицького здобув перше місце і був 
відряджений на заключний концерт до Львова у червні 1942 року, де також був 
визнаний переможцем і удостоєний зустрічі з митрополитом Андреєм 
Шептицьким, котрому заспівав «Многая літа», а митрополит в свою чергу 
поблагословив хор і побажав йому дальших творчих успіхів на Лемківщині. 
Поїздку хору до Львова спонсорував професор Володимир Кубійович. 

Заслуги Володимира Кубійовича в розвитку освіти, й культури на 
Лемківщині неоціненні. Але крім культурно-освітньої роботи він здобув собі повагу 
ще й тим, що допомагав людям в різних справах, з якими вони зверталися до 
нього. Про нього ходили легенди, бо кожному, хто до нього звертався, він 
допомагав, інколи ризикуючи своїм життям. 

Про Кубійовича на Лемківщині казали, що він усе може. Призначав 
сільським дітям стипендії на навчання, матеріально підтримував їх у прагненні 
здобути знання, освіту. У роки фашистської окупації був для земляків 
заступником, рятівником, визволяв з полону або тюрми, повертаючи сім’ям 
чоловіків, батьків, синів. «Підіть до Кубійовича, він вам допоможе». І люди 
зверталися до нього із сотнями прохань, до яких видатний вчений ставився, як до 
проблем найрідніших. Допомагав усім, чим можна було у злиденні воєнні роки, 
організовував те, що сьогодні називаємо «гуманітарною допомогою», підтримував 
краян у голод і холод. На відміну від деяких нинішніх «меценатів» не був 
байдужим до бід звичайного люду, не хизувався своєю освіченістю, славою, 
визнанням у світі. 

Відомий такий факт із села Свіржова Руська колишнього Ясельського повіту 
Краківського воєводства на Лемківщині. Два брати Іван та Андрій Кобани дістали 
від польських військових зброю (взамін за цивільний одяг), які втікали від німців з 
чехословацького кордону у вересні 1939 року. Про це згодом довідалися німці й їх 
заарештували. Їм загрожував розстріл. Але їхній шваґер Василь Гаталевич поїхав 
до Кракова до Володимира Кубійовича й просив його зробити все можливе, щоб 
врятувати їм життя. Володимир Кубійович не відмовив йому в проханні, зумів 
переконати німецьку владу, що хлопці хотіли здати німцям добровільно зброю, але 
не встигли зробити цього вчасно. Їх посадили в тюрму Освєнцім на два роки й 
вони повернулися живі до своїх родин. 

Інший приклад також зі Свіржови Руської. В 1940 році донеслась до села 
чутка, що Німеччина забирає німців з Радянського Союзу, а в замін, передає 
українців з Генерального Губернаторства. Багато людей з патріотичних почуттів 
не проти були поїхати в Україну. Але, щоб впевнитися в такій доцільності, 
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вирішили порадитися з Володимиром Кубійовичем. Делегація у складі Кипріяна 
Баволяка, Михайла Пиртка, Михайла Ґаталевича – солтиса села на чолі, поїхала до 
Кракова. Зима була сніжна і морозна. Коли вони замерзлі з дороги появилися у 
Володимира Кубійовича, він спершу запросив їх до їдальні УЦК, зігрів їх, а потім 
прийняв і уважно вислухав та сказав: «Дуже добре, що ви любите Україну й 
хочете поїхати на її землі. Але тепер часи воєнні і раджу вам не рухатися із місця. 
Будемо мати самостійну Україну, а такий час настане скоро, тоді ви можете сміло 
їхати. А тепер краще сидіть вдома, якщо вас ніхто силою не виганяє. Це моя вам 
щира батьківська порада». 

Відомий і такий факт з арешту німцями Богдана Стебельського, брата 
Степана Стебельського «Хріна», сотенного УПА на Лемківщині. Арешт відбувся у 
Львові, після проголошення акту відновлення Української Незалежної держави 30 
червня 1941 року. Не гаючи часу, дружина Богдана Аріанда Шумовська-
Стебельська звернулася до професора Володимира Кубійовича у Кракові з 
проханням про допомогу. Він уважно вислухав її прохання і заручив своїм життям 
перед німецьким урядом, що Богдан Стебельський художник і що він політикою 
займатися не буде. Через деякий час Богдана випустили з тюрми [1, с. 561]. . 

В 1945 році Володимир Кубійович емігрує до Німеччини. Спочатку осідає в 
Мюнхені. Як колишній адміністратор при німецькому окупаційному режимі, він 
був допитаний західними окупаційними військовими установами, але оскільки в 
його діяльності на посаді голови УЦК не виявлено ніякого злочину, його залишили 
в спокою. 

Тут в Мюнхені в 1947 році за його ініціативою відновило свою роботу 
Наукове Товариство ім. Т. Шевченка. яке було закрите більшовиками в 1939 році 
у Львові. Згодом центральну оселю НТШ перенесено до Сарселю під Парижем. 
Володимир Кубійович разом з іншими видатними вченими – І. Раковським, З. 
Кузелею, Ю. Луцьким, О. Оглоблином, Б. Кравцівим, Ю. Шевельовим і багатьма 
іншими поринає в наукову працю над написанням десятитомної «Енциклопедії 
Українознавства», в якій поміщає ряд своїх наукових статей, однією з яких є 
«Лемківщина», стає її головним редактором і координує роботу науковців-
дописувачів, розселених по усьому світу. 

Помер Володимир Кубійович 2 листопада 1985 року в Сарселі біля Парижа у 
Франції. Заслуги Володимира Кубійовича перед Лемківщиною не мають ціни. Він 
спільно з М. Кульчицьким склав карту Лемківщини і Надсяння, написав ряд 
наукових статей про Лемківщину, доклав багато зусиль над виданням книги в 
двох томах «Лемківщина: земля, люди, історія, культура», яка стала настільною 
книгою кожного лемка, є вагомим вкладом в загальноукраїнську культуру. 
Володимир Кубійович був видатною постаттю не тільки в науці й просвіті, а й у 
громадсько-політичному житті. Він – людина з великою літери. Володимир 
Кубійович був чесним, порядним, справедливим, доброзичливим, благородним, 
скромним, інтелігентним і культурним. Він став гордістю не тільки Лемківшини, 
звідки вийшов родом, але й всієї української нації, а його праця в НТШ стала 
йому безсмертним Пам’ятником в українській та світовій культурі й науці. 
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У статті на підставі етносоціологічних досліджень висвітлюються процеси 
історії боротьби за українську Лемківщину і збереження свого етнографічного 
краю. Проблемами українського населення в зайнятій німцями з 1939 р. Польщі 
займалися Українські допомогові комітети, роботу яких координував Український 
Центральний комітет з осідком у Кракові на чолі з Володимиром Кубійовичем. 
Автор звертає увагу на відкриту з ініціативи Володимира Кубійовича Українську 
учительську семінарію в Криниці 10 грудня 1940 р., яка проіснувала до липня 
1944 р., мала велике історичне значення в історї Лемківщини. Завдяки їй 
Криниця стала культурно-освітнім центром українців у сорокових роках ХХ ст. 
Автор акцентує увагу на значенні діяльності В. Кубійовича в розвитку освіти, 
науки й етнічної культури на Лемківщині в 1940-1945 рр. 

Ключові слова: етнічна культура, етносоціологічний аналіз, освіта, 
національне відродження, Володимир Кубійович, Лемківщина, Українська 
учительська семінарія в Криниці. 
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АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ 

 
Ярослава Галик. Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946. Том 1-3 

Напередодні Великодня 
2020 року вийшов невеликим 
додатковим накладом (100 
примірників) том 1 «Книги 
пам’яті Лемківщини 1944-
1946» (675 стор.) за фінансової 
підтримки мецената, лемка за 
походженням, п. Сергія Барни. 

Незабаром побачать світ 
додаткові тиражі тому 2 (960 
стор.) і тому 3 (810 стор.), 
також за кошти лемків-
меценатів. 

Книга об’ємна, в твердій 
обкладинці з золотистим 
тисненням, друкується у 
Львові, видавництво «Левада». 

«Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946» в трьох томах – це Мартиролог, 
поіменний список лемківських родин та осіб лемків, примусово виселених у 1944-
1946 роках з одвічних етнічних земель у Польщі до УРСР. 

Авторка книги – лемкиня Ярослава Галик з Івано-Франківщини, з-під пера 
якої вже вийшло три книжки: «Лемківщина – край наших предків» (2009), 
«Маленька українка у великому Парижі» (2012) та «Світло очей моїх» (2013). Нині 
Ярослава Галик – голова Світової федерації українських лемківських об’єднань, 
член Національної спілки краєзнавців України. 

До Книги внесено імена депортованих лемків з території Польщі до УРСР у 
1944-1946 роках, які стали жертвами злочинної переселенської акції, проведеної 
комуністичними режимами Польщі та СРСР, початком і підґрунтям якої стала 
«Угода між УРСР і ПКНВ про евакуацію українського населення з території Польщі 
до УРСР і польських громадян з території УРСР до Польщі» від 9 вересня 1944 
року. 

Мартиролог, тобто поіменні списки депортованих лемків, був складений на 
основі дослідження архівних документів Управління при РНК УРСР в справах 
евакуації і розселення українського і польського населення по тих повітах, які 
частково чи повністю входили до історико-етнографічного району Лемківщина. 
На цій підставі до мартиролога включено 143610 осіб, 33525 лемківських родин. 
Ще чимало лемків не були зареєстровані в архівних книгах з різних причин 
(повернення з примусових робіт з Німеччини, з таборів Сибіру, концтаборів, з 
військової служби тощо). 
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«Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946» вийшла в трьох томах на протязі 

2015-2016 років за фінансової підтримки Фундації Дослідження Лемківщини в 
США та зокрема її Голови п. Андрія Хомика. 

До Тому 1 (675 стор., 2015 р.) увійшло 40026 імен, 9807 родин лемків-
українців з повітів Новий Санч, Новий Торг, Ясло і Коросно. 

У Томі 2 книги (960 стор., 2016 р.) опрацьовані Посімейні списки 
евакуйованих зі 158 населених пунктів двох великих повітів: Горлиці (50 сіл) 
Краківського воєводства і Сянік (108 сіл) Ряшівського воєводства – 13017 
лемківських родин, 56841 особа. 

До завершального Тому 3 книги (810 стор., 2016 р.) включені поіменні 
списки виселених з повітів Лісько і Березів, а також додаткові списки 
евакуйованих із лемківських сіл різних повітів (Ряшів, Ясло, Коросно, Горлиці, 
Сянік та ін.) – 10698 лемківських родин, 46734 особи виселених лемків. 

Книга містить кілька розділів:  
1) Передмову авторки з чіткими поясненнями до змісту книги і 

користування нею; 
2) Перелік населених пунктів Лемківщини, з яких були виселені лемки; 
3) Зведені таблиці кількісних даних по територіально-адміністративних 

одиницях та вказівник відповідних архівних першоджерел; 
4) Поіменні списки депортованих лемків-українців за населеними пунктами 

Лемківщини. 
Основною частиною праці є поіменні списки депортованих лемківських 

родин, які були складені у вигляді таблиць за населеними пунктами Лемківщини 
на основі Посімейних списків евакуйованих, які зберігаються в фондах 
Державного архіву Львівської області. 

Таблиці містять такі відомості про виселенців: прізвище, ім’я та по-батькові 
особи, її рік народження, родинний зв’язок (господар, дружина, діти, внуки тощо) 
та область виселення в УРСР. Списки були укладені шляхом дослідження архівних 
документів, їх фотокопіювання, комп’ютерного набору та впорядкування за 
адміністративними одиницями краю. 

«Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946» приурочена 70-річчю депортації 
лемків з рідного краю і має за мету увічнити імена жертв примусового 
переселення лемків-українців заради збереження пам’яті для нащадків про 
страшну трагедію краю, яка призвела до розсіяння, асиміляції та знищення 
найзахіднішої етнографічної групи українців – лемків. 

Вона є документальним свідченням Лемківської трагедії середини ХХ 
століття, живою пам’яттю тих зловісних подій, застереженням усьому світові щодо 
подібних злочинів проти людей. Книга розкриває реальні масштаби злочинної 
депортації в центрі Європи в середині ХХ століття і необхідна для поширення цієї 
маловідомої інформації як в Україні, особливо серед молоді, так у Європі і в 
усьому світі. 

Книга може стати своєрідним довідником для розпорошених лемків і їх 
нащадків по всій планеті для розшукування своїх родин, уточнення їх особистих 
даних, встановлення місця їх проживання, дослідження історії своїх родин, 
родинного походження, відновлення родинних зв’язків. 
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Іван Патриляк: Операція «Вісла» підпадає під усі міжнародні 
визначення геноциду 

Відео тут: https://www.youtube.com/watch?v=G8zW-zDgNvU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документальний фільм «Рубіж. Грубешівська операція» 

 
Створено кінокомпанією УМ-Груп на замовлення Державного агентства з питань 
кіно у 2019 році. Існує три версії: 
1. Оригінальна чотиримовна (українська, польська, німецька, російська) з 
українськими субтитрами: https://youtu.be/QBSPiGfzHm0 
2. Версія з дубляжем українською: https://youtu.be/HPcijCMgWK4 
3. Версія з англійськими підписами та субтитрами - діліться з зарубіжними 
друзями: https://youtu.be/lJwtfrg2U3k 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8zW-zDgNvU
https://youtu.be/QBSPiGfzHm0?fbclid=IwAR28dc4S9M_P3CUZ2M4ayoI7VJ6bsS6O0Jv6v7Z2j_udOLqtXI54ooak3l8
https://youtu.be/HPcijCMgWK4?fbclid=IwAR2KWIc7JnpQrnUnFbJuHG3bQRb5bErmgeAOoNJEtH-XYztsiz1xPgzq-rY
https://youtu.be/lJwtfrg2U3k?fbclid=IwAR39RRBN2IoHMEatEWGnlncU_imw0SGSg5SLJCv8ci8tB73StJMXdcIiEa8


87 
Юж зме мали ВЕЛИКДЕН 

 
ЛЕМКІВСКИ ПИСАНКИ 

 

Autor: Міля kwietnia 04, 2020  

Lemko easter eggs 

 

 

Добриден 

Маме квітень. 

Великден штораз ближче, за виглядом епідемія, a в хижи нич до роботи-  

то найліпший час жеби помалювати яйця! 

В мої родинні хижи на тоту нагоду дідо (котрий має заран уродини) все 
розпалювал оген під старом кухньом. На горячу бляху клало ся покривала од веків, 

а на них правдивий віск. 

Перше, рaзом з бабом Ольеном, рихтувалисме шпилки на олівцях до писаня, а 
потім бралисме ся до роботи. Бабуся од малого нас вчила як писати віском, 

оповідала при тим яки взори писали єй няньо і мама... 

Далі читайте ту: https://makelifelemko.blogspot.com/2020/04/emkowskie-
pisanki.html?fbclid=IwAR0BPNWks30Q_oHlvT_HD1gKgcyEpII988Tt96rXeMcCjnd
ayZT6nepzQw8 

https://www.blogger.com/profile/09776211385061171314
https://www.blogger.com/profile/09776211385061171314
https://makelifelemko.blogspot.com/2020/04/emkowskie-pisanki.html?fbclid=IwAR0BPNWks30Q_oHlvT_HD1gKgcyEpII988Tt96rXeMcCjndayZT6nepzQw8
https://makelifelemko.blogspot.com/2020/04/emkowskie-pisanki.html?fbclid=IwAR0BPNWks30Q_oHlvT_HD1gKgcyEpII988Tt96rXeMcCjndayZT6nepzQw8
https://makelifelemko.blogspot.com/2020/04/emkowskie-pisanki.html?fbclid=IwAR0BPNWks30Q_oHlvT_HD1gKgcyEpII988Tt96rXeMcCjndayZT6nepzQw8
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А тоти писанки од ЕВИ СОСЕНКО 
 

 
 

І од ЛЮБИ РОМАНІВ 
 

 



89 
ЗВІТИ 

 
ЗВІТ 

Голови Організації Оборони Лемківщини 
Марка Гованського 

на ХХХІ Крайовому з’їзді ООЛ в США 
 
Перш за все, я хотів би подякувати всім у Крайовій Управі 
за Вашу наполегливу працю протягом цього останнього 
терміну та за всю Вашу підтримку. У нас були дуже амбітні 
плани на початку терміну, і я знаю, що ми досягли певних 
значних успіхів. 

З часу останнього З‘їзду у жовтні 2016 року ми провели ще три фестивалі Ватра 
USA, на яких були представлені автентичні лемківські виконавці, такі як «Демай» 
та Юлія Дошна з Польщі. Ми також стали свідками у створенні групи «На 
Лемковині» та з’явленню «Лемківського танцю» танцювального ансамблю «Цвітка» 
із Слотсбурга. Ми продовжували публікувати чудово розроблену «Програму» Ватри, 
яка виявилася прекрасним способом рекламування нашої організації, а також 
приносила хороший дохід від спонсорів. Наш фестиваль зберіг сильний 
лемківський характер, що відрізняє його від усіх інших. Хочу подякувати всім, хто 
працював на цих успішних фестивалях, особливо нашому старості Василю 
Гаргаю. 

Ще одним гордим досягненням від останнього терміну було наше партнерство з 
СУМ, де Акція Вісла стала головною темою для їхнього злету в 2017 році, і ми 
допомогли розробити навчальні матеріали, а наші члени читали лекції на різних 
осередках. Разом з членами Управи ООЛ Зенко і Олена Галькович, Діяна 
Гованська-Рейлі, Лена Гованська, Петро і Юлія Косцьолек, та Тома Пиз, ми читали 
лекції в Джерсі-Сіті (Н.Дж.), Виппані (Н.Дж), Ірвінгтон (Н.Дж.), Пассейк (Н.Дж.), 
Ґошен (Н.Й.), Стемфорд (Конн.), Йонкерс (Н.Й.) і Нью-Йорк (Н.Й.). В рамках цієї 
програми молоді Сумівці проводили інтерв'ю з лемками, які пережили Операцію 
«Вісла», Серед них – члени ООЛ Петро Лукачин в Джерсі-Сіті (Н.Дж.), Анна Сорока 
в Ірвінгтоні (Н.Дж.), Евгеня Команецька в Пассейку (Н.Дж.), Ярослав Міскевич в 
Чікаго (Ілл.), Марія Гелетканич в Філадельфії (Пенс.), Іван Глива в Стемфорді 
(Конн.), Андрій і Тереза Кащак в Ґошен (Н.Й.), Микола і Анна Філак та Меланя і 
Марія Ковальчик, в Йонкерсі (Н.Й.) і Текля Гнатишин в Нью-Йорку. Одним із 
найголовніших напрямків моєї роботи на посаді президента ООЛ дотепер було 
бачити, як молоді сумівці виконували сценки, які вони розповідали самі про 
історію лемків. Ми повинні спробувати повторити подібні проекти з СУМ і 
поширювати їх і з іншими молодіжними організаціями та українськими школами. 

Також ми прийняли формальні заходи для формування (або реформування) 
наших відділів у різних містах, і я особисто відвідав Пітсбург, Філадельфію, 
Сіракузи та Нью Британію для досягнення цієї мети. Це не рахуючи щорічні 
зустрічі у Нью-Йорку, Йонкерсі, Пассейку, Ірвінгтоні та Олбані. Відвідування всіх 
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цих зустрічей займає багато часу та зусиль, але це дало результати. Мені приємно 
сказати, що зараз у нас є відновлені філії в Сіракузі та Філадельфії, а також 
новостворений відділ в Новій Британіїта надійна людина в Пітсбурзі. У нас є 
складні ситуації в Джерсі-Сіті та Чикаго, але я також сподіваюся, що ми зможемо 
врятувати і ці відділи. 

Ще одним напрямком для мене стала наша присутність в Інтернеті. Наша веб-
сторінка оновлена і на нашій сторінці у Facebook налічується понад 1000 
підписників, і це чудовий спосіб швидко та широко розповсюджувати 
інформацію. Через сайт тепер можна подати заявку на членство в ООЛ, 
передплатити журнал, придбати публікації ООЛ та LRF, придбати квитки на події 
ООЛ та отримати доступ до цифрових архівів. Ми також посилаємось на наші 
сторінки на YouTube, SoundCloud та Instagram, щоб використовувати їхні 
особливості. 

Говорячи про цифрові архіви, ми створили електронну бібліотеку наших журналів 
«Лемківщина» у форматі PDF, яка наразі включає всі випуски ще до 1994 року і 
незабаром матиме цілих 160 номерів на сьогоднішній день. Наразі ця бібліотека 
захищена паролем, щоб ми могли контролювати, хто має доступ. 

Ще одна важлива частина нашої мети - підтримка лемків. І наші можливості в 
цьому зросли, коли ми отримали щедру пожертву в розмірі 30 тис. доларів від 
родини Юрка Ковальчика. Я пишаюся тим, що нам вдалося створити 
меморіальний фонд із правилами, які дозволять нам продовжувати спадщину 
пана Юрія та задовольняти бажання родини в структурі ООЛ. В останній термін 
цей фонд використовувався для підтримки: 

o Відновлення та догляд за монастирем сестер Василіянок у Горлиці 
(Лемківщина), Польща 
o Реставрація кам'яних хрестів у церкві у Святковій Великій (Лемківщина), 
Польща 
o Ремонт та розширення церкви в Шпротаві, Польща 
o Переселення церковних споруд з Купни (Лемківщини) до Гетково, Польща 
o Популяризація лемківської церкви в Пирогові (Київ), Україна 

Також, завдяки роботі Стефана Малиняка, ми отримали щедру пожертву в розмірі 
10 тис. доларів на музей та 100 тис. доларів на створення фонду стипендій. Тепер 
нам потрібно створити структуру стипендійного фонду і довести його до 
реальності. 

ООЛ займає унікальне місце серед українських організацій в Америці тим, що ми 
є частиною ТРЬОХ материнських організацій - зокрема УККА, СКУ та СФУЛО. Я 
виступав представником у Крайовій Раді УККА і відвідував засідання в Нью-
Йорку, а також користався з нашого представництва у в Крайовій Екзекутиві 
Марійкою Дупляк. ООЛ направила сильну делегацію у XXX з’їзді СФУЛО у 2017р. у 
Львові. Там я очолив Номінаційний комітет і з гордістю можу сказати, що за 
нашою пропозицією Голови СФУЛО була обрана Ярослава Галик. До складу 
Президії СФУЛО також було обрано трьох членів ООЛ: я як віце-президент з 
Північної Америки, Андрій Хомик та Михайло Хомик як члени правління, а Богдан 
Кикта в Контрольного комісії. 
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Я також брав участь у вшануванні пам’яті жертв депортації етнічних українців із 
Закерзонії у 1944-1951 роках у Києві, Україна,коли я виступав на радіо в прямому 
ефірі. 

Ми повинні продовжувати підтримувати зусилля СФУЛО нашою роботою та 
фінансово. Ми також повинні використовувати свої голоси в УККА та СКУ для 
боротьби за проблеми лемків. Крім того, я хотів би залучити деяких юридичних 
експертів тут, в Америці і в Польщі для розгляду позовних заяв для сімей, які 
втратили майно під час Акції Вісла, можливо, як спеціальний комітет під 
Крайовою Управою ООЛ. 

ООЛ перебуває у перехідному періоді. У нас досі є члени, які пережили Другу 
світову війну та Акцію Вісла, але їх кількість зменшується. Ми повинні 
продовжувати записувати їхні спогади, поки вони ще з нами. Серед тих, кого ми 
втратили протягом цього останнього терміну, є члени нашої ради Петро Русинко 
та Петро Лукачин - нехай спочивають з миром. 

Важливо пам’ятати про роботу тих, хто перед нами, і продовжувати її. Але нам 
потрібно адаптуватися до сучасного світу, щоб наступні покоління молодих лемків 
могли отримати користь від нашої роботи, і щоб вони також могли допомогти нам 
досягти наших цілей. 

Щодо цього, варіант віртуального членства був дуже позитивним, дозволяючи 
приблизно 30 членам приєднатися до «вільних членів» з місцевостей, де у нас 
немає активних відділів. Крім того, дуже популярними є заходи, що дають 
«experiences», починаючи з нашої Ватри, яка проходить 20-й рік, а також 
семінарів «Лемко Писанка» та вечірки «Лемко Бесіда». Однією з моїх мрій – це 
творити «тури по Лемківській спадщині», щоб допомогти людям повернутися на 
Лемківщину, щоб побачити своє коріння на власні очі. Я сподіваюся, що наступна 
Управа нарешті зробить це реальністю. Ще одну ідею, яку я повністю підтримую, 
є відтворення лемківського весілля, як мандрівне шоу. 

Також збільшується кількість лемко-американців, які не вміють читати, писати чи 
розмовляти українською чи лемківською. Отже, нам потрібно опублікувати більше 
матеріалів англійською мовою. Це дуже важливо, враховуючи нинішні зусилля 
карпаторусин. Оскільки їхні матеріали в основному англійською мовою, вони 
мають дуже вагому присутність в Інтернеті та на академічних конференціях. Наш 
двомовний веб-сайт - це крок у правильному сторону, але нам потрібно зробити 
набагато більше. Я хотів би співпрацювати з Фундації Дослідження Лемківщини 
перекладати існуючих товаришів про лемківських українців на англійську мову. 

До речі, про публікації, наш журнал "Лемківщина" вже майже 50 років є 
"обличчям" нашої організації і є цінним символом статусу в українсько-
американській спільноті. Я вважаю, що нам потрібно підтримувати журнал у 
якійсь формі, але нам також потрібно вирішити реальні проблеми навколо нього. 
Зокрема, високі витрати, зменшення кількості передплатників та наша 
нездатність писати статті про нашу фактичну роботу. І я сподіваюся, що сьогодні 
ми можемо мати продуктивні дискусії на цю тему. 
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Як згадувалося раніше, однією з наших найважливіших заходів є благодійні 
пожертви лемківським організаціям у всьому світі. Я пишаюся тим, що ми 
зробили на сьогоднішній день, але думаю, що ми можемо зробити ще більше. Я 
хотів би, щоб наш благодійний референт щорічно узагальнював усі різні зусилля 
відділів в одному об’єднаному звіті. Я також хотів би розмістити інформацію про 
різні наші колекції в Інтернеті, щоб полегшити отримання пожертв у людей, які не 
входять до нашого членства. І в ході цього процесу ми б забезпечили більшу 
прозорість щодо того, як використовувати пожертви, що, я впевнений, сприятиме 
збільшенню пожертв у майбутньому. 

Ще одна сфера, на якій нам потрібно зосередитись протягом наступного терміну, - 
це відновлення українського лемківського музею. Я дуже розчарований, що нас 
позбавили з існуючого місця в Українському музеї та бібліотеці Стамфорда. Мене 
ображає те, як вирішувалося це питання, і висловлював свої почуття перед Радою 
директорів, включаючи президента єпископа Пола Хомницького та єпископа 
Емеріта Василія Х. Лостена. І хоча ми маємо з ними відкриту лінію спілкування, я 
без оптимізму сподіваюсь на наше повернення. 

Тому ми заявили про вивчення альтернативних варіантів. Серед них потенційний 
постійний простір в Українському історико-освітянському центрі в Bound Brook, 
штат Нью-Джерсі та тимчасові експонати в Українському музеї в Нью-Йорку. Я 
також провів дослідницьку дискусію з Українським національним фондом про 
можливий простір у Центрі спадщини Союзівки, хоч Крайова Управа не надає 
переваги цьому варіанту. У наступний термін я хотів би побачити робочий 
комітет, присвячений пошуку нового будинку для нашої колекції та створенню 
вдосконалених, оновлених презентацій. 

На закінчення: я пишаюся роботою, яку організація проводила протягом останніх 
трьох років. У нас є чесні, пристрасні люди, і я дякую всім за вашу наполегливу 
працю та підтримку. Як і всі ви, у мене є інші зобов'язання перед сім'єю, роботою 
та іншими організаціями, але я зробив усе можливе, щоб знаходити час для ООЛ. 
Хочу подякувати батькам за те, що виховали мене з любов’ю до Лемківщини, та 
дружині за те, що вона зрозуміла цю любов і дозволяла мені втілювати її в життя. 
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