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Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt

P rzełom maja i czerwca to czas, kiedy 
w Państwa ręce oddajemy Jednodniów-
kę „Lubaczów”. Publikacja ta stanowi 

podsumowanie działań miejskich władz samo-

najszerszego grona bierzemy udział w licznych tar-
gach. Zalety lokowania środków finansowych w Lu-
baczowie przedstawiliśmy podczas Speed Busi-
ness Meeting w Poznaniu i Warszawie. Byliśmy także  
w Warszawie na „INVESTATE POLAND” – pierw-
szych w Polsce targach terenów inwestycyjnych.

Zwracając uwagę przedsiębiorców i rządzących 
na nasz potencjał zorganizowaliśmy drugą konfe-
rencję gospodarczą „Park Przemysłowy Lubaczów 
- Brama na Wschód”. W Miejskim Domu Kultury go-

rządowych. Wydawana 
jest od 1994 roku przez 
Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Lubaczowskiej 
oraz Urząd Miejski w Lu-
baczowie. Jako Burmistrz 
mam zaszczyt tę pozycję 
w Państwa ręce oddać po 
raz trzeci.

Tegoroczne wydanie 
jest dla mnie szczególne, 
bo stanowi podsumowa-
nie półmetku moich dzia-
łań na stanowisku Bur-
mistrza. W poprzedniej 
„Jednodniówce” wspomi-
nałem, że większość zo-
bowiązań kampanii wy-
borczej udało się zreali-
zować. Stworzyliśmy Park 
Przemysłowy Lubaczów, 
ruszyliśmy z inicjatywą 
Budżetu Obywatelskie-
go, otworzyliśmy Centrum Aktywności Seniorów, 
zrealizowaliśmy szereg projektów, które przyczy-
niły się do poprawy estetyki w mieście, wyremon-
towaliśmy drogi, położyliśmy kostki chodnikowe 
i oświetliliśmy wybrane ulice. W sieci uruchomili-
śmy strony internetowe dla inwestorów i mieszkań-
ców w wieku 60+. Miniony rok, tak jak poprzednie, 
upłynął równie pracowicie.

Niejednokrotnie zapewniałem, że priorytetem 
moich działań jest stworzenie atrakcyjnej oferty 
dla inwestorów i pozyskanie przedsiębiorców, któ-
rzy chcieliby na naszym terenie ulokować swoje 
środki finansowe. Realizując ten cel udało nam się 
włączyć tereny inwestycyjne zlokalizowane przy  
ul. Technicznej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park Mielec. To kolejny atut lubaczowskich 
działek inwestycyjnych. Teraz przedsiębiorcy będą 
mogli liczyć na korzystne warunki zniżek strefo-
wych. Chcąc dotrzeć z ofertą inwestycyjną do jak 

ściliśmy około 130 osób, 
w tym: przedsiębiorców  
z Polski i Ukrainy, przed-
stawicieli izb gospodar-
czych, parlamentarzystów, 
samorządowców, prawni-
ków, managerów, eksper-
tów w dziedzinie handlu 
oraz przedstawicieli me-
diów. Podjęliśmy tematy 
najważniejsze z punktu wi-
dzenia przyszłości regio-
nu, rewolucyjnych wyzwań 
w przemyśle i na rynku go-
spodarczym mogących 
prowadzić do dynamicz-
nych zmian. Konferencja 
stworzyła warunki do na-
wiązywania kontaktów biz-
nesowych między przed-
stawicielami firm, służy-
ła konsolidacji środowiska 
biznesu oraz umożliwiła 

wymianę wiedzy i doświadczeń.
Następnym ważnym aspektem w budowaniu 

społeczności lokalnej jest podnoszenie jakości 
życia mieszkańców. Kierując się tą zasadą opra-
cowujemy program budowy w Lubaczowie kry-
tego basenu. Takie obiekty stają się standardem 
w miejscowościach takich jak nasze miasto. Po-
trzebny jest nam basen, na którym będzie moż-
na uprawiać wodną aktywność i organizować na-
ukę pływania. Chcemy zapewnić dzieciom i mło-
dzieży taką bezpłatną edukację, która odbywała-
by się w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 
Pozostałe godziny, oczywiście traktowane komer-
cyjnie, będą do dyspozycji wszystkich chętnych. 
Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w ży-
ciu odgrywa rozwój fizyczny i intelektualny, dlatego 
czynimy starania w kierunku rozbudowy Miejskie-
go Domu Kultury. Jest to miejsce rozwijające za-
interesowania osób młodych, które swoje talenty 
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mogą zaprezentować szerszemu gronu. Placówka 
dostarcza także rozrywki mieszkańcom, prezentu-
jąc trendy w dziedzinie teatru, sztuk plastycznych, 
muzyki i tańca.

Poprawiając jakość życia opracowujemy plan 
rewitalizacji miasta. Przystąpienie Gminy Miejskiej 
do projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitali-
zacji Miasta Lubaczowa z uwzględnieniem specyfi-
ki i uwarunkowań obszarów wymagających szcze-
gólnej interwencji” ma na celu pozyskanie opinii  
i stanowisk mieszkańców w zakresie prezentacji 
wstępnie zdefiniowanych obszarów zdegradowa-
nych, a następnie objęcia ich programem.

Otwierając się na rozszerzenie oferty handlo-
wej dla mieszkańców, do Lubaczowa zaprosili-
śmy wystawców z Rzeszowa, Krosna, Jarosławia, 
Tomaszowa Lubelskiego, Leżajska, Rudnika i wie-
lu innych miejscowości z całego Podkarpacia i Lu-
belszczyzny, którzy prezentując niezwykłość sta-
rych przedmiotów, barwność kolorowych kwiatów, 
odżywcze właściwości warzyw i owoców, a tak-
że atrakcyjne gadżety dla najmłodszych przyczy-
nili się do zorganizowania na Targowisku Miejskim 
„Mój Rynek” tematycznych giełd i kiermaszów. Mo-
gliśmy uczestniczyć w „Lubaczowskiej SHOPIE 
– Giełdzie Rzeczy Używanych”, Majowej Giełdzie 
Ogrodniczej, Kiermaszu Rodzinnym „Między nami 
mamusiami” oraz Festiwalu Owoców i Warzyw. Za-
interesowanie tymi wydarzeniami przerosło nasze 
oczekiwania, dlatego na stałe zostaną włączone  
do kalendarza imprez Lubaczowa.

Śmiało mogę powiedzieć, że otwarcie Centrum 
Aktywności Seniorów było strzałem w dziesiątkę. 
Pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób 
starszych i umożliwiające im realizację pasji tętnią 
życiem. Mieszkańcy w wieku 60+ organizują tam 
warsztaty, zajęcia kulturowe i informacyjno-edu-
kacyjne, razem z pracownikami naszego Urzędu 
współorganizują spotkania z ciekawymi osobami. 
Gościli już Magdalenę Lachowską-Wójciak – absol-
wentkę krakowskiego AWF-u, instruktorkę kinezy-
gerontoprofilaktyki, specjalistkę ćwiczeń dla osób 
starszych, Mateusza Bielko – młodego podróżnika, 
pasjonata dzikiej przyrody, pisarza, Konrada Łako-
mego – ratownika medycznego z lubaczowskie-
go szpitala, Barbarę Mazurkiewicz – poetkę, felie-
tonistkę, fotografika, Elżbietę Zadworną – dietetyka  
i Przedstawicieli Komendy Policji w Lubaczowie. 
Widząc aktywne życie Seniorów lubaczowskie fir-
my udzieliły osobom w wieku 60+ zniżek na swo-
je produkty i oferty tworząc na mapie Lubaczowa 
Miejsca Przyjazne Seniorom. Nasza Gmina Miej-

ska kupiła 200 Kopert Życia, które bezpłatnie wyda-
wane są schorowanym i samotnym mieszkańcom. 
Koperty mają na celu ratowanie życia oraz wspar-
cie pracy służb ratowniczych. Informacje zawar-
te w Kopercie nieocenione są w podjęciu, jak naj-
szybszej pomocy medycznej przez zespoły ratow-
nicze w razie zagrożenia życia. Pracownicy Urzędu 
pomagają wypełnić formularz ogólnopolskiej Karty 
Seniora, która upoważnia do skorzystania z wybra-
nych zniżek w całej Polsce. Biuro Promocji i Infor-
macji wnioski wysyła do Krakowa, a Seniorom Kar-
ty dostarczane są drogą pocztową do domów.

Widząc aktywność Seniorów, planujemy po-
dobne pomieszczenia przeznaczyć dla młodzie-
ży. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w młodych 
ludziach tkwi ogromny potencjał, dlatego warto, 
by także oni mieli pomieszczenie, w którym mo-
gliby się spotkać, rozwijać swoje pasje, organizo-
wać spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty. Tym 
bardziej, że sami zgłaszali taką potrzebę startując  
w II edycji Budżetu Obywatelskiego. Nastolatkom 
udało się zachęcić mieszkańców, by głosowali na 
ich projekt, udowodniając, nawet niejednokrotnie, 
że warto inwestować w młode pokolenie. Podczas 
organizacji licznych projektów i w czasie między-
narodowej wymiany młodzież dała się poznać jako 
grupa kreatywna, pełna zapału do pracy, a także 
poszukująca własnej drogi. Chciałbym, by mło-
dzi ludzie, uczestnicząc w spotkaniach organizo-
wanych w Centrum Spotkań Młodzieży ukierunko-
wali swoje dążenia, mieli możliwość zdobycia do-
świadczeń niezbędnych w czasie wkraczania w do-
rosłość.

Kontynuujemy realizację wyznaczonych dzia-
łań i obranej promocji. W tym celu nieustannie 
współpracujemy z innymi organami i jednostkami  
ze szczebla lokalnego, wojewódzkiego, a nawet 
rządowego. Jestem przekonany, że zaplanowane 
zadania poprawią jakość życia w mieście i wpłyną 
na estetykę naszej okolicy.

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt
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Wyrażając podziękowanie za szczególne 
zasługi dla lubaczowskiej społeczności 
Rada Miejska i Burmistrz Miasta Lubaczowa 
w 2017 r. postanowili wyróżnić dr. Zygmunta 
Kubraka nadaniem tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Lubaczowa oraz 
ks. dziekana Stanisława Sobczyńskiego, 
prof. Mariana Kopfa i prof. Szczepana 
Łukasiewicza wpisem do Honorowej 
Księgi Miasta Lubaczowa.

W HOŁDZIE 
zasłużonym
lubaczowianom

TEKST:  Redakcja

D r Zygmunt Kubrak jest wybitnym działa-
czem społecznym, zajmuje się ochro-
ną zabytków, popularyzacją historii oraz 

działalnością naukowo – badawczą. W latach 1969 
– 1981 pełnił kierownicze funkcje w oświacie (z – ca 
dyrektora LO, inspektor oświaty)). Na tych stano-
wiskach włożył duży wkład pracy w budowę i roz-
budowę bazy szkolnej w Lubaczowie i w powiecie 
lubaczowskim. Od 1967 r. był społecznym kusto-
szem Muzeum Regionalnego PTTK, a od 1973 r. 
nieetatowym kierownikiem tej instytucji. Od 1975r., 
pełniąc z wyboru funkcję prezesa Zarządu Oddzia-
łu PTTK, a równocześnie kierownika muzeum, do-
prowadził do przejęcia tego muzeum przez resort 
kultury (1981), pozyskał budynek zabytkowego spi-
chlerza i kierował jego przebudową na siedzibę 
muzeum, rozszerzył działalność na park podwor-
ski, rozpoczął remont kolejnego budynku na gale-
rię sztuki. W muzeum zgromadził wiele cennych za-
bytków, w tym dwie kolekcje o zasięgu ponadregio-
nalnym (kolekcja sztuki Kresów i kolekcja współ-
czesnego rysunku artystycznego). Uwieńczeniem 
wieloletniej działalności na stanowisku kierownika 
i dyrektora muzeum (1973 – 2005) było nadanie tej 
instytucji w r. 2004 nazwy „Muzeum Kresów w Lu-
baczowie” - jedynego w Polsce muzeum, które w 
swej nazwie nawiązuje do wielokulturowego dzie-

dzictwa Kresów. 
W 2003 dr Zygmunt Kubrak został uhono-

rowany tytułem „Lubaczowianin Roku 2003 
w kategorii „Kultura”. W 2005 r. Rada Powia-
tu nadała mu tytuł Dyrektora Honorowego 
Muzeum Kresów w Lubaczowie. W uznaniu 
jego dorobku naukowego i działalności Za-
rząd Główny PTH w 2006 r. przyznał mu ty-
tuł wysoko ceniony w środowisku nauczycie-
li akademickich - Członka Honorowego Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego.

Dr Zygmunt Kubrak pełnił i pełni nadal 
wiele funkcji społecznych: W latach 1985-
2012 był przewodniczącym Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, 
w 1989 r. został powołany na członka Woje-
wódzkiej Rady Ochrony Dóbr Kultury, przez 
dwie kadencje był członkiem Rady Społecz-
no – Naukowej Zespołu Parków Krajobrazo-

wych w Przemyślu, w latach 1990-2013 był wice-
prezesem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego w Przemyślu, a od 1993 r. jest 
członkiem Rady Programowo – Naukowej Archi-
wum Państwowego w Przemyślu.

Jako przewodniczący Towarzystwa Miłośników 

dr Zygmunt Kubrak Dyrektor Honorowy 
Muzeum Kresów w Lubaczowie 

Dr Zygmunt Kubrak
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Ziemi Lubaczowskiej położył duże zasługi dla upa-
miętnienia miejsc walki i męczeństwa narodu pol-
skiego, przyczynił się do odsłonięcia kilkunastu ta-
blic i pomników pamięci, m.in. upamiętnienia za-
bójstwa w Katyniu oficerów lubaczowskiego garni-
zonu 39 pp. Patronował staraniom o upamiętnie-
nie zagłady około 2 tys. Żydów na polu kaźni pod 
Lubaczowem. W uroczystości odsłonięcia pomni-
ka 27 maja 2008 r. wzięli udział przedstawiciele 
wysokich władz państwowych, ordynariusz diece-
zji zamojsko – lubaczowskiej, Naczelny Rabin Pol-
ski, Naczelny Rabin Galicji, przedstawiciele korpu-
su dyplomatycznego w Polsce i inni.

Dr Zygmunt Kubrak jest długoletnim badaczem 
dziejów w Lubaczowa i regionu. Na jego dorobek 
naukowy złożyło się ponad 150 publikacji, w tym 15 
książek o charakterze monograficznym, poświęco-
nych dziejom szkół lubaczowskich, instytucji kultu-
ralnych oraz ważnym postaciom, jak generałowie: 
Antoni Jeziorański, Józef Kustroń, Bernard Mond, 
Stanisław Dąbek. Dr Zygmunt Kubrak jest także 

długoletnim redaktorem naczelnym (naukowym) 
„Przemyskich Zapisków Historycznych” i „Roczni-
ka Lubaczowskiego”. Pod jego redakcją w latach 
1985-2013 ukazało się 12 tomów „Rocznika Luba-
czowskiego” oraz 18 edycji czasopisma kulturalne-
go „Lubaczów”, wydawanego z okazji „Dni Luba-
czowa”.

Ukoronowaniem jego działalności naukowo-ba-
dawczej było opracowanie i wydanie monumental-
nej monografii „Dzieje Lubaczowa”. 

Za swoją działalność dr Zygmunt Kubrak otrzy-
mał liczne (ponad 20) odznaczenia państwowe i re-
sortowe, m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej, Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej 
Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Medal im. Franciszka Kotuli, Zło-
tą Odznakę ZNP, Złotą Odznakę za Opiekę nad Za-
bytkami, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Od-
znakę Honorową Sybiraka.

Ksiądz dziekan 
Stanisław Sobczyński (1876 - 1960) 

Po zakończeniu wojny w 1946 r. zorganizował 
w Lubaczowie siedzibę dla metropolity lwowskie-
go arcybiskupa „Wygnańca” Eugeniusza Baziaka. 
Społeczną aktywność poświęcił m.in. działalności 

S tanisław Sobczyński urodził się 5 lutego 
1876r. we Lwowie w rodzinie Mikołaja  
i Zofii z domu Tychowskiej. Święcenia 

kapłańskie przyjął w 1899r. Posługę duszpaster-
ską jako wikariusz pełnił w parafiach: Żółkiew 
(1899-1902), Stanisławów (1902), Borszczów 
(1902-1903), i św. Marii Magdaleny we Lwo-
wie (1903-1909) W 1909r. 1 września objął 
funkcję proboszcza w Lubaczowie. Po wy-
buchu epidemii cholery w 1916r. był opar-
ciem dla dotkniętych tą chorobą. W okre-
sie międzywojennym organizował w pa-
rafii Akcję Katolicką. W 1938r. zainicjował 
budowę kościoła w Baszni Dolnej. Pod 
okupacją niemiecką wspierał działalność 
podziemia niepodległościowego. Funk-
cję duszpasterza młodzieży harcerskiej 
związanej z konspiracją akowską powie-
rzył księdzu Wiktorowi Haasowi, który 
został kapelanem placówki Armii Krajo-
wej o kryptonimie „Lusia”, a następnie 
kapelanem Obwodu Lubaczowskie-
go Armii Krajowej (1944 r.) Ksiądz pro-
boszcz Stanisław Sobczyński w mia-
rę swoich możliwości próbował ratować przed za-
gładą lubaczowskich Żydów m. in. poprzez wyda-
wanie dokumentów, poświadczających przynależ-
ność do Kościoła katolickiego.

Ks. S. Sobczyński (siedzi w drugim rzędzie od dołu, trzeci od lewej) 
w gronie członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

w Lubaczowie, 1936 r.
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na rzecz odrodzenia szko-
ły średniej w Lubaczowie. 
W 1946r. wyróżniony został 
godnością kanonika hono-
rowego Kapituły Lwowskiej. 
W latach 1927-1957 pełnił 
funkcję dziekana dekana-
tu lubaczowskiego. Prowa-
dził Kronikę Parafii Rzymsko 
- Katolickiej w Lubaczowie, 
która stanowi bezcenne źró-
dło wiedzy o dziejach miasta 
w pierwszej połowie XX w.

Zmarł 15 marca 1960 r.  
w Lubaczowie. Pochowany 
został na Cmentarzu Komu-
nalnym przy ul. Kościuszki.

Ks. S. Sobczyński (pośrodku) w gronie księży dekanatu 
lubaczowskiego, Cieszanów, 1947 r. 

Prof. dr hab. 

Szczepan Łukasiewicz (1927 – 2015)

S zczepan Franciszek Łu-
kasiewicz urodził się 20 
września 1927 r. w Fel-

sendorfie ( od 8 marca 1939 r. 
Dąbków) pod Lubaczowem. Ro-
dzicami Szczepana byli Maria  
z Dąbków (siostra płka Stanisława 
Dąbka) i Piotr Łukasiewicz-nau-
czyciel, kierownik Szkoły w Opa-
ce. Ojciec Szczepana stracił życie 
w masowej egzekucji na Niwkach 
zarządzonej przez niemieckiego 
okupanta w sierpniu 1941 r. Pod-
czas okupacji Szczepan uczęsz-
czał na tajne komplety. Po wojnie 
wstąpił do Milicji Obywatelskiej. 
Komenda Powiatowa MO i wszyst-
kie posterunki na terenie powia-
tu były obsadzone przez żołnierzy 
Armii Krajowej z zadaniem obrony 
przed terrorem UPA i walki o Pol-
skę demokratyczną. 

W jesieni 1945 r. Szczepan Łukasiewicz zapisał 
się do klasy III/IV semestralnej Prywatnego Gim-
nazjum i Liceum w Lubaczowie. Egzamin matural-
ny Szczepan Łukasiewicz złożył w Liceum Ogólno-
kształcącym w Łańcucie. W 1948 r. rozpoczął stu-

dia na Wydziale Lekarskim w Łódzkiej Akademii 
Medycznej. Studia ukończył w 1952 r. Z nakazem 
pracy zgłosił się do Szpitala Miejskiego w Tarnow-
skich Górach, gdzie został zatrudniony na oddziale 
ginekologiczno-położniczym. Po upływie roku prze-

Prof. dr hab. Szczepan Łukasiewicz 
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niósł się do Szpitala Miejskiego w Mysłowicach. Tu-
taj pod kierunkiem dr. n. med. Tadeusza Boczonia 
uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu chirurgii, 
następnie w 1962 r. II stopnia. Pod kierunkiem prof. 
Józefa Gasińskiego w 1968 r. obronił pracę dok-
torską. Z dniem 1 kwietnia 1971 r. został powoła-
ny na stanowisko ordynatora oddziału chirurgicz-
nego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Tychach, nowo oddanego i najnowocześniejsze-
go szpitala w województwie. Po uzyskaniu stopnia 
doktora habilitowanego zaproponowano Mu do-
datkowo stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Katedrze Rehabilitacji Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Katowicach. 

Przy stole chirurgicznym Szczepan Łukasie-
wicz przepracował 60 lat. Ostatnią operację prze-
prowadził w 2012 r. Dane mu było osiągnąć w ży-
ciu to wszystko, czego może oczekiwać lekarz od-
dany swemu powołaniu. Profesor Szczepan Łuka-
siewicz był Honorowym Członkiem Towarzystwa 
Chirurgów Polskich, przewodniczącym śląskiego 
Oddziału tego Towarzystwa i członkiem Zarządu 
Głównego, członkiem Polskiego Towarzystwa Ga-
stroenterologicznego, Towarzystwa Medycyny Pra-
cy, Klubu Chirurgii Endokrynologicznej oraz Sekcji 
Krajowej Videochirurgii. W 2012 r. Otrzymał Waw-
rzyn Lekarski – najwyższe odznaczenie przyznawa-
ne przez samorząd lekarski wybitnym przedstawi-
cielom tego środowiska.

Był autorem lub współautorem około 80 prac 
naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. 
Opublikował także studia, w których liczne wąt-
ki wspomnieniowe o rodzinnym Lubaczowie prze-
platały się z refleksjami dotyczącymi filozofii życia 
i wartości etyczno-moralnych (Człowiek człowieko-
wi drogowskazem, Katowice 2000; Chirurgia i chi-

rurg: Refleksje z okazji 50-lecia pracy, Katowice 
2002).

Całe życie Profesora spełniało się również  
w trwałej więzi z krajem lat dziecinnych i krajem 
młodości - Dąbkowem i Lubaczowem. Gościł tu-
taj corocznie: w sierpniu uczestniczył w patriotycz-
nej uroczystości poświęconej pamięci ofiar egze-
kucji w lesie Niwki, w której stracił ojca; od 1 wrze-
śnia 1971 r., kiedy przyjechał na uroczystość nada-
nia Szkole Podstawowej Nr 1 imienia Pułkownika 
Stanisława Dąbka, corocznie odwiedzał tę szkołę; 
1 listopada pochylał się nad mogiłami swoich ro-
dziców. Odwiedzał także lubaczowskie Muzeum, 
któremu przekazał bezcenny dar - archiwum ro-
dziny Dąbków. Zbiór pamiątek został po raz pierw-
szy udostępniony 19 września 2001 r. na wystawie 
„Generał Stanisław Dąbek 1892-1939”. Profesor 
uczestniczył w otwarciu tej wystawy. Zarząd Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej uhonoro-
wał Profesora nadaniem Mu tytułu Członka Hono-
rowego.

W październiku 2014 r. władze samorządowe 
Gminy Lubaczów zaprosiły Profesora na uroczy-
stość odsłonięcia i poświęcenia pomnika w Dąbko-
wie upamiętniającego postać gen. Stanisława Dąb-
ka oraz ofiar II wojny światowej i Polaków pomordo-
wanych przez UPA. Podczas uroczystości 21 paź-
dziernika 2014 r. Wójt Gminy Lubaczów Wiesław 
Kapel przekazał na ręce Profesora akt pośmiertne-
go nadania Gen. Stanisławowi Dąbkowi tytułu Ho-
norowego Obywatela Gminy Lubaczów. W lecie 
2015 r., złożony już chorobą, po raz ostatni odwie-
dził Lubaczów. Prof. Szczepan Łukasiewicz, wybit-
ny chirurg, uczony, nauczyciel akademicki zmarł 7 
października 2015 r.

Artysta malarz 

     Marian Kopf

M arian Kopf urodził się w 1926 r. w Luba-
czowie. Tutaj spędził lata szkolne i mło-
dzieńcze. Studia artystyczne (1949 – 

1953) ukończył na Wydziale Malarstwa  ASP w Kra-
kowie, w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego. 
Przez długie lata pracował jako wykładowca przed-
miotów artystycznych w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Krakowie. Jednocześnie udziela się twór-
czo i bierze udział w licznych wystawach okręgo-
wych i ogólnopolskich w Krakowie, Warszawie, Ka-
towicach, Lublinie, między innymi” w „Dorocznym 
Salonie Malarstwa Krakowskiego”, 1976, 1978; III 
Ogólnopolskiej Wystawie „Ars aquae”, 1978 /III Na-
groda BWA w Katowicach; I Ogólnopolskim Trien- M. Kopf w swoim domu, 1945 r.
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nale Polskiego Rysunku Współczesnego, 
Lubaczów 1993; Wielkim Salonie Jubile-
uszowym ZPAP w Krakowie, 1992; wysta-
wie „Mały obraz”, zorganizowanej przez 
Klub przy ZPAP malarzy okręgu krakow-
skiego, 1993 r.; Jubileuszowej wystawie 
malarstwa „Retrospektywa”, Galeria ZPAP 
„Pryzmat”; Wiosennym Salonie Malarstwa 
ZPAP w 1994 r.; Artystycznym Salonie Kra-
kowa „Merkurjusz”, 1997; Galerii Politech-
niki Krakowskiej, 1999 r.; Zimowym Salonie 
Malarstwa okręgu krakowskiego, luty - ma-
rzec 2001; „Małej retrospektywie - metafo-
ry geometryczne”; Galeria ZPAP „Pryzmat”, 
2004 r. i wielu innych. W swojej twórczo-
ści przeszedł drogę od przedstawień reali-
stycznych poprzez ekspresjonizm figura-
tywny do uproszczeń geometrycznych.

Marian Kopf po studiach zamieszkał  
w Krakowie, ale nie zapomniał skąd są jego 
korzenie. Lubaczów był twórczą inspiracją 
artysty. Malował miasto z wewnętrznej po-
trzeby, aby jak mówił: „…ocalić od zapo-
mnienia pejzaż miejski, który już dziś nie 
istnieje, bądź został zdeformowany przez 
nową zabudowę, remonty i wyburzenia”.

Po raz pierwszy dal się poznać jako ar-
tystyczny narrator dziejów Lubaczowa  
w 1966 r., kiedy zaprezentował na wysta-
wie prace z cyklu „Lubaczowski Zamek”. 
Podjął tu próbę odtworzenia losów grodu 
nad Lubaczówką. Następnego roku wystą-
pił z kolejnym cyklem „Lubaczów z lat woj-
ny”, poświęconym wojennym losom mia-
sta. Odtąd artysta wielokrotnie wystawiał 
w rodzinnym mieście . Tu czuł się potrzeb-
ny i doceniony. To zapewne sentyment do 
miasta sprawił, że przekazał do Muzeum 
w Lubaczowie setki swoich prac: szkiców, 
rysunków, akwarel, gwaszy i obrazów olej-
nych. Większość traktuje o historii miasta i 
ma szczególną wartość, artystyczną i do-
kumentalną. 

Fascynacja miastem młodości skłoniła 
artystę do podjęcia próby, udanej zresztą, 
kronikarskiego zapisu dziejów lubaczow-
skiego zamku. Uczynił to piórem z takim 
samym autentyzmem, jak pędzlem, publi-
kując w „Roczniku Lubaczowskim” rezultat 
kilkuletnich dociekań nad bogatą przeszło-
ścią grodu nad Lubaczówką. Artysta wyka-
zał się wyjątkową dbałością o realia histo-
ryczne, sięgał do dokumentów, korespon-
dował z historykami sztuki. Uporczywie po-
szukiwał bezpośredniego kontaktu z ludź-
mi z epoki. Tak zrodziło się  kilkanaście 
akwarel składających się na cykl poświę-
cony dziejom lubaczowskiego zamku. Z tej 
samej fascynacji powstały oleje „Napad ta-

tarski” i „Legenda Lubaczowa”.
Na łamach „Rocznika Lubaczowskiego” ukazał się tak-

że cykl wspomnień „Tamten czas”, gdzie przedstawia Lu-
baczów z lat wojny.

Lubaczowskie motywy inspirowane były przez emocjo-
nalne związki artysty z rodzinnym miastem. Dał w nich wy-
raz tęsknocie za zapamiętanym z lat młodości Lubaczo-
wem. Marian Kopf ma w swoim dorobku także prace o in-
nej tematyce: martwe natury, portrety, pejzaże. Zapowie-
dzią nowych poszukiwań w twórczości  okazała się seria 
obrazów ze strachem: „Ladowa Niwa”, „Nad urwiskiem”, 
„Pokonanie strachu”,

Tworząc w Krakowie, sercem był zawsze w swym ro-
dzinnym mieście. Prace profesora dały początek boga-
tej kolekcji polskiego rysunku współczesnego w Muzeum 
Kresów w Lubaczowie. Za zasługi dla miasta i muzeum 
Marian Kopf został wybrany honorowym członkiem Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej.

Artysta malarz Marian Kopf

M. Kopf, otwarcie wystawy Plastyka lubaczowska 2003, 
Muzeum w Lubaczowie
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Jadwiga Żdan
                     skończyła100 lat– mieszkanka Lubaczowa 

14 listopada 2016 r. mieliśmy okazję 
obchodzić niezwykłą uroczystość 
– stulecie urodzin mieszkanki Lubaczowa – 
Pani Jadwigi Żdan.

TEKST:  Iwona Hojdak

D ostojna Jubilatka w Sali Ob-
rad Urzędu Miejskiego w towa-
rzystwie swoich najbliższych  

i przyjaciół świętowała tę niezwykłą rocz-
nicę. Otrzymała moc serdecznych i cie-
płych życzeń, przede wszystkim zdrowia 
na dalsze lata życia oraz ciepła rodzinne-
go i radości z każdego dnia. Kwiaty i ży-
czenia w imieniu władz samorządowych 
oraz wszystkich mieszkańców przekazał 
Burmistrz Krzysztof Szpyt, a Irena Kop-
ciuch, kierownik Biura Terenowego ZUS 
w Lubaczowie – list gratulacyjny.

Jadwiga Żdan z domu Kobryn, urodzi-
ła się 14 listopada 1916 roku w Birczy. Mieszkała 
na ulicy Górnej Bramy pod numerem 8. Naukę roz-
poczęła w wieku 7 lat w Szkole Powszechnej pod 
wezwaniem św. Królowej Jadwigi. Po ukończeniu 
7 klas wyjechała do Jaworowa, aby kontynuować 
naukę w Seminarium Nauczycielskim. Tam pozna-
ła Włodzimierza Żdana, lekarza weterynarii rodem  
z Cieszanowa, za którego wyszła za mąż. Po ukoń-
czeniu szkoły, z powodu braku pracy, wróciła do ro-
dzinnego miasteczka.

Gdy wybuchła wojna, Jadwiga Żdan z mężem 
rozpoczęli tułaczkę, jak wiele innych rodzin. Naj-
pierw na wschód, aż napotkali wojska sowiec-
kie. Zdecydowali się na zamieszkanie w Jaworo-
wie. Okupant od razu nakazał Jadwidze pracować  
w szkole ukraińskiej pod Leskiem, ale nie zna-
ła języka ukraińskiego. Włodzimierz Żdan pod-
jął więc kolejną decyzję i wyjechali do Krakowca, 
gdzie mieszkali do 1943 roku. Niestety na tych tere-
nach zaczęły „szaleć” bandy UPA i jako ostatni Po-
lacy opuścili Krakowiec. Po drodze zatrzymali się  
w Radymnie, a potem w Roźwienicy w powiecie ja-
rosławskim. 4 września 1944 roku z całym skrom-
nym dobytkiem Jadwiga przyjechała do Lubaczo-
wa, gdzie mieszka do tej pory. Nigdy już nie podję-
ła pracy zawodowej, zajmowała się domem. Tam-
te czasy wspomina jako pełne obaw o życie męża, 
który jeździł do chorych zwierząt, niekiedy taki wy-
jazd trwał nawet 3 dni. 

Włodzimierz nauczył swoją żonę szczepić świ-
nie przeciwko różycy, można więc powiedzieć,  

że Jadwiga była na owe czasy wielkim pomoc-
nikiem. Przez całe swoje życie była ogromnym 
wsparciem dla rodziny. Bez przesady można uznać,  
że na jej barkach spoczywał ciężar odpowiedzial-
ności za dom i dzieci – Andrzeja i Annę. –Przygo-
towywała wspaniałe święta, do dziś pamiętam za-
pachy bułek, chałek, babek i ciasta – wspomina jej 
córka Anna Iwanicka. –Nadal jest aktywna i uczest-
niczy w przygotowaniach do świąt. Ja jestem tyl-
ko podkuchenną, życie domowe toczy się tak, jak 
wiele lat temu. Mama jest człowiekiem, który spa-
ja całą rodzinę, Brata z żoną, Rodziny moich synów  
i mnie. Bez Niej nasz świat byłby pusty, bo zabra-
kłoby w nim najważniejszego ogniwa. Kochamy  
ją całym sercem i duszą – dodaje.

Burmistrz wręczający kwiaty Jubilatce

Jubileusz 100-lat życia Pani Jadwigi Żdan
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Turniej na wzór Familiady z okazji Roku Sienkiewiczowskiego, 2016.
Składy rywalizujących drużyn - Lubaczowska Rada Seniorów: T. Mamczura, M. Foryt- Mrzygłód, G. Bie-
lec, M. Mulak, Młodzieżowa Rada Miasta: D. Kapała, E. Szpyt, M. Kwiatek, K. Maksymowicz, prowadzą-

cy Daniel Pilip (Urząd Miasta)

Lubaczowska Rada Seniorów działa już 
rok. Powołana została w lutym 2016r. przez 
Krzysztofa Szpyta- Burmistrza Miasta Luba-
czowa jako organ doradczy i konsultacyj-
ny. Jej głównym zadaniem jest integracja, 
wspieranie i reprezentowanie osób starszych 
mieszkających w Lubaczowie.

TEKST:  Beata Klatka

P otrzeba powołania Lubaczowskiej Rady 
Seniorów zauważona została przy reali-
zacji różnych projektów dla osób 60+. 

Podczas spotkań trudno było nie zauważyć ich ak-
tywności i różnych inicjatyw. Na ogłoszenie Bur-
mistrza o naborze do rady, swoich kandydatów 
zgłosiły różne organizacje pozarządowe i podmio-

ty działające na rzecz osób star-
szych. W skład Rady wchodzi 13 
radnych, którzy spotykają się na 
sesjach co dwa miesiące.

Z inicjatywy Rady na potrze-
by wszystkich seniorów Bur-
mistrz otworzył Centrum Aktyw-
ności Seniorów - miejsce, gdzie 
w przyjaznej atmosferze odbywa-
ją się spotkania tematyczne z za-
proszonymi gośćmi oraz cotygo-
dniowe zebrania amatorów ręko-
dzieła, brydżystów, chóru.

Członkowie Rady inicjują też 
różnego rodzaju wydarzenia od-
powiadające na potrzeby osób 
starszych oraz integrujące ich  
z mieszkańcami Lubaczowa. 
Po konsultacjach z Radą zo-
stało dokupionych 18 dodatko-
wych ławek, które ulokowane zo-

stały w różnych miejscach miasta. Podczas spa-
cerów mieszkańcy miasta będą mogli odpocząć   
na  nich.

Zaangażowanie radnych przyczyniło się  rów-
nież do powstania w Lubaczowie Miejsc Przyja-
znych Seniorom. Są to zakłady usługowe, sklepy, 
kawiarnie, które osobom w wieku senioralnym za-
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oferują swoje towary i usługi, udzielając zniżek. Po-
nadto nasze miasto dołączyło do akcji „Koperta 
Życia”, którą osoby starsze, chore, samotne mogą 
pobrać w Urzędzie Miejskim. „Koperta życia” to for-
mularz, który po wypełnieniu umieszcza się w lo-
dówce. Taka niepozorna kartka niejednokrotnie po-
maga służbom ratowniczym w sytuacjach zagroże-
nia życia.

Członkowie Rady w raz z grupą 35 seniorów 
wzięli udział w projekcie „Mamy Radę – damy 
radę”, który został dofinansowany ze środków Pro-
gramu Rządowego na rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt przy 
poparciu Burmistrza Miasta realizowała Funda-
cja Światłoczułość. W ramach zadań projektowych 
seniorzy uczestniczyli m in.: w wyjazdach studyj-
nych do Kielc, Częstochowy, Nidzicy, biorąc udział  
w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach. Realiza-
cja projektu miała na celu integrację i wymianę do-
świadczeń.

Nasi Radni biorą udział także w różnych spo-

tkaniach i konkursach. Na zakończenie obcho-
dów roku Sienkiewiczowskiego w Lubaczowie zo-
stał zorganizowany na wzór Familiady turniej. Na-
przeciwko siebie stanęła Młodzieżowa Rada Miasta 
kontra Lubaczowska Rada Seniorów. Główną na-
grodę, symboliczne pióro wieszcza, zdobyli przed-
stawiciele osób starszych.

Członkowie Lubaczowskiej Rady Seniorów mają 
coraz więcej pomysłów. W planach na przyszłość 
jest m in.: kontynuowanie organizacji kolejnych Dni 
Seniora czy stworzenie wolontariatu, polegającego 
na odwiedzaniu samotnych seniorów, spędzaniu  
z nimi czasu oraz pomocy w bieżących potrzebach. 
Radni dodatkowo chcą nawiązać kontakty z inny-
mi Radami Seniorów, wymienić się doświadczenia-
mi i pomysłami. Poprzez udział w różnego rodzaju 
projektach, które mają na celu wzmocnienie Rady, 
chcą umożliwić udział wszystkich seniorów z mia-
sta w wydarzeniach kulturalnych poza Lubaczo-
wem poprzez organizowanie wyjazdów i wydarzeń 
integracyjnych. 

Sesja inauguracyjna Lubaczowskiej Rady Seniorów (od lewej stoją: Józef Leszczyński, Grażyna Mroczka, 
Jan Serafin, Wacław Winiarz, Julia Śmieciuch, Paweł Głaz (UM), Stanisława Woszczak, Krzysztof Szpyt, 

z-ca Burmistrza Janusz Waldemar Zubrzycki, Magdalena Foryt- Mrzygłód, Beata Klatka (UM), 
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Hadel; siedzą od lewej: Elżbieta Golenia, Teresa Mamczura, 

Marian Szałański, Maria Mulak, Grażyna Bielec, Edward Cioch)
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205 lat temu 
Cyrkuł Żółkiewski.

Cyrkuł Żółkiewski należy pewnie do tych części 
Galicyi, które nawet w tym Kraiu naymniey są zna-
iome. 

Miast liczy 4, miasteczek 18, Dominiów 145, wsi 
wraz z niemieckiemi osadami i licznemi częściami 
387, właściwie zaś 264. Ludność wynosiła w 1811 
roku 199,507 dusz…

Żółkiew ma główną szkołę normalną; inne szko-
ły są w Bełzie, Lubaczowie, Narolu, Uhnowie, Bru-
kenthalu, Batyatyczach, Deutschbachu, Einsingen, 
Reichau, Smolinie i Wiesenbergu, w których w 1811 
r. 436 dzieci uczono… Gościńców cyrkułowych nie 

175 lat temu
Pozew. Nro. 1308. C. k. Urząd obwodowy Żół-

kiewski wzywa niniejszem wymienionych poniżej, 
oddawna bez pozwolenia swojej Zwierzchności 
miejscowej nieobecnych, a do służby wojskowej 
obowiązanych mieszkańców lubaczowskich, jako 
to:  Izaaka Haas z pod Nru. kons. 46, Józefa Son-
nenstrahl — 69, Izaaka Schwartz — 19, Jakóba 
Spielmann — 22, Izaaka Horner — n , Froima Se-
ifer — 12 i Jakóba Schwartz — 19, ażeby w ciągu 
3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu ni-
niejszego w Gazecie do domu powrócili, i nie tyl-
ko z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwi-

li się, lecz i obowiązkowi służenia wojskowo zado-
syć uczynili, inaczej postępionoby sobie z nimi po-
dług istniejących o emigracyi przepisów. 

(Gazeta Lwowska, 07.04.1842 r.)

160 lat temu
Otrzymaliśmy doniesienia z ostatniej podróży 

JE. Namiestnika Agenora hr. Gołuchowskiego po 
niektórych obwodach do namiestnictwa lwowskie-
go należących. Godna kroniki, w jaki sposób sta-
rały się gminy powitać i uczcić dostojnego gościa. 
Przychodząc z powitaniem, oświadczały się, że 
chcą utrwalić u siebie pamiątkę pobytu Namiest-
nika cesarskiego i dla tego robią różne fundacye…

Lubaczów oświadcza się, żeby chciał także 

ma; iedynie z Lubaczowa do Rawy prowadzi do-
bry gościniec, którego założeniem i utrzymywa-
niem celuie szczególniey Państwo skarbowe Lu-
baczowskie…

Lubaczów, miasto należące do Państwa skar-
bowego równegoż nazwiska, ma 2,357 mieszkań-
ców, między któremi przeszło 300 żydów. Zdobią 
go piękne budynki urzędników gospodarczych. 
Widać tu ieszcze rozwaliny starey budowli, która 
podług wieści od Bożogrobców (Templaryuszów) 
założona. Państwo Lubaczowskie ma 11 osad nie-
mieckich. Koło Lubaczowa płynie rzeka Świdni-
ca, która iest bardzo zdradliwa. Ma grunt na pozór 
piaszczysty, lecz pod piaskiem znayduie się lgną-
ce błoto, w którem iuż wielu kąpaiących się śmierć 
znalazło.

(Gazeta Lwowska, 23.06.1812 r.)

TEKST:  Janusz Waldemar Zubrzycki

Digitalizacja archiwaliów i udostępnianie ich na stronach internetowych umożliwia 
obecnie szybki dostęp do poszukiwanych informacji. Kwerendę biblioteczną można 
dziś przeprowadzić za pośrednictwem komputera, który za nas wyszuka poszukiwa-
ne informacje bez konieczności żmudnego, wielogodzinnego przeglądania kolejnych 
stron czasopism.
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155 lat temu
Obwieszczenie. Nr 2996. W skutek rozporzą-

dzenia wysokiego ministerstwa skarbu regular-
na i nieprzerwana komunikacya pocztowa między 
Lwowem a Radymnem na Jaworów znosi się, a na-
tomiast urzęda pocztowe: Janów Jaworów i Krako-
wiec złączają się z Lwowem, względnie zaś z Są-
dową Wisznią i Krakowcem. To ustanowienie po-
woduje zmianę związku pocztowego między eks-
pedyturą Niemirowską i Lubaczowską… Kursa od-
bywać się będą w następującym porządku: … 

VI. Wozowa poczta posłańcza między Luba-
czowem a Oleszycami. Z Lubaczowa do Oleszyc 
w wtorek czwartek i sobotę. Z Oleszyc do Luba-
czowa w wtorek czwartek i sobotę.

VII. Wozowa poczta posłańcza między Luba-
czowem a Cieszanowem. Z Lubaczowa do Cie-
szanowa w poniedziałek środę i piątek. Z Ciesza-
nowa do Lubaczowa w poniedziałek środę i piątek.

 (Gazeta Lwowska, 14.05. 1862 r.)

150 lat temu
W bieżącym miesiącu odbyło Towarzystwo le-

karskie {dwa posiedzenia: pierwsze d. 8go, dru-
gie d. 16go stycznia}. Po załatwieniu czynności 
administracyjnych przystąpiono do wyboru no-
wych członków Towarzystwa. Wybrani zostali: … 
na członków korespondentów: … Dr Trzciński Jó-
zef w Lubaczowie…

(Czas, 22.01.1867 r.)

11. posiedzenie sejmowe. Marszałek zagaił po-
siedzenie o w pół do 6. wieczór. Po zatwierdzeniu 
protokołu z posiedzenia rano odbytego,… przy-
stąpiła Izba do wyboru 38 delegatów do Rady pań-
stwa, a to 13 z kurji większych posiadłości i głosów 
wirylnych, 6 delegatów z kurji miast, 1 z Izb handlo-

wych i 18 z kurji gmin wiejskich.
… Okręg: Kulików - Lubaczów - Bełz. Głosują-

cych 120, Polanowski otrzymał 90 głosów, Janow-
ski 22. Sopruch 8.

(Gazeta Narodowa, 03.03.1867 r.)

Lubaczów d. 20. grudnia. W powiecie Ciesza-
nów wybory do Rady powiatowej z wszystkich 

trzech grup ukończone, z grupy gmin wiejskich do-
brze przeprowadzone, z miast również dobrze; wy-
brano bowiem p. Aleksandra Raczyńskiego, p. Wi-
tolda Jungę, jednego izraelitę i dwóch mieszczan 
porządnych. Z grupy większych posiadłości, na 19 
głosujących, otrzymał p. Jan Brunicki głosów 18, 
tyleż p. Tytus Zarzycki i p. Antoni Grochowski, na-
stępnie p. Piotr Brunicki 17, p. Konstanty Rojowski 
16, p. Konstanty Junga 12, dr. Szwejkowski 11, p. 
Dornbach 10, Łokociejewski 10 głosów. 

 (Gazeta Narodowa, 24.12.1867 r.)

140 lat temu
Konkurs. L. 9537. Na posady 1) c. k. poczmi-

strza w Lubaczowie (powiat cieszanowski) za kon-
traktem służbowym i kaucyą 400 zł.; pobory: płaca 
rocznych 400 zł., ryczałt kancelaryjny 160 zł. i ry-
czałt rocznych 900 zł. za utrzymywanie codziennej 
jazdy posłańczej pomiędzy Oleszycami, Lubaczo-
wem i Hruszowem;…

(Gazeta Lwowska, 22.05.1877 r.)

swoją trywialną szkołę na główną normalną zamie-
nić, tylko że szczupłość dochodów im tego nie do-
zwala; na co Tomasz Matyaszek, jeden z posiada-
czy gruntu w Baszni, uprzedzając życzenia gminy, 
do której należy, składa 200 złr. i przykładem swo-
im zapewnia nadzieję, że wkrótce i w Lubaczowie 
główna szkoła powstanie. 

(Czas, 24.07.1857 r.)
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Lubaczów 22. października. (Straż ogniowa  
i pożar.) W lecie tego roku zawiązała się w na-
szej małej mieścinie ochotnicza straż ogniowa.  
Z wielkiem oczywiście zadowoleniem spoglądamy  
na tę garstkę strażaków, w której poczet prawie 
sami profesjoniści wchodzą, gdyż o pożyteczności 
podobnego stowarzyszenia nie wątpimy, zwłasz-
cza jeżeli jego członkowie chlubne swe obowiązki, 
które na się przyjęli, ku dobru własnemu i swoich 
bliźnich, sumiennie i gorliwie wypełniać zechcą. 
Straż nasza ogniowa jako w zawiązku będąca, ma 
naturalnie nie jedne trudności a nawet i przesądy 
do zwalczania, to też każdy dobrze myślący chęt-
nie przyczynić się winien do podtrzymania i zorga-
nizowania jej. 

(Gazeta Narodowa, 28.10.1877 r.)

125 lat temu
Dyrekcja poczt i telegrafów nadała posa-

dy pocztmistrzów: w Lubaczowie ekspedientowi 
pocztowemu z Lipicy Dolnej Bronisławowi Dem-
bińskiemu; …

(Gazeta Lwowska, 12.04.1892 r.)

Onegdaj donieśliśmy już, iż Wydział krajowy 
zwołał na 12 lipca ankietę w celu omówienia spra-
wy popierania przez kraj kolei lokalnych. Między 
bogatym materyałem, który przedłożony zostanie 
ankiecie, znajduje się również mapka, obejmująca 
sieć kolei lokalnych, proponowanych w odpowie-
dzi na kwestyonaryusz Wydziału krajowego. Za-
proponowane linie są następujące: … Kłaj - Uście 
jezuickie – Szczucin – Mielec – Kolbuszowa – Ra-
niżów - Leżajsk – Cieszanów – Rawa, …, Ciesza-
nów - Lubycza, Cieszanów – Lubaczów…

(Gazeta Lwowska, 26.06.1892 r.)

Dnia 12 b. m. zbiera się, jak wiadomo, we Lwo-
wie, w gmachu sejmowym , wielka ankieta zapro-
szona przez Wydział krajowy, w sprawie budowy 
kolei lokalnych….

W odpowiedzi na kwestyonarz, rozesłany przez 
Wydział krajowy, zaproponowane zostały nastę-
pujące szlaki kolejowe: … B) W części środko-
wej: Mielec - K Kolbuszowa - Leżajsk - Cieszanów 
- Rawa ruska z odnogą Kolbuszowa - Tarnobrzeg; 
…, Lubaczów - Cieszanów - Narol - Lubycza;…

(Czas, 10.07.1892 r.)

Posiedzenie komitetu krajowego, zwołanego 
przez Wydział krajowy, odbyło się wczoraj o godzi-
nie 4 po południu w gmachu sejmowym, pod prze-
wodnictwem marszałka księcia Sanguszki.

Po przeprowadzeniu ogólnej dyskusyi co do 

sposobu przyjęcia Monarchy przez kraj, wybrano 
komitet ściślejszy, … , który zajmie się przygoto-
waniami, aby przyjęcie dostojnego Gościa wypa-
dło jak najokazalej... Z Krakowa aż do Oleszyc je-
chać będzie Cesarz nocną porą, to też na tej linii 
przyjęć nie będzie. Z Oleszyc zaś przez Jarosław 
do Lwowa, tudzież ze Lwowa przez Żółkiew, Rawę, 
Lubaczów do Hruszowa jechać będzie Monarcha 
w dzień. Wyjazd z Hruszowa nastąpi nocną porą. 

(Czas, 21.07.1892 r.)

120 lat temu
Ś.p. Albin Turzański zmarł dniu 4 b. m. w Sta-

rzynach pod Lubaczowem, w 60 roku życia. Spo-

krewniony z nieodżałowanej pamięci Metropo-
litą ś. p. Grzegorzem Jachimowiczem, przejęty 
był do końca życia zadaniami tego zasłużonego 
męża. Wybrany w r. 1881 jako poseł na Sejm kra-
jowy z mniejszych posiadłości powiatu cieszanow-
skiego, należał zawsze do tego stronnictwa, któ-
re w zgodzie bratnich narodów widziało szczęście 
kraju. Jak dalece ś. p. Albin Turzański lubiony był 
przez wszystkich, którzy się w życiu z nim zetknę-
li, świadczy odznaczenie go obywatelstwem hono-
rowem miasta Lubaczowa, w którem prawie cały 
swój zasłużony żywot przepędził. …

(Gazeta Lwowska, 20.01.1897 r.)

Spis Adwokatów wpisanych na listę lwowskiej 
Izby Adwokatów z końcem grudnia 1896.

… Lubaczów. Turzański Albin, Dr Szłapa Jakób.

(Gazeta Lwowska, 09.02.1897 r.)

W budżecie funduszu krajowego przeznaczył 
Sejm na rok 1897 do dyspozycji Wydziału krajowe-
go sumę 380.000 złr. na subwencjonowanie budo-
wy dróg powiatowych i gminnych. Z ryczałtu tego 
udzielił Wydział krajowy następujących subwencyj 
bezzwrotnych: … Wydziałowi pow. w Cieszanowie 
na drogę Lubaczów – Hruszów 3000 złr…

(Czas, 15.06.1897 r.)

C. k. wyższy Sąd krajowy zamianował oficyała-
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zgniecione zwłoki urzędnika telegrafu ze stacji Lu-
baczów, Wawrzyńca Sztorca.

(Kurjer Poranny, 29.03. 1907 r.)

105 lat temu
30 nowych dróg w Galicyi. Wiedeń, dn. 5 lipca. 

Dnia 3 b. m. odbyła się w ministerstwie robót pu-
blicznych staraniem ministra Długosza międzymi-
nisterialna narada w sprawie dróg konkursowych 
w Galicyi… Uchwalono wybudować w Galicyi  
w przeciągu lat 18, od b. począwszy, 30 dróg dłu-
gości 11.000 klm. Do kosztów wynoszących 18 mi-
lionów kor., przyczyni się rząd subwencyą 8 milio-
nów kor. Rozpoczęcie budowy 7 dróg nastąpi już 
jesienią… Do ważniejszych dróg należą: Luba-
czów – Krakowiec..

(Czas, 05.07.1912)

100 lat temu
Cieszanów Lubaczów i Oleszyce po wojnie. …Wo-
bec całkowitego zniszczenia Cieszanowa, siedzi-
bą władz powiatowych jest obecnie niedaleki (10 
klm.) Lubaczów. W ten sposób chociaż chwilowo 
usunięto anomalię, jaką było pominięcie Lubaczo-
wa na rzecz Cieszanowa przy obieraniu stolicy po-
wiatu. Lubaczów bowiem jest od Cieszanowa nie 
tylko miastem dwa razy większem, co do liczby 
mieszkańców, bardziej handlowem, Ieżącem przy 
kolei, ale także miastem bardzo starem i bogatem 
we wspomnienia historyczne. Jeden to z najstar-
szych grodów ruskich w naszym kraju; istniał już 
w XII. w . I posiadał zamek, w którym w r. 1213, za 
Kolomana zawarto rozejm między Węgrami a Ru-
sinami…

Za czasów austriackich dawny gród kaszte-
lański z niewiadomych powodów podporządko-
wanym został sąsiedniemu małemu Cieszanowo-
wi, nie stracił jednak mimo to swego znaczenia 
ekonomicznego i pozostał największem miastem  
w powiecie. Po dawnym zamku kasztelańskim, 
który leżał wśród bagien na południe od miasta, 
pozostały dziś tylko wypełnione wodą fosy, wały  
i fundamenty, na których stoi niewielki dwór hr. Go-
łuchowskiego.

W czasie wojny ucierpiał Lubaczów o wie-
le mniej od Cieszanowa. I tu nie braknie spalo-
nych domów, szczególnie w rynku, gdzie sterczą 
zgliszcza ratusza i szkoły, i tu kozacy we wrześniu 
1914 dopuszczali się gwałtów, rabunków i podpa-
lań. Większość domów stoi jednak nienaruszona. 
Dworzec kolejowy, który spalono przy odwrocie 
wraz z magazynami, już odbudowano, ozdabiając 
go motywami zakopiańskimi. Kościół, cerkjew i sy-
nagoga nic nie zostały uszkodzone… Dr Mieczy-
sław Orłowicz.

(Kurjer Lwowski, 27.05.1917 r.)

mi kancelaryjnymi w X. klasie rangi: … Tomasza 
Hubscha w Cieszanowie dla Cieszanowa, …, Jó-
zefa Wolańskiego w Lubaczowie dla Lubaczowa, 
…

(Gazeta Lwowska, 19.10.1897 r.)

Ogłoszenie konkursu. Na mocy postanowień 
ustawy krajowej z dnia 28 lipca 1897 Nr. 47 dz. ust 
i rozp.kraj. Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lo-
domeryi, tudzież Wielkiego Księstwa Krakowskie-
go ogłasza niniejszem konkurs celem obsadzenia 
następujących posad lekarzy w szpitalach prowin-
cyonalnych a to:… w Lubaczowie dyrektora szpi-
tala z płacą 700 zł. rocznie.

(Gazeta Lwowska, 28.10.1897 r.)

115 lat temu
Pożar. Lubaczów. (Tel.). Dnia 15 b. m. spłonęło 

tu 26 gospodarstw i około 70 budynków. Pomiędzy 
spalonymi budynkami znajduje się urząd poczto-
wy i koszary żandarmeryi.

(Czas, 18.06.1902 r.)

110 lat temu
Lwów 26 kwietnia. Rada narodowa zatwierdziła 

w dalszym ciągu następujące kandydatury: 
W okręgu wiejskim nr. 67 Jarosław – Radym-

no – Lubaczów – Cieszanów – Sieniawa – Pruchnik 
kandydaturę Dra Włodzimierza Kozłowskiego, b. 
posła do Rady państwa na posła i Marcina Ocha-
ba włościanina na zastępcę.

103 500 Polaków, 87.700 Rusinów.

(Czas, 29.04.1907 r., 14.05.1902)

Wybory w Galicyi. Okręg 67. Jarosław Radym-
no Lubaczów Cieszanów Sieniawa Pruchnik. Jaro-
sław. (B.kor.) Oddano głosów 25.160. Dr Włodzi-
mierz Kozłowski (kons) 11.691, Dr Stachura (Ukra-
iniec) 8.473, Dr Jan Hryniewiecki (Starorusin) 4996. 
Wybrani Dr Włodzimierz Kozłowski i Stachura.

(Czas, 29.05.1907 r.)

Tajemnicza śmierć. W Brześciu podczas wysył-
ki wagonów do Chełma znaleziono pokrwawione 
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Szczegóły 
katastrofy 
lotniczej 
pod Lubaczowem          

Takim tytułem opatrzył swoją relację 
o smutnym, dzisiaj już zupełnie zapomnia-
nym wydarzeniu, do którego doszło 
na lubaczowskim niebie bardzo popularny 
w okresie międzywojennym małopolski 
„Kurjer Powszechny” w 1934 roku.

TEKST:  Tomasz Kubrak

chor. pil. Stanisław Jadczak 
(www.niebieskaeskadra.pl)

 L ata trzydzieste ubiegłego wieku to okres 
fascynacji osiągnięciami polskich lotni-
ków. Sukcesy Żwirki, Wigury, Skarżyń-

skiego elektryzowały opinię publiczną całego kra-
ju. Młodzi ludzie z zapartym tchem śledzili donie-
sienia z organizowanych w Polsce i na świecie za-
wodów lotniczych. Dokonania polskich pilotów  
w Challange’u, Pucharze Gordona – Bennetta, 
próbach przelotu nad Atlantykiem przekładały się  
na rozwój rodzimego modelarstwa, szybownic-
twa oraz aktywną pracę w Lidze Obrony Powietrz-
nej i Przeciwgazowej (LOPP). Wielu chłopców za-
czytywało się w powieściach Janusza Meissnera, 
marząc o Szkole Orląt bądź tylko o służbie w woj-
skach lotniczych.

Różne imprezy organizowane przez i na rzecz 
Ligi odbywały się w wielu miastach i miasteczkach 
Polski. Dwutygodnik „Ziemia Lubaczowska” dono-
sił, np. że w dniu 13 października 1929 r. na łąkach 
przy miejskiej targowicy odbyły się pokazy wal-
ki i obrony przeciwgazowej, zorganizowane przy 
udziale L.O.P.P, 39 pułku piechoty i „Strzelca”.

Wydaje się zatem pewnym, że wydarzenia z 29 
maja 1934 roku musiały zelektryzować mieszkań-
ców naszego miasta.

Tego dnia o godzinie 22.00 z krakowskiego lot-
niska w Rakowicach wystartowały 4 samoloty bom-
bowe Breguet XIX w barwach 2 pułku lotniczego. 
Celem załóg był szkoleniowy nocny przelot do od-
dalonego o 293 km Lwowa, a następnie powrót na 
macierzyste lotnisko. Warunki atmosferyczne tego 
dnia były bardzo trudne. Już w okolicach Tarnowa, 
lotnicy napotkali tak gwałtowna burzę, że jedna z 
maszyn zmuszona była zawrócić z trasy. Pozostała 

trójka samolotów kontynuowała zadanie.
Sytuacja na lotnisku w Skniłowie uniemożliwiła 

lądowanie, więc lotnicy poinformowawszy obsługę 
o swoim przylocie za pomocą wystrzelonych ra-
kiet obrali kurs powrotny. Około godziny 1.30 zało-
ga (chor. pil. Stanisław Jadczak i por. obs. Kussek) 
znajdująca się nad Lubaczowem ponownie wpa-
dła w obszar gwałtownej burzy.

Lot trwał wiele godzin i obaj lotnicy byli już za-
pewne bardzo zmęczeni. W sferze domysłów po-
zostaje, z jakiego powodu właśnie w Lubaczowie 
postanowili przerwać ostatecznie wykonywaną mi-
sję i wylądować. Doniesienia prasowe informują-
ce o zdarzeniu post factum nie dają jednoznacznej 
odpowiedzi. Wg świadków silnik maszyny praco-
wał cały czas, więc raczej należy wykluczyć uster-
kę napędu. Gwałtowność późniejszych wydarzeń 
wskazywała by raczej na uszkodzenia delikatne-
go płatowca, narażonego na porywy gwałtowne-
go wiatru.

Zwykle piloci unikają lądowania w przygodnym, 
nieznanym sobie terenie, zwłaszcza w warunkach 
ograniczonej widoczności. Decyzja taka, pod-
kreślmy bardzo ryzykowana podyktowana mogła 
być wyłącznie stanem wyższej konieczności.

Na nieznanym lądowisku wszelkie zakrzacze-
nia, bruzdy po orce czy nawet niewielkie kamie-
nie, stanowiły ogromne zagrożenie. Do tego do-
dajmy zupełny brak oświetlenia, straży pożarnej… 
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Ewentualna kraksa mogła doprowadzić do śmier-
ci załogi.

W tej trudnej sytuacji pilot nakazał obserwato-
rowi wyskoczyć na spadochronie, a sam najpraw-
dopodobniej podjął wysiłek uratowania samolotu, 
próbując sprowadzić kosztowną przecież maszy-
nę na przygodne lądowisko. A może po prostu za-
brakło już czasu i samolot z pilotem zwalił się na 
ziemię…?

„Ilustrowany Kurier Codzienny” tak opisał mo-
ment katastrofy: 

„Mieszkańcy pobliskiej wsi w tym momencie 
usłyszeli głuchy szum spadającego motoru, po-
czem silny trzask rozbijającego się aparatu. W tej 
chwili pośpieszyli z pomocą, gdzie ujrzeli strzaska-
ny aparat, a pod nim zwło-
ki dzielnego pilota 2 p. lot. 
chor. Jadczaka.”

Ówczesna prasa donosi-
ła, że na miejsce wypadku 
macierzysta jednostka za-
bitego pilota niezwłocznie 
przysłała ekipę techniczną i 
komisję mającą ustalić przy-
czyny tragedii. Można zary-
zykować chyba przypusz-
czenie, że miejsce katastrofy 
zabezpieczyli żołnierze z lu-
baczowskiego garnizonu.

Pogrzeb chor. Jadczaka 
odbył się w 30 maja w Kra-
kowie. Kondukt żałobny, w 
honorowej asyście wojsko-
wej, z trumną wiezioną na 

kadłubie samolotu przeszedł głównymi ulicami 
miasta aż na cmentarz Rakowicki. 

Katastrofa w Lubaczowie nie była niestety wy-
darzeniem odosobnionym. Wypadki lotnicze były 
w trudnych pionierskich czasach bardzo częste.  
A. Popiel w swojej książce „Pamięci poległych lot-
ników 1933-1939” wymienia nazwiska jeszcze 28 
ofiar katastrof, które miały miejsce w 1934 roku. 
A jak wspomniano wyżej nie należał on pod tym 
względem do wyjątkowych. 

29 maja 1934 roku lotnicza śmierć zebrała swe 
żniwo także w naszym mieście.

Notabene por. Kussek wykonał pierwszy udo-
kumentowany skok ze spadochronem w Lubaczo-
wie.

Pogrzeb chor. pil. S. Jadczaka w Krakowie (www.muzeumlotnictwa.pl)
 

Samolot Breguet XIX w barwach 2 pułku lotniczego (www.wp.scn.ru)
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Lubaczowskie 
Palmiry          

Wojna zawsze jest czymś okrutnym i strasznym, cierpią wszyscy ale najbardziej 
dotyka cywili a w szczególności dzieci. Tereny na wschód od Sanu podczas II wojny 
były w bardzo trudnej sytuacji, oprócz Niemców, Sowietów - dwóch wrogów i najeźdź-
ców, polskie miasta i wsie były pacyfikowane przez Ukraińców zrzeszonych w milicji 
ukraińskiej, bandach UPA, OUN.

TEKST:  Maria Magoń

U kraińcy bardzo mocno współ-
pracowali z wrogami Polski, li-
cząc na ich pomoc w utworze-

niu państwa ukraińskiego. Gdy na Lu-
baczów najechali Rosjanie, wspólnie  
z ludnością żydowską witali ich kwiata-
mi, po ataku Niemców, włączyli się bar-
dzo aktywnie w tworzenie „milicji ukra-
ińskiej”, która służalczo i chętnie wyko-
nywała rozkazy Niemców. W Lubaczo-
wie zaczęła się tworzyć już 24 czerw-
ca 1941 roku a przystąpiło do niej kilku-
dziesięciu mężczyzn narodowości ukra-
ińskiej. Członkowie milicji odznaczali się 
żółtymi opaskami na rękawie oraz bro-
nią palną, którą oficjalnie nosili na ra-
mieniu lub z boku biodra. Kandyda-
tów do milicji weryfikowały tzw. komite-
ty, w skład których wchodzili liderzy spo-
łeczności ukraińskiej, taką rolę pełnili: 
proboszcz parafii grekokatolickiej - ks. 
Anatol Kozak, adwokat - Teodor Boh-
dan Kulczycki i Grzegorz Hryhory Pa-
czecha, Omelan Dobrotwira z Dzikowa 
Starego. Oni decydowali o funkcjach  
w urzędach administracji kierując się 
tzw. świadectwem moralności. Komen-
dantem został Grzegorz Hryhory Pacze-
cha, najbliższymi pracownikami, śled-
czymi: Włodymyr Pryndak i Teodor Boh-
dan Kulczycki - to oni kontaktowali się 

niej donosili na Polaków do Niemców. Pierwsze 
aresztowania mieszkańców Lubaczowa nastąpiły 
24 czerwca 1941 roku, krążyła informacja, że nale-
ży obawiać się kolejnych aresztowań osób wska-
zanych przez Ukraińców. Na początku sierpnia 
1941 roku funkcjonariusze milicji ukraińskiej do-
konali aresztowań swoich sąsiadów, podczas tej 

Kapral Mieczysław Michalski, Lubaczów 1933 r.

i konferowali z niemieckimi funkcjonariuszami sił 
bezpieczeństwa.

Obywatele Lubaczowa i okolic narodowości 
ukraińskiej, którzy jeszcze niedawno żyli w zgodzie 
z Polakami, odwiedzali się, wspólnie obchodzili 
święta, nagle zmienili się, nie poznawali sąsiadów, 
straszyli ich najpierw wywózkami na Sybir, a póź-
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akcji zatrzymano około stu osób i osadzono w lu-
baczowskim więzieniu. Wśród aresztowanych byli 
m. in. żołnierze zawodowi: Piotr Kaczmarek, Mie-
czysław Michalski, Jan Zając, członkowie „Strzel-
ca” zatrzymani w okresie okupacji sowieckiej przez 
NKWD a następnie aresztowani i zwolnieni z aresz-
tu niemieckiego: Feliks Jagodziński, Piotr Łukasie-
wicz. Dzięki interwencji rodzin u przedwojenne-
go lekarza weterynarii Eugeniusza Bandyry, część 
osób zwolniono np. Jana Przybka, Edmunda Ko-
steckiego, Józefa Żurawla, Ignacego Argasińskie-
go, Józefa Argasińskiego, Tadeusza Felkiela, To-
masza Szpyta, Władysława Wiśniewskiego, Wło-
dzimierza Markowa, Jana Wróblewskiego, którego 
zwolniono na dzień przed egzekucją.

16 sierpnia 1941 roku świtem, około godz. 4 
rano samochody ciężarowe wiozły na miejsce kaź-
ni aresztowanych, wśród nich były także kobie-
ty np. nauczycielka z Oleszyc. Eskortowali żoł-
nierze słowaccy, a milicja ukraińska miała utwo-
rzyć kordon wokół miejsca zbrodni na Niwkach: 
„część osób została zastrzelona, względnie dobita 
przez członków milicji ukraińskiej. W akcji likwidacji 
uczestniczyła prawdopodobnie całość lubaczow-
skiej obsady milicji. Milicjanci po egzekucji zasy-

pali zbiorową mogiłę” (Tomasz Bereza, IPN Oddział 
w Rzeszowie). Wieść o masowym mordzie w lesie 
Niwki szybko obiegła Lubaczów i okolice: „Ksiądz 
Józef Mroczkowski w prowadzonej przez siebie 
kronice pod 18 sierpnia 1941 r. zanotował: Mówią 
o egzekucji 48 Polaków z powiatu w lesie Niwki za 
Lubaczowem. Byli tam nasi parafianie” (T. Bereza).

W swej kwerendzie Tomasz Bereza zwraca uwa-
gę na krążącą plotkę o rzekomym odnalezieniu akt 
agentury w siedzibie NKWD tuż po egzekucji w le-
sie Niwki. Z dokumentów przesłuchań wynika jed-
nak, że podczas przeszukiwania siedziby NKWD 
przez Abwehrę odnaleziono tylko przedwojenne 
akta procesowe: „...budynek NKWD został oczysz-
czony z sowieckich niedobitków i natychmiast za-
bezpieczony przez oddziały Wehrmachtu, jest więc 
mało prawdopodobne, by osoby postronne wynio-
sły jakieś dokumenty na zewnątrz”. Po wojnie prze-
słuchiwano rodziny zamordowanych, świadków, 
członków milicji ukraińskiej, jednak dokumentacja 
przedstawiająca ten mord jest niepełna, sprzecz-
na i chaotyczna. Dlatego póki żyją jeszcze świad-
kowie oraz rodziny pomordowanych, należy z nimi 
rozmawiać, gdyż każdy z nich zachował w swej 
pamięci cząstkę o tych wydarzeniach.

Pogrzeb na cmentarzu w Lubaczowie pięciu ciał ekshumowanych w Lesie Niwki w 1946 r. Od prawej stoją: ks. Wiktor 
Płonczyński, ks. proboszcz Stanisław Sobczyński, ks. Zdzisław Kucharski
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Niwki - to niemy świadek zbrodni, to lubaczow-
skie Palmiry, o których mamy obowiązek pamię-
tać. To taka nasza nie zabliźniona rana, o której  
w gorzkich słowach opowiada pan Wacław Michal-
ski - syn zamordowanego Mieczysława Michalskie-
go:

„Moja rodzina pochodzi z Lubaczowa. Rodzi-
na Michalskich zamieszkiwała przy ul. 3 -go Maja, 
Dziadek pracował na kolei i miał jeszcze 8 ha pola, 
Babcia Jadwiga z d. Kosior, jej rodzina mieszkała 
przy ul. Unii Lubelskiej, zajmowała się domem i wy-
chowaniem trzech synów: Władysława, Edwarda  
i Mieczysława. Władysław we Lwowie kształcił się 
na masarza, Edward po ukończeniu szkoły śred-
niej poszedł do szkoły oficerskiej, Mieczysław - mój 
Tato, który był w lubaczowskim „Strzelcu”, po prze-
szkoleniu poszedł na zawodowego wojskowego  
i służył w jednostce w Lubaczowie. Po wybuchu woj-
ny w 1939 r. 39 pułk Strzelców Lwowskich walczył 
pod Janowem Lwowskim, gdzie pułk został rozbity 
i mój Tato przedzierając się lasami wrócił do domu, 
aby zapewnić byt rodzinie pracował w lesie przy wy-
rębie drzew. W 1939 r. po wkroczeniu Moskali lu-
baczowscy Ukraińcy i Żydzi zrobili listy Polaków na 
wywózkę na Sybir, chcieli nas eliminować. Pamię-
tam worek kromek suchego chleba, który mieliśmy 
zabierać ze sobą. Rodzice przeczuwali niebezpie-
czeństwo i bardzo obawiali się o mnie i moją o rok 
starszą siostrę. Pouczali jak mamy się zachować  
i u kogo szukać pomocy, gdyby coś się wydarzyło”.

Jak zapamiętał Pan aresztowanie Ojca?

„Niewiele pamiętam, bo w 1941 r. miałem tylko 
4 lata, ale utrwalił się w mojej pamięci obraz; jest 
noc, księżyc mocno świeci i odbija się na hełmach 
Niemców, widzę karabiny i słyszę ich głosy oraz 
spokojny ton Taty i Mamę, która coś podaje Tacie  
do ręki, i wielką ciszę, nie było krzyków, lamen-
tów, tylko cisza, która trwa. Z opowiadań Dziadków 
wiem, że Mama szukała pomocy m. in. u Ukraińca 
Hulla, który mieszkał niedaleko dziadków Kosiorów, 
gdy palił się jego dom, mój Tato uratował jego syna 
Zenka, jednak bez skutku”.

Czy Mama lub Dziadkowie opowiadali  
o zbrodni w lesie Niwki?

„Mama po tej tragedii mało mówiła, ale Dziadko-
wie opowiadali o tych wydarzeniach. W nocy słysza-
no odgłos przejeżdżających ciężarówek ulicą 3-go 
Maja, nikt wtedy nie spał, słychać było też strzały  
z karabinów. Raniutko Dziadek Michalski przyszedł 
do nas i do Mamy mówił, że coś się dzieje złego, boi 
się o Mietka ponieważ po tym jak przejechały samo-
chody, przed domem znalazł czapkę, którą miał mój 
Tato (nie wiem jak ją wyrzucił, gdyż więźniowie mieli 
drutowane ręce). Przed 8 rano Dziadek i Mama byli 

już na Niwkach, nie było już wojska, ale świadkowie 
opowiadali, że gdy przyszli to ziemia się jeszcze ru-
szała, mówili też że Ukraińcy stanowili kordon wokół 
dołu śmierci, który wcześniej wykopali Polacy, do-
bijali też rannych, a także tych którzy mieli siłę aby 
uciekać. Dziadkowie mówili, że wśród milicji ukraiń-
skiej byli m. in. Paczecha, Czaplak, Krasulak, Żuk. 
Przez cały czas wojny nie wolno nam było chodzić 
na to miejsce straceń, dopiero po wojnie postawio-
no drewniany krzyż”.

W 1946 roku nastąpiła ekshumacja zwłok, 
przesłuchania. Czy Pana Mama i Dziadkowie 
uczestniczyli w tych wydarzeniach?

Moja Mama po tej rodzinnej tragedii zamknęła 
się w sobie, nie uśmiechała się i zaczęła poważ-
nie chorować, nigdy już nie było jak przed 1941 r. 
Oficjalne zawiadomienie o ekshumacji Mama otrzy-
mała z wojska, na miejsce zbrodni poszła z Dziad-
kiem. Mojego Tatę rozpoznali po buraczkowym swe-
trze i książeczce do modlitwy, którą mama dała mu  
w chwili aresztowania. Czasami podsłuchiwałem 
rozmowę na ten temat i wówczas dowiedziałem się, 
że widok zwłok był straszny, ciałom brakowało nóg, 
rąk, niektóre były zmasakrowane. Mama była prze-
słuchiwana ale nigdy o tym nie mówiła, nie komen-
towała, milczała. Wiele lat później poprosiła bym 
porozmawiał z Czaplakiem na ten temat ale nie mia-
łem siły, by z nim rozmawiać. Wiem, że po wojnie 
złapali Paczechę - mieszkał k. Bochni, ale gdy wieźli 
go na przesłuchanie do Przemyśla, zmarł ponoć na 
zawał. Po ekshumacji 5 ciał pochowano na cmen-
tarzu lubaczowskim, w tym mojego Ojca Mieczysła-
wa Michalskiego i Piotra Kaczmarka, leżą blisko sie-
bie. Pochowano ich z honorami, z asystą wojskową 
i orkiestrą wojskową, uroczystość prowadziło 3 księ-
ży: proboszcz ks. Stanisław Sobczyński, ks. Wiktor 
Płonczyński, ks. Zdzisław Kucharski oraz mieszkań-
cy. To była manifestacja. Czy mam żal do Ukraińców 
- sąsiadów? Mam. Oni nigdy nie przeprosili nas”.

Trudno zapomnieć i trudno przebaczyć, być 
może życie bohaterów i ich rodzin potoczyłoby się 
inaczej gdyby nie ta straszna zbrodnia. Boli ich i to, 
że przez wiele lat nikt się nimi nie interesował, zo-
stali pozostawieni sami sobie.

Powyższy materiał został opracowany na pod-
stawie kwerendy przygotowanej przez Tomasza 
Berezę z IPN w Rzeszowie, Państwowego Archi-
wum w Przemyślu i wspomnień pana Wacława Mi-
chalskiego.
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PORAJMOS. 
Rozstrzelanie taboru Cyganów 
w 1943 roku
TEKST:  Józef Dobrowolski

P ierwsza informacja o pobycie w Pol-
sce Romów, zwanych potocznie Cyga-
nami, pochodzi z 1401 roku. Romowie 

przybyli w XV wieku do południowej i południo-
wo-wschodniej Polski, prawdopodobnie z terenów 
Czech, Słowacji, Wołoszczyzny. Następnie w XVI 
wieku od strony Niemiec. W drugiej połowie XVII 
wieku pojawiły się ustawy stanowiące próby pod-
porządkowania Romów władzy zwierzchniej. Po-
woływano spośród szlachty zwierzchnika Romów, 
mającego między innymi wydawać zezwolenia 
ułatwiające im wędrówkę. Ustawy banicyjne egze-
kwowane były częściowo. Romowie wypełniali ni-
sze gospodarcze, a zapotrzebowanie na ich usłu-
gi wpływało na przychylny stosunek wobec wę-
drujących taborami rodzin. Pod zaborami Romo-
wie podlegali prawom zaborców. W drugiej poło-
wie XIX wieku pojawili się na ziemiach polskich Lo-
wasze z Siedmiogrodu i Kełderasze z Węgier i Ru-
munii.

W okresie międzywojennym Polskę zamieszki-
wało ok. 30 tys. Romów (dane z 1930 r.). Więk-
szość wędrowała taborami. W latach II wojny świa-

towej na ziemiach polskich doszło do masowej 
eksterminacji Romów przez III Rzeszę, nazwanej 
przez Romów „Porajmos” (zniszczenie, pochłonię-
cie). Hitlerowscy Niemcy oznaczali Cyganów czar-
nymi trójkątami z literą „Z” jak Zigenuer (Cygan). 

Utworzony Dystrykt Galicyjski w dniu 1 sierpnia 
1941 roku został włączony do Generalnej Guber-
ni. Dystrykty dzieliły się na powiaty. Przedwojenny 
Powiat Lubaczowski stał się siedzibą Landkomisa-
riatu w obrębie Starostwa Powiatowego w Rawie 
Ruskiej. Od początku okupacji władze niemieckie 
stosowały różne akta terroru wobec ludności pol-
skiej, żydowskiej, czy też przeciw Cyganom.

Wojciech Sobocki w artykule pt.: Pomordowani 
przez Niemców, NKWD i UPA (lista nr VII) zamiesz-
czonym w „Jarosławskim Kwartalniku Armii Krajo-
wej” (Nr 10, Jarosław 1993, s. 12) pisze: 

- Młodów : w lesie Antoniki zamordowano 102 
Cyganów,

- Niwki: 1942 r. w marcu gestapowcy z Rawy 
Ruskiej rozstrzelali 30 Cyganów,

- W 1943 roku gestapo i policja rozstrzelała 20 
osób na Niwkach w tym 3 osoby narodowości ży-
dowskiej i 17 cyganów. Zwłoki pochowano na miej-
scu egzekucji.

MELDUNEK: AK Lwów, lipiec 1943 r. w okoli-
cach Lubaczowa zebrano kilkuset Cyganów, za-
strzelono ich karabinem maszynowym. Dziesię-
ciu żydów, których zabrano do zakopania Cyga-
nów- zastrzelono (Archiwum Akt Nowych – zespół 
Delegatury Rządu na Kraj 203/XV/t. 27).

Naoczny świadek zbrodni na Cyganach w 1943 
r. Kazimierz Szutka, urodzony w 1933 r. w Luba-
czowie, syn Mikołaja i Zofii z. d. Szewczyk, za-
mieszkały w Kanadzie, tak wspomina tę tragedię 
tabunu Cyganów:

Często przyjeżdżam do Lubaczowa, zatrzymu-
ję się u Heleny Sochań – siostry na Ostrowcu. Bar-
dzo często mam przed oczami rozstrzelanie Cy-
ganów. 

Miałem 10 lat, mieszkaliśmy na Ostrowcu,  
na górce. Było to jesienią 1943 r. po południu mię-
dzy godziną 17 a 18. Zobaczyłem jadącego od 
strony Lubaczowa na motorze niemieckiego żoł-
nierza a za nim cztery tabory Cyganów, za nimi po-
licję ukraińską i Niemców, przejechali przez Ostro-
wiec, jadąc w stronę Dąbrowy. Zwyciężyła cieka-
wość, pobiegłem tam i zobaczyłem jak Niemcy  
z taboru wybrali jedną ładną Cygankę, a pozosta-
łych Cyganów ustawili wzdłuż rowu przed szla-
banem po lewej stronie. Ustawionych około 40 

Kazimierz Szutka - świadek mordu na Cyganach, 
fot. J. Dobrowolski
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Cyganów rozstrzelano. Niemcy odjechali biorąc  
z sobą młodą Cygankę. Ukraińcy zaś zgonili ludzi  
z Ostrowca, by zasypali rozstrzelanych. Szlaban 
jest do dziś, tyle tylko, że metalowy, pastwiska już 
nie ma, jest las, ale miejsce gdzie rozstrzelano Cy-
ganów odznacza się wyraźnie.

 Zamordowanym Ludziom nikt już nie wró-
ci życia i nie odwróci ich tragicznego losu. Można 
i należy jedynie ocalić pamięć o nich samych sta-

wiając obelisk, aby ofiara jaką złożyli Romowie nie 
poszła na marne i żeby stanowiła ostrzeżenie dla 
współczesnych przed zgubnymi skutkami ideologii 
opartej na nienawiści rasowej oraz głoszącej kult 
siły i przemocy.

Każdego roku, w dniu 2 sierpnia obchodzony 
jest Dzień Pamięci o Zagładzie Romów – w dniu 
tym czczona jest pamięć zamordowanych Romów 
– ofiar porajmosu.

Szutki - miejsce pochówku Cyganów (na lewo od szlabanu), fot. J. Dobrowolski

Mapa miejsca rozstrzelania Cyganów, wyk. B. Trembicki
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Ulica Tadeusza 
Rejtana - ulicą rzemieślników      

Początki ulicy sięgają lat 1926 - 1933. 
To wtedy Zarząd Miasta dokonał sprzedaży 
placów pod zabudowę wytyczając nowe 
ulice. Między innymi sprzedano wówczas 
17 parceli na Łążku Małym – obecnej ulicy 
Tadeusza Rejtana a ich nabywcami byli 
przeważnie lubaczowscy rzemieślnicy 
i nieliczni urzędnicy.

TEKST:  Jerzy Tabaczek

U licę wytyczono i dokonano pomiarów wg 
planu regulującego zabudowę miasta 
opracowanego przez Dyrekcję Robót 

Publicznych we Lwowie. Wtedy też ulica otrzyma-
ła swą obecną nazwę. Gmina Miejska Lubaczów, 
właściciel tych terenów liczyła wraz z przysiółkami, 
wg spisu z 1931 r., 6261 mieszkańców.

W pierwszych latach niepodległości na czele 
zarządu gminy lubaczowskiej stał kierownik – ko-
misarz rządowy. Funkcję tę sprawował wówczas 
inż. Władysław Reubenbauer. Urodzony w 1890 r., 
absolwent Szkoły Politechnicznej we Lwowie pia-
stował w Lubaczowie, w okresie międzywojen-
nym, szereg funkcji rządowych i samorządowych. 
Stanowisko komisarza rządowego objął w 1924 r.  
i pełnił je do roku 1928. W latach 1930 – 1932 wy-
budował, przy nowo utworzonej ul. Rejtana swój 
dom, w którym zamieszkał wraz z rodziną.

Zabudowa ulicy postępowała sukcesywnie  
od pierwszych zabudowań przy skrzyżowaniu z ul. 
H. Sienkiewicza, położonych na niewielkim wznie-
sieniu, ukierunkowana w stronę rzeki wchodząc na 
coraz niższy podmokły teren. Narażało to miesz-
kańców na podtopienia sięgające czasem prawie 
do jej połowy. Dopiero regulacja rzeki Lubaczów-
ki poprawiła tę sytuację. Ulica Rejtana, podobnie 
jak równoległa do niej ul. 3-Maja, położona była  
w okolicy podmokłych pastwisk co zmuszało wła-
ścicieli do nawożenia ziemi i podwyższania pla-
ców. Mieszkańcy skarżyli się także na niewielki me-
traż działek (4 ary) co utrudniało zabudowę o do-
datkowe budynki gospodarcze. W tym czasie nie-
mal każdy z mieszkańców był właścicielem nie-
wielkiego kawałka ziemi na peryferiach miasta,  
co pozwalało na prowadzenie bardzo małego go-
spodarstwa rolnego. Dopiero w latach 60. ubie-
głego wieku zezwolono na dokupienie ok. 2 arów  
z sąsiadującego pastwiska umożliwiając wydłuże-
nie działek i założenie np. ogródka czy pobudowa-

nie budynków gospodarczych.
Innym mankamentem nowej ulicy, rzutu-

jącym na jej wygląd, był aż do II wojny świa-
towej, brak utwardzonej nawierzchni i chod-
nika. Istniejący chodnik z desek ułożo-
nych na podkładach drewnianych nie speł-
niał swego zadania. Błoto „bagno trud-
ne do przebycia”, tak określano stan ulicy  
w lustracji z 1933 roku. Podobny wygląd mia-
ło kilka ulic w mieście m in. H. Sienkiewicza  
i M. Kopernika.

W latach powojennych nawierzchnię ulicy 
stanowiła „trylinka”. Dopiero w 2016 r. zastą-

Ulica Rejtana, fot. 2017 r.

piona kostką brukową, tworząc wygodną trasę dla 
pieszych i pojazdów.

W latach przedwojennych i jeszcze w okre-
sie 1950-1960 ulica prezentowała dość charakte-
rystyczny obraz. Była to zwarta zabudowa parte-
rowych, drewnianych domów, usytuowanych bli-
sko siebie wąską częścią „szczytem” zwróco-
ną ku jezdni. Dotyczyło to lewej strony ulicy- idąc 
ku rzece – gdyż po stronie prawej, poza dwoma 
domami od strony ul. Sienkiewicza i domem inż.  
W. Reubenbauera ulica pozostawała niezabu-
dowana. Ten ostatni usytuowany na dużej par-
celi, okazały i obszerny niegdyś tętniący życiem, 
dziś już w rękach innych właścicieli, podobnie jak 
część innych drewnianych zabudowań powoli ule-
ga zniszczeniu. Na tym zabudowa prawej strony 
ulicy kończyła się. Pozostałe posesje nabywane 
były jako przedłużenie parceli i zagospodarowy-
wane jako ogrody, przez mieszkańców ul 3 – Maja 
(Andrzej Kulczycki, Aleksander Sabal, Arkadiusz 
Przybylski, Peszko i in.).
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Rozwijała się głównie lewa strona ulicy zaczy-
nając od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza. Wła-
ścicielem pierwszej posesji był fryzjer Aleksan-
der Sokólski, kolejnym Maria Kot, a obecnie sta-
nowi własność rodziny Broziów. Następne domy 
to miejsce zamieszkania i niekiedy usytuowania 
warsztatów, ich właściciele reprezentowali różne 
zawody: Marcin Wróblewski - szewc, Michał Arga-
siński - krawiec, Józef Białozorski – stolarz, Psur-
ski - policjant, Stanisław Wróblewski - szewc, An-
drzej Janiszkiewicz – bednarz, Józef Fusiński - sto-
larz, Ludwik Argasiński – murarz. Jan Chmiel - ko-
ścielny, Jan Wróblewski – szewc, Mieczysław Wi-
śniowski - murarz, Stanisław Salik – technik bu-
dowlany, Szychter - szewc, Jan Argasiński – mu-
rarz, Władysław Seredyński – dozorca cmentar-

ścia związane z ostatnią wojną. W pierwszym dniu 
inwazji niemieckiej na ZSRR 22 czerwca 1941 r. 
pocisk armatni uderzył w dom Józefa Białozorskie-
go. Zginął gospodarz, a żona i dwoje dzieci zo-
stało rannych. Inny charakter miała sprawa związa-
na z Władysławem Seredyńskim dozorcą cmenta-
rza, który współpracował z Niemcami, szczególnie 
aktywnie w okresie likwidacji lubaczowskiego get-
ta. Po wojnie został ujęty na Ziemiach Zachodnich  
i skazany na karę śmierci. 

Dziś ulica Rejtana traci swój wygląd i charak-
ter, a z pewnością nie można o niej powiedzieć, że 
jest ulicą rzemieślników. Szkoda, że choćby w do-
kumentacji fotograficznej, nie zachował się jej cie-
kawy, charakterystyczny wygląd.

ny, Edward Łuczyszyn - piekarz. 
Ulicę zamykał obszerny dom ro-
dziny Giełyszów, woźnego sądo-
wego, którego żona była nauczy-
cielką. Mieszkańcy ci prezento-
wali różne zawody; fryzjer, kra-
wiec, 4 szewców, policjant, 2 sto-
larzy, bednarz, 3 murarzy, tech-
nik budowlany, kościelny, dozor-
ca cmentarza, piekarz. Ponie-
waż przeważali rzemieślnicy Rej-
tana zwyczajowo nazywano uli-
cą rzemieślników. W miarę upły-
wu czasu zmieniali się właści-
ciele, mieszkają tu potomkowie 
dawnych rodów a także inni, któ-
rzy nabyli własność drogą kupna 
czy z nadania dla wschodnich re-
patriantów np. rodzina Pudlaków 
i Wicijowskich.

Ulicę nie ominęły nieszczę-

Zabudowa drewniana przy ul. Rejtana, fot. M. Kopf, 
lata 60. XX w.

Ul. Rejtana 3, dom Aleksandra Sokólskiego – fryzjera, 
a ostatnio Marii Kot, fot. 1994 r.

Rejtana 9, dom Michała Argasińskiego – krawca (ojca Leonarda 
Argasińskiego), fot. 2005r.
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Dom na ulicy 
Rejtana 6
TEKST:  Barbara Thieme

Budowa domu
Właścicielami posesji byli moi 

Dziadkowie Józefa i Władysław Ru-
ebenbauerowie (Władysław mgr inż. 
budowy dróg i mostów późniejszy 
burmistrz Lubaczowa).

„W 1930-1932 roku na nowo wy-
tyczonej ulicy Rejtana (nr 6) posta-
wił (Władysław Ruebenbauer-przyp. 
B. Thieme) dla siebie stosunko-
wo skromny dom drewniany, w któ-
rym jednak zastosował „nowocze-
sne”, szerokie okna i typową facjatkę  
na dwuspadowym dachu (analo-
giczna do wilii Kościuszkiewiczów). 
Zgodnie z informacjami przekazany-
mi przez obecnego właściciela Kazi-
mierza Mikłasza, dom ten postawi-
li lokalni rzemieślnicy – Wiśniowski 
(murarz) i Salik (technik budowlany), 
z  doborowego materiału, sprowa-
dzonego ponoć ze Lwowa” (Janusz 
Mazur, W stylu Ruebenbauerowskim, 
w: „Lubaczów 98”, Jednodniówka 
TMZL i UM w Lubaczowie).

Dom przy ulicy Rejtana 6 zawsze 
należał do rodziny, aż do śmierci 

Każdy potrzebujący pomocy i w czasie wojny  
i po wojnie zawsze mógł znaleźć opiekę  i pomoc 
w domu Dziadków.

Wspomnienia z dzieciństwa
W domu na ulicy Rejtana 6 mieszkali moi Dziad-

kowie wraz z dziećmi; Stanisławem (późniejszy in-
żynier budownictwa, żołnierz AK), Janem (żołnierz 
AK, zginął w 1945), Marią (mgr farmacji, kierow-
niczka apteki w Lubaczowie).

Potem wraz z Dziadkami  mieszkali moi rodzi-
ce Maria i Roman Gutowscy, (Roman, inż. leśnic-
twa, uczestnik Powstania Warszawskiego),wraz 
z dziećmi Barbarą (Thieme), Ewą (Mołoń), Martą 
(Gryczuk).

Dom położony był w ogrodzie pełnym leszczy-
ny, wspaniałych drzew i krzewów owocowych.

Na podwórku znajdowała się wspomniana już 

Dziadzia w roku 1973. Wtedy został sprzedany ro-
dzinie państwa Mikłaszów.

Przeszłość wojenna
Babcia pomagała Żydom i wszystkim potrze-

bującym pomocy. Organizowała grupy młodych 
ludzi, którzy wrzucali do wagonów stojących na 
stacji i wywożących Żydów do obozu w Bełżcu, 
paczki z jedzeniem przygotowanym przez Babcię.

Po wojnie Babcia pomagała rodzinie- dzie-
ciom, które wróciły z Sybiru. Matka ich już nie żyła, 
ojciec jeszcze nie wrócił z wojennej zawieruchy. 
Nie podaję ich nazwiska, bo nie wiem, czy ta ro-
dzina sobie tego życzy.

Moi Dziadkowie zaopiekowali się też rodziną, 
mającą prawdopodobnie żydowskie korzenie, na-
zwiska ich nie znam. Rodzina ta mieszkała około 
pół roku w tzw. letniej kuchni w osobnym, murowa-
nym budynku. Istnieje chyba do dzisiaj.

Spacer na ul. Rejtana (Maria Gutowska z córką Barbarą)
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letnia kuchnia, stajnia i studnia, smak 
wody pamiętam do dzisiaj.

Sam dom zawsze będzie dla mnie 
symbolem wspaniałego, szalonego dzie-
ciństwa, podczas którego wszystkie ra-
dości i troski chowało się w  ciepłych, 
bezpiecznych i wyrozumiałych ramio-
nach Babci.

Dom na ulicy Rejtana miał dwa duże 
pokoje na parterze, kuchnię, spiżarkę, 
ganek, werandę z przepięknymi pelargo-
niami, sentyment do tych kwiatów pozo-
stał mi do dzisiaj, a na półpiętrze znajdo-
wał się jeszcze dodatkowy pokój i cudow-
ny, tajemniczy, pełen zakamarków strych. 
Tam właśnie wraz z kuzynami z Gdańska 
robiliśmy przedstawienia teatralne, do 
których sami pisaliśmy scenariusze. Były 
to najczęściej „mrożące krew w żyłach” 
historie podkreślane efektami akustycz-
nymi, osiąganymi dzięki waleniu w dach! 

Babcia szyła nam stroje, a na przed-
stawienia zapraszani byli wszyscy sąsie-
dzi z ulicy i zawsze przychodzili.

Dom na Rejtana ofiarował nam (wów-
czas dzieciom) ogromną miłość, radość, 
tajemniczość, bezpieczeństwo i coś, co 
pozostanie we mnie na zawsze - poczu-
cie wielkiej przynależności do tego miej-
sca. PRAWDZIWY DOM.

Nasz dom rodzinny na ul. Rejtana 6, widok od strony ogrodu, 
na zdjęciu od lewej: Władysław, Maria  i Józefa Ruebenbauer

Wejście do domu przy ul. Rejtana 6 – na zdjęciu Józefa i Władysław Ruebenbauer
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Polonusi przyjechali 
na Podkarpacie 
i… do Lubaczowa

Pierwsze Forum Polonii Amerykańskiej w Pol-
sce na Podkarpaciu to wydarzenie historycz-
ne. Po raz pierwszy w ponad siedemdzie-
sięcioletniej historii Kongresu Polonii Ame-
rykańskiej odbywa się ono poza granicami 
Stanów Zjednoczonych. Stało się tak z na-
szej inicjatywy przy poparciu Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”.

TEKST:  Adam Łazar

W ielu mieszkańców 
Podkarpacia w okre-
sie międzywojen-

nym i po wojnie wyemigrowa-
ło do USA i innych krajów. Na-
szym obowiązkiem jest utrzymy-
wanie z nimi kontaktów. Chce-
my im pokazać jak teraz wyglą-
da nasz kraj, województwo, jego 
gospodarka, dziedzictwo kultu-
rowe, oferta turystyczna i inne 
dziedziny życia. W przedostat-
nim dniu Forum, w sobotę 30 
lipca 2016 roku, przedstawicie-
le Polonii przyjechali do Luba-
czowa, by uczestniczyć w modli-
twie, oddać hołd kard. Władysła-
wowi Rubinowi, którego docze-
sne szczątki spoczywają w pod-
ziemiach konkatedry oraz zoba-
czyć Kresową Osadę w Baszni 

skiego w Muzeum Historycznym w tym mie-
ście,  Zamki w Krasiczynie i Łańcucie, Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Od-
byli tematyczne dyskusje panelowe m. in. na 
tematy gospodarcze, gdyż w ponad 100-oso-
bowej grupie Forum byli, nie tylko przedstawi-
ciele organizacji polonijnych, ale i przedstawi-
ciele biznesu i przedsiębiorcy USA i Kanady. 
Dyskutowano nad polepszeniem współpracy 
między polskimi a amerykańskimi biznesme-
nami. Inny panel dotyczył rozwoju kontaktów 
Polonii z Macierzą poprzez współpracę z in-
stytucjami i organizacjami państwowymi, sa-
morządowymi oraz gospodarczymi. Odbyła 

się także konferencja na temat: „Ja dla Polski-Pol-
ska dla mnie”, podczas której poruszone zostały 
zagadnienia dotyczące m. in. znaczenia polonij-
nych liderów w budowaniu silnych relacji gospo-
darczych oraz integracji polskich i polonijnych śro-
dowisk. W czasie Forum zostały wręczone pań-
stwowe odznaczenia za zasługi dla wybitnych po-
lonijnych działaczy.

W Lubaczowie uczestnicy Forum uczestniczy-
li we Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Łaska-
wej. Jego kustosz ks. kan. Andrzej Stopyra przy-
pomniał dzieje cudownego obrazu Pani Łaskawej 
z katedry lwowskiej, który koronował papież Jan 

Dolnej. Pobyt w Ojczyźnie zakończą goście wyjaz-
dem 31 lipca do Brzegów pod Krakowem na Świa-
towe Dni Młodzieży na spotkanie z papieżem Fran-
ciszkiem – poinformował marszałek województwa 
podkarpackiego Władysław Ortyl.

Kongres Polonii Amerykańskiej powstał w 1944 
roku. Jest to ogólnokrajowa federacja, będąca 
przedstawicielem politycznym Amerykanów pol-
skiego pochodzenia (ok. 10 mln). Członkami KPA 
mogą być zarówno organizacje, jak i osoby indy-
widualne.  Uczestnicy Forum obejrzeli na Podkar-
paciu m. In.: Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku oraz słynną Galerię Zdzisława Beksiń-

Uczestnicy Forum Polonii Amerykańskiej podczas Mszy św. w Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej, fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego (Biuro Prasowe UMWP)
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Paweł II na Jasnej Górze w czerwcu 1983 
roku i modlił się przed nim w Lubaczowie 
2 czerwca 1991 roku. Koncelebrowanej 
Eucharystii przewodniczył pomocniczy 
biskup lubelski Ryszard Karpiński, któ-
ry już w czasie rzymskich studiów w la-
tach 1963-1966 angażował się w dusz-
pasterstwo na rzecz emigracji polskiej, 
a potem był jej duszpasterzem. W homi-
lii ukazał zasługi bp. Mariana Rechowi-
cza i kard. Władysława Rubina dla Polo-
nii i Kościoła. Podzielił się wspomnienia-
mi z współpracy z kard. Rubinem w Rzy-
mie. Za Eucharystię w intencji Polonii i za 
duszpasterstwo na rzecz emigracji pol-
skiej podziękowała wiceprezes KPA Ma-
ria Szonert-Binienda. Po Mszy św. w kon-
katedrze wysłuchano koncertu organo-
wego Piotra Maziarza. Na pamiątkę po-
bytu na Podkarpaciu członkom Zarządu 
Kongresu Polonii Amerykańskiej wręczo-
no obraz przedstawiający śluby króla Jana Kazi-
mierza w katedrze lwowskiej w 1656 roku namalo-
wany przez lubaczowskiego artystę Janusza Szpy-
ta. Goście z zza oceanu złożyli wiązanki kwiatów 
przy sarkofagu kard. W. Rubina, zwiedzili wystawę 
jemu poświęconą, a także wizycie papieża Jana 
Pawła II w Lubaczowie 25 lat temu oraz zbiory Mu-

zeum Konkatedralnego.
W Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej po jej 

zwiedzeniu, wysłuchali występu zespołu pieśni  
i tańca „Kresy”, spożyli obiad. Wieczorem w Miej-
skim Domu Kultury w Lubaczowie uczestniczyli  
w spektaklu pt. „Ten drogi Lwów” w wykonaniu to-
warzystwa teatralnego „Pod Górkę”. W popularne 

lejny dzień wspaniale i go-
ścinnie przyjmowani przez 
marszałka W. Ortyla i jego 
urząd. Dzisiaj mamy przy-
jemność gościć w Luba-
czowie i Kresowej Osadzie. 
Ten region pogranicza, któ-
ry kiedyś zaliczał się do zie-
mi lwowskiej, jest bardzo 
bliski sercu Polonii amery-
kańskiej. Cieszymy się nie-
zmiernie, że ta ziemia pięk-
nie się rozwija, tak wspa-
niale kontynuowane są tra-
dycje kresów wschod-
nich. Jesteśmy zachwyce-
ni Osadą Kresową,  wystę-
pem zespołu pieśni i tańca 
„Kresy”, kuchnią kresową,  
a przede wszystkim roda-
kami, którzy wspaniale pie-
lęgnują tradycje kreso-
we. Dziękujemy wam za to,  
bo to jest i nasza tradycja. 

Przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej z udziałem biskupa 
lubelskiego Ryszarda Karpińskiego i marszałka Władysława Ortyla 

składają kwiaty na sarkofagu kardynała Władysława Rubina, 
fot. Biuro Prasowe UMWP

Marszałek Władysław Ortyl i ks. kan. Andrzej Stopyra wręczają przedstawicielom 
Polonii obraz autorstwa Janusza Szpyta przedstawiający śluby króla Jana Kazimie-

rza w katedrze lwowskiej w 1656 roku, fot. Biuro Prasowe UMWP

lwowskie postacie Tomcia i Szczepcia wcielili się 
znany i popularni polscy aktorzy: Stanisław Gór-
ka i Wojciech Machnicki, a akompaniował im Zbi-
gniew Rymarz.

–Pozdrawiam mieszkańców ziemi zamojskiej  
i lubaczowskiej od Kongresu Polonii Amerykań-
skiej i  Polonii Amerykańskiej. Jesteśmy tutaj ko-

Bardzo nam zależy, by to dziedzictwo kresowe pie-
lęgnować. Pozdrawiam kochanych rodaków ziemi 
podkarpackiej, szczególne dawnego wojewódz-
twa lwowskiego. – powiedziała przed wyjazdem 
z Lubaczowa Maria Szonert-Binienda, wiceprezes 
Kongresu Polonii Amerykańskiej ds. Polski.
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Koperty życia
Na wniosek seniorów Lubaczów przystąpił do akcji „Koperta życia”, 
która niejednokrotnie ratuje życie oraz wspomaga pracę służb 
ratowniczych. Dla mieszkańców z Lubaczowa zostały zakupione 
zestawy, w skład których wchodzi: koperta, formularz oraz naklejka. 

TEKST:  Beata Klatka

I nicjatywa „Koperta życia”, skierowana jest do 
osób starszych, chorych, niepełnosprawnych 
oraz samotnych z terenu miasta. Na formula-

rzu znajdującym się w kopercie należy wpisać naj-
ważniejsze informacje o jej właścicielu: dane oso-
bowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte 
choroby, zażywane lekarstwa, grupę krwi. Ważne 
jest aby dane zawarte w kopercie były aktualne. In-
formacje te potrzebne będą do podjęcia jak naj-
szybszej pomocy medycznej przez zespoły ratow-
nicze w razie zagrożenia życia. Do koperty moż-
na  również włożyć ksero dowodu osobistego,  
w celu prawidłowej identyfikacji koperty z jej właści-
cielem. Wypełniony formularz  należy włożyć do ko-
perty i umieścić w lodówce. Dlaczego w lodówce? 
Bo jest ona w każdym domu i łatwo ją zlokalizować 
przez ratowników. Lodówka oznakowana powinna 

być specjalną naklejką, która informuje, że  dana 
osoba korzysta z „koperty życia”. Służby ratowni-
cze obsługujące Gminę Miejską Lubaczów zosta-
ną poinformowane o akcji, co znacznie usprawni 
ich działania. Nie mniej ważnym aspektem inicjaty-
wy jest zwiększone poczucie bezpieczeństwa osób 
posiadających takie koperty.

Po przyjeździe karetki, osoby starsze, schoro-
wane  czasami nie potrafią opisać przebytych za-
biegów, przeprowadzanych badań, podać informa-
cji o zażywanych lekach lub o pobycie w szpitalu. 
Wiedząc, gdzie można  znaleźć kartę choroby, ła-
twiej będzie można pomóc choremu.

Koperty można odebrać bezpłatnie w Biurze 
Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Luba-
czowie w pokoju A- 10.

Koperty życia
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Znosząc 
bariery

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie stara 
się zapewnić osobom niepełnosprawnym warunki 
do pełnego korzystania ze zbiorów i usług. Z przypi-
sywanymi jej funkcjami: edukacyjną, kulturową, 
naukową, integracyjną – jest instytucją zapewniającą 
osobom z niepełnosprawnością szerokie, wolne 
od barier mentalnych i fizycznych, uczestniczenie 
w świecie informacji i kultury.

TEKST:  Małgorzata HojdakS poglądając na budynek bi-
blioteki stwierdzić można, 
że jest to miejsce przyjazne 

osobom niepełnosprawnym. Gmach 
zaprojektowano uwzględniając ich 
potrzeby. Jest nie tylko nowoczesny 

można na komputerach domowych i urządzeniach 
mobilnych. Umożliwiają to indywidualne kody do-
stępu do bazy, które uzyskać można w Bibliotece. 
Placówka wypożycza książki telefonicznie, a pra-

i dobrze wyposażony, ale również spełnia wymogi 
stawiane przez osoby niepełnosprawne. Z myślą 
o tych, którzy mają trudności z poruszaniem się, 
przed siedzibą zamieszczone zostało oznakowa-

re jest przystosowane do obsługi przez osoby nie-
widome i słabo widzące. Odtwarza on książki mó-
wione zapisane na kartach elektronicznych. W ra-
mach projektu biblioteka otrzymała także zbiór po-
nad 1200 cyfrowych książek mówionych, który jest 
systematycznie uzupełniany.

Znosząc kolejne bariery w bibliotece dostęp-
ne są urządzenia ułatwiające osobom niewido-
mym i niedowidzącym korzystanie z zasobów księ-
gozbioru. Instytucja udostępnia online swój kata-
log, umożliwiając zamawianie książek z dowol-
nego komputera podłączonego do sieci. Jednym  
z celów działań MBP jest zapewnienie osobom nie-
pełnosprawnym dostępu do wykształcenia w ta-
kim samym zakresie, jak ma to miejsce w przypad-
ku osób pełnosprawnych. Osoby niepełnospraw-
ne mogą także korzystać z szerokiej oferty pod-
ręczników w wersji elektronicznej, udostępnianych  
w ramach platformy Ibuk Libra. Z książek korzystać 

cownicy dostarczają je bezpośrednio do domu  
w ramach akcji „Książka na telefon”.

Bibliotekarze wiedzą, że dobrze dobrana lek-
tura może wpłynąć na zmianę zachowań dzieci, 
zredukować strach, wyeliminować stres i nadać 
sens wartościom moralnym. Z pomocą i wspar-
ciem w rozwiązywaniu różnych problemów przy-
chodzi biblioterapia. Warsztaty prowadzą oso-
by, które ukończyły kurs biblioterapii III stopnia. 
Spotkania dla dzieci i młodzieży „Niepełnospraw-
ni w świecie książek” i „Niepełnosprawni w Biblio-
tece” prowadzone są systematycznie. W zaję-
ciach uczestniczą m.in. podopieczni Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaczo-
wie oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Oleszycach. Dzięki zaangażowaniu podopiecz-
nych SOSW powstał film „Czerwony Kapturek”,  
w którym niepełnosprawni aktorzy wcielili się w po-
staci z bajek. Film spotkał się z uznaniem i został 

ne samochodowe miejsce parkingowe. 
Modernizacja budynku pozwoliła na za-
montowanie windy, którą można doje-
chać na każde piętro. Wewnątrz znajdu-
ją się pomieszczenia sanitarne przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych.

Obok udogodnień architektonicz-
nych biblioteka dysponuje rozwiązania-
mi multimedialnymi, które ułatwiają od-
biór tekstów osobom z dysfunkcją wzro-
kową. Niewidomi Czytelnicy wypoży-
czają książki wraz z Czytakiem, bo MBP 
przystąpiła do projektu „Wypożyczal-
nia odtwarzaczy cyfrowej książki mó-
wionej dla osób niewidomych i słabowi-
dzących – Edycja 2016” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Larix” im. Henry-
ka Ruszczyca. Na podstawie umowy 
użyczenia placówka udostępnia Czy-
tak Plus, czyli niewielkie urządzenie, któ-

Dzień Białej Laski - Spotkanie uczniów kl VI a Szk. Podst. Nr 2 
z przedstawicielami Koła PZN w Lubaczowie
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wyróżniony w konkursie Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich na najciekaw-
sze wydarzenie organizowane w ramach 
programu Tydzień Bibliotek. W MBP dużo 
uwagi poświęca się integracji osób peł-
no- i niepełnosprawnych. W tym celu zor-
ganizowano spotkania z przedstawicie-
lami Ośrodka Rehabilitacyjno-Eduka-
cjno-Wychowawczego z Oleszyc pod-
czas których uczniowie dowiadywali się 
o tym, czym jest komunikacja wspoma-
gająca i alternatywna. Ponadto Bibliote-
ka od 2014 roku przyłącza się do obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Białej La-
ski zapraszając przedstawicieli Polskie-
go Związku Niewidomych oraz uczniów 
szkół podstawowych.

Osoby niepełnosprawne stanowią 
ważną grupę użytkowników MBP. Uczest-
niczą nie tylko w zajęciach do nich skie-
rowanych, ale także w wielu spotkaniach, 
wykładach, prelekcjach, debatach, kon-
ferencjach. Ich aktywność można było 
zaobserwować podczas debaty Rozwi-
jamy Skrzydła Polski Lokalnej, z udzia-
łem samorządowców i przedstawicieli 
różnych instytucji i organizacji. Podczas 
spotkania rozmawiali o uwalnianiu poten-
cjału lokalnej społeczności i aktywności 
obywatelskiej, także niepełnosprawnych, 
oraz o ich zaangażowaniu we wspól-
ne sprawy. Swoje zainteresowania histo-
rią lokalną i wiedzę na ten temat zapre-
zentowali w trakcie spotkania z dr Zyg-
muntem Kubrakiem, autorem monografii 
Lubaczowa, Orą Regev, córką lubaczo-
wianki ocalonej z Holokaustu, która go-
ściła w MBP w ramach Festiwalu Kultur 
i Kresowego Jadła oraz ze Stanisławem 
Srokowskim, współautorem scenariusza 
do filmu „Wołyń”. 

Obowiązkiem każdej biblioteki jest za-
spokajanie potrzeb czytelniczych wszyst-
kich odbiorców, również tych z dysfunk-
cjami, dla których dostęp do oświaty  
i rozrywki jest bardziej ograniczony. Miej-
ska Biblioteka w Lubaczowie jest miej-
scem przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu osób niepełnosprawnych po-
przez ułatwianie im dostępu do zbiorów 
i usług bibliotecznych, podejmowanie 
działań na rzecz aktywizacji tych grup, 
edukacji i rozwijanie zainteresowań oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu, a także upowszechnianie czytelnic-
twa i działalności edukacyjnej.

Uczestnicy zajęć - Niepełnosprawni w świecie książek

Uczestnicy debaty - Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej

Zygmunt Florczak -prezes lubaczowskiego koła PZN podczas 
spotkania z Orą Regev - Heumann
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Jedynka 
Dąbka 

Nowoczesna szkoła i współczesna 
edukacja dziecka to wyzwanie, 
które z powodzeniem podjęła Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława 
Dąbka w Lubaczowie. 

TEKST:  Bożena Gorczyca, Ewa Swatek

stwowej Szkoły Muzycznej,
- muzealne, prowadzone przez pra-
cowników Muzeum Kresów,
- kulinarne pod hasłem: „Pieczemy 
świąteczne ciasteczka” z udziałem ro-
dziców, babć i dziadków a także dzie-
ci z Domu Pomocy Społecznej.

Tradycją szkoły jest ceremoniał 
przyjmowania uczniów klas pierw-
szych do społeczności szkolnej. Od-
bywa się to w ramach Święta Szko-
ły, któremu towarzyszy wyjątkowa 
oprawa i atmosfera. Imprezę zwykle 
uświetnia udział zaproszonych gości, 
rodziców i lokalnych władz. Jest to 
moment niezwykle przeżywany przez 
dzieci i ich najbliższych. Do scenariu-
sza Święta Szkoły na stałe już wpisał 

K limat szkoły, poczucie bezpieczeństwa 
i wzajemnego porozumienia przynoszą 
efekty w pracy z dziećmi. W Szkole Pod-

stawowej nr1 zawsze mamy na uwadze dobro 
dziecka i jego właściwy rozwój. Staramy się nie-
ustannie poszukiwać, inspirować i być w swojej 
pracy wiarygodnymi. 

W Jedynce nauczyciele i uczniowie chętnie po-
dejmują nowe inicjatywy. Codzienną pracę  uatrak-
cyjniają różnorodne warsztaty: 
- plastyczne organizowane przy współudziale luba-
czowskich artystów, 
- techniczne – (Pisanki Wielkanocne, Bombki Bożo-
narodzeniowe),
- muzyczne, z udziałem uczniów i nauczycieli Pań-

się: „Powiatowy Bieg Dąbka”, a także „Powiatowy 
Konkurs Historyczny”, organizowany we współpra-
cy z Biblioteką Publiczną w Baszni Dolnej.

Ciekawym wyzwaniem było nawiązanie współ-
pracy ze Szkołą Podstawową w Nisku, której rów-
nież patronuje gen. Stanisław Dąbek. Wymieniamy 
doświadczenia i informacje nie tylko dotyczące Pa-
trona, ale również dzielimy się innowacyjnymi pro-
jektami edukacyjnymi. Pielęgnujemy tradycje i do-
robek szkoły, starając się jednocześnie sprostać 
współczesnym wyzwaniom i potrzebom. Uczestni-
czymy w nowatorskich projektach, które pozwalają 
na podnoszenie jakości pracy naszej szkoły.

W bieżącym roku szkolnym zrealizowaliśmy 
projekt współpracy z Polską Sobotnią Szkołą im. 

Dzień Ziemi, kwiecień 2016 r.
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Jana III Sobieskiego w Jaworowie na Ukrainie. Wy-
miana wizyt to bogaty, trzydniowy program eduka-
cyjny i rekreacyjny. Odbyły się wspólne lekcje języ-
ka polskiego i angielskiego, zabawy integracyjne, 
zawody sportowe. Wspólnie spędzony czas sprzy-
jał nawiązaniu przyjaźni między uczniami.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły 
jest Spotkanie Pokoleń z przesłaniem: „Przeszłość 
zachowana w pamięci, staje się częścią teraźniej-
szości”. W uroczystości biorą udział absolwen-
ci szkoły, nauczyciele oraz uczniowie. Podniosły 
nastrój wprowadza tzw. „łańcuch pokoleń” – naj-
młodsi uczniowie stanowią pierwsze ogniwa łań-
cucha a następnie zapraszają dorosłych do two-
rzenia kolejnych ogniw. W ten sposób powstaje 
symbol szkolnej rodziny, który pokazuje jak istot-
na jest więź międzyludzka i kształtowanie wzajem-
nego szacunku. 

tami i ważnymi momentami z życia miasta, wpisu-
jąc się w ten sposób w funkcjonowanie społeczno-
ści lokalnej, przyczyniając się do promocji szkoły.

Cyklicznie przy udziale instytucji wspierających 
szkołę (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, 
Nadleśnictwo, Policja, Miejski Dom Kultury, Sąd 
Rejonowy, Muzeum Kresów, Powiatowa Straż Po-
żarna) odbywają się konkursy tematyczne.

Istotnym wydarzeniem są dni otwarte szkoły, 
podczas których prezentowana jest oferta eduka-
cyjna i talenty uczniów ze wszystkich klas. Tego 
dnia szkołę odwiedzają dzieci z lubaczowskich 
przedszkoli oraz ich rodzice. 

Aktywnie działa wolontariat, przekształcony  
w ubiegłym roku w Szkolne Koło Caritas. Ucznio-
wie mają otwarte serca dla potrzebujących. Or-
ganizują kiermasze, zbiórkę żywności i pieniędzy. 
Czerpią satysfakcję ze swojej pracy na rzecz in-

nych i wiedzą, że dobro zawsze powraca. 
Innowacją jest nawiązanie współpracy ze schro-

niskami dla zwierząt. Uczniowie odwiedzili schro-
nisko w Przemyślu, a czas spędzony tam zaowo-
cował deklaracją pomocy. Zorganizowano zbiór-
kę pokarmów dla zwierząt i przy udziale pracow-
ników Urzędu Miasta Lubaczowa przekazano ze-
brane produkty schronisku w Orzechowcach oraz 
Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt ARKA. 

W szkole istnieją dziecięce zespoły taneczne, 
muzyczne i teatralne, których występy uświetnia-
ją uroczystości szkolne i środowiskowe. Uczniowie 
klas I- III chętnie biorą udział w zajęciach tanecz-
nych. Taniec jest bowiem szczególną formą komu-
nikacji, ekspresji i wspólnej zabawy, często też peł-

Jednym ze stałych sposobów promowania 
szkoły jest organizowany co roku Festiwal Nauki. 
Uroczystość szczególnie ważna, gdyż nagradza-
ne są wówczas  osiągnięcia prymusów, a rodzice 
wyróżnionych uczniów otrzymują listy gratulacyjne. 

Od kilku lat wyjątkowo uroczyście obchodzony 
jest Dzień Dziecka. Uczniowie i rodzice mają wte-
dy okazję aby podziwiać swoich nauczycieli i pra-
cowników szkoły, którzy w tym dniu wcielają się  
w role aktorów, tancerzy, piosenkarzy, artystów 
i występują na scenie. Repertuar tego wydarze-
nia jest zwykle owiany tajemnicą i stanowi niespo-
dziankę.

Nauczyciele Jedynki przygotowują i organizują 
wiele uroczystości związanych z rocznicami, świę-

Święto rodziny, czerwiec 2016 r.



LUBACZÓW  2017

LU
B

A
C

ZO
W

S
K

I K
A

LE
JD

O
S

KO
P

34

ni rolę terapii. 
Szkoła Podstawowa nr 1 to nie tylko szkoła  

o bogatych tradycjach, ale też otwarta na zmiany. 
Wizerunek szkoły dziś to nowy wystrój korytarzy, 
sal lekcyjnych, zmodernizowana sala gimnastycz-
na, świetlica szkolna, stołówka, gabinety admini-
stracji, higienistki i stomatologa. Możliwe to było 
dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców oraz 
pozyskaniu sponsorów. Dużego wsparcia udzieliła 
nam firma PZU w postaci trzech projektów: „Pasy 
to nie autostrada. Bezpieczne przejście z PZU”, 
„Wypoczynek i edukacja w szkole i po zajęciach 
razem z PZU” oraz praktyczna świetlica – „Kulinar-
nie z PZU”- dzięki któremu zakupiono sprzęt AGD, 
wykorzystywany w celu uatrakcyjniania zajęć prak-
tycznych.

W ramach wygranego międzynarodowego pro-

jektu: „Let’s Colour” ekipa Dulux zor-
ganizowała wspólne malowanie sto-
łówki szkolnej przez uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. 

Polski Holding Obronny Warsza-
wa przekazał 10 komputerów wraz 
z oprzyrządowaniem dla uczniów, 
uczestniczących w zajęciach opie-
kuńczo – wychowawczych.

Ponadto wielu prywatnych spon-
sorów udzieliło wsparcia finansowe-
go, które umożliwiło odnowienie wi-
zerunku świetlicy oraz odmalowanie 
korytarzy.

Zgodnie z założeniami reformy 
oświatowej szkoła rozpoczęła proces 
integracji z Gimnazjum nr 1. W maju 
br. uczniowie klas szóstych wspól-
nie z gimnazjalistami Inglota uczest-

niczyli w warsztatach Europejskiego Uniwersytetu 
Latającego, przeprowadzonych przez prof. Marci-
na Szewczyka. We wrześniu planowany jest wspól-
ny wyjazd do zaprzyjaźnionego gimnazjum w Érd 
na Węgrzech.

Staramy się na co dzień upowszechniać infor-
macje o szkole, o jej pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej. Naszą medialną wizytówką 
jest strona internetowa: www.sp1lubaczow.szkol-
na.net

Lubaczowska Jedynka łącząc tradycje, otwie-
rając się jednocześnie na zmiany konieczne we 
współcześnie funkcjonującej szkole jest placówką 
oświatową cenioną przez środowisko lokalne. Za-
wsze dba o wysoki poziom edukacji oraz wycho-
wuje do właściwego funkcjonowania we współcze-
snym świecie. Jest gotowa jeszcze na wiele do-
brych zmian i wyzwań.

Dzień Babci i Dziadka, 2017 r.

Nowa dekoracja holu prezentuje widoki z pocztówek dawnego Lubaczowa
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Park Przemysłowy 
Lubaczów w SSE

Tereny inwestycyjne zlokalizowane przy ul. Technicznej 
i powstały tam niedawno Park Przemysłowy Lubaczów 
zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park Mielec. Dzięki interwencji poseł Anny Schmidt-
Rodziewicz (PiS), sprawa przyśpieszyła.

ŹRÓDŁO:  ( elubaczow.com, inf. wł )

O włączenie tere-
nów inwestycyj-
nych zlokalizowa-

nych przy ul. Technicznej  
do Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Euro-Park Mielec 
władze miejskie zabiegały 
od początku ubiegłego roku. 
Formalny wniosek w tej spra-
wie został złożony w SSE Eu-
ro-Park w lutym, a następ-
nie, po skompletowaniu do-
kumentacji 14-stu innych lo-
kalizacji, w połowie czerw-
ca trafił do Ministerstwa Roz-
woju. Później niestety utknął  
w ministerialnych gabinetach 
i mimo licznych interwencji 
wnioskodawców, sprawa nie 
ruszyła do przodu.

Władze miejskie zwróciły 

tach do Podstrefy Lubaczów włą-
czono kolejne tereny.

Rozporządzenie daje możli-
wość Miastu występowania z ofi-
cjalną ofertą do potencjalnych 
inwestorów. Dotychczas do UM 
docierały zapytania od zainte-
resowanych. Były one kierowa-
ne bezpośrednio do Burmistrza, 
bądź też za pośrednictwem Pol-
skiej Agencji Informacji i Inwesty-
cji Zagranicznych czy Biura Ob-
sługi Inwestorów i Eksporterów  

się więc z prośbą o interwencję do poseł Anny 
Schmidt-Rodziewicz (PiS). Ta oprócz tego, że 
złożyła oficjalną interpelację w tej sprawie, inter-
weniowała także bezpośrednio u wicepremie-
ra Mateusza Morawieckiego. W tym momencie 
sprawa nabrała tempa, a ministerstwo rozpo-
częło procedurę legislacyjną, której efektem jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów rozszerzające-
go strefę mielecką, m.in. o tereny Parku Prze-
mysłowego Lubaczów. 29 grudnia 2016 roku 
Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku 
Ustaw pod pozycją 2240.

Na terenie naszego miasta istnieje Podstrefa 
Lubaczów SSE Euro-Park. Powstała dzięki stara-
niom władz miasta i zarządu likwidowanego Za-
kładu Maszyn Budowlanych. W 2006 roku zło-
żony został wniosek do Agencji Rozwoju Prze-
mysłu, administratora SSE Mielec. Potencjalny 
inwestor, który chciał kupić likwidowany zakład, 
postawił warunek, że jego inwestycja musi mieć 
możliwość skorzystania z ulg strefowych. Wnio-
sek spotkał się z aprobatą ARP i Rady Ministrów, 
a w miejsce ZMB powstała Fabryka Maszyn Lu-
baczów i funkcjonuje do dziś. W następnych la-

w Rzeszowie. Do czasu włączenia Parku Przemysło-
wego Lubaczów do SSE Euro-Park władze Lubaczo-
wa musiały wstrzymać się z dysponowaniem tymi te-
renami. Taki był wymóg zawarty we wniosku o rozsze-
rzenie Podstrefy Lubaczów SSE.

Park Przemysłowy Lubaczów

Park Przemysłowy Lubaczów
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     W poszukiwaniu 
     inwestorów

Rozpoczęła się intensywna promocja terenów inwestycyjnych mia-
sta, nazwanych Parkiem Przemysłowym Lubaczów, położonych przy ul. 
Technicznej. Miejscy urzędnicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach w for-
mule International Speed Business Meeting w Warszawie i Poznaniu. 
Stoisko Lubaczowa pojawiło się również na INVESTATE POLAND 2017 
- pierwszych w Polsce targach terenów inwestycyjnych.

TEKST:  Iwona Hojdak

P odczas spotkań, które odbyły się 7 lute-
go w Warszawie i 9 marca w Poznaniu, 
wszyscy uczestnicy mieli okazję przedsta-

wić swoją działalność oraz nawiązać nowe kontak-
ty w ramach 3 sesji krótkich spotkań we wcześniej 
zdefiniowanych grupach, a także podczas networ-
kingowej części koktajlowej. Rozmówcy podzie-
leni zostali na grupy utworzone na podstawie wy-
pełnionego wcześniej formularza zgłoszeniowego. 
Podczas krótkich spotkań z przedstawicielami wy-
branych branż promowali Park Przemysłowy Luba-
czów. Spotkanie stwarzało niepowtarzalne warun-
ki do tego, by dotrzeć z ofertą bezpośrednio do 
reprezentantów wielu przedsiębiorstw. W każdym  
z tych wydarzeń wzięło udział ponad 100 przedsta-
wicieli firm stowarzyszonych we współpracujących 
ze sobą izbach gospodarczych, m.in. polsko-fran-
cuską, polsko-hiszpańską, polsko-ukraińską, pol-

sko-holenderską, polsko-niemiecką, polsko-skan-
dynawskimi i innymi.

Natomiast w kwietniu oferta inwestycyjna nasze-
go miasta została przedstawiona podczas pierw-
szych w Polsce Targów Inwestycyjnych Investate 
2017 w Warszawie. Celem organizacji trzydniowej 
imprezy była promocja Polski jako ważnego ob-
szaru gospodarczego Europy, kraju z dynamicznie 
rozwijającą się infrastrukturą drogową, kolejową, 
stabilnego gospodarczo, stanowiącego atrakcyjne 
miejsce do inwestowania i rozwoju biznesu. Przed-
siębiorcy z Polski i całej Europy mogli zapoznać się 
z atutami Lubaczowa, uzbrojonymi gruntami Par-
ku Przemysłowego Lubaczów, przeznaczonymi  
do zagospodarowania pod logistykę i produkcję, 
zasadami zwolnienia z podatku i dostępnymi ulga-
mi.

Stoisko Lubaczowa na INVESTATE POLAND 2017
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Konferencja 
gospodarcza

„Park Przemysłowy Lubaczów 
- Brama na Wschód”

ŹRÓDŁO:  www.inwestycje.lubaczow.pl

Konferencja odbyła się 2 marca br.  
w Miejskim Domu Kultury. Wydarzenie  
to było kontynuacją konferencji „Nowe 
perspektywy i formy współpracy w ra-
mach przygranicznej polsko-ukraińskiej 
sieci parków przemysłowych”, która mia-
ła miejsce 15 grudnia 2015 r., a jej celem 
była informacja i promocja terenów inwestycyj-
nych przygotowanych w Lubaczowie oraz u part-
nerów na Ukrainie.

Wydarzenie skierowane było do:
- przedsiębiorców zainteresowanych inwesto-

waniem w Parku Przemysłowym Lubaczów i in-
nych obszarach Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park Mielec,

- ludzi biznesu z Polski i Ukrainy, pragnących 
uzyskać aktualną wiedzę na temat możliwości pro-
wadzenia działalności gospodarczej w obu kra-
jach,

- instytucji otoczenia biznesu, pracujących na 
rzecz przedsiębiorców,

- samorządów zainteresowanych pozyskiwa-
niem inwestycji gospodarczych na swoim terenie.

W wyniku realizacji projektu finansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska-Bia-
łoruś-Ukraina w naszym mieście został przygo-
towany teren przeznaczony dla działalności wy-
twórczo-przemysłowej, łącznie ponad 23 ha. War-
tość wykonanych prac to ponad 4,6 mln zł. Jest  

to w pełni uzbrojony teren inwestycyjny, dobrze 
skomunikowany, w oddaleniu od zabudowy miesz-
kaniowej. 29 grudnia 2016 r. ukazało się Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów rozszerzające Specjal-
ną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec o te-
reny Parku Przemysłowego Lubaczów. Spotka-
nie w MDK miało zwrócić uwagę przedsiębiorców  
i władz rządowych oraz wojewódzkich na poten-
cjał naszego regionu.

Podczas konferencji, którą prowadziła Krystyna 
Olesińska – Kierownik Wydziału PR Departamen-
tu Informacji i Komunikacji Polskiej Agencji Inwe-
stycji i Handlu, omówiono niezbędne zagadnienia 
potrzebne do planowania i przygotowania inwesty-
cji, przedstawiono dostępne ulgi i ułatwienia, mó-
wiono o perspektywach rozwoju szkolnictwa za-
wodowego. Spotkanie stało się także źródłem ak-
tualnej wiedzy o planach rozwoju gospodarczego 
Polski, o uwarunkowaniach i możliwościach inwe-
stowania, o perspektywach dla biznesu ukraińskie-
go w Polsce i polskiego na Ukrainie. Jednak naj-
ważniejszym zagadnieniem była oferta inwestycyj-
na Lubaczowa, a w tym Park Przemysłowy Luba-

Krzysztof Szpyt otwiera konferencję 
gospodarczą Park Przemysłowy Lubaczów - 

Brama na Wschód, 2 marca 2017 r.

Burmistrz Krzysztof Szpyt otwiera konferencję gospodarczą Park 
Przemysłowy Lubaczów - Brama na Wschód, 2 marca 2017 r.



LUBACZÓW  2017

LU
B

A
C

ZO
W

S
K

I K
A

LE
JD

O
S

KO
P

38

czów, jako obszar SSE Euro-Park 
Mielec.

W konferencji uczestniczyło 
około 130 osób, w tym: przedsię-
biorcy z Polski i Ukrainy, przedsta-
wiciele izb gospodarczych, parla-
mentarzyści, prawnicy, manage-
rowie, eksperci w dziedzinie han-
dlu oraz przedstawiciele mediów. 
Swoją obecnością wydarzenie za-
szczycili m.in.: Deputowany Rady 
Najwyższej Ukrainy, Sekretarz 
Komitetu Polityki Przemysłowej 
i Przedsiębiorczości, Prezydent 
Ukraińskiej Sieci Parków Przemy-
słowych Mychajło Chmil, Poseł 
Anna Schmidt-Rodziewicz, Kon-
sul Generalny Ukrainy w Krakowie 
OlehMandiuk, Konsul Generalny 
Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawliuk, 
Radca ds. ekonomicznych Konsu-
latu Generalnego Węgier w Krako-
wie dr Anna Wisniewski, Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Roz-
woju Adam Hamryszczak, Mar-
szałek Województwa Podkarpac-
kiego Władysław Ortyl, Radny Sej-
miku Województwa Podkarpackie-
go Andrzej Nepelski, Dyrektor Od-
działu Agencji Rozwoju Przemysłu 
w Mielcu Krzysztof Ślęzak, Pre-
zes Zarządu Polsko-Ukraińskiej 
Izby Gospodarczej Jacek Piecho-
ta i wiceprezes Oleg Dubisz (UA), 
przedstawiciele Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu: Dyrektor De-

Wystąpienie marszałka Władysława Ortyla

Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Adama Hamryszczaka

Wystąpienie poseł Anny Schmidt - Rodziewicz

partamentu Rozwoju Gospodarczego Monika Zdrojek 
oraz pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z SSE Mi-
rosław Odziemczyk, dyrektor Ukraińskiej Sieci Parków 
Przemysłowych IhorNykołyn.

Uczestnikami konferencji byli samorządowcy z po-
wiatów lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskie-
go, przeworskiego i sanockiego oraz tomaszowskie-
go i biłgorajskiego. Na sali obrad obecna była rów-
nież młodzież ze szkół średnich z Lubaczowa i Ole-
szyc wraz z opiekunami. Część oficjalną oraz obra-
dy poprzedziła niespodzianka przygotowana dla go-
ści - multimedialny pokaz laserowy.

Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA, Polsko-Ukra-
ińska Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Przemysłu 
SA, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. 
Patronatu medialnego udzieliły: Polskie Radio Rze-
szów, TVP3 Rzeszów, portal Elubaczow, Życie Pod-
karpackie, Lubaczów.pl - informator miejski.
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Młodzieżowy 
azyl 
  

Młodzieżowa Rada Miasta Lubaczowa działa - temu stwierdzeniu 
nikt nie powinien zaprzeczać, wiedząc o naszej aktywności 
w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Jeśli natomiast jest ktoś, 
kto ma jednak wątpliwości, postaram się rozwiać je przybliżając 
koncepcję naszego największego i najważniejszego projektu - 
Centrum Spotkań Młodzieży przy ulicy M. Konopnickiej 9.

TEKST:  Klaudia Pryjmak 
                Radna Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa

P race nad Centrum rozpoczęli-
śmy już na wakacjach. Podczas 
sierpniowych warsztatów pro-

wadzonych ramach projektu „Wpływo-
wa Młodzież” powstał pomysł na złoże-
nie naszego projektu do II edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Tak też się stało i dzię-
ki naszej wielomiesięcznej pracy nad pro-
mocją idei Centrum Spotkań Młodzieży  
i zdobyciem zaufania dorosłych i uzyska-
niem poparcia podczas głosowania, fi-
nalnie udało nam się uzyskać środki na 
stworzenie miejsca dla nas - młodych lu-
dzi z Lubaczowa i okolic.

Jeżeli nasunęło się Wam pytanie, 
czym jest to całe „Centrum Spotkań...”,  
to z chęcią na nie odpowiem. Każdy wie, 
że Lubaczów nie posiada przestrzeni, 
która byłaby w stu procentach przysto-
sowana do potrzeb młodzieży; w której 
chętnie spędzałaby ona czas i odnajdy-
wała dla siebie ciekawe zajęcia. Młodzie-
żowa Rada Miasta pragnie zatem stwo-
rzyć miejsce, w którym chociaż część 
młodzieży odnalazłaby swój azyl. By-
łoby nim Centrum Spotkań Młodzieży. 
Idea kreatywnego spędzania czasu, po-
łączyła się z przestrzenią, gdzie młodzi 
ludzie mogliby po prostu odpocząć, po-
czekać na autobus do domu czy przyjść 
ze znajomymi, zjeść coś dobrego i po-
rozmawiać. Młodzież potrzebuje swojego 
miejsca, które odciągnęłoby ją od nieko-
niecznie odpowiednich dla niej aktywno-
ści, więc my wychodzimy z naszym po-
mysłem.

Obecnie jesteśmy na etapie konsulto-
wania propozycji, pomysłów na przyszłe 
funkcjonowanie Centrum. W kwietniu od-
było się pierwsze spotkanie z organiza-
cjami pozarządowymi. Przed nami jesz-
cze kolejne dyskusje z udziałem miesz-
kańców miasta i naszych rówieśników.

W przypadku dodatkowych pytań, 

prosimy o kontakt drogą mailową centrumspotkanmlodzie-
zy@gmail.com. Jako Młodzieżowa Rada Miasta jesteśmy 
otwarci na współprace w związku z tym zachęcamy do zgła-
szania propozycji dotyczących wydarzeń, zajęć, które mogą 
być w przyszłości realizowane w CSM. 

Spotkanie konsultacyjne MRM Lubaczowa z organizacjami 
pozarządowymi, 20 kwietnia 2017 r.

Spotkanie konsultacyjne: od lewej - Daniel Morawski 
- przew. MRM, Daniel Kapała- czł. MRM (z przodu), Marek Chmiel, 

Renata Drewniak (z tyłu)
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„Melodia” 
        znów gra

Kino w Lubaczowie ma swoją interesującą historię. W okresie 
międzywojennym prowadził je Michał Markiewicz. Po wojnie kino 
upaństwowiono. A i wybór jego nazwy był ograniczony. Dyrekcja 
rzeszowska Okręgowego Zarządu Kin przysłała propozycję 
5 nazw: „Moskwa”, „Sztandar”, „Metalowiec”, „Gwiazda” 
i „Melodia”. Niektóre nazwy brzmiały socjalistycznie. Kierownik 
kina wybór scedował na kinooperatora, a ten, by nie wybrać 
czegoś głupiego, zdecydował na „Melodia”.

TEKST:  Adam Łazar

N azwa pozostała 
do dziś. Siedzibę 
kino przenoszono 

kilkakrotnie. Ostatnio przy-
garnął je Miejski Dom Kultu-
ry. Był czas, że było nieczyn-
ne. W niedzielne popołudnie 
25 września 2016 roku roz-
poczęła się nowa  historia 
tego kina. -Dzięki staraniom 
naszych władz i Miejskiego 
Domu Kultury w Lubaczowie 
udało się pozyskać środki fi-
nansowe z programu infra-
struktury domów kultury Nasz 
wniosek zyskał aprobatę Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego  Za przy-
znane pieniądze został zaku-
piony nowy sprzęt i dziś uro-
czyście otwieramy cyfrowe 
kino „Melodia” – powiedział 
dyrektor MDK Andrzej Kin-
drat, witając zaproszonych 
gości, a wśród nich: poseł na 
Sejm RP Anna Schmidt- Ro-
dziewicz, dziekan dekanatu 
Lubaczów ks. kan. Andrzej 
Stopyra, duszpasterz środo-
wisk twórczych diecezji za-
mojsko-lubaczowskiej, dzie-
kan dekanatu Cieszanów ks. 
kan. Józef Dudek, wicebur-
mistrz Lubaczowa Janusz 
Waldemar Zubrzycki, radni  
z przewodniczącym Markiem 
Hadlem, dyrektorzy jedno-
stek działających w mieście.

- Dzisiaj mamy 25 wrze-
śnia 2016 roku. Z tą datą  
w Lubaczowie mamy dru-
gą Japonię. Macie urządze-
nia, które są wynikiem pra-
cy inżynierów japońskich.  
To ich  najnowsze dzieło.  
Z fabryki Sony  wyszły najno-
wocześniejsze projektory do 
wyświetlania filmów, a jeden  
z nich trafił do Lubaczowa. 
Jest zatem u Państwa Japo-
nia, jeśli chodzi o kino, jego 
jakość. Nie jesteście w tyle 
za nikim. Taką samą jakość 
ma Paryż, Nowy Jork, Tokio 
i inne miejsca w świecie. Jesteście przygotowani 
do wyświetlania filmu 60 klatek na minutę. Jeste-
ście przygotowani do wyświetlania filmów w roz-
dzielczości 4K. w bardzo dużym kontraście. Pro-

jektor cyfrowy, to nie tylko kino, dostęp do najnow-
szych filmów, ale i innych wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i innych, które będzie można na tym 
sprzęcie wyświetlać. Możliwości wykorzystania 

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia kina, od lewej: Janusz Waldemar 
Zubrzycki wiceburmistrz Lubaczowa, ks. kan. Andrzej Stopyra dziekan 

lubaczowski, Anna Schmidt- Rodziewicz poseł na Sejm RP, 
Stanisław Potuczko emerytowany kierownik i kinooperator kina „Melodia”, 

Andrzej Kindrat dyrektor MDK, fot. A. Łazar
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tego sprzętu są nieograniczone. Tych dobrych pro-
jekcji Państwu gratuluję – zachwalał przedstawiciel 
firmy Sony Polska Cezary Sławecki. Zademonstro-
wał tablicę, która znajduje się na obiektach kino-
wych w całym świecie, informującą, że tu znajduje 
się sprzęt najwyższej jakości firmy Sony. Taką tabli-
cę wręczył C. Sławecki dyrektorowi MDK A. Kindra-
towi, by zawiesił ją na swoim budynku. 

 Prosto z Warszawy przybyła do Lubaczowa po-
seł na Sejm RP Anna Szmidt-Rodziewicz. -Jestem 
szczęśliwa z pobytu dziś u Państwa, nie tylko z ra-
cji otwarcia kina, przekazania super nowoczesne-
go sprzętu najwyższej jakości, ale możliwości po-
gratulowania owocnej działalności kulturalnej tej 
placówki. Działają w niej teatry, zespoły muzycz-
ne. Ten dom jest centrum życia kulturalnego miasta  
i powiatu, dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i pa-
sji dyrektora Andrzeja Kindrata. Nie mam wątpliwo-
ści, że takim osobom trzeba pomagać. Wsparłam 
jego wniosek o pozyskanie sprzętu dla kina i cie-
szę się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego przyznało środki. Jestem gotowa dalej po-
magać – powiedziała posłanka. Tę deklarację z ra-
dością przyjął wiceburmistrz Janusz Waldemar Zu-
brzycki: -Wielu posłów do nas przyjeżdżało, obie-

cywało i nie robi nic. Pani przyjeżdża, nie obiecuje,  
ale pomaga. Widoczny efekt w postaci tego projek-
tora cyfrowego. Liczymy na dalszą pomoc. Nasz 
dom kultury wymaga rozbudowy. Jest za mały. 
Teatry, zespoły, sekcje to pracujące „duszą się”. 
Mamy koncepcję rozbudowy tego obiektu. Jeżeli 
będzie taka możliwość liczymy na Pani pomoc i in-
nych posłów. A dziękujemy serdecznie za już.

Pogratulował miastu zdobycia tak nowoczesne-
go sprzętu i możliwości skorzystania z niego dzie-
kan lubaczowski ks. Andrzej Stopyra. – 57 lat pra-
cowałem w kinie. Wychowałem młode kadry. Prze-
kazałem im pałeczkę. Jestem na emeryturze. Mie-
liśmy w przeszłości w Lubaczowie dwa kina. Jed-
no nam rozebrano. Dobrze, że w domu kultury po-
została po nim aparatura i dyrektor Kindrat popie-
ra kinematografię. Dziękuję mu za to. Gratuluję mu 
także, że  dopiął swego i ma dziś taki nowocze-
sny sprzęt – powiedział Stanisław Potuczko, eme-
rytowany kierownik i kinooperator kina „Melodia”.  
Po tych wystąpieniach nastąpiło uroczyste przecię-
cie wstęgi otwarcia cyfrowego kina. A wieczorem 
został wyświetlony film „Smoleńsk”. Kino „Melodia” 
znów gra.

Uroczystość otwarcia kina „Melodia”, 25 września 2016 r., fot. A. Łazar
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Z ałożyciel fundacji Szczepan Mierzwa (uży-
wał imienia Stefan) urodził się 12 listopa-
da 1892 roku, we wsi Rakszawa niedaleko 

Przeworska. W 1900 cała rodzina przeprowadziła 
się do Baszni Dolnej. Co niedzielę uczęszczali do 
kościoła rzymskokatolickiego w pobliskim Luba-
czowie. W 1910 roku Mierzwa, mając zaledwie17 
lato opuścił Polskę, a drogę do Ameryki pokonał 
na pokładzie niemieckiego parowca. Po odprawie 
na Ellis Island (Nowy Jork), bez znajomości języka 
udał się do Northampton w stanie Massachusetts, 
gdzie polscy emigranci, znajomi z Baszni Dolnej 
(Józef Słonina) pomogli mu znaleźć pierwszą pra-
cę. Po przyjeździe do Ameryki zmienił imię i na-
zwisko na Stephen Mizwa. Pracował w ciągu dnia 
zbijając drewniane skrzynki, zmywając naczynia  
i obierając ziemniaki w jadłodajniach, nocami uczył 
się języka angielskiego, aby później móc podjąć 
studia. Wkrótce wytrwałość w nauce zapewniła mu 
stypendium na studia w Amherst College. W kilka 
lat później zdobył tytuł magistra ekonomii na Uni-
wersytecie Harvarda.

W 1925 roku Fundacja Kościuszkowska zosta-
ła oficjalnie zarejestrowana w stanie Nowy Jork, 
aby zbierać fundusze na stypendia dla Polaków 
na studia w USA oraz na stypendia dla Ameryka-
nów pragnących studiować w Polsce. Początko-
wo udało mu się zgromadzić sumę $43,575, skła-
dającą się w większości ze składek od Ameryka-
nów. Jedynym wyjątkiem był polski profesor,  któ-
ry podarował $250. Polonia nadal była sceptycz-
nie nastawiona do działalności Mierzwy, który pisał  
w swych wspomnieniach, że w pokonywaniu prze-
ciwieństw pomagał mu „upór polskiego chłopa, 
entuzjazm fanatyka i głębokie przekonanie, że prę-
dzej czy później uda się nam zebrać sumę 1 milio-

Szczepan Mierzwa

na dolarów na utworzenie funduszu założycielskie-
go Fundacji”.

Mierzwa parł do celu i w 1927 roku uzyskał zgo-
dę Marii Skłodowskiej - Curie na utworzenie sty-
pendium jej imienia. Przez następne 20 lat Mierz-
wa odwiedzał skupiska polonijne w całych Sta-
nach Zjednoczonych. W 1928 roku Fundacja Ko-
ściuszkowska wydała na cześć Ignacego Pade-
rewskiego uroczysty bankiet w nowojorskim hote-
lu Commodore. Po sukcesie tego wydarzenia od 
1933 roku Fundacja corocznie urządza elegancki 
bal, a 29 kwietnia 2017 odbyła się 82. jego edycja 
w Hotelu Plaza na Manhattanie. 

Po drugiej wojnie światowej Mierzwa rozpoczął 

Lubaczowianin 
Marek Skulimowski 
prezesem Fundacji 
Kościuszkowskiej

Fundacja Kościuszkowska, założona w 1925 roku, ma na celu 
pogłębianie więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi 
poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalno - naukową. 

TEKST:  Marek Skulimowski
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poszukiwania stałej siedziby dla Fundacji. W 1945 
roku znalazł odpowiednią kamienicę w prestiżo-
wej części Manhattanu wybudowaną w 1917 roku 
według projektu wziętego wówczas architekta Van 
Alena. Transakcja zakupu budynku była jednym  

Marek Skulimowski

cji stwarzał idealne warunki do zaprezentowa-
nia Ameryce dzieł polskich mistrzów. Mierzwa, 
za specjalnie w tym celu zebrane fundusze, za-
czął gromadzić obrazy autorstwa takich mi-
strzów jak: Matejko, Chełmoński, Brandt, Kos-
sak, Malczewski czy Styka. Zbiory te wypełniają 
dzisiaj drugie piętro budynku Fundacji i są do-
stępne do zwiedzania. 

Po latach wizjonerskich wysiłków w 1955 
r. Mierzwa został drugim w historii prezesem 
Fundacji Kościuszkowskiej zajmując pozycję 
po odchodzącym  prof. Mac Craken. Mimo, 
iż w tym czasie Polska znajdowała się w trud-
nych warunkach okupacji sowieckiej, Mierzwa 
był w stanie utrzymać intelektualną więź z kra-
jem, między innymi dzięki programowi „książki 
dla Polski”, służącemu odbudowie polskich bi-
bliotek uniwersyteckich. Polscy naukowcy mieli 
trudności w otrzymywaniu paszportów, co skut-
kowało tym, że więcej stypendiów otrzymywa-
li studenci amerykańscy polskiego pochodze-
nia i Polacy przebywający już na terenie USA. 

Mimo, iż zamiar zebrania sumy 1 milio-
na dolarów, z którego odsetki miałyby służyć  
na przyznawanie stypendiów oraz na pokry-
wanie kosztów operacyjnych Fundacji, spoty-
kał się w przeszłości z niedowierzaniem i kpi-
nami, to jednak bilans roczny z 1969 r. wykazał,  
że fundusz założycielski osiągnął 1,029, 248 
dolarów. Wytrwała praca i poczucie misji Mierz-
wy przyniosły zamierzone rezultaty. Pod ko-

niec 1970 roku, po 45 latach kierowania Fundacją,  
S. Mierzwa odchodzi na emeryturę, cytując słowa 
Świętego Pawła „Stoczyłem udaną walkę, trzyma-
łem się obranego celu, nie straciłem wiary”. Rok 
później S. Mierzwa umiera, a majątek zostaje prze-

z większych sukcesów 
Mierzwy w historii Fun-
dacji. Fakt ten przyspo-
rzył Mierzwie zaufanie i 
poparcie Polonii, któ-
ra w końcu dołączy-
ła się do jego inicjaty-
wy, manifestując swoje 
wsparcie darowiznami 
na rzecz funduszu sty-
pendialnego i progra-
mów kulturalnych Fun-
dacji.

Obecnie siedzi-
ba Fundacji mieści się  
w sąsiedztwie słynnych 
kolekcji dzieł sztuki  
i wśród najsłynniej-
szych amerykańskich 
muzeów usytuowanych 
przy 5 Alei na Manhat-
tanie. Budynek Funda- Marek Skulimowski Prezes Fundacji Kościuszkowskiej



LUBACZÓW  2017

LU
B

A
C

ZO
W

S
K

I K
A

LE
JD

O
S

KO
P

44

Marek Skulimowski wręcza tzw „Kosciuszko Foundation Pioneer Award” 
powstańcowi warszawskiemu Mieczysławowi Madejskiemu

Autor artykułu Marek Skulimowski, urodził i wychował się w Lubaczowie. W latach 90-tych uczył języ-
ka angielskiego w Zespole Szkól Zawodowych w Lubaczowie. W 2001 podjął pracę w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych na stanowisku konsula w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku, gdzie pracował do 
2006 roku. Tego samego roku wyjechał do Izraela na stanowisko radcy ds. politycznych w Ambasadzie RP  
w Tel Awiwie. W 2009 r. powrócił do Nowego Jorku jako zastępca konsula generalnego. W 2011 r. zakoń-
czył pracę w dyplomacji, zamieszkał na stałe w Nowym Jorku i rozpoczął pracę na stanowisku dyrekto-
ra operacji amerykańsko - polskiej firmy kosmetycznej INGLOT. Od 12 grudnia 2016 roku jest prezesem  
i dyrektorem wykonawczym Fundacji Kościuszkowskiej.

kazany Fundacji Kościuszkowskiej.
Każdego roku Fundację odwiedza wielu zna-

nych ludzi świata nauki, kultury i polityki.
W 1976 roku Kardynał Karol Wojtyła odwiedził 

siedzibę Fundacji w Nowym Jorku. Podczas tej 
wizyty podkreślił ogromną rolę Fundacji „w tych 
szczególnych czasach, w których musimy zdawać 
sobie sprawę, że kultura kształtuje charakter naro-
dowy. 

Obecnie na stypendia i granty dla polskich  
i amerykańskich studentów,  naukowców, profesjo-
nalistów i artystów oraz promocję kultury polskiej 
w Ameryce, Fundacja przeznacza około 1 milio-

na dolarów rocznie. Wśród stypendystów było wie-
le prominentnych i znanych osób m.in.: prof. Mag-
dalena Abakanowicz, prof. Leszek Balcerowicz, Ju-
liusz Machulski, Franciszek Starowiejski, general 
Edward Równy, prof. Norman Davies. 

Na Podkarpaciu możemy odnaleźć miejsca 
upamiętniające założyciela Fundacji Kościusz-
kowskiej: w Rakszawie szkoła podstawowa przyję-
ła imię Stefana Mierzwy, a w Baszni Dolnej jedną  
z ulic nazwano jego imieniem.

Więcej o Fundacji Kościuszkowskiej: 
www.thekf.org
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Żyjemy muzyką
Rok 2016 był szczególny dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie, obchodziła ona bowiem 
40-lecie swojego istnienia. Było to wyjątkowe wydarzenie w historii 
szkoły, łączące tradycję z nowoczesnością, doświadczenie z młodo-
ścią, wspomnienia z planami na przyszłość.

TEKST:  Monika Baran

S zanując przeszłość, szkoła stawia 
na przyszłość i rozwój. Wprowadza  
w świat wiedzy i muzyki, przygotowuje  

do aktywnego udziału w życiu artystycznym, kultu-
ralnym i społecznym.

W procesie kształcenia jest otwarta na za-
chodzące zmiany, ale nie zapomina o kultywo-

Konkurs Pianistyczny w Kolbuszowej – I miejsce.
Działalność szkoły nie koncentruje się tylko 

na dydaktyce i wychowaniu. Jest nośnikiem wie-
dzy o dorobku kultury, stwarza możliwość pozna-
nia świata muzyki, jej piękna i znaczenia w kultu-
rze. Organizuje, cieszące się dużym powodzeniem 
wśród społeczności lokalnej, bezpłatne koncerty  
i spektakle słowno-muzyczne. Każdy może wybrać 
dla siebie coś interesującego, od klasyki, poprzez 
rozrywkę, jazz i folklor. Melomani mogli wysłuchać 

VI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych School & Jazz Festival 26-28.04.2017 
r. Wojciech Myrczek - vocal, Jerzy Główczewski - saksofon, Paweł Tomaszewski-fortepian

waniu tradycji narodowych, regionalnych i szkol-
nych. Kształtując rozwój intelektualny i osobowość 
uczniów, stwarza im warunki do rozwijania zdolno-
ści, umiejętności oraz wykorzystania zdobytej wie-
dzy.

Uczniowie szkoły godnie ją reprezentują, uczest-
nicząc w koncertach środowiskowych oraz zdoby-
wając laury na przesłuchaniach i konkursach; tylko 
w roku 2017 r. w prestiżowych Regionalnych Prze-
słuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej akorde-

oniści wywalczyli dwa wyróżnienia – zespołowo i 
 indywidualnie oraz potwierdzili swoje umiejętności 
w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Akordeonowych 
Zespołów Kameralnych w Stalowej Woli, otrzymu-
jąc wyróżnienie. Udział w III Leżajskim Konkursie 
Kultury Muzycznej przyniósł sukces pianistom – 
trzecią lokatę i wyróżnienie, a VII Makroregionalny 
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do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz pozna-
wania jazzu i muzyki rozrywkowej nie tylko uczest-
ników warsztatów, ale i widzów oraz mieszkańców 
miasta. Spełnia ważną rolę edukacyjną, poprzez 
wykłady przybliżając szerokiej rzeszy publiczności 
ambitną i trudną w odbiorze muzykę jazzową, co 
podnosi poziom wiedzy i kompetencji kulturalnych 
naszego społeczeństwa. 

Organizowane przez szkołę imprezy muzycz-
ne zwiększają poziom atrakcyjności Lubaczowa, 
który zyskuje miano miasta otwartego, ciekawe-
go, gdzie rozwój kultury jest jednym z nadrzęd-
nych celów. Wpływa to korzystnie na odbiór mia-
sta zarówno przez mieszkańców, jak i przyjeżdża-
jących tu gości. 

utworów w wykonaniu wybitnych muzyków i instru-
mentalistów m.in.: Bogdana Hołowni, Piotra Rodo-
wicza, Mariusza Mielczarka, Pawła Tomaszewskie-
go, Jerzego Główczewskiego, Bernarda Maseli  
i Wojciecha Myrczka, czy Lwowskiej Orkiestry Ka-
meralnej.

Do najmłodszych adeptów sztuki muzycznej 
adresowany jest Międzyregionalny Przegląd Forte-
pianowy Szkół Muzycznych I stopnia „Lubaczow-
skie Impresje Muzyczne”. Wśród uczniów klas I-III 
sześcioletniego cyklu nauczania cieszy się on bar-
dzo dużą popularnością, w tym roku organizowany 
był już po raz dziesiąty. Mali pasjonaci, by zapre-
zentować swoje umiejętności przyjeżdżają do Lu-
baczowa z odległych miejscowości m.in: Wrocła-
wia, Krakowa, Wieliczki, Tarnowa, Ostrowca Świę-
tokrzyskiego, Olkusza, Oleśnicy, Brzeska, Sobole-
wa, Chełma, Jasła.

Starsi wiekiem mieli okazję zademonstrować 
swoje umiejętności warsztatowe podczas szóstej 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu School & Jazz 
Festival. Kwietniowy konkurs zgromadził wyko-
nawców z całej Polski. Odwiedzili nas już kolejny 
raz uczniowie, studenci i nauczyciele z całej Polski.

Trzydniowe święto to nie tylko okazja do wy-
miany doświadczeń muzycznych zarówno między 
uczestnikami, jak i wykładowcami, ale i miejsce za-
bawy, nawiązywania kontaktów oraz niejednokrot-
nie pierwszych występów przed publicznością.  
W ramach Festivalu zorganizowano imprezy towa-
rzyszące – wykłady jazzowe i wystawę instrumen-
tów muzycznych. 

Lubaczowski School & Jazz Festival zachęca 

Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych Zespołów 
Kameralnych Szkól Muzycznych I i II stopnia w Stalowej 

Woli – 7.04.2017 r. Wyróżnieni: Magdalena Gondek, 
Judyta Fedyk, Tobiasz Ługowski

VI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych School & Jazz Festival 26-28.04.2017 r.
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Wacław 
  Zathey ps. „Lubicki” (1923-2016)

TEKST:  Zygmunt Kubrak

U rodził się 25 września 
1923 r. w Lubaczowie 
w rodzinie o długolet-

nich tradycjach rzemieślniczych. 
Jego dziadek i ojciec Michał byli 
cenionym stolarzami. Wacław 
Zathey poszedł w ślady tej tra-
dycji, ukończył szkołę zawodo-
wą o specjalności stolarz-mo-
delarz. Z domu rodzinnego wy-
niósł wartości katolicko-narodo-
we. Jego postawę ideowo-mo-
ralną ukształtowało również Har-
cerstwo. W drugiej połowie lat 
30. należał do gromady zucho-
wej, następnie do 1. Drużyny 
Harcerzy im. Henryka Sienkiewi-
cza, którą zorganizował ks. Sta-
nisław Prasoł, a jej drużynowym 
przed wybuchem wojny był Zdzi-
sław Zathey, brat Wacława.

W przeddzień wybuchu wojny 
Wacław Zathey został zmobilizo-
wany do kompanii Obrony Na-
rodowej. Pełnił służbę wartowni-
czą przy ochronie mostów, sta-
cji kolejowej i koszar po odejściu  
z nich wojska. W grudniu 1942 r., 

W dniu 9 grudnia 2016 r. zmarł we Lwowie Wacław Zathey, żołnierz 
Armii Krajowej represjonowany przez UB, nestor lubaczowskich rze-
mieślników, społecznik i działacz niepodległościowy. Pogrzeb odbył 
się 21 grudnia 2016 r. na lubaczowskim cmentarzu komunalnym.

they miał podwójną tożsamość: posługiwał się ofi-
cjalną kennkartą i drugim dokumentem, tzw. „fał-
szywką”, wystawioną 8 września 1943 r. na na-
zwisko - nomen omen - Wacław Przekora. Jako 
żołnierz Oddziału Partyzanckiego 2 [4] kompa-
nii Obrony Lwowa brał udział w obronie Narolsz-
czyzny przeciwko natarciom sotni UPA (21 maja  
i 4 czerwca 1944 r.). 

Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej wstą-
pił do Milicji Obywatelskiej. Żołnierze AK obsadzili 
wówczas wszystkie posterunki MO w powiecie lu-
baczowskim. W czerwcu 1945 r. z 7 lokatą ukoń-

gdy Zdzisław Zathey ps. „Gładzicki” zorganizował 
placówkę Armii Krajowej pod kryptonimem „Lu-
sia”, Wacław Zathey wstąpił do konspiracji i został 
zaprzysiężony 15 grudnia pod pseudonimem „Lu-
bicki”. W placówce AK objął funkcję oficera bro-
ni. Żołnierze AK zbierali broń na pobojowiskach  
z września 1939 r. i w posowieckich schronach bo-
jowych Linii Mołotowa. Często była to broń zdefek-
towana. „Lubicki” wykorzystał swoje umiejętności 
zawodowe, dorabiał drewniane kolby i rekonstru-
ował z drewna łoża karabinów.

W warunkach okupacji niemieckiej Wacław Za-

Wacław Zathey (pierwszy z prawej) w procesji z relikwiami bł. Jakuba Strzemię 
podczas uroczystości milenijnych w Lubaczowie, fot. 1966 r.
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czył szkołę podoficerską przy powiatowej komen-
dzie MO. Z początkiem 1945 r. ukazała się dekla-
racja delegata sił zbrojnych AK o wyjściu z kon-
spiracji. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publiczne-
go gwarantowało każdemu ujawniającemu się nie 
pociąganie do odpowiedzialności ani prowadze-
nie dochodzeń śledczych za pracę konspiracyj-
ną. W dniu 18 października 1945 r. Wacław Zathey 
ujawnił się przed „Komisją Likwidacyjną do spraw 
b. AK”.

Zgodnie z ostatnim rozkazem Komendanta 
Głównego AK, gen. Leopolda Okulickiego - „Dal-
szą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzy-
skania pełnej niepodległości” - żołnierze AK we-
szli do odbudowanych struktur konspiracyjnych. 
W końcu 1945 r. Wacław Zathey przystąpił do taj-
nej organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN). Ce-
lem tej organizacji było wywalczenie wprowadze-
nia w Polsce w życie zasad demokracji przez de-
mokratyczne wybory do sejmu ustawodawczego. 
Wacław Zathey ps. „Czarny” prowadził skrzynkę 
kontaktową dla kierownika Rady WiN, którym był 
Zdzisław Zathey ps. „Jasnota”. Skrzynka kontak-
towa mieściła się w Rynku w sklepie należącym 
do Romana Żukowicza. W przeddzień referendum 
ludowego, wyznaczonego na 30 czerwca 1946 r. 
Wacław Zathey i Stefan Trembicki przez całą noc 
wybijali pieczątki z przekrojonego na pół ziemnia-
ka potrzebne „jedynki”, rozprowadzane przez za-
ufanych milicjantów po całym powiecie (władza 
chciała spowodować brak kartek do głosowania).

W dniu 26 lipca 1947 r. funkcjonariusze PUBP 
zatrzymali Wacława Zatheya z zamiarem zwerbo-
wania Go na agenta, jednakże w tym samym dniu 
„Czarny” uciekł z Lubaczowa. Swego rodzaju pa-
radoksem było to, że rozkazem Ministra Obro-
ny Narodowej z dnia 1 września 1947 r. został od-
znaczony Krzyżem Partyzanckim „Za zasługi bo-
jowe w walce zbrojnej w oddziale partyzanckim  
z hitlerowskim najeźdźcą o Niepodległość, Wolność  
i Demokrację”. 

Po ucieczce z Lubaczowa Zathey przebywał na 
obozie harcerskim w Janowicach Wielkich, a na-
stępnie przez dwa lata ukrywał się w Szczecinie, 
gdzie został aresztowany 11 kwietnia 1949 r. W ra-
porcie miesięcznym za okres 1-30 kwietnia kierow-
nik Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie za-
mieścił następującą informację: „W dekadzie spra-
wozdawczej, został aresztowany Zathey Wacław 
ps. „Lubicki”, który ostatnio zamieszkiwał w Szcze-
cinie, ul. Kaszubska nr 40. Ww. na terenie pow. lu-
baczowskiego należał do nielegalnej organizacji 
WiN”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
z dnia 5 października 1949 r. został skazany na 8 
lat więzienia.

Po zwolnieniu z więzienia Wacław Zathey po-
wrócił do rodzinnego Lubaczowa, gdzie podjął 
pracę w wyuczonym zawodzie. Pracownia stolar-
ska mistrza Zatheya była ceniona za wysoki pro-

fesjonalizm. Wacław Zathey angażował się w dzia-
łalności społecznej, był radnym miejskim i dzia-
łaczem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Lubaczowie. Po odzyskaniu niepodle-
głości przez Ukrainę prowadził działalność filantro-
pijną na terenie Lwowa.

Był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, 
Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem 
Pamiątkowym „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, 
Krzyżem Pamiątkowym Armii Krajowej. W 2012 r. 
został odznaczony Krzyżem Czynu Zbrojnego Pol-
skiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rze-
czypospolitej Polskiej.

Wacław Zathey (pierwszy z lewej) 
w poczcie sztandarowym Koła Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej w Lubaczowie; kolejne osoby 
od lewej: Przemysław Inglot, Józef Ratowski, 

Zygmunt Argasiński, fot. 1995 r.

Wacław Zathey, fot. 2004 r.



2017  LUBACZÓW
49

P
O

R
TR

ET
Y

    Harcmistrz 
Franciszek Herzog (1931-2017)

TEKST:  Zenon Swatek

W dniu 3 lutego 2017 r. zmarł w Hebron, Connecticut  syn dowódcy 
lubaczowskiego garnizonu (1938-1939) ppłk. Franciszka Herzoga, 
Sybirak, członek Koła Terenowego Związku Sybiraków w Lubaczowie, 
Przewodniczący Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego w Stanach 
Zjednoczonych (1996 - 1998). W niedzielę 19 lutego br. o 13.00 
w lubaczowskiej konkatedrze ks. dziekan Andrzej Stopyra odprawił 
mszę św. w intencji śp. hm. Franciszka Herzoga.

F ranciszek Herzog urodził się 28 kwietnia 1931 
r. w Chorzowie, jako trzeci, najmłodszy syn mjr. 
Franciszka Herzoga i Ludwiki Pac - Pomarnac-

kiej. W 1938 r. jego ojciec objął dowództwo nad 1. bat. 
39 pp. „Strzelców Lwowskich” w Lubaczowie. We wrze-
śniu 1939 r. dowodził 3. bat. 154 pp. Armii „Karpaty”. 
Po kapitulacji Lwowa dostał się do sowieckiej niewo-
li. W 1940 r. został zamordowany w Charkowie w trak-
cie likwidacji oficerów Wojska Polskiego, osadzonych 
w Starobielsku. Pozostałą w Lubaczowie rodzinę 13 
kwietnia 1940 r. deportowano do Kazachstanu. W zimie 
1942 r. po śmierci mamy trzej chłopcy Wacław, Tadeusz 
i Franciszek pozostali sami „na nieludzkiej ziemi”. Wy-
dostali się z „sowieckiego piekła” dzięki układowi Sikor-
ski – Majski. Najstarszy Wacław został przyjęty do Pol-
skiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii, natomiast 
Tadeusz i Franciszek wraz z sierocińcem znaleźli schro-
nienie na terenie Indii. W lutym 1945 r. 
Tadeusz wyjechał do szkoły morskiej  
w Anglii. Franciszek dołączył do braci 
w 1947 r. 

W 1951 r. „z maturą w ręku i pustą 
kieszenią ruszył na podbój świata”. 
Przyjechał do Londynu, wynajął miesz-
kanie, podjął pracę i kontynuował na-
ukę, pragnąc wydostać się z emigra-
cyjnej biedy. Studiował w Acton Colle-
ge na wydziale elektrycznym. W 1956 
r. Franciszek poślubił Kamę Mikucką. 
Po latach we wspomnieniach zapisał: 
„Bóg pobłogosławił, bo znalazłem nie 
tylko żonę ale i najlepszego przyjacie-
la, bardzo wyrozumiałego na moje za-
angażowanie się w pracy harcerskiej.” 
Po kilku latach zatrudnienia na stano-
wisku inżyniera elektryka przeprowa-
dził się z żoną i córką Iwoną do Stanów 
Zjednoczonych. Podjął pracę w North 
East Utilities Service Co. w 1968 r. i za-

Harcmistrz Franciszek Herzog

Hm. Franciszek Herzog z wychowankami na obozie harcerskim w USA
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mieszkał w Hebron w stanie Connecticut. W 1990 r. 
przeszedł na emeryturę.

W 2000 r. ufundował i wziął udział w odsłonięciu 
na kościele p.w. św. Stanisława płyty pamiątkowej 
poświęconej „Synom Ziemi Lubaczowskiej – Ofia-
rom Zbrodni Katyńskiej”. Po raz kolejny przyjechał 
do Lubaczowa w 2006 r. celem promocji własnych 
wspomnień opracowanych w tomie II Biblioteki Mu-
zeum Kresów pt. „Na tułaczym szlaku. Kronika ro-
dziny Herzogów 1866 – 2000”. Przy tej okazji został 
przyjęty do Koła Terenowego Związku Sybiraków  

w Lubaczowie. Prezes KT ZS mgr Zdzisław Ha-
del zaprosił dostojnego gościa do wzięcia udziału  
w ceremonii pasowania pierwszoklasistów Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie im. Przemy-
sława Inglota, sybiraka, żołnierza 2 Korpusu Pol-
skiego. Podczas ostatniego pobytu w Lubaczo-
wie w 2010 r. przekazał do zbiorów Muzeum Kre-
sów cenną rodzinną pamiątkę, wysokiej klasy ob-
raz „Wieczerza w Emaus”. Współpracował z pra-
cownikami muzeum przy przygotowaniach do or-
ganizacji wystawy, poświęconej dziejom lubaczow-

Pasowanie gimnazjalistów PG nr 1, 2006 r. Uroczystość przekazania obrazu „Wieczerza w Emaus” 
do zbiorów Muzeum Kresów, Lubaczów 29 sierpnia 2010 r.

Spotkanie Kamy i Franciszka Herzogów z prezydentem 
Andrzejem Dudą, Waszyngton 29 września 2015 r.
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 Edward 
   Drozda (1946-2017)

TEKST:  Zygmunt Kubrak

W dniu 8 marca 2017 r. odszedł inż. Edward 
Drozda, długoletni prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej, jeden z grona zasłużonych 
budowniczych Lubaczowa.

U rodził się 18 września 1946 r. w Luba-
czowie z rodziców Andrzeja i Janiny  
z Płonczyńskich. W 1950 r. wraz z ro-

dzicami wyjechał na teren woj. jeleniogórskiego. 
Szkołę Podstawową ukończył w 1961 r. w Mysła-
kowicach. Po ukończeniu Technikum Chemiczne-
go w Brzegu Dolnym, w 1966 r. został zatrudnio-
ny w Zakładach Przemysłowych R-1 w Kowarach 
na stanowiskach aparatowy i chemik. Po odbyciu 
zasadniczej służby wojskowej w 1969 r. powrócił 
na swoje stanowisko pracy. W 1970 r. rozpoczął 
studia wieczorowe w Politechnice Wrocławskiej  

skiego harcerstwa.
Ważną rolę w życiu Franciszka Herzoga od-

grywało harcerstwo, z którym związał się jeszcze  
w Lubaczowie. Wspominał: „Naszym wodzem był 
dh Mietek Zathey, obecnie podharcmistrz zamiesz-
kały w Detroit.” W Indiach ponownie wstąpił do har-
cerstwa w 1943 r. Przyrzeczenie harcerskie złożył 
w 1945 r. na ręce pdh. Janiny Ptakowej. Prowadził 
tam gromadę zuchów, a jego mentorem był hm. 
Zdzisław Peszkowski. „Praca harcerska w Indiach 
to jeden z najpiękniejszych okresów mego życia. 
Jako młody nie odczułem w pełni tragedii, której 
byłem świadkiem. Żyłem wielką przygodą na co 
dzień, przygodą młodego chłopca w wielkim świe-
cie.”

W Londynie pracował z zuchami w hufcu „War-
szawa”. Od hm. Wacława Śledziewskiego na-
uczył się prowadzenia kolonii. Był wodzem groma-
dy „Wszędobylskich”, a także drużynowym „Czar-
nej Dwójki” z Ealing. Stopień harcmistrza uzyskał 
w 1959 r. 

Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych zgłosił 
się do pracy w hufcu „Warmia”, którego hufcowym 

był przez dziesięć lat. W latach 1996 – 1998 peł-
nił zaszczytną funkcję Przewodniczącego Okręgu 
Związku Harcerstwa Polskiego na całe Stany Zjed-
noczone. 

Najbardziej odpowiadała mu praca z zucha-
mi. Od 1974 r. organizował i częściowo prowadził  
mimo podeszłego wieku kolonie zuchowe. W la-
tach 2006 - 2010 współpracował z gromadą zucho-
wą „Muchomorki”, prowadzoną przez Ewę Swa-
tek w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisła-
wa Dąbka.

Do ostatnich swoich dni utrzymywał stały kon-
takt z przyjaciółmi z Lubaczowa: Sybirakami, dzia-
łaczami Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczow-
skiej, pracownikami Muzeum Kresów, nauczyciela-
mi i harcerzami Publicznego Gimnazjum nr 1 im. 
Przemysława Inglota i Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
gen. Stanisława Dąbka.

Inż. Edward Drozda
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na Wydziale Mechanicznym. W trakcie studiów 
podjął pracę w Zakładzie Doświadczalnym Poli-
techniki Wrocławskiej „Hydro-Mech” w Kowarach 
na stanowisku konstruktora. W 1975 r. z dyplomem 
inżyniera mechanika wrócił do rodzinnego Luba-
czowa.

Od 5 listopada 1975 r. podjął pracę w Zakła-
dach Wyrobów Galanteryjnych w Lubaczowie na 
stanowisku głównego mechanika. Edward Drozda 
był człowiekiem czynu, pociągała Go działalność 
na daleko szerszym polu, aniżeli wyznaczony za-
kres czynności w zakładach, gdzie nie mógł wyko-
rzystać w pełni swoich zdolności organizacyjnych. 
W 1981 r. przyjął propozycję NSZZ „Solidarność”, 
aby objąć stanowisko Naczelnika Miasta Luba-
czowa. Jednakże Jego włodarzenie miastem trwa-
ło zaledwie jeden dzień, gdyż wszechwładny wów-
czas Komitet Wojewódzki PZPR spowodował od-
wołanie Go z tej funkcji.

W końcu listopada 1983 r. odszedł z Zakła-
dów Wyrobów Galanteryjnych z pozytywną opi-
nią, podpisaną przez zastępcę dyrektora inż. Teo-
dora Chlebka, w której to opinii czytamy: „Jako in-
żynier mechanik posiada wysoki poziom wiedzy  
z dziedziny, którą kieruje, posiadając jednocześnie 
umiejętność samodzielnego rozwiązywania za-
dań. Obiektywny i sprawiedliwy w ocenie podwład-
nych”. Te zalety wykorzystał Edward Drozda na no-
wym stanowisku pracy - z dniem 1 grudnia 1983 r. 
został powołany na funkcję wiceprezesa Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie. 

Tandem prezes Józef Plucha-wiceprezes 
Edward Drozda realizował dynamiczny program 
budownictwa mieszkaniowego. Tempo rozwoju 
tego budownictwa było w dziejach Lubaczowa nie-
bywałe: w r. 1980 pod zarządem Spółdzielni znaj-
dowało się 9 budynków mieszkalnych i 420 miesz-
kań, w r. 1985-już 26 bloków i 983-mieszkań, a w r. 
1990-54 bloków i 1587 mieszkań. Zarząd Spółdziel-
ni podjął się także wykonania adaptacji zabytkowe-
go spichlerza na siedzibę Muzeum. Gdy to zada-
nie, od 1981 r. realizowane przez Zakład Remonto-
wo Budowlany działający przy Spółdzielni, przebie-
gało w żółwim tempie, wiceprezes Drozda przejął 
nadzór nad remontem. W 1985 r. obiecał dyrekto-
rowi Muzeum: „Przyspieszę roboty, Muzeum to jed-
no z zadań priorytetowych Spółdzielni”. Słowa do-
trzymał. W 1987 r. obecna na uroczystości otwarcia 
ekspozycji muzealnych wiceminister kultury Kry-
styna Marszałek-Młyńczak złożyła obu prezesom 
wyrazy uznania za profesjonalne wykonawstwo. 
Edward Drozda był otwarty na sprawy kultury. Na-
leżał do Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczow-
skiej i przez kilka kadencji był członkiem władz sta-
tutowych tego stowarzyszenia.

Od 1 czerwca 1990 r. inż. Drozda zasiadł w fo-
telu prezesa Zarządu Spółdzielni. Okazał się god-
nym następcą prezesa Józefa Pluchy i powiększył 
jego dorobek. Według stanu na r. 1995 substancja 

mieszkaniowa Spółdzielni wzrosła do 64 bloków i 
1840 mieszkań. Zarząd pod jego kierownictwem 
przeprowadził modernizacje kotłowni osiedlowych. 
Kotłownią „flagową” stała się kotłownia gazowa na 
Osiedlu Unii Lubelskiej. Za wykonanie tej inwestycji 
Spółdzielnia otrzymała „Nagrodę Pierwszego Stop-
nia” oraz tytuł „Budowy Roku Podkarpacia 2005”. 
Sukcesy nie przychodziły łatwo. Prezes ubolewał, 
że częste zmiany prawa w ostatniej dekadzie pro-
wadzą „do zniszczenia idei spółdzielczości w ogó-
le, a w tym przypadku mieszkaniowej”.

W 2010 r. Prezes Drozda, Zarząd i pracownicy 
świętowali 50-lecie Spółdzielni z następującym do-
robkiem: 65 budynków mieszkalnych, 1868 miesz-
kań, 6 ha terenów zielonych, 53 garaże, 38 miejsc 
parkingowych w garażu wielostanowiskowym, 10 
kotłowni gazowych w pełni zautomatyzowanych. 
Na dorobek Spółdzielni składały się również bloki 
spółdzielcze w Cieszanowie, Narolu i Oleszycach.

Prezes był człowiekiem naładowanym energią, 
upartym w pozytywnym znaczeniu tego słowa, nie-
rzadko impulsywnym, wymagającym rzetelnej pra-
cy, ale sprawiedliwym w relacjach z pracownika-
mi. Sukcesy Spółdzielni nie przypisywał wyłącznie 
sobie, ale dawał wyraz przekonaniu, że osiągnię-
ty dorobek nie byłby możliwy bez ofiarnego zaan-
gażowania członków władz statutowych Spółdziel-
ni, jej pracowników, jak również wsparcia przez or-
gany samorządowe. Następca inż. Drozdy pre-
zes Janina Witkoś wspomina: „Prezes był człowie-
kiem skromnym, przystępnym, wrażliwym na ludz-
kie sprawy. Unikał pozowania przed obiektywem. 
Na zbiorowych fotkach, okazjonalnych i jubileuszo-
wych pokazywał się nie w pierwszym rzędzie, ale 
gdzieś z tyłu, między pracownikami”.

Prezes wzbogacał dorobek Spółdzielni i spraw-
nie zarządzał jej majątkiem także dzięki pracy nad 
sobą i podnoszeniu swoich kwalifikacji. Jeszcze 
w 1981 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Przemy-
słu Lekkiego w Łodzi ukończył dwumiesięczny kurs 
mający na celu „aktualizację wiedzy i umiejętno-
ści”. Ten cel przyświecał Mu przez całe życie zawo-
dowe. Teczka personalna Prezesa „spęczniała” od 
zaświadczeń, świadectw i dyplomów ukończenia 
różnych kursów, szkoleń, udziału w seminariach.

W 2013 r. inż. Drozda zrezygnował z funkcji Pre-
zesa i przeszedł na emeryturę, jednakże nie poże-
gnał się ze Spółdzielnią. Rada Nadzorcza powie-
rzyła Mu funkcję społecznego członka Zarządu.  
Tę funkcję piastował do końca swych dni.

W słowie pożegnalnym prezes Zarządu Spół-
dzielni Janina Witkoś w imieniu Rady Nadzorczej, 
Zarządu i pracowników powiedziała: „Serdecznie 
dziękuję Ci za to, że byłeś z nami, że kierowałeś 
nami prawie 35 lat. Poświęciłeś pół życia pełniąc 
służebną rolę wobec mieszkańców spółdzielczych 
osiedli. Pozostaniesz zawsze w naszej pamięci”.
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 Adam 
   Fircowicz (1928-2017)

U rodził się 9 grudnia 1928 r. w Rudzie 
Wróblaczyńskiej z ojca Franciszka i Marii 
z Łozów Fircowiczowej. W 1943 r. ukoń-

czył Szkołę Powszechną w Niemirowie. W nocy 
10/11 maja 1944 r. podczas napadu UPA na dom 
rodzinny została zamordowana żeńska połowa 
Jego rodziny: babka, matka i dwie siostry. O tym 
tragicznym wydarzeniu tak wspominał: „Ja z oj-
cem Franciszkiem, bratem Janem oraz dziadkiem 
przez tę tragiczną noc ukrywaliśmy się w pobli-
skim lesie. Rano po przybyciu do domu zobaczyli-
śmy ciała pomordowanej rodziny. W obawie przed 
napadem na nas w pośpiechu ojciec z dziadkiem 
wykonali trumny i zorganizowaliśmy pogrzeb, któ-
ry odbył się z udziałem ks. proboszcza Niemirowa 
Adama Petyniaka”.

Wraz z ojcem i bratem ratował się ucieczką  
„za San”, znajdując schronienie w Jarosławiu. W li-
stopadzie 1944 r. rodzina Fircowiczów zamieszkała  
w Lubaczowie, gdzie prowadziła gospodarstwo 
rolne. W 1946 r. Adam Fircowicz zapisał się do 
Gimnazjum Handlowego. Po ukończeniu dwóch 
klas gimnazjalnych przeniósł się do Liceum Ogól-
nokształcącego, gdzie w 1951 r. ukończył X klasę 
semestralną dla dorosłych.

TEKST:  Zygmunt Kubrak

W dniu 4 maja lubaczowskie społeczeństwo pożegnało 
Adama Fircowicza, działacza gospodarczego i społecznego, 
kombatanta, miłośnika Kresów Wschodnich.

Całe Jego zawodowe życie było związane z re-
sortem handlu. W okresie od 1 lipca 1951 r. do 15 
maja 1953 r. był zatrudniony w Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” w charakterze refe-
renta finansowego. W latach 1954-1961 pracował  
w Zakładach Mięsnych w Przemyślu, sekcja skupu 
w Lubaczowie na stanowisku kierownika. W latach 
1961-1964 był pracownikiem Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej na stanowisku kierownika 
Wydziału Spraw Wewnętrznych. W 1962 r. ukończył 
kurs dla kierowników Wydziałów Spraw Wewnętrz-
nych oraz przed Komisją przy WRN złożył egzamin 
z zakresu przepisów dotyczących ewidencji i ruchu 
ludności. Pracując na stanowisku kierownika Wy-
działu, w 1965 r. uzupełnił wykształcenie średnie.  

W okresie od 1 stycznia 1965 r. do 31 stycznia 
1971r. kierował Wydziałem Przemysłu i Handlu 
PPRN. W 1971 r. przez krótki okres był st. inspekto-
rem w Wydziale Skupu, a następnie od 1 maja do 
31 grudnia tego roku kierował Młynem Gospodar-
czym w Lubaczowie. 

Od 1 stycznia 1972 r. został zatrudniony na sta-
nowisku wiceprezesa Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Lubaczowie. W 1975 r. ukoń-
czył Policealne Studium Spółdzielcze uzyskując 
kwalifikacje zawodowe-technik ekonomista. 

W 1979 r. Adam Fircowicz objął stanowiska pre-
zesa. Na tym stanowisku okazał się godnym kon-
tynuatorem dokonań poprzedniego prezesa Bole-
sława Szabatowskiego. W latach 1979-1989 spół-

Adam Fircowicz
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TEKST:  Wiesław Kapel 
              Wójt Gminy Lubaczów

 Józef Chmiel 
    (1947-2017)

J ózef Chmiel urodził się 17 marca 1947 roku 
w Łopuszce Wielkiej, w powiecie przewor-
skim. 

W latach 1954-1965 uczęszczał do Szkoły Pod-
stawowej w Pantalowicach a następnie do Liceum 
Ogólnokształcącego w Kańczudze (1961-1965).

W 1965 roku rozpoczął naukę w Studium Na-
uczycielskim w Przemyślu, które ukończył 1967.

Kontynuował kształcenie na Uniwersytecie Ma-
rii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Od początku pracował w zawodzie nauczyciela 
- polonisty w Cisnej, Dachnowie, Horyńcu - Zdro-
ju, Młodowie.

W latach 1988-1990, w trudnym okresie prze-
mian ustrojowych Józef Chmiel piastował funk-
cję przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej  
w Lubaczowie. Bardzo umiejętnie kierował praca-

dzielnia była potentatem handlowym, posiadała 41 
punktów sprzedaży detalicznej (sklepy spożywcze, 
przemysłowe, artykuły do produkcji rolnej), prowa-
dziła 2 bary, piekarnię, rozlewnię piwa i produkcję 
napojów chłodzących. Prowadziła również działal-
ność usługową, m.in. ślusarstwo, kowalstwo, sto-
larstwo, krawiectwo, fryzjerstwo, naprawę sprzętu 
rtv. W 1987 r. Spółdzielnia zatrudniała 159 pracow-
ników stałych i 21 pracowników na umowie agen-
cyjnej. 

Transformacja polityczno-gospodarcza przeło-
mu lat 1989/90 odbiła się niekorzystnie na działal-
ności Spółdzielni. Wzrost kosztów utrzymania pla-
cówek handlowych, związany z obciążeniem po-
datkowym i wysokim oprocentowaniem kredytów, 
zmusił Spółdzielnię do sprzedaży części majątku  
i redukcji zatrudnienia. Odchodząc na emeryturę  
w 1991 r., prezes Adam Fircowicz przekazał mają-
tek Spółdzielni, jeszcze w niezłej kondycji, swemu 
następcy Edwardowi Materniakowi.

Adam Fircowicz należał do grona lubaczow-
skich kombatantów. W latach 1946-1947, zmobili-
zowany do ORMO, uczestniczył w działaniach pro-

wadzonych przeciwko UPA. W swoim życiorysie 
wymienił udział w akcjach w Krowicy Samej, Lisich 
Jamach, Borowej Górze, Baszni Górnej, Tymcach, 
Szczutkowie i Hurczu. W 1953 r. odbył ćwiczenia 
wojskowe, a w 1955 r. został skierowany do szkoły 
oficerów rezerwy, po której otrzymał stopień chorą-
żego. Po odbyciu kolejnych ćwiczeń wojskowych, 
rozkazem MON z 30 grudnia 1978 r. został miano-
wany na stopień porucznika rezerwy.

W 1984 r. Adam Fircowicz otrzymał Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski. Był także od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Większą sa-
tysfakcję sprawiły Mu odznaki i medale pamiąt-
kowe za działalność społeczną i zawodową. Zo-
stał uhonorowany m.in. następującymi odznakami:  
Za Zasługi dla Województwa Przemyskiego, Od-
znaka Zasłużony dla Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, Odznaka Honorowa PCK, Pamiątkowa 
Odznaka 50-lecia PCK, Medal Pamiątkowy Zakła-
dów Mięsnych w Jarosławiu. W 2012 r. Stowarzy-
szenie Medal Serca przyznało Mu Medal Pamiąt-
kowy za wieloletnią pracę na rzecz tego Stowarzy-
szenia.

Józef Chmiel
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mi Rady, starał się poszukiwać kompromisu i kon-
sensusu w trudnych sytuacjach, wybierając naj-
trafniejsze rozwiązania. Skutkowało to wymiernymi 
sukcesami w poprawie gminnej  infrastruktury  dro-
gowej, wodociągowej i bazy oświatowej.

Potrafił być otwartym na drugiego człowieka, 
każdy był dla niego partnerem do rozmowy i z każ-
dym umiał znaleźć wspólny język. Jako humanistę 
cechowała go wysoka kultura słowa, szacunek dla 
rozmówcy, swoboda i płynność wypowiedzi. Czuł 
się odpowiedzialny za każdą decyzję, umiejętnie 
godził różnice zdań, łagodził emocje, szukał poro-
zumienia.

W ocenie mieszkańców gminy dał się poznać 
jako bardzo uczciwa, empatyczna i skromna oso-
ba, chętnie wspierająca potrzebujących. Nigdy nie 
odmawiał nikomu pomocy angażując się w nią bez 
reszty, często kosztem własnego czasu i zdrowia. 

Przez 17 lat był dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej w Młodowie. Znany był z tego, że potrafił budo-
wać doskonałe relacje z Gronem Pedagogicznym, 
personelem szkoły, rodzicami i uczniami przez któ-
rych był bardzo lubiany i szanowany. Swoje obo-
wiązki służbowe wykonywał z dużą starannością  

i zaangażowaniem, a przede wszystkim z odpowie-
dzialnością.

Z końcem lipca 2002 roku Józef Chmiel odszedł 
na zasłużoną emeryturę.

Ponad 35 letnia ścieżka zawodowa Józefa 
Chmiela jako nauczyciela, Dyrektora oraz Wizytato-
ra szkolnego to piękna karta historii życia zawodo-
wego w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzie-
ży. Jego wychowankowie - absolwenci szkół pod-
stawowych w Cisnej, Dachnowie, Horyńcu-Zdroju  
i Młodowie są dumni z tego, że na swej ścieżce 
edukacyjnej spotkali tak wspaniałego i oddanego 
pedagoga, wychowawcę.

Odszedł od nas nauczyciel z powołania, czło-
wiek pracowity, serdeczny, życzliwy, wyjątkowo cie-
pły w relacjach międzyludzkich, bez reszty oddany 
dzieciom i młodzieży, wspaniały Dyrektor, społecz-
nik - kompetentny Samorządowiec. 

Józef Chmiel dyrektor Szkoły Podstawowej w Młodowie podczas uroczystości pasowania uczniów klasy pierwszej, 
fot. połowa lat 80-tych XX w.
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TEKST:  Adam Łazar

W poniedziałek 13 marca 2017 roku prezydent RP Andrzej Duda wręczył seniorowi 
archidiecezji lwowskiej kard. Marianowi Jaworskiemu Order Orła Białego. To najwyższe 
polskie odznaczenie przyznane zostało „w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy 
życia religijnego na Kresach wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz 
za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii”.

U roczystość de-
koracji odby-
ła się w krakow-

skim mieszkaniu kard. Ma-
riana Jaworskiego przy  
ul. Kanonicznej. „To bar-
dzo wzruszający moment 
dla mnie, a jednocześnie 
bardzo ważny dla budo-
wania opowieści o historii 
Rzeczypospolitej. Eminen-
cja Ksiądz Kardynał jest 
częścią wielkiej opowieści 
o Rzeczypospolitej, wiel-
kiej opowieści o tym, jak 
Rzeczpospolita odzyski-
wała siłę, także przez przy-
wracanie wiary swoim sy-
nom, a więc naszym roda-
kom, nie tylko tutaj w Pol-
sce na dzisiejszych zie-
miach Rzeczpospolitej, 

Order Orła Białego 
dla kard. Mariana 
         Jaworskiego

tam kilka parafii i kilkunastu księży, a kiedy ją koń-
czył księży było 490, parafii 290, funkcjonowa-
ły 122 domy zakonne, siedem diecezji i trzy semi-
naria duchowne - To także wielkie dzieło pojedna-
nia, które Eminencja realizował pomiędzy Polaka-
mi a Ukraińcami. Pojednania wobec trudnej histo-
rii, jaką przyniósł nam okres II wojny światowej, wo-
bec dramatycznych krzywd, jakie zostały tam wy-
rządzone przede wszystkim Polakom. Była to misja 
niezwykle trudna, ale realizowana z wielkim powo-
dzeniem – podkreślił Prezydent RP. Przypomniał, 
że za misję odbudowywania wiary i porządku mo-
ralnego w duszach ludzi oraz pojednania kard. Ja-
worski otrzymał od kolejnych prezydentów Ukra-
iny:  Leonida Kuczmy i Wiktora Juszczenki dwa Or-
dery Jarosława Mądrego (V i IV klasy). 

ale także na tych ziemiach, które przez Rzeczpo-
spolitą w wyniku zawieruchy dziejowej zostały utra-
cone” - powiedział prezydent Andrzej Duda. Zwró-
cił uwagę na rok 1991. Tak o nim mówił: - Znamien-
ny w życiu Eminencji jest rok 1991, kiedy Ojciec 
Święty, św. Jan Paweł II, przyjaciel Eminencji Księ-
dza Kardynała powierzył mu misję udania się z po-
wrotem do Lwowa i prowadzenia we Lwowie i na 
Ukrainie spraw Kościoła. Misji wielkiej, misji trud-
nej po latach komunistycznego spustoszenia, po 
latach wydzierania religii i wiary z serc ludzi, po la-
tach walki z polskością. Zwrócił też uwagę, że 17 
lat posługi abp Mariana Jaworskiego w archidie-
cezji lwowskiej to czas „spektakularnego sukcesu”  
i odradzania Kościoła. Gdy duchowny zaczy-
nał tam swoją misję - zaznaczył prezydent -  było 

Prezydent Andrzej Duda wręcza order kardynałowi Marianowi Jaworskiemu
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-To odznaczenie przyjmuję jako wyraz uzna-
nia dla Kościoła, któremu służyłem, mając świado-
mość, że Kościół pełniąc swoją misję, służy naro-
dowi – dziękował kardynał Marian Jaworski. Uro-
dził się 21 sierpnia 1926 we Lwowie. W rodzin-
nym mieście spędził dzieciństwo i młodość, uczył 
się, zdał maturę, wstąpił do Wyższego Semina-
rium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej. W wy-
niku represji władz sowieckich metropolita lwowski 
abp Eugeniusz Baziak zmuszony został do rozwią-
zania Seminarium. Nie uczynił tego, a znalazł dla 
niego schronienie w 1945 roku w klasztorze Ojców 
Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam Ma-
rian Jaworski ukończył studia teologiczne, został  
w czerwcu 1950 roku wyświęcony na kapłana przez 
abp. Eugeniusza Baziaka, który też został wygna-
ny ze Lwowa. W tym samym roku uzyskał magi-
sterium z teologii na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Pracował w parafiach 
w Baszni Dolnej koło Lubaczowa i w Poroninie, 
był przez trzy lata kapelanem i sekretarzem oso-
bistym abp. E. Baziaka. Metropolita dostrzegł jego 
intelekt, skierował na studia doktoranckie. Na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie w 1952 r. uzyskał  doktorat z teologii. 
Studiował też na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim kończąc je doktoratem z filozofii. W 1966 r. 
habilitował się w zakresie filozofii religii na Wydzia-
le Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Ka-
tolickiej w Warszawie. W rok później został profe-
sorem nadzwyczajnym na Wydziale Teologicznym 

w Krakowie, a w 1976 profesorem zwyczajnym. 
Jako sekretarz Rady Naukowej Konferencji Epi-
skopatu Polski wraz z kard. Karolem Wojtyłą (prze-
wodniczącym) mają duże zasługi w reaktywowa-
niu Wydziałów Teologicznych na uczelniach w Pol-
sce i doprowadzenia uczelni katolickich do takie-
go samego statusu jak uczelnie świeckie. W la-
tach 1970-84 był dziekanem Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego w Krakowie, a w okresie 1981-87 
pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w tym mieście. Papież Jan Paweł II w maju 
1984 r. mianował ks. prof. M. Jaworskiego bisku-
pem i administratorem apostolskim Archidiecezji 
w Lubaczowie (tej części Archidiecezji Lwowskiej, 
która po 1945 r. znalazła się w granicach państwa 
polskiego). Sakry biskupiej udzielił mu w czerwcu 
1984 r. metropolita krakowski kard. Franciszek Ma-
charski. Posługa bp. Jaworskiego na ziemi luba-
czowskiej przez 7 lat przyniosła obfite owoce w za-
kresie budownictwa sakralnego i ożywienia życia 
religijnego. Władze miasta nadały mu tytuł Hono-
rowego Obywatela Lubaczowa. Podobnie uczyniła 
też gmina Lubaczów. Z Lubaczowa bp M. Jawor-
ski w latach 1989-90 odbył kilka wizyt na Ukrainie  
Dotarł do jej najdalszych zakątków, gdzie byli ka-
tolicy, którzy nie poddali się ateizacji. Spotykał się 
z nimi, udzielał sakramentów świętych, pomagał 
w odzyskiwaniu kościołów i kaplic. Swoją posta-
wą pozyskiwał innych do wiary. Po latach przymu-
sowego komunizmu zaczął znów budować „Ko-
ściół na skale”. Przywracał do kultu kościoły w ru-

Gratulacje dla kardynała Mariana Jaworskiego (w głębi ks. kan. Andrzej Stopyra dziekan lubaczowski, 
po prawej bp Marian Buczek)
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Wspólna fotografia uczestników uroczystości

inie, zamienione na magazyny, sale gimnastyczne, 
składy materiałów chemicznych, itp. Tam, gdzie 
nie udało się odzyskać kościołów, budował nowe. 
Do pracy skierował młodych kapłanów pozyska-
nych od biskupów diecezjalnych w Polsce oraz za-
czął kształcić własnych w trzech utworzonych se-
minariach duchownych. Jednoczył rozproszonych 
wiernych pod przewodnictwem kapłanów, tworząc  
z nich wspólnoty parafialne. Wielu po raz pierwszy 
w życiu widziało biskupa. Prowadził na gruzach ko-
munizmu swoistą Ewangelizację. 

-Te wizyty i działania przygotowały grunt do ofi-
cjalnego wskrzeszenia struktur kościelnych na 
Ukrainie. Uczynił to papież Jan Paweł II w styczniu 
1991 r. Mianował bp. M. Jaworskiego arcybisku-
pem i metropolitą lwowskim. Powołał nowe struk-
tury kościelne. Abp M. Jaworski pożegnał się z Ar-
chidiecezją w Lubaczowie najlepiej jak mógł, spo-
wodował, że mały Lubaczów Ojciec Święty Jan Pa-
weł II odwiedził w dniach 2-3 czerwca 1991 r. pod-
czas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny. Na Ukrainie 
abp. M. Jaworski był od 1992 r. przewodniczącym 
Konferencji Episkopatu Ukrainy obrz. łac. W la-
tach 1996-98 był  również równolegle administrato-
rem apostolskim diecezji łuckiej, a w 1997 r. został 
też rektorem Wyższego Seminarium Duchownego  
we Lwowie-Brzuchowicach. W 2001 r. podniesiony 
został do godności kardynalskiej. W 2008 r. prze-
szedł na emeryturę i osiadł w Krakowie.Za swo-
je zasługi dla nauki, Kościoła otrzymał wiele na-
gród i wyróżnień, że wspomnę doktoraty honoris 
causa uniwersytetów w Bochum (1985), Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-

wie (28 maja 2002), Uniwersytetu Jagiellońskiego  
(8 czerwca 2006) i Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu (10 października 2006) 
oraz nadany przez prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego w 2007 r. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Or-
deru Odrodzenia Polski.  -Ks. Kard. ma wielki do-
robek związany zarówno z Kościołem polskim, jak 
i odradzającym się Kościołem katolickim na Ukra-
inie. Jest symbolem kontynuacji tradycji Kościo-
ła lwowskiego, który przed II wojną światową znaj-
dował się w Rzeczypospolitej, po wojnie – po stro-
nie Związku Radzieckiego, a dzisiaj – Ukrainy Na-
leży też pamiętać, ze kard. M. Jaworski był ponad-
to przyjacielem Ojca św. Jana Pawła II. Zawsze był  
u jego boku, służył mu swoją radą, i doświadcze-
niem życiowym – powiedział ks. prof. Jan Machniak 
z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie. - Kard. Marian Jaworski ma charyzmę, potrafi 
rozmawiać z władzami i hierarchami innych kościo-
łów. Był roztropny, konsekwentny w działaniu. Sza-
nowany. Na  Jego 80 urodziny do katedry  we Lwo-
wie przybyli  przedstawiciele władz cywilnych oraz  
wszystkich wyznań, jakie są na Ukrainie.  Podczas 
pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę w 2001 r. dzię-
ki pomysłowi kard. Mariana Jaworskiego doszło  
w Kijowie do spotkania Ojca Świętego ze wszystki-
mi wyznaniami w ramach Rady Kościołów. Wyraża-
no publicznie opinię, że gdyby wszyscy biskupi po-
stępowali jak kard. M. Jaworski nie byłoby podzia-
łu w Kościele, a panowałaby jedność.- dodał bp 
Marian Buczek posługujący na Ukrainie. Społecz-
ność lubaczowską na tej uroczystości reprezento-
wał dziekan lubaczowski ks. kan. Andrzej Stopyra.
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Młodzież z Łotwy 
na diecezjalnych ŚDM 
w Lubaczowie TEKST:  Adam Łazar

J edna z grup młodych z Łotwy udająca się 
na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa  
i spotkanie tam z papieżem Franciszkiem 

zrobiła sobie przystanek w Lubaczowie.  - W roku 
ubiegłym byłem na ogólnopolskich  rekolekcjach 
dla asystentów Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dych. Byli na nich i księża z Łotwy. Zapoznałem 
się z ks. Jurim Gorbaczewskim z diecezji jełgaw-
skiej.  Jeśli nie masz wcześniej wybranej diecezji  

skiej konkatedry. Po powitaniu, uczestnictwie we 
Mszy św. udali się do rodzin na zakwaterowanie  
i wypoczynek. Trwał jednak krótko. Jeszcze 
w tym dniu po obiedzie zwiedzili miasto, za-
poznali się z jego 640-letnią historią i zabyt-
kami. Najwięcej wiedzy na ten temat  zdoby-
li w Muzeum Kresów. Odwiedzili także Siostry Al-
bertynki prowadzące Dom Pomocy Społecz-
nej, by z  dziećmi tam przebywającymi poba-

Bądźcie listem Boga dla innych ludzi

na ŚDM, to zapraszam do naszej, do Lubaczowa 
– powiedziałem mu. Z zaproszenia skorzystał. By-
liśmy w kontakcie, ustalili wspólny program – mówi 
koordynator ŚDM w Lubaczowie, wikariusz para-
fii konkatedralnej ks. Tomasz Szady. Młodzi z die-
cezji jełgawskiej jechali całą noc i już o godz. 6 
w środę 20 lipca 2016 roku przybyli do lubaczow-

wić się, pośpiewać, potańczyć, zintegrować się  
z nim, dać radość z tego wydarzenia w którym 
uczestniczą. W czwartek (21 lipca) po Mszy św. 
goście z Łotwy udali się do Nowin Horynieckich, 
by podziwiać uroczy zakątek Roztocza, miejsce 
objawień się Matki Bożej miejscowym pastusz-
kom, pomodlić się w kaplicy na wodzie, zaczerp-

Eucharystia z udziałem bp. Mariana Rojka, fot. A. Łazar
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nąć ze źródełka leczniczej wody, spotkać się ze 
stróżami tego miejsca – Ojcami Franciszkana-
mi z Horyńca Zdroju, wysłuchać ciekawej konfe-
rencji. Duże wrażenie na młodych pielgrzymach 
wywarła XVI-wieczna drewniana cerkiew w Ra-
drużu, wpisana na listę zabytków UNESCO. Mile 
i pożytecznie spędzono czas w Kresowej Osa-
dzie koło Baszni Dolnej, gdzie była możliwość  
uczestniczenia w zajęciach rzemieślniczych giną-
cych już dziś zawodów.  Piątkowej (22 lipca) po-
rannej Eucharystii przewodniczył Pasterz die-
cezji zamojsko-lubaczowskiej bp Marian Rojek.  
W homilii życie nasze porównał do listów, które 
mają różną treść. – Takim listem jest sam papież 
Franciszek, z którym idziemy na spotkanie. Słu-
chajmy, co chce nam przekazać – mówił Biskup.  
Jakim jesteście listem Boga dla innych? Co czyta 
w was ten, kto was słucha, patrzy na was? Czy wa-
sze serca są czyste? Czy jesteście szlachetni, mi-
łosierni, życzliwi? Czy jesteście święci? – pytał Bi-

Wspólne zdjęcie przed ołtarzem konkatedry, fot. A. Łazar

skup. - Życzę wam, byście po tym spotkaniu w Lu-
baczowie a potem w Krakowie z papieżem Fran-
ciszkiem byli dla innych listem, na którym jest na-
pisane: „Bóg nas kocha”. Po zrobieniu  pamiątko-
wego zdjęcia z Biskupem i księżmi, młodzież uda-
ła się na boisko Orlika przy Gimnazjum nr 2, by ro-
zegrać  mecze Łotwa- Polska w piłce nożnej i siat-
kowej chłopców i dziewcząt, a także uczestniczyć 

w innych konkurencjach sportowych.  Po południu 
wyjechali autokarami do Wielkich Oczu, ongiś mia-
steczka trzech kultur, a o czym zaświadczają świą-
tynie: parafialny kościół będący Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszycielki Strapionych, którego cudow-
ny obraz koronował papież Jan Paweł II w Krośnie 
podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 roku, od-
restaurowaną synagogę żydowską, która obecnie 
pełni funkcję placówki kulturalnej oraz w remon-
cie cerkiew mieszkających tu Rusinów. W drodze 
powrotnej zatrzymano się na dłużej w Łukawcu,  
by w Gimnazjum zwiedzić Izbę Pamięci Święte-
go Jana Pawła II oraz kaplicę poświęconą temu 
Świętemu przy parafialnym kościele. Czczony jest  
w tej świątyni cudowny obraz Matki Bożej Łuka-
wieckiej (Tartakowskiej), który koronował Papież 
Polak w Lubaczowie 3 czerwca 1991 roku. W świą-
tyni tej odbył się  wieczór uwielbienia – adoracji 
Pana Jezusa, a po nabożeństwie śpiewano pio-
senki religijne i odbyło się spotkanie integracyj-

ne z tamtą młodzieżą w świetlicy wiejskiej. W so-
botę (23 lipca) młodzież wyjechała do Zamościa,  
na spotkanie z pozostałym grupami pielgrzym-
kowymi z Ukrainy, Litwy i Austrii, przybywający-
mi w miastach diecezji zamojsko-lubaczowskiej.  
Po drodze zwiedziła młodzież odremontowaną 
cerkiew w Narolu, adaptowaną na Centrum Wy-
stawiennicze. W Zamościu uczestniczyli w tań-
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cach, podziwiali rekonstruk-
cję bitwy  o Zamość, ale kulmi-
nacyjnym  punktem programu 
tego dnia była Msza św. na za-
bytkowym Rynku pod przewod-
nictwem Pasterza diecezji bp. 
Mariana Rojka i jego homilia, 
a wieczorem koncertował zna-
ny zespół Golec Orkiestra. W 
niedzielę (24 lipca) odbyli wy-
cieczkę, by zwiedzić podziemia 
starówki w Jarosławiu, pałac  
w Łańcucie oraz Muzeum Po-
laków Ratujących Żydów pod-
czas II wojny światowej im. Ro-
dziny Ulmów w Markowej. Był 
też czas na wypoczynek nad 
wodą zalewu w Radawie, a 
wieczorem spotkanie na Ryn-
ku z mieszkańcami Lubaczo-
wa. Wystąpił parafialny zespół 
„Ruah Elohim”, pieśni i tańca 
„Kresy”, młodzieżowe zespo-
ły taneczne z Lubaczowa i Ole-
szyc. W poniedziałek (25 lipca) była pożegnalna 
Msza św. w konkatedrze sprawowana pod prze-
wodnictwem dziekana dekanatu Lubaczów ks. 
kan. Andrzeja Stopyry. – W ponad 800-letnej hi-
storii Lubaczowa najważniejszym wydarzeniem 
był pobyt papieża Jana Pawła II w tej świątyni. 
On ją poświęcił. Modlimy się dziś do Niego, uca-
łujemy Jego relikwie, zawierzymy Bogu te Świa-
towe Dni Młodzieży, bo On je ustanowił.  Będąc  
w Lubaczowie przekazał przesłanie, które chciej-
cie przyjąć i przekazać w swoim kraju, stosować 
w swoim życiu – powiedział na początku homilii.  
Przesłania te odnoszą się do następujących za-
gadnień: „ W życiu jest o wiele ważniejsze „być” 
niż „mieć”. „Nie pozwólmy sobie wyrwać tych ko-
rzeni,  jakie Boża mądrość  zapuściła w naszych 
dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy za-
gubić dziedzictwa,  na którym spoczął znak wiecz-
nego zbawienia”. Papież przypomniał w Luba-
czowie przykazanie: „Pamiętaj, abyś dzień święty 
święcił”. W niedzielę mamy zaczerpnąć siły na każ-
dy dzień tygodnia. Świętujmy każdą niedzielę Eu-
charystią.  Wiara i nasza świętość nie jest sprawą 
prywatną, ale całego Kościoła. Jeśli ja będę święty  
to i Kościół będzie bardziej święty. Nie ma neutral-
ności światopoglądowej, życie społeczne winno 
być przepełnione wiarą. Jeśli będzie się wyrzucać 
wiarę z życia społecznego to wtedy doprowadzi się 
do ateizacji społeczeństwa. Źródłem naszego ży-
cia musi być Chrystus.  Nie można kochać bez za-
korzenienia w samym Chrystusie, w Jego miłości  
i świętości. – to główne wątki tego przesłania. Ho-
milię zakończył słowami: „Niech was Święty Jan 
Paweł II ma w swojej opiece. Niech wyprasza dla 

was te łaski, które pozwolą wam w życiu być Bo-
żym człowiekiem. Byście byli szczęśliwymi i bło-
gosławionymi ludźmi”. Po Eucharystii ucałowa-
no relikwie Świętego Jana Pawła II, obejrzano pa-
miątki po Nim zgromadzone w Muzeum Konka-
tedralnym. Był czas na ostatnie rozmowy, uści-
ski, wzruszenia i na posiłek. – Dni spędzone  
w Lubaczowie szybko minęły. Długo je jednak bę-
dziemy pamiętać. Otrzymaliśmy tu umocnienie 
wiary, nadziei i miłości. Troszczono się o nas jak  
o swoich.  Czuliśmy się jak dzieci w swoich ro-
dzinach. Wyrażam za to głęboką wdzięczność  
w swoim imieniu i grupy. Niech Bóg obdarza miesz-
kańców Lubaczowa swoimi łaskami – powiedział 
kierownik grupy ks. Juri Gorbaczewski, wikariusz  
z katedry w Jełgawie. – Nie chce się stąd odjeż-
dżać. Było bardzo miło. Gościnni ludzie otworzy-
li przed nami swoje mieszkania, łazienki by było 
gdzie się umyć, lodówki by smacznie zjeść po-
siłki i portfele, bo to wszystko kosztuje.  Przygo-
towano bogaty program modlitewny, turystyczny, 
kulturalny, sportowy. Zbudowani jesteśmy waszą 
żywą wiarą w Chrystusie. Za wszystko dziękujemy. 
Bogu niech będą dzięki – dodała siostra zakonna, 
która katechizuje dorosłych i dzieci, jest organist-
ką w katedrze jełgawskiej. W godzinach południo-
wych nastąpił wyjazd do Krakowa na spotkanie  
z papieżem Franciszkiem i rówieśnikami z całe-
go świata. Wyjechano na Światowe Dni Młodzieży 
w mieście świętego Jana Pawła II, architekta tych 
spotkań młodych.

Ks. T. Szady i ks. J. Gorbaczewski, fot. A. Łazar
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TEKST:  Janusz Mazur

Niemal dokładnie 126 lat mija od momentu, gdy w 1891 roku św. Brat 
Albert, jeden z najbardziej znanych polskich świętych, przybył po raz 
pierwszy na ziemię lubaczowską, a dokładnie na teren współczesnej 
gminy Horyniec-Zdrój. Następnie przez prawie ćwierć wieku, aż do okre-
su I wojny światowej przyjeżdżał tu na krótsze lub dłuższe pobyty. W ogło-
szonym przez Sejm Roku św. Brata Alberta Chmielowskiego na nowo 
odkrywamy i przypominamy sobie jego osobę nieodłącznie wpisaną 
w pejzaż roztoczański.

Odkrywanie 
św. Brata Alberta

D oskonałą okazją ku temu stała się oko-
licznościowa wystawa pt. „Ślady Święte-
go. Związki św. Brata Alberta Chmielow-

skiego z Ziemią Lubaczowską na Podkarpaciu”. 
Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Kresów 
w Lubaczowie, a otwarta w lubaczowskiej konka-
tedrze podczas odpustu maryjnego 7 maja br., bę-
dzie pokazywana w ciągu trwania Roku św. Brata 
Alberta w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, 
a później także w Sejmie RP w Warszawie.

Wystawa podzielona została na kilka wątków 
tematycznych. W pierwszej części przedstawiono 
w kilku odsłonach samą postać św. Brata Alber-
ta - Adama Chmielowskiego (1845-1916). Przyszły 
święty wywodził się z rodziny o kresowych korze-
niach. W 1863 roku wyruszył do walki z rosyjskim 
zaborcą. W powstaniu styczniowym stracił nogę  
i do końca życia pozostał kaleką. Powstańcze zma-
gania zamknęły młodzieńczy okres w życiu Adama 
Chmielowskiego. Dalej nastąpił wybór zawodu,  
a jednocześnie sposobu na życie. Było nim ma-
larstwo, którym Adam zainteresował się przebywa-
jąc w Paryżu i Warszawie, a profesjonalne podsta-
wy zdobył w tym zakresie podczas studiów w Mo-
nachium. Dzięki niewątpliwemu talentowi i wrodzo-
nemu wyczuleniu kolorystycznemu wkrótce zna-
lazł się w czołówce ówczesnych malarzy polskich. 
Błyskotliwy intelekt i szeroka wiedza pozwoliły mu 
wejść do ówczesnej elity kulturalnej kraju. 

Na początku lat 80. XIX wieku Adam Chmielow-
ski będąc w pełni sił twórczych, przeżył przemianę 
wewnętrzną, która ostatecznie w 1887 roku dopro-
wadziła do porzucenia malarstwa. Powodem były 
głębokie przemyślenia duchowe i rodzące się po-
wołanie zakonne. Ostatecznie, wobec problemu 
ogromnej nędzy szczególnie widocznej w Krako-
wie, opierając się na przykładzie św. Franciszka  
z Asyżu całkowicie poświęcił się najuboższym, 

prowadząc tzw. „przytuliska”, czyli domy opieki dla 
najbardziej potrzebujących i chorych. W symbo-
liczny sposób porzucił swe dawne nazwisko i przy-
jął imię Brat Albert. Tym samym dał początek ist-
niejącemu do dziś Zgromadzeniu Braci i Sióstr Po-
sługujących Ubogim (albertyni i albertynki). Wkrót-
ce wspomagany przez liczne grono braci i sióstr 
pociągniętych jego przykładem, swą działalnością 
objął inne ośrodki miejskie, począwszy od Tar-

Św. Brat Albert Chmielowski, fot. ok. 1912 r.

ROK ŚW. BRATA ALBERTA
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w pustelniach, przyszli albertyni przygotowywali się  
do posługi najuboższym.

Założenie owych pustelni nie byłoby możliwe 
bez jednej postaci, na którą poprzez wystawę sta-
rano się zwrócić szczególną uwagę, przywracając 
zarazem pamięć o jej roli w życiu Brata Alberta. 
Osobą tą był hrabia Ludwik Dębicki (1843-1908), 

nowa, Jarosławia i Przemyśla,  
po Lwów i Stanisławów, a nawet 
Sokal. W ten sposób obecność 
albertynów silnie zaznaczyła się 
na Kresach.

We wspomnianym na wstę-
pie roku 1891 Brat Albert przy-
był do Werchraty i Brusna Sta-
rego, a w 1897 roku do Prusia, 
by założyć na ich terenie tzw. 
„klasztorki pustelnicze”. Były 
to specjalne ośrodki, w któ-
rych albertyni, odrębnie siostry 
(Brusno Stare i Prusie) i Bra-
cia (Monastyr pod Werchratą) 
odpoczywali po trudach pracy  
w miejskich przytuliskach. 
Klasztorki pełniły rolę także 
nowicjatów dla kandydatów  
do zgromadzenia, a poprzez 
bardzo surowe warunki życia  

ziemianin, pisarz, publicysta i działacz dobroczyn-
ny, który towarzyszył Bratu Albertowi podczas jego 
przemiany duchowej w Krakowie. W 1889 roku 
Dębicki stał się właścicielem dóbr werchrackich  
i to właśnie on zaprosił na Roztocze swego przy-
jaciela, poszukującego miejsca na pustelnie alber-
tyńskie. O samym Dębickim i jego rodzinie posia-
damy znaczny zasób informacji dzięki pracom ba-
dawczym jego potomka - dr. Jerzego Komorow-
skiego z Wrocławia. W trakcie pracy przy wystawie 
udało się nawiązać z nim kontakt i uzyskać nieoce-
nioną pomoc, dzięki której można było wzbogacić 
ekspozycję o nie znane wcześniej relacje i fotogra-
fie rodziny Dębickich.

Szczególnie istotne okazały się wspomnienia 
Elżbiety Dębickiej (1885-1954), jednej z córek Lu-
dwika. Uzupełniły one relacje jej starszej siostry, 
Celiny z Dębickich Bzowskiej (1879-1962), któ-
re kilka lat temu na łamach lubaczowskiego mie-
sięcznika „Teraz” zostały spopularyzowane przez 
Janusza Burka, naszego niezapomnianego jed-
nodniówkowego redaktora i miłośnika św. Bra-
ta Alberta. Teksty obydwu sióstr Dębickich można 
zestawić również ze wspomnieniami abp. Andrze-
ja Szeptyckiego metropolity lwowskiego obrząd-
ku gr.-kat. i ks. Jana Gnatowskiego, na których 
oparł swą wciąż podstawową pracę o śladach  

św. Brata Alberta w diecezji zamojsko - lubaczow-
skiej ks. bp Mariusz Leszczyński. 

Te cztery podstawowe teksty źródłowe dają 
nam w miarę szczegółowe informacje o począt-
kach i funkcjonowaniu pustelni albertyńskich. Naj-
więcej wiadomo o klasztorku braci w Monastyrze 
i sióstr w Prusiu. Najmniej wiadomo o pustelni Al-

Hr. Ludwik Dębicki, fot. pocz. XX w., ze zbiorów 
J. Komorowskiego

List Brata Alberta do s. Bernardyny z „Monastyrku” pod Werchratą, marzec 
1902 r. (Archiwum Sióstr Albertynek w Krakowie)
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bertynek w Bruśnie Starym. Dzięki jednak listowi 
wspomnianej Elżbiety Dębickiej z 1947 roku, napi-
sanemu po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjne-
go Brata Alberta, udało się ustalić nieznane do tej 
pory miejsce lokalizacji domu dla sióstr, który znaj-
dował się na folwarku w Bruśnie Starym (ob. Go-
spodarstwo Agroturystyczne „Polanka”). Tym sa-
mym dzięki pracom przy wystawie mapa śladów 
św. Brata Alberta na ziemi lubaczowskiej wzboga-
ciła się o nowe, bardzo ważne miejsce. Wspomnia-
ny list został odnaleziony w Archiwum Sióstr Alber-
tynek w Krakowie dzięki pomocy s. Anny Stawarz, 
dyrektor Domu Pomocy Społecznej Sióstr Alberty-
nek w Lubaczowie.

O ile znamy ogólną lokalizację klasztorków al-
bertyńskich na terenie trzech wspomnianych miej-
scowości, to szczegółowe położenie budynków na 
ich terenie wymaga jeszcze ustaleń. W przypad-
ku Monastyru pod Werchratą były to adaptowa-
ne na potrzeby braci drewniane budynki inwentar-
skie (obora i stajnia), istniejące w pobliżu dawne-
go klasztory bazylianów. W Bruśnie Starym i Prusiu 
siostry ulokowane były w skromnych również drew-
nianych budynkach mieszkalnych na terenie istnie-
jących tam folwarków. Dom w Prusiu miał ten przy-
wilej, że zostało w nim wydzielone pomieszczenie 
na kaplicę, w której odprawiano Msze św.

Życie w pustelniach było bardzo surowe, wypeł-
nione modlitwą i pracą. Obok zajęć rolniczych i ho-
dowlanych zajmowano się wyrobem habitów alber-
tyńskich z wełny własnej produkcji. Ważne znacze-
nie miała także działalność ewangelizacyjna wśród 
lokalnej społeczności, która miała zbliżyć zamiesz-
kujących tu rzymsko-katolików i grecko-katolików. 
Szczególnie zależało na tym Bratu Albertowi, pol-
skiemu patriocie i orędownikowi porozumienia mię-
dzy Polakami i Rusinami (Ukraińcami).

Wątki związane z pustelniami roztoczański-
mi - najbardziej wyrazistymi śladami obecności  
św. Brata Alberta, wypełniają większą część wysta-
wy. Oczywiście w jej dalszej części nie mogło za-
braknąć prezentacji bł. s. Bernardyny - Marii Ja-
błońskiej, kontynuatorki i współzałożycielki Zgro-
madzenia Albertynów, urodzonej w Pizunach pod 
Narolem. Jest ona najsilniejszym zwornikiem łą-
czącym Brata Alberta z ziemią lubaczowską, a przy 
tym pierwszą błogosławioną z terenu diecezji za-
mojsko-lubaczowskiej. Być może nie byłoby s. 
Bernardyny, gdyby nie fakt przyjazdu Brata Alberta  
na Roztocze i słynne spotkanie obydwu tych świą-
tobliwych osób pod drzwiami klasztoru w Horyńcu. 
Ich wzajemne związki zostały ukazane na podsta-
wie korespondencji. Na ekspozycji po raz pierw-
szy zostały zaprezentowane reprodukcje dwóch li-
stów Brata Alberta do s. Bernardyny, które napisał 
z „Monastyrka” pod Werchratą w 1902 roku i z Pru-
sia w 1907 roku.

Wystawę kończy ukazanie współczesnych form 
pamięci o św. Bracie Albercie w postaci różnych ini-
cjatyw społecznych, a także kościołów noszących 
jego wezwanie. Tablice wypełnione materiałem tek-
stowym i ilustracyjnym, zaopatrzone są w cytaty za-
czerpnięte z pism św. Brata Alberta i osób zafascy-
nowanych jego osobowością. Należał do nich pa-
pież św. Jan Paweł II, który Brata Alberta beatyfiko-
wał w 1983 i kanonizował w 1989 roku.

Odkrywanie i utrwalanie śladów św. Brata Alber-
ta w okolicach Lubaczowa jest ważnym zadaniem. 
Wpisuje ziemię lubaczowską w dzieje postaci, któ-
rej oddziaływanie posiada szeroki, a nawet uniwer-
salny wymiar. Jest to bogactwo, z którego można  
i należy czerpać, by tworzyć wiele cennych inicja-
tyw dla budowania lokalnej tożsamości.

Brat Albert z albertynami pod cerkiewką na wzgórzu Monastyr pod Werchratą, rys. J. Burek, 2000 r.
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TEKST:  Adam Łazar

W niedzielę 26 lutego 2017 roku w całym kraju obcho-
dzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Pamięć ta przybrała różne formy. Były odprawiane 
za nich Msze św., odbywały się biegi uliczne. W tym 
dniu w Karmelitańskim Centrum Kultury Duchowej 
„Communio Crucis” w Krakowie odbyła się premiera 
dokumentalnego filmu Bogusławy Stanowskiej-Cichoń 
pt. „Wygnaniec”. Tym przydomkiem określił święty 
Jan Paweł II metropolitę lwowskiego, arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka, który w 1946 roku został wygna-
ny przez sowieckie władze komunistyczne ze Lwowa.

Dokumentalny film 
o abp. Eugeniuszu Baziaku. 
Niezłomny 
  Wygnaniec

Nie opuścił swoich wiernych miesz-
kających w tej części Archidiecezji 
Lwowskiej, która znalazła się w grani-
cach państwa polskiego. Zamieszkał 
w Lubaczowie. Tak zaczęła funkcjono-
wać Archidiecezja Lwowska z siedzibą 
w Lubaczowie, a parafialny kościół pw. 
św. Stanisława BM stał się prokatedrą. 
Po śmierci metropolity krakowskie-
go kard. Adama Stefana Sapiehy pa-
pież Pius XII mianował abp. Eugeniu-
sza Baziaka administratorem apostol-
skim Archidiecezji Krakowskiej. Mając 
dużo obowiązków w obu archidiece-
zjach potrzebował biskupa do pomo-
cy.  Po śmierci bp. Stanisława Rospon-
da zwrócił się do Stolicy Apostolskiej 
o mianowanie na biskupa pomocni-
czego ks. dr. Karola Wojtyłę. Szybko 
nadeszła zgoda. Abp Eugeniusz Ba-
ziak we wrześniu 1958 roku  wyświę-
cił na bp. Karola Wojtyłę. Papież Jan 
Paweł II podczas czwartej pielgrzym-
ki do Ojczyzny 2 czerwca 1991 roku  
w lubaczowskiej prokatedrze o abp. Ba-
ziaku powiedział: „…przyjąłem z jego 
rąk święcenia biskupie w katedrze na 
Wawelu, aby jako biskup wspomagać 

pasterską posługę abpa Eugeniusza  
aż do jego śmierci w czerwcu 1962 r.” 

Dobrze się stało, że powstał film 
dokumentalny o konsekratorze św. 
Jana Pawła II, metropolicie lwow-
skim, ale i „rządcy” Archidiecezji Kra-
kowskiej w 55. rocznicę Jego śmierci.  
W auli Karmelitańskiego Instytutu Du-
chowości  film ten obejrzało wiele  
osobistości, że wspomnę: kard. Ma-
riana Jaworskiego, metropolitę kra-
kowskiego abp. Marka Jędraszew-
skiego, bp. Mariana Buczka z Ukra-
iny, wojewodę, senatorów RP, prowin-
cjała Zakonu Karmelitów Bosych, pro-
boszcza z Wilamowic,  siostry zakon-
ne, ks. Jacka Waligórę, autora książ-
ki o abp. E. Baziaku pt. „Cierpiący Pa-
sterz” oraz delegację z naszej diece-
zji złożoną z kapłanów i osób świec-
kich pod  przewodnictwem dziekana 
ks. kan. Andrzeja Stopyry.

Przedmowę przed wyświetleniem 
filmu wygłosił były metropolita lwow-

Kardynał Marian Jaworski z uczestnikami premiery filmu 
pt. „Wygnaniec” (z kwiatami: reż. Bogusława Stanowska-Cichoń, 
po prawej: senator Zbigniew Cichoń, w głębi: bp Marian Buczek)
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ski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukra-
iny obrz. łac., aktualnie senior Archidiecezji Lwow-
skiej mieszkający w Krakowie kard. Marian Jawor-
ski. - Byłem zwolennikiem powstania tego filmu, 
mając na uwadze słowa z Listu do Hebrajczyków: 
„Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy gło-
sili wam słowo Boże”.- powiedział. A abp E. Ba-
ziak był przełożonym M. Jaworskiego, gdyż go 
wyświęcił w Kalwarii Zebrzydowskiej na kapłana  
w czerwcu 1950 roku, skierował go na studia dok-
toranckie, był jego kapelanem i sekretarzem osobi-
stym przez trzy lata (1956-1958). Wyjechał ze Lwo-
wa klerykiem, powrócił w 1991 r. jako profesor i ar-
cybiskup, metropolita lwowski. Od 2001 roku jest 
kardynałem. Nie mogło Go zatem zabraknąć w fil-
mie jako świadka. - Abp Eugeniusz Baziak zasłu-
guje na szczególną uwagę i pamięć za to wszyst-
ko czego dokonał w czasie II wojny światowej  
we Lwowie, potem w Lubaczowie i Krakowie  
po wojnie. W Jego życiu możemy odczytać wiele 
ważnych momentów z naszej historii. Jego nazwi-
sko przez lata było pomijane na kartach historii. Był 
niezłomnym biskupem,  o którym historia miała za-
pomnieć. Wygnany ze Lwowa za wierność Ewan-
gelii i Ojczyźnie – mówi w filmie kard. M. Jaworski. 
Świadectwo o Nim dał bp. Mariusz Leszczyński, 
Anna Iwanicka – Żdan z Lubaczowa, kard. Stani-

sław Dziwisz, siostry zakonne i wielu innych, mniej 
znanych nam osób. Abp Mieczysław Mokrzycki 
opowiada, co słyszał o abp. Baziaku z ust papieża 
Jana Pawła II, gdy był jego sekretarzem osobistym. 
Reżyser Bogumiła Stanowska-Cichoń wykorzysta-
ła w filmie archiwalne zdjęcia, unikalne nagranie z 
głosem bohatera abp. Baziaka podczas ponowne-
go oddania do kultu Ołtarza Mariackiego w 1957 r. - 
Do stworzenia filmu namówił mnie kard. Marian Ja-
worski, który wielokrotnie, w sposób fascynujący mi 
o nim opowiadał. Uczynił to także na potrzeby filmu, 
podobnie jak inni świadkowie życia abp. Baziaka -  
powiedziała Bogusława Stanowska-Cichoń, reży-
ser i scenarzystka 56-minutowego filmu „Wygna-
niec”, wyprodukowanego przez TVP w ramach pro-
jektu „Filmoteka Małopolski”.– Przed południem 
metropolita krakowski abp Marek Jędraszew-
ski modlił się za żołnierzy wyklętych. Po południu 
uczestniczył w premierze filmu „Wygnaniec”. Jego 
bohater abp Eugeniusz Baziak jest też żołnierzem 
wyklętym, który bronił Kościoła we Lwowie i Krako-
wie, w którym był też represjonowany i internowa-
ny w latach 1952-1956 przez władze komunistycz-
ne.- To piękne zwieńczenie tych dwóch uroczysto-
ści przez metropolitę krakowskiego. To dobrze,  
że pamięć o niezłomnym Wygnańcu została utrwa-
lona filmem – powiedział bp Marian Buczek.

TEKST:  Adam Łazar

Relikwie 
świętego Jana Pawła II 
dla lubaczowskiego kościoła

25 lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II 
pielgrzymował do Lubaczowa. Nie-
możliwe stało się możliwe. – Gdzie 

oni przyjmą świtę papieską, licznych gości. Nie 
mają nawet peronu na stacji kolejowej. Małe mia-
steczko porywa się na tak duże przedsięwzię-
cie. Może to być kompromitacja – pisali wów-
czas dziennikarze, mówili sceptycy. –Ale Ojciec 
Święty Jan Paweł II chce tu być. Nie sprzeciwiaj-
my się Jego woli – argumentował administrator 
apostolski Archidiecezji w Lubaczowie bp Marian 
Jaworski, od 16 stycznia 1991 roku podniesiony  
do godności arcybiskupa i mianowany przez pa-
pieża Jana Pawła II na metropolitę lwowskiego.  
I stało się. Przyjechał Ojciec Święty do Lubaczo-

wa i to na dwa dni. Nocował w tym małym galicyj-
skim miasteczku, które przez 45 lat było stolicą on-
giś wielkiej Archidiecezji Lwowskiej. Wygłosił trzy 
ważne, bogate w treści homilie. Poświęcił wybudo-
waną prokatedrę. Po wizycie był zachwyt i uznanie.

Z inspiracji abp. Mariana Jaworskiego, metro-
polity lwowskiego i bp. Jana Śrutwy, ordynariusza 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej wdzięczni luba-
czowianie za to historyczne wydarzenie  pod kie-
rownictwem swego proboszcza ks. kan. Zbigniewa 
Kociołka zbudowali kościół – wotum pod wezwa-
niem św. Karola Boromeusza, patrona kard. Karo-
la Wojtyły –papieża Jana Pawła II. Władze samo-
rządowe miasta i gminy Lubaczów postawiły przy 
tej papieskiej świątyni pomnik Jana Pawła II według 
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projektu krakowskiego artysty Czesława Dźwiga-
ja. Uroczystość poświęcenia pomnika odbyła się 
w 15. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Lubaczo-
wie. Kolejnym ważnym wydarzeniem w tej para-
fii było wprowadzenie relikwii świętego Jana Paw-
ła II to tej świątyni. Uroczystość te połączono z od-
pustem parafialnym i odbyła się 6 listopada 2016 
roku. Poprzedzona została rekolekcjami, podczas 
których słowo Boże głosił misjonarz z Zgroma-
dzenia Redemptorystów w Zamościu, ojciec Je-
rzy Krupa. Przed sumą odpustową teatr amator-
ski „Arka Lwowska”, działający 26 lat pod kierow-
nictwem ks. kan. Józefa Dudka, przedstawił spek-
takl o świętym Janie Pawle II. Była w nim dobra 
muzyka z śpiewem solistek, piękne słowo poetyc-
kie i niezbędna informacja o pontyfikacie Papie-
ża Polaka.

Z budynku byłej Kurii, w której nocował papież 
Jan Paweł II z 2 na 3 czerwca 1991 r. podczas 
wizyty w Lubaczowie, obecnie adaptowanego  
na nową plebanię, wyruszyła procesja, w której re-
likwie św. Jana Pawła II niósł proboszcz ks. Ro-
man Karpowicz idący u boku Pasterza diecezji za-

mojsko-lubaczowskiej bp. 
Mariana Rojka. Przed nimi  
za krzyżem szła orkie-
stra dęta Towarzystwa Mu-
zycznego, która grała me-
lodie maryjne i papieskie 
pod batutą Piotra Tabacz-
ka. Za nią podążali gimna-
zjaliści przygotowujący się 
do Sakramentu Bierzmo-
wania, kapłani, a na końcu 
procesji wierni. Przyszli do 
kościoła ulicą abp. Euge-
niusza Baziaka, metropoli-
ty lwowskiego i administra-
tora apostolskiego Archi-
diecezji Krakowskiej, któ-
ry wybrał i wyświęcił ks. dr. 
Karola Wojtyłę na biskupa 
pomocniczego w katedrze 
na Wawelu w 1958 r. - Stoi 
przed Tobą Ekscelencjo 
młody kościół lubaczow-
ski, aby Cię serdecznie po-
witać. Chcemy być aposto-
łami piękna, dobra, prawdy 
i miłości. Trwamy w Koście-
le i kochamy swój Kościół. 
Na tę wspólnotę trwanie  
w wierności Bogu i Ojczyź-
nie prosimy Cię o dar mo-
dlitwy i błogosławieństwo 
– powiedziała na począt-
ku Mszy św. odpustowej 
przedstawicielka uczniów 

klas trzecich Gimnazjum przygotowujących się do 
Sakramentu Bierzmowania. Powitał też Biskupa, 
kapłanów, gości proboszcz ks. R. Karpowicz.

Bp M. Rojek w modlitwie za młodych prosił 
Boga: „Umocnij ich swoją łaską, aby poznając 
Ciebie przez modlitwę i rozważanie Twojego Sło-
wa dobrze przygotowali swoje serce na przyjęcie 
darów Ducha Świętego”. Koncelebrowanej Eucha-
rystii przewodniczył Pasterz diecezji bp Marian Ro-
jek. Homilię wygłosił kanclerz Kurii ks. dr Michał 
Maciołek. Ukazał w niej Chrystusa jako Dobrego 
Pasterza, a także sylwetki dwóch patronów tej pa-
rafii –św. Karola Boromeusza i św. Jana Pawła II. 
Wszechstronnie wykształcony Karol Boromeusz, 
od 22. roku życia kardynał, zachował ludzkie i ka-
płańskie cnoty, ciągle się w nich doskonalił. Czy-
nami ofiary, pokuty, oddany służbie chorym, zara-
żonym, biednym, upadłym, reformował siebie i Ko-
ściół. Papież Jan Paweł II był wielkim miłośnikiem 
Boga i ludzi, ukochał każdego człowieka, trosz-
czył się o jego wielkość, podnosił  ku Chrystusowi. 
- Mając takich przewodników nie lękajmy się prze-
ciwności, nie ulegajmy zamętowi, fałszywym pro-

bp Marian Rojek i ks. Roman Karpowicz z relikwiami w ręku, fot. A. Łazar



LUBACZÓW  2017

W
 K

R
ĘG

U
 S

A
C

R
U

M

68

pozycjom umiłowania świata bez 
Boga i zasad moralnych. Odważ-
nie i z ufnością idźmy za Chrystu-
sem jedynym Pasterzem, słuchaj-
my głosów tych, których Chrystus 
dzisiaj dał nam na Pasterzy. Zwycię-
żajmy zło dobrem. Niech nas w tym 
wspomaga Maryja - Matka Miłosier-
dzie, św. Jan Paweł II, św. Karol Bo-
romeusz – tą myślą zakończył homi-
lię ks. M. Maciołek.

Kwiatami podziękowali młodzi za 
Eucharystię. –Nawiązując do prze-
słania papieża Franciszka do mło-
dych proszę was zejdźcie z kana-
py która usypia, a włóżcie buty i wej-
dzie na drogę za Chrystusem, św. 
Janem Pawłem II, pozostawcie śła-
dy waszej służby Bogu i ludziom. 
Nie szczędzi butów dla spraw tego 
kościoła i domu parafialnego wasz 
proboszcz Roman, za co mu dzię-
kuję. Proszę was, módlcie się za mnie. Módlcie się 
za siebie nawzajem – powiedział Biskup.

Oprawę muzyczną liturgii grą na organach spra-
wował Jan Bokszczanin, profesor Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy. Śpie-
wała też schola z swoim proboszczem R. Karpo-
wiczem. Po wystawieniu Najświętszego Sakramen-

tu wierni wraz z swoim Biskupem odmówili Litanię 
do św. Jana Pawła II, a potem uczestniczyli w pro-
cesji eucharystycznej wokół kościoła. Po odśpie-
waniu Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy i bło-
gosławieństwie Najświętszym Sakramentem wierni 
uczcili św. Jana Pawła II przez ucałowanie Jego re-
likwii.

Procesja eucharystyczna wokół kościoła, fot. A. Łazar

Procesja eucharystyczna, fot. A. Łazar
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TEKST:  Adam Łazar

W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Łaskawej 7 
maja 2017 roku licznie pielgrzymowali samorządowcy 
różnych szczebli z całego Podkarpacia i części 
woj. Lubelskiego należącego do diecezji zamojsko-
lubaczowskiej, by uczestniczyć w odpuście i zawie-
rzyć Pani Łaskawej losy swoich małych ojczyzn.

Odpust maryjny
 i ósma pielgrzymka 

samorządowców

D nia 21 kwietnia 2009 roku Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI specjalnym dekretem 
dla naszego Sanktuarium w Lubaczowie 

nadał przywilej odpustu papieskiego. Dla nas jest 
to wielki zaszczyt, że w tym Sanktuarium - jedynym 
w Polsce - odbiera cześć Pani Łaskawa Lwowska, 
przed którą 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz 
składał pamiętne śluby.

Dlaczego w Lubaczowie? Po II wojnie świa-
towej, gdy granice Polski zostały zmienione  
a abp Lwowa Eugeniusz Baziak został wypędzony  
z swojej stolicy, znalazł schronienie w Lubaczowie,  

na tym skrawku przedwojennej i wojennej archi-
diecezji lwowskiej, która została w Polsce. 71 lat 
temu ten metropolita lwowski przywiózł ze sobą ob-
raz z katedry lwowskiej. W czerwcu 1983 roku pa-
pież Jan Paweł II na Jasnej Górze go rekoronował. 
Przed szczególnym wizerunkiem dzisiaj się gro-
madzimy, by modlić się i wypraszać potrzebne ła-
ski za wstawiennictwem Pani Łaskawej – poinfor-
mował kustosz tego Sanktuarium ks. kan. Andrzej 
Stopyra. Powitał pielgrzymów, a wśród nich: mar-
szałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, czterech 
parlamentarzystów, marszałka woj. podkarpackie-

Procesja z obrazem Matki Boskiej Łaskawej Lwowskiej, fot. Katolickie Radio Zamość



LUBACZÓW  2017

W
 K

R
ĘG

U
 S

A
C

R
U

M

70

go Władysława Ortyla i wicemarszałek Marię Ku-
rowską, wicewojewodę podkarpackiego Piotra Pil-
cha, służby mundurowe na czele z wojewódzkimi 
zastępcami Komendy Policji i Straży Pożarnej, le-
śników, straż graniczną i innych dostojnych gości. 
Głównego celebransa Mszy św. biskupa pomocni-
czego diecezji charkowsko-zaporoskiej Jana So-
biło poprosił o przewodniczenie Eucharystii. Kon-

celebrowało z nim wielu kapłanów,  
m. in. kanclerz Kurii ks. dr Michał 
Maciołek i dyrektor Katolickiego Ra-
dia Zamość ks. Krystian Bordzań.

W homilii Biskup - nawiązując do 
czytań mszalnych o Dobrym Paste-
rzu – zauważył, że kto ma w sercu 
Jezusa, ma wszystko, a Maryja jest 
najpokorniejszą służebnicą Pana. 
Nigdy nie chciała być najważniej-
szą i pierwszą, to Bóg Ją wywyż-
szył. Maryja kocha wszystkie swo-
je dzieci. Pośród zamętu jaki panuje  
w świecie potrzebujemy nieustan-
nego Jej wsparcia. Wiele uwagi po-
święcił sytuacji na Ukrainie, gdzie 
pasterzuje. - Przybywam z diece-
zji charkowsko-zaporoskiej w któ-
rej trwają działania wojenne. Ludzie 
są zdesperowani, uciekają z miej-
scowości, gdzie toczy się wojna do 
dużych miast, ale także do Polski.  

W niej młodzież się uczy i studiuje, ludzie znajdu-
ją pracę. Z wielką nadzieją chcą, by u nich było 
tak jak w Polsce. Wielkim bogactwem, nie tylko dla 
Ukrainy, ale i innych krajów są polscy księża i sio-
stry zakonne w nich pracujący. Polska ma szcze-
gólne zadania w chrześcijańskim odrodzeniu się 
Europy. –mówił w homilii bp J. Sobiło.

Po Komunii aktu zawierzenia małych ojczyzn 

Eucharystii przewodniczy biskup pomocniczy diecezji charkowsko-
zaporoskiej Jan Sobiło, fot. A. Łazar

Akt zawierzenia Maryi odczytuje wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska (od lewej: wójt gminy 
Lubaczów Wiesław Kapel, burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, wicemarszałek 

woj. podkarpackiego Maria Kurowska, starosta lubaczowski Józef Michalik), fot. A. Łazar
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ziemi podkarpackiej i lubelskiej dokonali: wicemar-
szałek woj. podkarpackiego Maria Kurowska i wi-
cewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, w asyście 
starosty lubaczowskiego Józefa Michalika, burmi-
strza Lubaczowa Krzysztofa Szpyta i wójta gmi-
ny Lubaczów Wiesława Kapla. „Matko Najświęt-
sza! Dziś w murach tej wspaniałej świątyni pragnie-
my Ci najpierw podziękować za opiekę i łaski jaki-
mi co dzień, ciągle nas obdarzasz. (…) Pełni wia-
ry i nadziei stajemy przed Tobą dzisiejszego dnia 
przynosząc duchowe dary i prosząc byś była osto-
ją w trudnych chwilach naszego życia osobiste-
go, rodzinnego i samorządowego. Maryjo Królo-
wo naszego zawierzenia! Zawierzamy Ci nasz kraj 
Polskę… nasze małe ojczyzny, wioski, gminy, mia-
sta powiatowe, województwo i wszystkich, którzy  
w nich sprawują władzę i pracują” – wypowiedzia-
ła wicemarszałek woj. podkarpackiego Maria Ku-
rowska. A wicewojewoda Piotr Pilch dodał: „Pani 
Łaskawa wierzymy, że nasz naród wytrwa w wierze 
dzięki silnej rodzinie. Polskim rodzinom potrzeba 
Twojego wsparcia, aby stale doświadczały Twojej 
obecności i opieki. Prosimy Cię Maryjo otocz pol-
skie rodziny potrzebną łaską i kieruj je na Boże dro-
gi”.

Kwiaty przed obrazem Pani Łaskawej złożył 

marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński i przedsta-
wiciele zawierzenia. Za dar sprawowanej Euchary-
stii bp. Janowi Sobiło podziękował marszałek woj. 
podkarpackiego Władysław Ortyl wraz z wicewoje-
wodą Piotrem Pilchem i starostą lubaczowskim Jó-
zefem Michalikiem. Na zakończenie części modli-
tewnej pod przewodnictwem Biskupa wierni odmó-
wili Litanię Loretańską i otrzymali błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem. Druga część podnio-
słej uroczystości poświęcona została Św. Bratu Al-
bertowi. Marszałek Sejmu RP M. Kuchciński przy-
pomniał, że to Parlament podjął uchwałę, by bie-
żący rok był Rokiem Św. Brata Alberta. W konka-
tedrze wraz marszałkiem W. Ortylem odsłonił po-
piersie św. Brata Alberta, a bp J. Sobiło je poświę-
cił. W konkatedrze zorganizowana została wysta-
wa poświęcona Św. Bratu Albertowi. Komentarz  
do niej przedstawił dyrektor Muzeum Kresów Stani-
sław Piotr Makara. Ukazał m. in. związki tego wiel-
kiego świętego z ziemią lubaczowską. Wymienie-
ni wcześniej goście wystawę tę otworzyli a Biskup 
ją poświęcił. Chętni, po uroczystości i wspólnym 
posiłku, wybrali się do Monasterza koło Werchra-
ty, by zobaczyć miejsce pustelni św. Brata Alberta 
i poznać teren Roztocza, w którym działał i modlił  
się wraz z współbraćmi.

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl otwierają 
wystawę o św. Bracie Albercie, fot. A. Łazar
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Canaletto należy do tych wielkich artystów, 
których potomni łatwiej kojarzą z pseudonimem, 
niż prawdziwym nazwiskiem.

TEKST:  Barbara Kubrak

Lubaczowski 
  „Canaletto” 

„M arian Kopf jest dla Lubaczowa tym, 
kim Canaletto dla Warszawy.” Po-
równanie  lubaczowskiego ma-

larza z warszawskim Canale wydaje się uzasad-
nione, zważywszy na fakt, że padło z ust warsza-
wianki zwiedzającej wystawę artysty w lubaczow-
skim muzeum. Bernardo Bellotto zwany Canalet-
to lub precyzyjnie Canaletto młodszy to malarz wi-
doków XVIII w. Warszawy, znany każdemu miesz-
kańcowi stolicy, który choć trochę interesuje się hi-
storią i sztuką swego miasta. Swój pseudonim za-
wdzięcza artysta pokrewieństwu ze znanym wło-
skim malarzem widoków miejskich Antonio Cana-
le - przez współczesnych nazwany zdrobniale Ca-
naletto. W Warszawie Bernardo Belotto mieszkał 
przez 13 ostatnich lat swego życia. W tym czasie 
namalował 70 obrazów: sceny historyczne, rodza-

jowe, fantazje architektoniczne. Najważniejszy jest 
cykl wedut (obrazy przedstawiające całość mia-
sta lub jego fragmenty). Obrazy przekazują  boga-
tą wiedzę o stolicy w XVIII w. Mają też oprócz walo-
rów artystycznych - wartość dokumentów. Jednym 
słowem, warszawskie weduty są prawdziwą kopal-
nią informacji dla historyków, architektów, urbani-
stów, kostiumologów, czy historyków obyczajów. 

Marian Kopf po studiach na ASP w Krakowie 
nie wrócił do Lubaczowa. Zamieszkał na stałe  
w Krakowie. Przez długie lata był nauczycielem 
akademickim, zajmował się też własną twórczo-
ścią, uprawiał malarstwo i rysunek. Malował  Luba-
czów, takim jakim go widział i zapamiętał. Na jed-
nych obrazach  rozległe panoramy, widoki placów 
i ulic, lubaczowski rynek i Ratusz. Na innych waż-
niejsze budynki, nieistniejące już dziś zabytki: ży-

M. Kopf, „Zapalanie latarni”, tektura, olej, zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie.
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dowską synagogę, lubaczowski 
zamek, czytelnię polską na Ma-
łym Wale. Sięgał do źródeł hi-
storycznych, gdy pracował nad 
cyklem „Lubaczowski zamek”. 
Stworzył wstrząsającą kroni-
kę zniszczeń wojennych Luba-
czowa - „Lubaczów z lat wojny  
z 1939 – 1945”. Uchwycił mia-
sto na wieki. 

Za sprawą muzealnej eks-
pozycji wybierzmy się w po-
dróż przez zakurzone drogi nie 
brukowanego Lubaczowa. Od-
pocznijmy przy studni na Ryn-
ku. Zapadł zmierzch, na skrzy-
żowaniu ulic Kościuszki i Piłsud-
skiego zapalono gazową latar-
nię. Wiekowemu emerytowi za-
kręci się łza!

Dziś Lubaczów bardzo się 
zmienił, niczym Warszawa wy-
piękniał. Magia kresowego mia-
steczka wciąż jednak trwa -  
w obrazach Kopfa.

M. Kopf, „Ruiny zamku od strony wschodniej”, karton, akwarela, gwasz, sepia,1966 r., zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie.

M. Kopf, „Stary spichlerz”, akwarela, karton, 1946 r., zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie.

M. Kopf, „Cerkiew w Lubaczowie”, tektura, olej, 1942 r., 
zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie.
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Spuścizna kultury żydowskiej należy już w swej przeważa-
jącej części do przeszłości Lubaczowa. Nieliczne budow-
le utrwalone zostały na fotografiach. Należą do nich dwa 
ważne obiekty: lubaczowska synagoga i towarzysząca jej 
szkoła tzw. „Bejt Midrasz”, których relikty ukryte są głęboko 
pod ziemią.

TEKST:  Janusz Mazur

Wokół synagogi

T radycyjnym miejscem lo-
kalizacji żydowskich in-
stytucji społecznych  

i religijnych w Lubaczowie była 
północna część śródmieścia,  
w kwartale między rynkiem a wa-
łami miejskimi przy bramie lubel-
skiej. Znajdowały się tu poświad-
czone w źródłach kartograficz-
nych z końca XVIII wieku takie bu-
dynki jak: żydowska szkoła, łaź-
nia, szpital dla ubogich i zapew-
ne również pierwsze domy modli-
twy. Ich geneza sięga co najmniej 
XVII wieku. Pierwsza wzmianka  
o synagodze na terenie miasta 
pochodzi jednak z 1727 roku. 

Miejsce lokalizacji głównej lu-
baczowskiej synagogi we wspo-
mnianej północnej części mia-
sta oznaczone jest na mapach 
z 1826 i 1854 roku. Zabudowa 
tego terenu została ostatecznie 
ukształtowana na przełomie XIX  
i XX wieku, kiedy to ukończono 

początku lat 90. XX wieku stał otoczony złą sławą 
Pomnik Wdzięczności (tzw. „Iwan”).

W pobliżu murowanej synagogi miała funkcjo-
nować druga bożnica, wzniesiona z drewna. Nie 
znamy jej lokalizacji, choć układ zabudowy wska-
zywałby na północną stronę placu. 

Na zachód od Nowej Synagogi, po drugiej stro-
nie ul. Bożniczej istniała okazała szkoła żydowska, 
która łączyła funkcje domu modlitwy, a więc też  
w pewnym znaczeniu synagogi, a przede wszyst-
kim biblioteki i miejsca studiów talmudycznych 
dla chasydów (tzw. „Bejt Midrasz” lub „Bet Hami-

budowę okazałej tzw. Nowej Synagogi.
Budowla ta zlokalizowana była między ul. Bóż-

niczą (ob. istnieje jej początkowy odcinek wy-
biegający ze środka północnej pierzei rynku)  
a ul. Mickiewicza. Stanęła pośrodku niewielkiego 
placu. Od wschodu budynek odsunięty był od uli-
cy Mickiewicza w głąb działki. Obecnie na więk-
szej części terenu, na którym stała Nowa Synago-
ga wznosi się budynek Poczty Polskiej wraz z wie-
żą telekomunikacyjną. Północny odcinek murów 
bożnicy istnieje zapewne pod powierzchnią skwe-
ru u zbiegu ul. Mickiewicza i Kościuszki, gdzie do 

Lubaczów, Położenie: 1.Synagogi; 2.Szkoły żydowskiej, 
wycinek z mapy katastralnej, 1854 r., Zbiory Archiwum Państwowego 

w Przemyślu
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drasz”). Miejsce po tym budynku zostało ostatnio 
częściowo zajęte pod budowę nowego gmachu 
Powiatowego Banku Spółdzielczego.

Nowa Synagoga wzniesiona została po 1899 
roku (ukończona zapewne krótko po 1901 r.), ze 
środków pozyskanych przez Noego Rosta prze-
wodniczącego Gminy Żydowskiej w Lubaczowie, 
m. in. od barona Edmonda Jamesa de Rothschilda 
z Francji. Zajęła miejsce wcześniejszej, drewnianej 
bożnicy spalonej podczas pożaru miasta w 1899 
roku. Ta ostatnia budowla, widoczna na mapach  
z 1826 i 1854 roku, wzniesiona została zapewne na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Nie występuje jeszcze 
na mapie Lubaczowa z 1784 roku, na której z kolei 
widoczny jest budynek późniejszego Bejt Midrasz, 
określany wówczas jako „Juden Schule”. Zapew-
ne w 1 połowie XIX wieku budynek ten zyskał mu-
rowaną formę i w 1899 roku podzielił los spalonej 
synagogi. Zapewne też został odbudowany wraz  
z rozpoczęciem wznoszenia nowej bożnicy. Wska-
zują na to pewne podobieństwa dekoracji architek-
tonicznej obydwu budynków, szczególnie widocz-
ne w opracowaniu półkoliście zamkniętych okien.

Nowa Synagoga w pierwszych latach swego 
istnienia (w 1901 roku), również narażona była na 

zniszczenie w wyniku pożaru miasta. Ukończona 
ostatecznie przed I wojną światową istniała niemal 
dokładnie 40 lat. Została spalona przez wojska nie-
mieckie na drugi dzień po wkroczenia do Lubaczo-
wa, w nocy z 13 na 14 września 1939 roku. W tym 
samym czasie spalony został również sąsiedni Bejt 
Midrasz. Rujnowane ściany Nowej Synagogi zo-
stały ostatecznie rozebrane na materiał budowlany  
w 1947 roku.

Murowany budynek Nowej Synagogi wzniesio-
ny został w stylu eklektycznym z elementami neore-
nesansu. Posiadał plan zbliżony do kwadratu z ob-
szerną, wysoką salą modlitw i wąskim, piętrowym 
babińcem przy ścianach od zachodu i północy. Od 
zewnątrz ściany sali modlitw podzielone były gzym-
sem na dwa pozorne piętra: dolny, wysoki poziom 
był pierwotnie boniowany (przed 1914r.), a w gór-
nej części ścian występowały z każdej strony trzy 
półkoliście zwieńczone okna. Piętrowy babiniec był 
niższy od sali modlitw. W jego ścianach, zarówno 
na parterze, jak i piętrze, istniały rzędy mniejszych, 
półkoliście zwieńczonych okien. Nad wejściem  
od południa występował profilowany szczyt.

Wysoka sala modlitw zwieńczona była charak-
terystyczną attyką z rzędem kulistych sterczyn;  

Lubaczów, widok Nowej Synagogi od strony ul. Mickiewicza (od południowe-
go-wschodu), fot. 1938 r. Zbiory Muzeum Holocaustu w Nowym Jorku
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w czterech narożach budynku elementy te przy-
bierały bardziej rozbudowane formy (przed 1914 r. 
były to obeliski). Salę modlitw nakrywał dach czte-
rospadowy z krótką kalenicą, właściwie nie widocz-
ny z poziomu ulicy. Główne wejście do synagogi 
znajdowało się zapewne w ścianie zachodniej, na 
osi budynku. Jedno z bocznych wejść występowa-
ło w południowej ścianie babińca, na osi ul. Bożni-
czej.

Szkoła założona była z kolei na planie wydłużo-
nego prostokąta. Był to budynek parterowy z głów-
nym wejściem od wschodu, od strony Nowej Syna-
gogi. W wydłużonej elewacji frontowej od wschodu 
występowały wysokie okna zwieńczone półkoliście, 
które ustawione były w czterech parach; pomiędzy 
nimi wstawione zostały niewielkie okulusy. Główne 
wejście zaakcentowano od góry półkoliście wygię-
tym gzymsem i parą niewielkich, półkoliście zwień-
czonych okien.

Nowa Synagoga - na podstawie fotografii wyko-
nanych przez żołnierzy niemieckich na krótko przed 
jej zniszczeniem - posiadała bogaty wystrój wnę-
trza. W sali modlitw, przy wschodniej ścianie (czy-
li od strony ul. Mickiewicza) znajdowała się szafa 
ołtarzowa na Torę (Aron Ha-kodesz) zwieńczona 

ażurową konstrukcją metalową z przedstawieniem 
orła ujętego w dolnej części przez dwa gryfy (jeden  
z nich - prawy zachował się w zbiorach Muzeum 
Kresów w Lubaczowie). Pośrodku istniało podwyż-
szenie (bima) z pulpitem do czytania Tory. Ścia-
ny dekorowane były bogatą polichromią orna-
mentalną i monumentalnymi widokami Jerozolimy.  
Od północy i zachodu występowały na dwóch po-
ziomach galerie dla kobiet, otwarte do sali modlitw 
szerokimi prześwitami.

Obok wieży kościoła i kopuły cerkwi synagoga 
i szkoła były ważnym elementem w pejzażu Luba-
czowa. Szczególnie charakterystyczna była przysa-
dzista sylwetka Nowej Synagogi, która dominowa-
ła w widoku miasta od północy i wschodu. Budow-
la ta wyróżniała się swymi walorami artystycznymi, 
zarówno pod względem formy architektonicznej, 
jak i wystroju wnętrza. Można śmiało powiedzieć, 
iż była jednym z najciekawszych obiektów w archi-
tekturze synagogalnej przełomu XIX i XX wieku -  
w ostatniej fazie jej rozwoju na ziemiach polskich. 

Lubaczów, widok Szkoły żydowskiej od strony ul. Bożniczej (od południowego-wschodu), fot. 1938 r. 
Zbiory Muzeum Holocaustu w Nowym Jorku
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TEKST:  Katarzyna Warmińska-Mazurek

Wełniany wątek opowieści 
o kilimie na lnianej osnowie 

historii kresowego kilimkarstwa

Kilim to dwustron-
na tkanina de-
koracyjna. Ba-

zuje na prostej technice 
prowadzenia, najczęściej 
wełnianych, nitek wątku 
przez lniane nitki osno-
wy, czyli szkieletu całej 
tkaniny. Wyróżniane są 
dwa zasadnicze sposo-
by tworzenia wzoru, tech-
nika płochowa polega-
jąca na dociskaniu cało-
ści wątku, szeroką, przy-
pominającą obustronnie 
zamknięty grzebień, pło-
chą  oraz grzebyczkowa, 
wykonywana za pomocą 
grzebienia, którym dobi-
jano tylko element kolory-
styczny. Technika płocho-
wa stosowana jest zazwy-
czaj przy krosnach pozio-
mych, zaś technika grze-
byczkowa przy pracy na 
krosnach pionowych, 
gdzie nici osnowy biegną 
wertykalnie.

Kilimy służyły nie tylko 
do ocieplenia wnętrza lub 
używane były jako koce, 
ale pełniły też rolę deko-
racyjną. Nazwa kilim po-
chodzi z języka perskie-
go lub tureckiego. Roz-

by prezentowane były także m.in. na wystawie w 
1900 r. w Paryżu. Wzrost zainteresowania kilimami 
spowodował nie tylko powstawanie nowych szkół 
tkackich, ale również szkół o profilu rzemieślni-
czym, które przyczyniły się do rozpowszechnienia  
i badania technik kilimkarskich, tradycyjnych spo-
sobów barwienia i pozyskiwania barwników oraz 
eksperymentowania z surowcem.  

W Glinianach działało kilka większych zakła-
dów produkujących kilimy, m.in. Artystyczna Wy-

kwit wyrobów kilimkarskich na ziemiach polskich 
przypada na XVII – XVIII w. Najstarsze, zachowa-
ne w zbiorach polskich kilimy datowane są na XVIII 
w. Tkactwo kilimów zakorzeniło na kolejne stulecia, 
na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Mogło 
się swobodnie rozwijać. Nie brakowało surowca, 
wełny, lnu i konopi, a krosna były proste w kon-
strukcji, podobnie jak sam proces tkania. 

To właśnie na dawnych Kresach Rzeczypospo-
litej na przełomie XIX i XX w. powstało „zagłębie” 

kilimkarskie. Po dziewięt-
nastowiecznym regre-
sie w dziedzinie tkactwa 
manufakturowego wy-
pieranego przez produk-
cję fabryczną. W okre-
sie „renesansu sztuki ki-
limkarskiej” na południo-
wo-wschodnich terenach 
dawnej Rzeczypospoli-
tej powstały największe 
ośrodki wytwórstwa kili-
mów. W Glinianach nie-
daleko Lwowa (od 1886 
r.), w Kosowie na Pokuciu 
(1882 r.), Oknie na Podo-
lu (1886 r.). W ośrodkach 
tych powstały nie tyl-
ko wytwórnie, ale i szko-
ły uczące rzemiosła. Jed-
ną z najstarszych powsta-
łą w 1882 r. była szko-
ła w Kosowie. Wytwórnia  
i szkoła Władysława Fe-
dorowicza w Oknie jako 
jedna z pierwszych zy-
skała szersze uzna-
nie. Jednak niewątpliwy 
prym wiódł ośrodek tkac-
ki w Glinianach, gdzie po-
czątkowo działało Sto-
warzyszenie Tkaczy, któ-
re sprzedawało swoje 
wyroby również za gra-
nicą. Gliniańskie wyro-

Kilim, Polska, Gliniany (?) (ob. Ukraina), technika 
płochowa, osnowa lniana, wątek wełniany, 1. poł. XX w., 

zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie
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twórnia Kilimów Michała Chamuły, Przemysł 
Chałupniczy, Wytwórnia Kilimów Artystycz-
nych Julii Tannenbaum, Polskie Towarzystwo 
Kilim, Warsztaty Gałana. O skali powszechno-
ści produkcji kilimkarskiej w Glinianach może 
świadczyć fakt, że samo Towarzystwo Tkac-
kie dysponowało 50 warsztatami obsługiwa-
nymi przez 110 robotników. Wiadomym jest, 
że wyroby z Glinian stały się niemal synoni-
mem kilimów z początku XX w. Co nie zna-
czy, że wszystkie produkowane tam wyroby 
odznaczały się najwyższą jakością. Mniejsze 
wytwórnie proponowały tańsze wyroby, ale  
z gorszego surowca. Do drugiej wojny działa-
ły na Kresach liczne, większe i małe pracownie 
oraz wiejskie warsztaty, niektóre z nich wzno-
wiły działalność po wojnie. Nieprzerwanie pro-
dukcja kilimów, bez względu na modę, trwa-
ła w Karpatach Wschodnich (Huculszczyzna). 
Do dziś wytwarzane są tam tzw. liżniki, choć 
obecnie już raczej jako turystyczna pamiątka.

Wzornictwo kilimów opierało się na zako-
rzenionych od wieków tradycjach. Najstar-
sze kilimy wypełniała geometryczna dekora-
cja, którą wymuszała sama technika. Tworzo-
ny wzór musiał być identyczny z prawej jak  
i lewej strony. Istniało też wiele sposobów łą-
czenia kolorów, elementów wzoru. Czasem na 
ich styku pozostawione są szpary. Jeśli pro-
dukcja nastawiona była na eksport wzory na-
wiązywały do stylistyki zachodniej. Moda na kilimy 
spowodowała wzrost zainteresowania tego typu 
twórczością wśród artystów. Powstało wiele reali-
zacji sygnowanych znanymi nazwiskami. Szeroka 
oferta manufaktur produkujących kilimy oraz zapo-
życzanie wzorów nie pozwala dzisiaj jednoznacz-
nie określić proweniencji większości zachowanych 
obiektów. W literaturze można znaleźć rozróżnie-
nie na kilim dworski i wiejski. W produkcji pierw-
szych sięgano po wzory nawiązujące do ówcze-
snych trendów w sztuce, natomiast drugi nurt 
opierał się na tradycyjnych, powtarzalnych moty-
wach. Z czasem różnice te mogły się zacierać, bo 
i twórcy wiejscy zaczęli czerpać inspiracje z dwor-
skich kilimów.

Zbiór dziesięciu kilimów pozyskanych w 2016 
r. z prywatnej kolekcji pana Stanisława Barana, re-
gionalisty, miłośnika historii i tłumacza, to egzem-
plarze powstałe w 1. poł. XX w. Wśród nich najcen-
niejszym, ze względu na zachowaną metkę wy-
twórni: „W. Chamuła. Wytwórnia wyrobów kilimkar-
skich w Glinianach”. Dzięki uprzejmości pani Mał-
gorzaty Wróblewskiej-Markiewicz kierownika Dzia-
łu Tkaniny Artystycznej Centralnego Muzeum Włó-
kiennictwa w Łodzi wiemy, że projekt tego kilimu 
znajduje się w katalogu z lat 20. XX w. przecho-
wywanym w łódzkim muzeum. Wytwórnia Micha-
ła Chamuły była jedną z najsłynniejszych w Glinia-

nach, pochodzące z niej wyroby były cenione i po-
szukiwane. Składy swoich produktów miał m.in. 
we Lwowie, Krakowie, Przemyślu, Tarnowie, kilimy 
z tej wytwórni sprzedawane były w Stanisławowie, 
Wilnie, Drohobyczu. 

Kilimy bardzo rzadko sygnowane były na po-
wierzchni, zazwyczaj doczepiane były metki, któ-
re jak wiadomo najczęściej się usuwa. Kilim w for-
mie zbliżonej do kwadratu utrzymany w stonowa-
nej kolorystyce z przewagą zieleni. Kompozycję 
stanowią trzy stylizowane kwiaty chryzantem z liść-
mi na szarym tle. Całość obwiedziona czarną bor-
diurą, na dwóch krawędziach frędzle utworzone  
z nici osnowy.

Pozostałe obiekty nie mają tak jednoznacznie 
określonej proweniencji jak opisany powyżej. Pre-
zentują natomiast część z bogatej palety wzorni-
czej produkcji kilimkarskiej. Trzy największe obiek-
ty z omawianego zbioru, wykorzystywane były za-
pewne jako ozdoba ścian, przedstawiają bardzo 
popularne wzornictwo. Pierwszy huculski, z pro-
stą geometryczną dekoracją w pasowym ukła-
dzie. Kolejny z motywem zygzakowatych gałązek, 
może pochodzić z jednej z gliniańskich pracow-
ni. Wiadomym jest, że pracownie nie rzadko wy-
mieniały się wzorami, a te najbardziej popularne  
i poszukiwane były chętnie kopiowane przez więk-
sze i mniejsze wytwórnie. Ostatni z dużych kilimów  

Kilim, Polska, W. Chamuła. Wytwórnia wyrobów kilimkarskich 
w Glinianach (obecnie Ukraina), technika płochowa, osnowa 
lniana, wątek wełniany, ok. 1936 r., zbiory Muzeum Kresów 

w Lubaczowie
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w tym zbiorze wypełniony jest stylizowaną, oczy-
wiście zgeometryzowaną dekoracją roślinną.

Interesujące są dwa niepełne komplety  kili-
mów. Pierwszy to dwa kilimy wąskie z dekora-
cją z zygzakowatych gałązek otoczonych bordiu-
rą dekorowaną różnobarwnymi rombami. Drugi 
to zestaw dwóch kilimów o analogicznej dekora-
cji, różnią się kształtem większy to mocno wydłu-
żony prostokąt, mniejszy zaś w formie zbliżonej  
do kwadratu. 

Zestawy trzech małych kilimów jednego więk-
szego w środku, a dwóch mniejszych po bokach 
były czasami wykorzystywane jako dekoracja np. 
sypialni, ściany nad łóżkiem. 

Pozostałe dwa kilimy przedstawiają wzory 
kwiatowe, niezmiernie popularne, zwłaszcza sło-
neczniki. 

Nowo pozyskany zbiór zasili już posiadaną 
przez nasze muzeum kolekcję kilimów. Obecne są 
w niej wzory od czysto geometrycznych poprzez 
stylizacje roślinne i inspiracje dworskimi kilimami, 
do kilimów o charakterze patriotycznym z orłem, 
czy z trójdzielną tarczą i herbami Orła Białego, Po-
goni i Archanioła Michała. 

Kilim, Polska, W, technika płochowa, osnowa lniana, 
wątek wełniany, 1. poł. XX w., zbiory Muzeum Kresów 

w Lubaczowie

Magapar to teatr światła, dźwięku i ruchu. 
Został założony w roku 1983 przez Barbarę 
Gutowską - Thieme, która przez wszystkie 
lata jego funkcjonowania pełni rolę autorki 
scenariuszy, reżysera, scenografa, 
choreografa, operatora światła i dźwięku.

Wspomnienia 
    o Jonaszu

TEKST:  Anna Głowacka - Katolickie Radio Zamość

„W spomnienia o Jonaszu” to spektakl, nad 
którym grupa Magapar pracowała przez 
ostatnie miesiące, a który został przedsta-

wiony 2 kwietnia na deskach sceny Miejskiego Domu Kul-
tury w Lubaczowie. Scenariusz powstał w oparciu o Biblię 
i ukazuje historię proroka Jonasza, który zmagał się z roz-
terkami , takimi jakie ma  każdy człowiek. Pan Bóg zlecił 
mu przyjazd do miasta Niniwa i nawrócenie ludzi grzesz-

nych na dobrą drogę. Jonasz zaczął bunto-
wać się przeciw tej prośbie, gdyż uważał, że 
nie jest w stanie wypełnić woli Najwyższe-
go. Jego udaremniona próba ucieczki na 
statku, powoduje zmianę myślenia proroka. 
Zauważa on, że nie można sprzeciwiać się 
Bożym rozkazom, gdyż człowiek jest narzę-
dziem w rękach Najwyższego – wyjaśniła 
reżyserka spektaklu. Cytaty muzyczne, któ-
re zostały wykorzystane w sztuce to: Vange-
lis „Reprise”: „Movement 6”, „Bon Voyage”, 
„Conquest of Paradise”, „Rachel song” 
- East West Records 1999; Vangelis: „My-
thodea”: „Movement 5” 2001 Sony Classi-
cal; Kitaro: „Tenku” 1986 Recording grauss 
Elliot Goldenthal: „Interview with the vam-
pire”, „Plantation Pyre” 1994 Produced by 
Mike Clink and Guns N Roses; Ennio Morri-
cone: „The Best of vol.1” „Moses the Lawgi-
ver” 1975 RCA.

Barbara Thieme na pytanie, do jakiego 
widza są kierowane jej spektakle, odpowie-
działa: Na pewno nie są dla każdego widza. 
To jest piękny, ale trudny teatr i dlatego wła-
ściwym widzem na sztukach Magaparu są 
osoby, które nie boją się wyzwań, są obda-
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przełamuje swoje słabości.
Teatr Magapar występuje w kraju m. in. w War-

szawie, Krakowie, Katowicach, Lublinie), Rzeszo-
wie, Sandomierzu, Olsztynie. Bierze też udział 
w międzynarodowych festiwalach teatralnych - 
Szwajcaria, Francja, Dania, Austria, Niemcy, An-
glia, Słowacja, Finlandia, Grecja, Tunezja, Tur-
cja, Kanada, USA (dwukrotnie). Został nagrodzo-
ny na festiwalu na Florydzie za: Outstanding Music 
and Sound, Best Youth Ensemble, Best Premiere 
of a Production, Outstanding Visualization w roku 
2010. Za swoje osiągnięcia na scenie Barbara 
Thieme została doceniona przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, Urząd Marszałkowski, Polcul Fo-

rzone wielką wyobraźnią, wrażliwością. Dla umie-
jących odczytać sceny i odszukać podobne emo-
cje u siebie. Widz teatru Magapar to widz otwarty 
na  artystyczne i emocjonalne doznania, widz ma-
jący głębokie poczucie piękna i potrafiący wejść 
w klimat scen. Dla takiego odbiorcy są moje spek-
takle, ponieważ tylko taki widz będzie duchowo 
uczestniczył w poetyce teatru Magapar. I tacy wi-
dzowie właśnie przychodzą.

Nad „Wspomnieniami o Jonaszu” pracowało 
siedmiu aktorów: Agnieszka Damm, Grzegorz Sa-
nok, Patryk Szałański, Iwona Duda, Hubert Szu-
milak, Paulina Sanok, Łukasz Czyrak. Patryk Sza-
łański od września 2016 roku jest aktorem teatru 
Magapar. Na pytanie co daje mu uczestnictwo 
w teatrze odpowiedział: Rozwijam się duchowo. 
Mam większe umiejętności pracy z ciałem.  Potra-
fię odnaleźć się na scenie i rozwijam pasję, którą 
jest aktorstwo. Iwona Duda, gdy tylko dowiedziała 
się, że Magapar ogłosił nabór na aktorkę od razu 
zgłosiła swoje zainteresowanie. Od siedmiu mie-
sięcy jest aktorką, a spektakl „Wspomnienie o Jo-
naszu”, był pierwszym, w którym miała okazję wy-
razić siebie na scenie przed publicznością. Pod-

sukcesów zarówno w kraju jak i za granicą. Ponad 
trzydziestoletnia działalność Magaparu umożliwia 
wysunięcie kilku kluczowych wniosków. Po pierw-
sze wskazuje, że spektakle przygotowane przez 
reżyserkę stanowią atrakcyjną ucztę duchową, 
która gromadzi widzów z całego świata. Po dru-
gie, młodzi ludzie, których pasją jest teatr ,nie chcą 
wyrażać swoich emocji za pomocą schematycz-
nie przygotowanych dialogów, lecz wybierają wy-
rażanie świata i samych siebie na tle ruchu, światła 
i dźwięku. I to umożliwia im właśnie teatr Magapar.

W spektaklu „Wspomnienia o Jonaszu” mieli-
śmy okazję zobaczyć, jak czują się na scenie nowi 
aktorzy teatru. Widz nie mógł być zawiedziony grą 

czas prób panuje u nas bardzo 
przyjazna atmosfera. Wspiera-
my się i tworzymy grupę przy-
jaciół również poza sceną –  
dodała. Łukasz Czyrak, ak-
tor, wyjaśnił dlaczego wstą-
pił do teatru: Magapar nie jest 
jak inne teatry, w których należy 
wyuczyć się tekstu na pamięć  
i odegrać go w sposób z góry 
przewidziany przez reżysera.  
W Magaparze koncentrujemy 
się na ruchu, świetle i muzy-
ce, będąc jednocześnie innym 
sobą i realizując założenia sce-
nariusza. To jest dla mnie naj-
ważniejsze. Dzięki temu w ży-
ciu prywatnym jestem osobą 
bardziej pewną siebie, otwar-
tą na nowe kontakty. Na scenie 

undation, Towarzystwo Miłośników Teatru, Urząd 
Miasta Lubaczowa. Na temat m. in. teatru Maga-
par prowadzono zajęcia poświęcone międzynaro-
dowemu, współczesnemu teatrowi. Seminaria od-
bywały się m.in. w Oregon State University, We-
sleyan Uniwersity w Connecticut.

Wielkim przyjacielem Teatru Magapar jest Jego 
Eminencja Ksiądz Kardynał Marian Jaworski.

Kim był Jonasz? 
Spektakl teatru Magapar

Młodzi, ambitni aktorzy oddani scenie i muzy-
ce w pełni koncentrują się na przekazaniu widzo-
wi głębokich wrażeń duchowych zawartych w sce-
nariuszu Barbary Thieme. Młodzi aktorzy z Luba-
czowa starają się w zagranych przez siebie po-
staciach pokazać też własne emocje, które towa-
rzyszą przedstawieniu. Cytaty muzyczne oraz ru-
chy lamp świetlnych mówią na scenie o wiele wię-
cej, niż byłby w stanie przekazać aktor w sposób 
werbalny. Wszystkie wymienione atrybuty, którymi 
dysponuje teatr Magapar stanowią podstawę jego 

Sztorm na morzu wywołany ucieczką Jonasza (scena ze spektaklu 
„Wspomnienia o Jonaszu”), fot. A. Głowacka
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aktorską debiutujących na scenie 
młodych adeptów sztuki.

Historia biblijnego proroka przy-
gotowana przez Barbarę Thieme to 
z pewnością kolejna perełka, dzię-
ki której o amatorskim teatrze z Lu-
baczowa usłyszy nowe grono mi-
łośników teatru światła i ruchu.  
W obliczu współczesnych mass me-
diów to Magapar zapewnia zupeł-
nie nowe, świeże spojrzenie na nur-
tujące każdego człowieka problemy. 
Ponadczasowe przesłanie spektaklu 
uświadamia, że wobec woli Bożej, 
każdy człowiek pozostaje bezbron-
ny. Jonasz to postać biblijna, jednak  
w każdym z nas kryje się pierwiastek 
tego proroka.

Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Andrzejowi Kindratowi  
za wielkie wsparcie i realizację wszystkich rachunków związanych  
z przygotowywaniem spektakli teatru Magapar.

Dziękuję również Panu Bogdanowi Tabaczkowi za ustawianie re-
flektorów i Panu Pawłowi Rogala za nagrywanie fragmentów mu-
zycznych oraz przygotowywanie sprzętu nagłaśniającego.

Słowa podziękowania kieruję także pod adresem moich mło-
dych aktorów za ich pracę, wielką kulturę osobistą i za wspaniałą, 
przyjazną atmosferę podczas pracy nad spektaklem.

Barbara Thieme

Jonasz na pustyni sadzi krzew, który umiera 
(cena ze spektaklu „Wspomnienia o Jonaszu”), fot. J. Potoczny 

Próba ucieczki Jonasza, aby nie wykonać polecenia 
Boga (scena ze spektaklu „Wspomnienia o Jonaszu”), 

fot. A. Głowacka

Bóg przekazuje Jonaszowi polecenie 
(scena ze spektaklu „Wspomnienia o Jonaszu”), 

fot. A. Głowacka
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W 2017 roku mija sto lat od pierwszej 
znaczącej manifestacji polskiej awangardy. 
By nadać tej rocznicy odpowiednią rangę, 
w całej Polsce mnożą się wystawy, koncer-
ty, spektakle, publikacje, wykłady, konfe-
rencje… Polska awangarda radykalnie 
odmieniła charakter naszej kultury prze-
sądzając o dalszym rozwoju sztuk wizual-
nych, literatury, filmu, teatru, architektury, 
a także przekształcając w istotny sposób 
rzeczywistość.

TEKST:  Barbara Kubrak

Strażnicy 
awangardy

H istoria awangardy w Polsce nie zamyka 
się w latach międzywojennych. Trady-
cja i etos awangardy silnie oddziaływa-

ły na twórczość polskich artystów również w de-
kadach późniejszych. Tworzyli ją przedstawicie-
li najważniejszych ugrupowań – ekspresjonistów, 
formistów, lwowskich surrealistów, Buntu, BLO-
Ku, Praesensu, grupy a.r. oraz Grupy Krakowskiej. 
Ta ostatnia stała się zrzeszeniem artystów plasty-
ków, kompozytorów i twórców innych dyscyplin,  

Jonasza Sterna, Erny Rosenstein, Alfreda Lenicy, 
Kazimierza Mikulskiego, Marii Jaremy, Janusza Ta-
rabuły, Tadeusza Brzozowskiego, Jana Pamuły. 
Warto zatem przypomnieć sylwetki i rzadko poka-
zywane na wystawach prace artystów.

Ważnymi postaciami w omawianym kręgu są 
Jonasz Stern i Maria Jarema. Wraz z innymi arty-
stami: Saszą Blonderem, Leopoldem Lewickim, 
Stanisławem Osostowiczem i Henrykiem Wiciń-
skim organizowali na początku lat trzydziestych 
Grupę Krakowską. 

Twórczość Jonasza Sterna silnie określały prze-
życia wojenne. W latach 1941-1943 artysta żył  
w lwowskim getcie. Wieziony przez Niemców wraz 

a także krytyków sztuki. Członków nie 
obowiązywał wspólny program, two-
rzyli grupę twórczych indywidualno-
ści, dla których istotna była awangar-
dowość, dbałość o podniesienie po-
ziomu sztuki polskiej oraz stała ob-
serwacja aktualnych, europejskich 
tendencji artystycznych. Niezwykle 
ważnym obszarem działalności Gru-
py było prowadzenie reaktywowane-
go w 1956 roku Teatru Cricot 2. Gru-
pa Krakowska zyskała miano klasyki 
awangardy.

Do tradycji awangardy nawiązu-
je kolekcja polskiego rysunku współ-
czesnego będąca w posiadaniu Mu-
zeum Kresów w Lubaczowie, jej po-
czątki sięgają jeszcze lat 50. Czołową 
pozycję w niej zajmują prace człon-
ków Grupy Krakowskiej, wśród nich: 

z innymi Żydami do obozu za-
głady w Bełżcu, zbiegł z trans-
portu. Kilka dni później udało 
mu się przeżyć zbiorową eg-
zekucję. Ukrywał się do koń-
ca wojny. Po zakończeniu oku-
pacji Stern powrócił do Krako-
wa i związał się z Grupą Mło-
dych Plastyków, a następnie  
z tzw. Drugą Grupą Krakow-
ską. W powojennej twórczości 
początkowo zwrócił się ku abs-
trakcji, w której aluzyjnie nawią-
zywał do form świata rzeczywi-
stego. W kolekcji znajduje się 
biało czarny rysunek artysty  
z 1952 r. Kompozycja sugeru-
je wizję jakiegoś Dance maka-
bre, którego tym razem nie tań-
czą szkielety, lecz przerażają-
ce, amorficzne, a jednak ludz-
kie istoty. Wyczuwa się tu cha-
os groźnych, sprzecznych na-
miętności i nienawiści ludzkich, 
być  może przeczucia  niezna-

Jonasz Stern, „Bez tytułu”, papier, tusz, ołówek, 
technika mieszana, 1952 r., zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie
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nych katastrof…
Zgoła odmienny świat przedstawia Erna Rosen-

stein, malarka, rysowniczka, poetka. „Świat zda-
rzeń ledwie widocznych, zdarzeń najbardziej wła-
snych (…) Świat pomiędzy – pomiędzy widzial-
nym i niewidzialnym.” Z lat 80. pochodzi rysunek 
„Bardzo cicha eksplozja”. Niemal pustą kartkę pa-

tach. Artysta podkreślał często, że jego głównym 
dążeniem jest znalezienie w malarstwie wyrazu dla 
przeżyć i emocji, które są najbardziej nieuchwytne 
i trudne do zdefiniowania. Widział w tym podobień-
stwo malarstwa i muzyki, która także była jego ży-
ciową pasją.

Uchodzi za jednego z najbardziej konsekwent-
pieru wypełnia zaledwie kilka wyrazistych 
kresek.  W oszczędnie zaznaczonej prze-
strzeni komponenty wnętrz: obrazy, scho-
dy, okna, a w górze linie sugerują wybuch. 

Na zmiany nigdy nie jest za późno. Al-
fred Lenica miał 40 lat, gdy rzucił grę na 
skrzypcach dla awangardowego malar-
stwa. Największe triumfy święcił pod ko-
niec życia. 

Twórczość Alfreda Lenicy jedynego ar-
tysty spoza Krakowa, była połączeniem 
taszyzmu, surrealizmu, informelu i drap-
pinggu. W zbiorach muzeum znajdują się 
trzy rysunki tego artysty  z 1960 r., wyko-
nane gwaszem na papierze. Na pierw-
szy rzut oka wydają się być grą abstrak-
cyjnych, nieprzedstawiających kompozy-
cji zbudowanych z bliżej nieokreślonych, 
nieorganicznych struktur, barw, plam oraz 
linii i ich dynamicznych układów. Sprawia-
ją wrażenie niespokojnego, wprawionego 
w ruch organizmu o nierealnych kształ-

Janusz Tarabuła, „Portret”, papier, flamaster, cynkografia, linoryt, 1968 r., 
zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie

Alfred Lenica, „Bez tytułu”, papier, gwasz, 1960 r., 
zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie
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nych przedstawicieli polskiego malarstwa metafo-
rycznego, czy też wręcz surrealistycznego, poetyc-
kiego, nasyconego dużym ładunkiem liryzmu. Jed-
nocześnie w gronie członków powojennej Grupy 
Krakowskiej (II) był artystą wiernym sztuce przed-
stawiającej, podczas gdy w twórczości wielu in-
nych przeważało upodobanie do abstrakcji. Kazi-
mierz Mikulski , o nim mowa, był plastykiem, współ-
założycielem i aktorem teatru Cricot 2, poetą i reży-
serem. Ponadto ilustrował książki i tworzył plastycz-
ne wizje filmów animowanych. W kolekcji znajdu-
je się rysunek artysty wykonany w technice kolażu. 
W metaforycznej, wieloznacznej kompozycji odbi-
ja się świat groteski, pełen przedmiotów, rekwizy-
tów surrealistycznego teatru, które artysta umiesz-
cza w scenicznej przestrzeni, z niebieskim, sugeru-
jącym niebo tłem. 

Tendencje do poszukiwań i eksperymentu,  
a także zainteresowania grafiką zdradzają rysun-
ki Janusza Tarabuły. Artysta był współzałożycielem 
Grupy Nowohuckiej, uważanej za jedną z ważniej-
szych krakowskich formacji, od 1961 roku części 
Grupy Krakowskiej. Z lat 60. pochodzą trzy rysunki 
Janusza Tarabuły zwracające się ku figurze ludzkiej 
symbolizowanej, sprowadzonej do prostych form, 
kreślonych kilkoma zaledwie liniami. 

Z kolei Jan Pamuła uprawia rysunek kompute-
rowy. W latach osiemdziesiątych, we współpracy  
z programistami komputerowymi, tworzył cykle 
kompozycji powstałych na bazie ciągłego, permu-
tacyjnego podziału płaszczyzny, aż do osiągnięcia 
efektu rozbudowanej sieci prostokątów. Są to jed-
ne z pierwszych przykładów wykorzystania w pol-
skiej sztuce programów komputerowych.

W kolekcji znajdują się prace nie zawsze typowe 
członków Grupy Krakowskiej. Rysunki Marii Jaremy 
są projektami kostiumów dla Teatru Cricot 2, rysu-
nek Tadeusza Brzozowskiego zaś pracą przygoto-
wawczą witraża „Błogosławiony Czesław”. 

Siłą Grupy Krakowskiej były wielkie indywidual-
ności, które nadawały ton i kierunek twórczych po-
szukiwań. 9 maja 2017 roku minęło 70 lat od cza-
su oficjalnego zawiązania się Stowarzyszenia Ar-
tystycznego Grupa Krakowska – najważniejszej, 
najbardziej twórczej grupy w powojennym życiu 
artystycznym Krakowa. Współcześnie podkreśla  
się rolę artystów Grupy jako strażników awangardy.

Kazimierz Mikulski, „Bez tytułu”, kolaż, tektura, papier, tusz, zdjęcie, 1978 r., 
zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie



R
EK

LA
M

A

2017  LUBACZÓW
85



R
EK

LA
M

A

LUBACZÓW  2017
86



R
EK

LA
M

A

2017  LUBACZÓW
87



R
EK

LA
M

A

LUBACZÓW  2017
88



R
EK

LA
M

A

2017  LUBACZÓW
89



C
ZY

 W
IE

S
Z 

ŻE
...

LUBACZÓW  2017
90

K
ościół pw. św. Karola Boromeusza w Lu-
baczowie w roku ubiegłym wzbogacił 
się o organy zakupione w Holandii. Wy-

konane zostały przez słynną w świecie firmę Flen-
trop, specjalizującą się w budowie instrumentów 
barokowych. Ta firma, która te organy zbudowa-
ła, w Lubaczowie je złożyła. Nadała im nowe ży-
cie. To rzadko się zdarza, a w Lubaczowie to się 
zdarzyło, że ten instrument idealnie wpisał się  
w wielkość i kształt tej świątyni. Do nas przyjeż-
dżają i będą przyjeżdżać studenci, by poćwiczyć 
grę na tym instrumencie, bo nie ma takich moż-
liwości gdzie indziej. Odbywają się też warsztaty 
muzyczne. Tu będą odbywać się nagrania płyto-
we muzyki barokowej przez wybitnych organistów  
z Polski. Mają te organy dobre powodzenie. Orga-
niści w Polsce wiedzą, że w Lubaczowie jest tak 
wysokiej jakości instrument. Dobrze on promuje 
Lubaczów w kraju. Lubaczowianie nie muszą wy-
jeżdżać do Wiednia, Krakowa czy innych dużych 
miast, by posłuchać dobrych koncertów muzycz-
nych w wykonaniu wybitnych artystów. Dzięki or-
ganom w konkatedrze i w kościele pw. Św. Karo-
la Boromeusza takie koncerty mają na miejscu,  
w prezencie za darmo. Podczas wakacji, w ra-
mach już piątych Międzynarodowych Koncer-
tów Organowych w naszym mieście, 22 lipca dał 
koncert wykładowca Akademii Muzycznej w Kra-

kowie, prof. Wacław Golonka, a 19 sierpnia kon-
certowali: solistka Agnieszka Piass z Bydgoszczy  
i wirtuoz organów Marek Kudlicki z Wiednia.  
Na przełomie września i października 2016 r. 
przez cztery niedziele z rzędu odbył się luba-
czowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. 
Prof. Jan Bokszczanin z Uniwersytetu Muzyczn 
go im. F. Chopina w Warszawie, który sprawował 
kierownictwo artystyczne nad tym artystycznym 
przedsięwzięciem, zadbał o wysokiej klasy jego 
wykonawców. Zainaugurował go 18 września ze-
spół wokalny Jerycho z Warszawy pod kierun-
kiem Bartosza Izbickiego i grający na organach 
dr hab. Bartosz Jakubczak z Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 25 września 
koncertowało dwóch znanych w świecie profeso-
rów Akademii Muzycznych - Konstanty Andrzej 
Kulka na skrzypcach i Józef Serafin na organach. 
W kolejnych koncertach wystąpił młody organi-
sta oraz duet Tytus Wojnowicz - obój i Urszula Ja-
siecka-Bury – organy. Oprócz cyklicznych kon-
certów odbywały się pojedyncze. W drugi dzień 
świąt, na św. Szczepana dali koncert; solistka Te-
atru Narodowego Elżbieta Wróblewska i grają-
cy na organach prof. Jan Bokszczanin. W drugiej 
jego części były kolędy, wykonywane przez so-
listkę i śpiewanymi wraz z wiernymi zgromadzo-
nymi w kościele.

Prospekt organowy w kościele p.w. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie, fot. Musicam Sacram
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L���������	 Dom Kultury od 30 listopada 2003 roku ma za patrona światowej sławy bohaterskiego tenora 
Aleksandra Sas Bandrowskiego. W ten sposób godnie uczczono pamięć zapomnianego rodaka, urodzonego w 
Lubaczowie 22 kwietnia 1860 roku. Jest już tradycją, że każdego roku w rocznicę  nadania imienia MDK organi-
zuje koncerty znanych polskich artystów wykonujących arie operetkowe i operowe. W roku ubiegłym wystąpili 
artyści ze Śląska: Magdalena Czarnecka (sopran), Patrycy Hauke, Marcin Grzesiczka, Kamil Roch Karolczuk (te-
nory).Akompaniował im na fortepianie Tomasz Marcel. W ich wykonaniu koncert pt. „Wielka sława to żart” przy-
padł do gustu publiczności.

x x x
Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie jest organizatorem konkursu pt. „Wiem wszystko o mojej miejsco-

wości”. Na jego 19 edycję napłynęło 74 prac plastycznych, 17 historycznych, 23 komplety prac fotograficznych 
przygotowanych przez 126 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pow. lubaczowskiego. Zwycięz-
com wręczono dyplomy i nagrody.

x x x
W uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) już po raz szósty ulicami Lubaczowa przeszedł Orszak 

Trzech Króli. W tym roku byli nimi: ks. Roman Karpowicz, Adam Sobczuk i Tadeusz Zaremski. Przybyli na ko-
niach na Rynek, na którym oczekiwała ich Święta Rodzina. Zaszczytu bycia Matką Bożego Dzieciątka doznała 
Sylwia Michalina, a świętego Józefa - Wojciech Kułakowski. Zatroskani rodzice o zdrowie Jezusa, by się nie prze-
ziębił bo był siarczysty mróz, nie wyjmowali Go z żłobka, okryli Go ciepłym odzieniem. Przed Nim królowie złoży-
li dary. Licznie zgromadzeni Lubaczowianie śpiewali kolędy. Błogosławieństwo im przekazał senior diecezji char-
kowsko-zaporoskiej bp Marian Buczek.

x x x
W dniu 30 marca  podczas organizowanych Dni Otwartych Politechniki Rzeszowskiej odbyło się uroczyste 

podpisanie umowy w sprawie objęcia patronatem klas związanych z nauczaniem zawodowym w Zespole Szkół 
im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Podpisane porozumienie dotyczy współpracy dydaktyczno-organiza-
cyjnej pomiędzy Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Zespołu Szkół. Podpisanie umowy pa-
tronackiej daje możliwość młodzieży korzystania z bazy dydaktycznej, pracowni i laboratoriów do prowadzenia 
zajęć programowych oraz dostęp do wykładów i konferencji naukowych na Politechnice. Współpraca podniesie 
jakość i efektywność systemu kształcenia zawodowego w kontekście oczekiwań rynku pracy. 

x x x
Koło Przewodników Oddziału PTTK w Lubaczowie od piętnastu lat organizowało w Wielki Piątek Drogę Krzy-

żową na Tarnicę w Bieszczadach. W tym roku postanowiono zorganizować ją  w tym samym dniu, ale po Rozto-
czu położonym na ziemi lubaczowskiej. -Wybór tego miejsca nie był przypadkowy. W tym roku obchodzony jest 
Rok Świętego Brata Alberta-Adama Chmielowskiego. Zorganizował on w 1891 roku pustelnię dla swoich współ-
braci w Monasterzu koło Werchraty. Na odpuście ku czci św. Antoniego w Horyńcu pozyskał do swojego Zgro-
madzenia Braci i Sióstr Posługującym Ubogim III Zakonu św. Franciszka, zwanego popularnie Braćmi Alberty-
nami - Marię Jabłońską urodzoną w 1878 roku w Pizunach koło Narola. Pierwsza roztoczańska Droga Krzyżo-
wa prowadziła właśnie z Pizun, gdzie zbudowany jest Dom Modlitwy Sióstr Albertynek. Siostra Bernardyna-Maria 
Jabłońska została beatyfikowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II 20 lat temu, w czerwcu 1997 roku w Zako-
panem. 62 uczestników Drogi Krzyżowej autokarem dojechało z Lubaczowa do Pizun, miejsca zbiórki. Do nich 
dołączyła grupa wychowanków z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II z Lubaczowa pod przewodnictwem prze-
wodnika Waldemara Procyka i jego żony oraz kilka osób z Tomaszowa Lubelskiego i Szczebrzeszyna. W su-
mie 89 osób, a najmłodszy uczestnik miał 7 lat. W kaplicy modlitwy Siostra Albertynka pięknymi słowami opo-
wiedziała o życiu i posłudze błogosławionej siostry Bernardyny – Marii Jabłońskiej. Po wspólnej modlitwie pod 
przewodnictwem wikariusza konkatedralnej parafii z Lubaczowa ks. Tomasza Szady, o godz. 9-tej wyruszono w 
15. km Drogę Krzyżową, która prowadziła pięknymi zakątkami leśnymi lubaczowskiego Roztocza, a więc przez 
Jackowy Ogród, źródła Tanwi, najwyższy szczyt Roztocza – Wielki Dział (390 metrów nad poziom morza), Daha-
ny, by dojść na wzgórze Monastyr, gdzie w pobliżu była pustelnia św. Brata Alberta, gdzie też zakończono Dro-
gę Krzyżową. Deszcz, słońce, grad i znów słońce nie przeszkadzały w rozważaniu Męki Pana Jezusa i śpiewie 
pieśni wielkopostnych i pokutnych. Rozważanie poświęcone też były św. Bratu Albertowi. Nad duchową stroną 
tej pierwszej Drogi Krzyżowej po Roztoczu czuwał ks. Tomasz Szady, przewodnikami zaś byli: Zdzisław Kubrak, 
Renata Ferenc-Pupek i Józef Kołodziej. Znany i ceniony przewodnik Zdzisław Kubrak zapoznał też uczestników 
Drogi Krzyżowej z przyrodą i historię Roztocza, zwłaszcza tych miejsc i miejscowości, które były na trasie, jak: Li-
nia Mołotowa, monastyr Bazylianów.

x x x
W mieście Lubaczowie na pobyt stały na koniec roku 2016 było zameldowanych 12 376 osób. W lubaczow-

skim szpitalu oraz zagranicą urodziło się 488 dzieci. Najpopularniejsze nadane imiona to: Szymon -19, Maja - 16, 
Zuzanna - 14, Milena - 12, Antoni - 11, Lena - 11, Kasper - 10, Miłosz - 10 Michał - 9, Amelia - 9. Najbardziej ory-
ginalne imiona nadane w 2016 roku: Nel, Abel, Jonasz, Rita, Kasjan, Emma. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lu-
baczowie odnotowano 148 małżeństw (w tym również zawarte poza granicami) oraz 298 zgonów.

OPRACOWAŁ:  Adam Łazar
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