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Ту мене мати породила, солодким молоком кормила, ту хочу жити умирати, де жили мій отець і мати
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ПеклоНебо

В осіннім 
№ часопису

Ватра весільна

Моє місце на земли



Лемківскє весіля презентує 
ансамбль пісні и танцю 

„Ластівочка” 

За нами юж 36 Лемківска 
ватра, котра горіла в Жди-
ни од 20 до 22 липня 2018 
р. То унікальна подія, котра 
скликує тисячи лемків в рід-
ни Гори і, хоц на короткий 
час, вертат разом з нима 
ту житя, і пісня, і пам’ят... Ва-
тра - то не лем виступи ан-
самблів на сцені, то пере-
до вшитким стріча. Стріча 
з земльом предків, стріча 
з родином, знайомима. 
І поворот. Хоц такий «на 
кус». Ватра має барз дуже аспектів, площин, 
елементів; штороку (юж зме ся призвичаїли) 
організаторе додают штоси нове. Не дастся в       
коротким тексті охопити єй цілу. І може не тре-
ба? Ліпше вибрати штоси єдно і докладніше ся 
тому призріти. Так власні зроблю. 

В тім році провідном темом Лемківской 
ватри в Ждині било весіля. Откаль ся взяла 
така ідея? - звідаламся Анни Баняс, члена Го-
ловной управи, єдну з членів так званой «моло-
дой екіпи» -групи лемківских активістів, котра в 
тім році взяла на себе приготуваня і режисе-
руваня сценічной програми. До той молодой 
групи належат, крім Ані, Гриц Суханич, Ольга 
Пиж, Лука Ґиба, Катерина Ковальска, Міля Пиж. 
Видно, же добрі ся розуміют і же добрі ім ся 
співпрацює разом.  І вшитко ся ім вдало - 

Треба би нам, треба огня ватряного,
ТЕКСТ  ВІКТОРІЯ ГОЙСАКH

в програмі появилися нови 
тренди, оптимізм і динамі-
ка. Як повідат Аня, під час 
стріч і розмов про вигляд 
тогорічной Ватри, глядали 
они чогоси, што об’єднує 
вшитких лемків. «Глони 
Ювілейна 35 Лемківска ва-
тра проходила в рік сум-
ной 70 річниці акції «Віс-
ла» і таки власні акценти 
- гісторични, ностальгічни 
- били на ній одчутни. В тім 
році хотіли-зме запропо-
нувати інчу провідну тему 
- веселу, радісну, а лем-
ки найбільше ся веселят 
власні на весілях», - додає 
Аня.
Прекурсором і добром 
заповідьом весільной 

Ватри били коротки рекламови фільмики, што 
зробилося юж традиційом остатніх років, коли 
активізувалася наша «молода екіпа». Фільмики, 
певна річ, били весільни, мандрували інтерне-
том, а головнима їх опікунами били Григорій 
Троханівский і Міля Пиж. Про тото писали-зме 
детальні в попереднім номері «Ватри».

Сценічна програма трьох днів поділена 
била так, як і найважніши етапи весіля: Зрукови-
ни, Весіля, Поправини. На Ватряній сцені весіль-
ни обряди вказав ансамбль пісні і танця «Лас-
тівочка» з Пшемкова: в п’ятницю парубоцкий 
вечер і вечірки в молодой, а в суботу властиве 
весіля. Треба підкреслити, же «Ластівочка» є хи-
баль єдиним ансамбльом, який має опрацю-
вану обрядовіст парубоцкого вечера, гнеска 
юж практичні забиту. 
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В проекті обкладинки використано 
цитату поета з Бардіївщини 
Олександра Павловича;

Ватра весільна:
Ждини - в Хижи зишлися весільни старости 
(зліва): Адам Кузяк з Бортного, Юрко Ста-
риньский з Лігниці, Іван Чіжмар зо Свидника;
на фоні: виставка старой лемківской весіль-
ной фотографіїной фотографії
ПеклоНебо:  
Горлицкий вернісаж виставки, 17.11.2018
Лемківщина - моє місце на земли
праця лауреата Конкурсу малюнку Адріана 
Бучиньского з Висовой (2 місце), експонува-
на під час 36 Лемківской ватри в Ждини

Фотографії:
Мілько Гойсак, Адам Вєв’юрка, Наталія 
Гладик, Марія Птак, Роберт Вербанов, Юрко 
Чупик, Мирослав Співак, 

ной фотографіїной фотографіїной фотографіїной фотографіїной фотографіїной фотографіїной фотографіїной фотографії

Барз цікави весільни обряди ватряне могли 
озерати в виконаню ансамблю «Красно-
брідчанка» з Красного Броду на Словаччині 
(зачепили они «до нового чепця» навет конфе-
рансьєрів) і ансамблю «Кечера» з Якуб’ян тіж 
на Словаччині. Наши сусіде з-за карпатского 
хребта, де не било депор-
тацій, мали більше шансів 
зберегти свою традицийну 
народну культуру в такій 
автентичній формі і треба 
признати, же практичні 
в каждім селі діє там на-
родний ансамбль, який 
презентує і народне обле-
чиня зо свого села і власні 
обрядовіст. Хоц асиміляція 
барз міцно дотикат і рус-
наків Словаччини в гнесьній 
добі глобалізації. Але вер-
нийме до весіля.

Весільного мотиву не за-
бракло навет в поважній 
офіцийній частині отворіня 
свята. Хтоси повіст, же не є 

то можливе, а єднак. По урочистостях в Місци 
пам’яти, по зложиню вінців і символічним го-
лосі Дзвону миру офіцийни гості долучилися 
до ... весільного хороводу, котрий при звуках 
капелі «Ластівочки» запровадив їх під сцену. 
Житя тирває, про гісторію належит пам’ятати, 

 жеби ся нам зишла родина до нього…

Очепини в виконаню ансамблю «Кечера» з Якуб’ян, Словаччина
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але жити треба дале. А весіля – то 
прецін надія на продовжиня роду, 
народу...

Барз важним елементом весільной 
Ватри били не лем сценічни одтворі-
ня давних обрядів, але і презентація 
того, як тоти обряди жиют 
і функціонуют на сучасних весілях. 
Мам на думці стрічу весільних 
старостів і спітканя свашок, котри 
одбилися в Хижи. Своїм досвідом 
поділилися весільни старости: Юрко 
Стариньский з Лігниці, Адам Кузяк 
з Бортного і Іван Чіжмар зо Свид-
ника, пригривав акордеоніст ан-
самблю «Свидницки геліґонкаре», 
провадив спітканя Данько Горощак, 
і весільни свашки: Анна Вірхняньска 
(ведуча), Анна Бубернак, Маргари-
та Цюрик, Марта Корбич, Анна Шку-
рат і Аґата Колодійчик при капелі 

                 Почесни госці 36 Лемківской ватри

Дівчата львівской «Лемковини» при сипанци

                 Fire-show Павлини Хмури

Юрка Лабівского. «Ціль обох стріч - 
старостів і свашок – вказати, пере-
довшитким молодому поколіню, 
яки сут справжні весільни обряди, 
– тлумачит Григорій Суханич, орга-
нізатор стрічи старостів, – то били 
так навправду практични варштати». 
Обидва спітканя тішилися барз ве-
ликим заінтересуваньом, поміщиня 
лемківской Хижи не могли навет по-
містити вшитких охочих. «Мож било 
прити і повчитися старостувати, 
сващити. Не є якисих спеціяльних 
курсів в нас в Польщи, длятого хо-
тіли-зме вказати на Ватрі як ся тото 
робит», - вияснят Анна Баняс.

 «Весіля ся кінчит, біда ся зачинат» - 
а може єднак ні? Оказалося, же сут 
щасливи лемківски подружни пари, 
котри в тім році в суботу могли 
взяти участ в конкурсі «На найліпшу 
лемківску пару». Били юж на Ватрі 
конкурси міс Лемковини, містера 
Лемковини і пришов час на пари. 
З охочима до участи не било про-
блеми, зголашалися тіж пари 
з поважним подружнім стажом, 
што тішит. А і публичніст дописала, 
як традицийні на такого типу сценіч-
них інціативах. Переможцями оста-
ло подружя Галини і Петра Майчаків 
з Горлиц.
На вечірніх концертах, коли при 
сцені найбільше молоді (власні тих, 
для кого весіля є темом, повіджме 
щирі, актуальном) мож си било 
зімати вельона чи крават зо сцени 
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 Дороги читаче! 

Кєд Ваша родина 
побільшилася в 2017 або 2018 р., 

просиме  поділитися свойом радостьом і прислати фотографії діточок, народжених в 2017 і 2018 р. для публікації в різдвяним номері 
„Ватри” (до 15 грудня)

Дівчата львівской «Лемковини» при сипанци

Молоде поколіня організаторів Ватри в

проєкті-ансамблі «Семерацка ружа»

і приміряти – чи юж пасує? Гарді то вигляда-
ло з ватряних горбочків: як під сценом гуляли 
красавиці в вельонах і хлопчиска в краватах. 
Хто знає, може дакому ся сподабало і добрі 
рокує.

Весіля – то тема барз ріжноманітна і богата, 
длятого тіж весільних елементів било дуже і 
помітни они били не лем в сценічній програ-
мі. 

В Хижи мож било озерати виставку весільних 
фотографій, яку приготували Наталія Гладик і 
Марія Птак, з присланих вами знимок. Власні 
на тлі той виставки одбивалися спітканя ста-
ростів і свашок. Творило то правдиву весільну 
атмосферу. Навет в павільйоні, де ся вшитки 
на Ватрі гостят, вісіла, як на весільній гости-
ні, таблиця з благословеньом для молодих, 
котру колиси виконав майстер Петро Гойсак 
з Маластова на весіля для своїх діти, і весільни 
декорації. А навчитися в’язати хустку (обов’яз-
ковий атрибут жени юж по весілю) можна 
било на варштатах в Майстерні.
Чи традицийни весіля сут іщи популярни 
серед лемків? Думам, же так. Може навет 
барже ніж в інчих українців Польщи. Так само 
богати в обрядовіст сут карпатски весіля на 
Гуцульщині чи Бойківщині. „Спостерігаме 
тенденцію зросту популярности традицийних 
весіль, – коментує Анна Баняс. – Тепер всяди 
панує мода на етно, модна є вишиванка; хо-
чеме вертати до коренів, маме сентимент до 
походжиня. Дідове, родиче переказуют нам 
традиції, для нас битя лемком є натуральним. 
Лемківство нас виріжнят в польским суспіль-
стві. Молоди люде хочут тот єдиний ден в житю 
– ден свого весіля - зробити винятковим. Чи 
сучасни весіля сут таки, як повинни бити, як 
наказує традиція? Ватра могла навчити того, 
о чим зме юж забили!»

З Никифором в ватряній загорідці
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В 2015 р. на ватряних інтелектуальних стрі-
чах переважат гісторична тематика. Завдяки 
Павлови Мадейови переносимеся в часі до 
Карпатской Трої, дале на основі книжок Ста-
ніслава Криціньского - в Бєщади. Архівальни 
опрацюваня «Лемківски біженці в Чехословач-
чині в 1945-46 р.» проф. Богдана Гальчака або 
«Свої чи чужі? Український антикомуністичний 
спротив на Лемківщині в 1944-46 р. в історич-
них опрацюванях (1956-2015)», яки предста-
вив Богдан Гук. Гісторично-політична дебата 
«Русинізм в лемківским середовищи - засоби 
впливу и наслідки» проходит в міжнародним 
товаристві: Василь Мулеса – Україна, 
др Володимир Піпаш – Україна, Богдан 
Віславский - Сербія, проф. Мирослав Сопо-
лига - Словаччина и проф. Богдан Гальчак 
- Польща. Сут тіж тематични спітканя: з Бо-
ґданом Ауґустином «Охорона культурно-
го и гісторичного краєвиду Лемківщини як 
ключовий елемент функціонуваня сельских 
територій» або малознани и малоекспону-
вани факти з біографії Епіфанія Дровняка. 
Ту експертами били Штефан Гладик, Василь 
Шлянта и Олександр Маслей - колишни голо-
ви ОЛ, яки для пам’яти про Никифора зроби-
ли барз дуже. Вистарчит лем згадати 7-літню 
судову справу поверніня малярьови його то-
тожности. На зм’якчиня тяжких гісторичних тем 
авторскє спітканя з молодим писменником 
Зємовітом Щерком и «тайна» гісторія слов’ян.
 

Простір слова
В наступнім році до програми спіткань зас 
входят нови, наукови дисципліни як теми 
з етнографії, соціології чи психології. И ту 
«Музичний фольклор в лемківскій обрядово-
сти» в опрацюваню Марти Грабан-Бутрин, 
вибір етнографічних текстів Західной Бой-
ківщини др Ольги Соляр чи «Мій погляд на 
Лемківщину» - бесіда з  Юрійом Гаврилюком. 
Розуміти лемків - розуміти себе. Дилеми 
сучасной тотожности и перший раз спітканя 
варштатове, якє провела Олександра Явор-
ницка-Новосад. «Людина то людина, а смерт 
то смерт» книжка відомой журналістки Марії 
Степан и найновша гісторія україньско-росій-
ского конфлікту. Дале входиме зас в минуле 
«Вигнаня україньского населення з Польщи до 
УСРР в роках 1944-1946 в світлі чехословацких 
джерел» на підставі книжки «Чуже погранич-
чя 1945 – 1946» – спітканя авторскє з проф. 
Богданом Гальчаком. Цікава прелекція др 
габ. Петра Шлянти «Велика Війна лемків 1914 
– 1918» чи «Еліти Лемківщини по І Світовій війні 
и їх діла: Републіка Команецка а Републіка 
Фльориньска 1918-1920» - спітканя тематичне 
приготуване през Богдана Гука. Вказуєме зас 
тото, што робит наша організація для гро-
мади и ту «Велика П’ятка о 27 роках існуваня 
Об’єднання лемків» - спітканя з колишніма 
головами ОЛ – Теодором Ґочом, Васильом 
Шлянтом, Олександром Маслейом, Штефа-
ном Гладиком и Емільом Гойсаком, дискусію 
з гістми веде Богдан Гук.

Маме ювілейну XXXV Лемківску 
ватру, але тіж сумни роковини 
70-й річниці депортаційной акції 
«Вісла». Програма спіткань головні 
спрямувана на тематику, пов’язану 
з том трагедійом, але в барз ріжних 
аспектах. Од гісторичного панелю 
«Пам’ят об’єднує нас вшитких. Де-
портаційна акція «Вісла»: суть 
і масштаби проблеми на Лемківщи-
ні”, в якім взяли участ: проф. Роман 
Дрозд, проф. Ян Пісуліньскі, проф. 
Богдан Гальчак, проф. Ярослав Сир-
ник, дале през аспект травми и те-
матична стріча «Меджепоколіньове 
передаваня тяжких досвідів i дилеми 
сучасной тотожности», яку провели 
Олександра Яворницка-Новосад 
и др габ. Ґжеґож Інєвіч. Подібним 
шляхом трагедії, але през призмат 
гісторії села Сохи на Замойщині діз-
наємеся з книжки «Мала загибель» 

ТЕКСТ  НАТАЛІЯ ГЛАДИК
H

(закінчиня)

                 На фото зліва: др. Ольга Соляр, Анна Янко, 2017 р.
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Анни Янко. Ту тіж довідуємеся про травму, 
несену през друге поколіня нащадків. 
Одбився тіж спектакль «Лемківской долі 
фрагменти» з нагоди 70-й річниці акції «Вісла» 
(за репортажом «Історія певной фотографії», 
Тиґоднік Повшехни, № 22 з 1.VI.1997 авторства 
Лешка Волосюка). Дале книжка 
«Україна - польске ядро темноти» 
Богдана Гука, в котрій автор дослі-
джує культурни и суспільни джерела 
злочинів на україньскій цивільній люд-
ности в Польщи по ІІ Світовій війні.  
На спітканях можна ся било тіж дові-
дати, як глядати свої коріня в архівах 
і не лем - в рамках  тематичной 
стрічи з Іваном Рубичом и Григорі-
йом Суханичом, чи про обрядовіст 
народжиня в лемків, яку провела 
Марта Грабан-Бутрин. Зас суто 
етнографічний зміст мала тематич-
на стріча з Натальом Кляшторном 
и Юрком Стариньским під назвом 
«Не з’їдж масно, а вберся красно. 
Народний стрій в Бескидах».

Гісторія Лемківской ватри в горах 
тіж дочекалася опрацюваня, 
а піднявся того Богдан Гук в книзі 
«Оген під наглядом. Лемківска ватра в до-
кументах Служби безпеки 1986-1989», вида-
ной през Об’єднання лемків з нагоди 35-літя 
Ватри. Рихтувана більше рока книжка - то збір 
документів з ІПН, яки вказуют в як тяжких обста-
винах пришло організувати тото дійство. То тіж 
сумна карта гісторії тих, котрих спосіб діяня 
бив не єднозначний, а навіт вспераний през 
СБ. В дискусії в рамках презентації новой 
книжки взяли участ свідки тих подій, медже 
інчима Володислав Грабан и Штефан Гладик.

                На фото зліва: Мартін Поллак, Вітольд Каліньскі, 2012 р.

На фото зліва: проф. Мирослав Сополига, проф. Микола Мушинка, 2012

Вказани теми сут переліком того, што през 
9 років ватряне мали змогу почути в рамках 
панельовой частини програми Лемківской 
ватри в Ждини. Водночас дає то уяву, як 
широка, вдячна, а часом складна и нелегка 
є тематика простору для писаного и бесіду-

ваного слова в пропонуваній Вам програмі. 
То широкій об’єм тем и справ, котри в ріжний 
спосіб сут пов’язани з нашом культуром, тра-
диційом чи гісторійом. Гісторични події, котри 
впливают на нашу майбутніст, формуют нас 
без взгляду на тото, чи ся нам тото подабат, чи 
ні. Длятого вартат знати, мати широкий огляд 
ріжних справ, хоцки про тото, жеби в приш-
лости вистеречи ся блудів. То перелік не лем 
тематики и книжок, але тіж видатних авторів, 
бо ватряни спітканя дают нам можливіст близ-
кого перебиваня з цікавима, вартіснима 
людми. 

Як записано в найстаршій и най-
барже знаній християньскій Книзі: 
«На початку було слово», и як тіж по-
відают наши люде: «слово ся рекло» 
9 років тому и зобов’язує. Длятого 
дале будеме рихтувати дла Вас чер-
гови програми авторских и тематич-
них спіткань на Лемківскій ватрі 
в Ждини, де є простір для слова.
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В 2018 році (10 жовтня) мият 50-а річниця 
смерти маляря Епіфанія Дровняка – лемка 
з Криниці-села, знаного в мистецким світі під 
іменом Никифор. З той нагоди Об’єднання 
лемків опрацювало документальну виставку, 
котра презентує головні документи, зв’язани 
з усталіньом правдивого походжиня і імена 
митця, вказує куліси судовой справи, котру 
провадило ОЛ для поверніня Никифорови 
його тотожности. 
А била то довга і нелегка дорога. То вклад на-
шой організації і громади в гісторію і пам’ят 
про Художника з Лемківщини. На великих та-
блицях представлени тіж фотографії, праці. 
Виставку опрацювали довголітній голова ОЛ, 
член Президії організації Штефан Гладик 
і заступник голови ОЛ Василь Шлянта. Вистав-
ка била презентувана під час 36 Лемківской 
ватри в Ждини, а єй важніши фрагменти 
можна било оглянути протягом місяця жовтня 
в Центрі культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях. 
В сучасній добі найчастіше глядаме інфор-
мації юж не в реальним світі, лем в віртуаль-
ним, длятого тіж виставкови таблиці сут послі-
довно презентувани на фан-пейджі Центру 
культури ім. Б. І. Антонича в мережі фейсбук. 
Занедовго ОЛ планує публікацію докумен-
тальной книги про Епіфанія Дровняка – лем-
ківского маляря з Криници.

Ниже фрагмент біографічной ноти ма-
ляря, презентуваной на єдній з таблиц:
Еpifaniusz Drowniak — Nikifor — urodził się 
21 maja 1895 roku w Krynicy Wsi jako syn Rusinki 
Eudokii Drowniak z Powroźnika. Zmarł 10 paź-
dziernika 1968 roku w Foluszu koło Jasła jako 
Nikifor Krynicki. Nową tożsamość nadano mu są-
downie w 1962 roku — sześć lat przed śmiercią.
Nikifora Epifaniusza Drowniaka w 1931 roku od-
krył często odwiedzający Krynicę młody ukraiń-
ski malarz ze Lwowa — Roman Turyn. 
On też pierwszy uczynił go znanym, prezentując 
jego prace w 1932 roku na zbiorowej wystawie 
w Paryżu. Co ciekawe, we wczesnej twórczości 
Drowniak część swoich prac sygnował cyrylicą. 

Dziesięć tak opisanych obrazów było ekspono-
wanych we Lwowie w 1938 roku.
Na paryskiej wystawie w 1932 roku z twórczością 
Nikifora zapoznał się Jerzy Wolff, który zafascy-
nowany jego obrazami napisał obszerny artykuł 
pt. Malarze naiwnego realizmu w Polsce, Nikifor 
(Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1933 rok). 
[...] Niestety — lata wojny, trzykrotne wypędza-
nie w ramach deportacyjnej akcji Wisła, piesze 
powroty do umiłowanej Krynicy oraz nieprzy-
chylność miejscowych władz bardzo utrudniły 
dalszą działalność twórczą Drowniaka. Mimo 
bardzo dobrych recenzji artystycznych oraz 
uznania nie mógł czynnie uczestniczyć 
w kolejnych wystawach, bowiem był Rusinem. 
W latach 50. XX wieku popularyzacją twórczości 
Nikifora zajęli się Andrzej i Ella Banachowie oraz 
prof. Aleksander Jackowski.
W 1960 roku Zespół Pieśni i Tańca Łemkowyna 
pod kierownictwem Pawła Stefanowskiego 
koncertował w Krynicy. Wtedy też dyrygent 
spotkał się z Drowniakiem i rozmawiał z nim 
m.in. o jego pochodzeniu. Rozmowa ta odbyła 
się po łemkowsku. Stefanowski zainteresowany 
ustaleniem tożsamości Drowniaka — powszech-
nie znanego jako Nikifor — wystąpił do Urzędu 
Stanu Cywilnego w Krynicy o wydanie odpisu 
aktu urodzenia malarza. Uzyskaną przez Pawła 
Stefanowskiego metrykę Epifaniusza Drowniaka 
publikowano na łamach tygodnika „Nasze Sło-
wo”. Jego prawdziwe imię i nazwisko przytacza-
no w kolejnych tekstach naukowych. Pisał o tym 
redaktor Roszko, antropolog kultury Seweryn 
Aleksander Wisłocki czy Aleksander Jackowski 
w numerze 3–4 „Polskiej Sztuki Ludowej” z 1985 
roku. […]

W 1962 roku w biografii malarza dokona-
no zmian dotyczących jego tożsamości. 
Opiekun prawny Marian Włosiński oraz przewod-
niczący Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy Ste-
fan Półchłopek wystąpili z wnioskiem do Sądu 
Rejonowego w Muszynie o nadanie artyście 
nowych danych osobowych. Sąd Rejonowy 
przyjął, że nasz Drowniak to Nikifor Krynicki — 
syn Kseni i Jana, urodzony 1 stycznia 1895 roku. 
Wskutek tego postanowienia powstał paradoks: 
malarz urodził się jako Epifaniusz Drowniak, 
a zmarł 10 października 1968 roku jako Nikifor 
Krynicki.

Zjednoczenie Łemków postanowiło wyja-
śnić powyższą sprawę dotyczącą tożsamości 

Жеби носив наше ім’я...
ТЕКСТ ВІКТОРІЯ ГОЙСАК
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malarza. W 1994 roku podjęliśmy starania o uzu-
pełnienie płyty nagrobnej o trójramienny krzyż 
oraz właściwe dane osobowe pisane cyrylicą. 
Jednak stanowczy opór oraz odmowa władz 
Krynicy dotyczące tej sprawy wymusiły na Zjed-
noczeniu Łemków podjęcie kolejnego kroku — 
wystąpienia w 1996 roku do sądu o przywróce-
nie artyście jego wcześniejszych, prawdziwych 
danych osobowych. Ważnym świadkiem 
w procesie przywrócenia tożsamości Drownia-
kowi oraz naszym sojusznikiem był antropolog 
kultury Seweryn Aleksander Wisłocki.
Historia Epifaniusza Drowniaka pełna jest ob-
razów i ludzi. Tych, którzy byli mu życzliwi, po-
mocni, ale także tych, którzy szkodzili. Drowniak, 
który całe życie rozmawiał po łemkowsku 
i wśród swoich czuł się najlepiej, poddawany 
presji otoczenia nie protestował, gdy urzędowo 
fałszowano jego tożsamość. W ten sposób się 

В суботу 8 вересня о 2 годині ночі на 
паркінґу при вулиці  Сеймовій в Лігни-
ці — перед гуртожитком нашой школи 
- підпалено машину марки Сеат, влас-
тителем якой є, а може краще бив, бо 
машина   знищена, заступник голови 
Об’єднання лемків Адам Вєв’юрка, в тим 
часі кандидат в самоурядових виборах 
до Лігницкого повіту з рамена Коаліції 
Обивательской «Плятформа Обиватель-
ска Новочесна». А то, як про тото вшит-
ко оповідат сам пошкодований Адам 
Вєв’юрка:

- Штоправда в тим часі я не бив іщи офіцийні 
зголошений як кандидат до виборів 
до Лігницкого повіту, але юж дуже люди знало 
про мій намір, бо юж в половині серпня 
в коаліції я дав згоду пану послу РП Робертови 
Кропівніцкому на кандидуваня.

7 вересня о 14.30 я лишив свою машину 
в Лігниці на стоянці на вулиці Сеймовій при 
нашій школі, а ліпше повім - при гуртожитку - 
бо в тот ден мав я там уроки. Разом з паном 
проф. Андрійом Ксеничом, тіж заступником 
голови ОЛ, його машином ми поїхали до 
Горлиць на засіданя Головной управи ОЛ 
і остатню стрічу діячів ОЛ в справі будови даль-
шой стратегії розвитку організації. В суботу по 

chronił, nie upominał o swoje, obawiając się 
kolejnej deportacji z ukochanej Krynicy. Niemy 
świadek własnej historii malował dalej, kiedy inni 
skrzętnie tuszowali lub często nieświadomie pi-
sali mu nową, wymyśloną biografię. Przykładem 
tego są rozmaite, dostępne w powszechnym 
obiegu, artykuły prasowe, publikacje naukowe, 
katalogi wystaw czy leksykony malarstwa naiw-
nego, w których to Epifaniusz Drowniak jest raz 
Nikiforem Krynickim, raz Nikiforem Drowniakiem, 
a raz Nikiforem Matejką.
Do późnych lat 60. XX wieku nasza społeczność 
nie mogła się interesować wybitnym rodakiem 
i otoczyć go opieką, ponieważ do ówczesne-
go województwa krakowskiego, w tym Krynicy, 
powroty deportowanych były zakazane.
Dopiero zmiany ustrojowe po 1989 roku pozwo-
liły mam podjąć działania, których celem było 
przywrócenie Drowniakowi jego tożsamości.

заступника голови ОЛ Адама Вєв’юрки?
Чому підпалено машину

годині 9 подзвонив до мене вихователь гур-
тожитку, што о 2 год. ночи згоріла моя маши-
на. Я вернув з Горлиц до Лігниці в неділю 
о 18 год. та втовди допіро взрів, як виглядат моя 
машина. Коли єм бив в Горах, поліція нияк ся 
зо мном не контактувала. Хоц патроль бив 
в мене в хижи в суботу та од мойой родини, 
што жиє по-сусідски, поліціянти взяли номер 
телефону до мене. През тот час я діставав 
ріжни телефони від журналістів та стації 
телебачення з України з питаням про спаліня 
мойой машини. Хочу подякувати Петру Тимі, 
голові Об’єднання українців у Польщі, який 
телефонічо мене підтримував та президії ОЛ, 
яка задумала написати писмо до прокура-
тури в Лігниці і повідомити Воєводу Дольного 
Слеску, штоб на те ся призрів. Я хтів до кінця 
вірити, што то самохід сам згорів през ваду 
інсталяції. Але награня з уличних камер вказа-
ли, што то било однак підпаліня. На камерах 
видно двох молодих парунадцятилітніх хлоп-
ців, яки підпалюют моє авто. Єден з них стояв 
на сторожі, а другий підкладав оген. Коли 
по першим разі оген згас, втовди підпаляче 
другий раз поклали оген під моє авто. Так 
што они били свідоми, што його підпаляют. 
При тим на камерах видно їх зручне діяня, яке 
виключат можливіст, што били барз п’яни чи 
під сильним впливом наркотиків. Они знали, 
што роблят.  
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В понеділок по праці по 15 годині сам єм 
зголосив підпаліня на коменді поліції в Лігниці 
на вулиці Асника. Поліція прийняла зголошиня 
та повідомила мене, што забезпечит вшитки 
награня на камерах та проведе слідство. 
Підкреслив-єм, што Лігниця є знана як місто 
богатонаціональне, та я не хтів, штоб жур-
налісти та телевізії зробили з того сенсацію. 
Зазначив-єм тіж, што не знам, чи підпаляче 
знали, што авто є моє, але напевно знали, 
што підпаляют машину коло нашой українь-
ской школи при вулиці Т. Шевченка. А то лем 
свідчит, до чого можна закваліфікувати такий 
злочин.    
Найперше про підпаліня мого авта било 
на порталю Uniаn, в телевізіях в відомостях 
Espresso, 24 канал, Правді, а потім в Польщи 
на сайтах ОУП, ONET pl, в газетах «Наше сло-
во», «Gazeta Wyborcza» (wydanie dolnośląskie), 
«Gazeta Wrocławska», на інтернет сторінках 
КOD,24legnica.pl, Ośrodek Monitorowania 
Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. 
Тіж в Канаді, Австралії, США, але і в Росії (!) 
на порталях та відомостях ok.ru/group Za 
Welikuju Rossiju, https//regnum.ru/news/
news/24, де вказувано што Польща є нето-
леранційна до інших народів і національних 
меншин. 
Яґода Екєрт з лігницкой поліції підкресляла 
в медіях, што поліція все робит, штоб вияснити 
тоту справу та нигде не видит національного 
підтексту в тій справі. А так направду, 

Навесні 2018 р. Об’єднання лемків оголосило 
два конкурси для дітей та молоді. Конкурси 
були відкриті як для поляків так і для лемків. 
Кожний з них мав за завдання зацікавити най-
молодших рідною землею, показати, 
що Лемківщина - це земля, на якій жили, жи-
вуть та будуть жити лемки. 
Перший конкурс малюнку „Лемківщина 
оком дитини” мав показати, з чим найкра-
щим асоціюють діти лемківський Бескид. На 
малюнках діти представили церкви, ікони, 
лемківські хижі, придорожні хрести та пре-
красний лемківський краєвид. Надісланих 

праць було 50, а журі вибрало 3 найкращі 
та признало ще 18 відзнак. Опікуни дітей, 
які зайняли три призові місця, отримали від 
організаторів Лемківської ватри у Ждині 
безплатний вхід на свято. Нагороди спонсо-
рували: Об`єднання лемків, Освітня фундація 
ім. Івана Криницького та Петро Сич з Мєндзи-
жеча. Відповідальними за проведення конкур-
су були Анна Баняс з Лося та о. др Аркадій 
Трохановський з Валча. 
До другого Конкурсу знань про Лемків-
щину зголошено 2 праці. Учасникам треба 
було написати письмову працю про місце-
вість (село), звідки походять їхні коріння. Кон-
курс виявився дуже важким, тому журі вирі-
шило признати відзнаки обом учасникам. 
Усіх переможців та відзначених нагороджено 
під час 36 Лемківської ватри у Ждині. Найкра-
щі праці можна було побачити в лемківській 

то вшитко, што ся стало з моїм автом збудило 
зас страх серед нашой, не лем лігницкой, 
громади, а найбарже медже старшим по-
коліням, котре зас почало повідати: «А ґада-
ли-зме - не вихиляйтеся». Думав-єм, што тоти 
слова юж затерлися в минулій нашій історії, 
але так єднак не є гнеска. Зас зли люде 
в Польщи вчат нас страху.
5 жовтня я дістав писмо з Рейоновой прокура-
тури з Лігниці, в котрим прокуратор Войцєх 
Турлей «po zapoznaniu się z materiałami 
dochodzenia o sygn. Akt PR2Ds872.2018 
w sprawie zniszczenia mienia należącego 
do Аdama Wiewiórki (...) postanowił umorzyć 
dochodzenie (…)wobec niewykrycia sprawcy 
przestępstw». При тому як узасадніня подає, 
што награня є слабой якости і «brak jest 
podstaw do postawienia tezy, iż działali oni 
z pobudek narodowościowych, albowiem nie 
można wykluczyć na przykład chuligańskiego 
charakteru czynu». 

Так што, не знати хто підпалив моє авто, 
але лігницка поліція є чогоси впевнена, што 
не било то з причин національних. Барз ціка-
во. Дякую поліції за таку вельку віру.
Знам, што в житю є ріжни нещасливи ситуа-
ції, в котрих людина тратит тіж свою матеріяль-
ну власніст. Ми хибаль повинни до того при-
викнути, коли нам од віків гине в історії майно 
і все є згідне з правом. То направду є вельке 
чудо, лем чи тих чудес не є юж дост?

Лавреати Конкурсу знань
ТЕКСТ  о. др АРКАДІЙ ТРОХАНОВСЬКИЙH

про Лемківщину і Конкурсу малюнку «Лемківщина оком дитини»

10

2018 осін № 4(103)ВАТРА



Хто не знає Марії Келечави? В тім році обхо-
дила Ювілей, а тіж здобила барз важну наго-
роду медаль «Заслужений для культури Gloria 
Artis», признавану през міністра культури 
і національной спадщини Польщи для визна-
чних митців. 
Рід Марії Келечави (з дому Мончак) виво-
дится з підкриницкого села Берест, хоц 
сама пані Марія вродилася в Пшемкові, де 
по депортації трафили єй родиче, а од 1982 
р. мешкат і творит во Вроцлаві. Пані Марія 
скінчила Економічну академію і працювала 
вчительком в школі для діти з особливима 
потребами.
Марія Келечава є членом Товариства народ-
них митців в Любліні і Нижньослеского това-

хижі під час Ватри. Дякуємо всім, зокрема 
вчителям та опікунам, які допомогли провести 
ці конкурси. Особливо дякуємо Івану Кри-
ницькому, Петрові Сичу за підтримку цього 
заходу і прекрасні нагороди. 

Конкурс малюнку „Лемківщина оком 
дитини”, переможці:  
І місце - Боднар Ганна 
з Перемишля
ІІ місце - Адріан Бучинський 
з Висови
ІІІ місце - Миколай Бочнєвич 
з Пшемкова
Відзнаки:
Оксана Святківська з Криниці, 
Юлія Завіла з Брунар, Юстина 
Хрущ з Ганчови, Наталія Святків-
ська з Криниці, Мая Макух 
з Криниці, Вікторія Макух 
з Криниці, Магдалина Святів-
ська з Криниці, Каміля Рутка 
з Горлиць, Матильда Жезьнік 
з Ріпок, Юліана Лазор з Пере-
мишля, Себастіян Дрозд з Ізб, 
Штефан Майчак з Горлиць, 
Петро Кіх з Перемишля, Давид 
Чарнота з Санковой, Меланія 
Ревак з Вроцлава, Тамара Трохановська 
з Кракова, Дарія Ковальська з Пшемкова, 
Магдалена Судик з Висови.

Конкурс знань про Лемківщину:
Відзнаки: 
- Кристіан Олесьневич  з Брунар, за працю: 
„Izby, czyli gdzie Pułaski modły wznosił 
i wojował”
- Іван Галух з Брунар, за працю: „Brunary – 
przeszłość przodków – moja teraźniejszość”

Маю надію, що в наступному році буде ще 
більше учасників, а батьки допоможуть своїм 
дітям відкривати красу нашої Лемківщини. 

Малюване з любов’ю
риства художників во Вроцлаві. Єй творчіст 
інспірувана є традиційном культуром Карпат. 
Хибаль найбарже знани сут лемківски 
і гуцульски писанки пані Марії, котри збері-
гают прастари орнаменти, барви. Виконани 
батіковом техніком накладаня горячого воску 
на поверхню яєц. Традицийного малюва-
ня лемківских писанок навчилася од бабці, 
мами і тети. Потім захопилася писанковом 
традиційом Гуцульщини. Свою майстерніст 
переказала дівкам Марті і Александрі. Пи-
санки Марії Келечави знаходятся медже інчи-
ма в засобах Етнографічного музею Вроцла-
ва, Торуня, Зеленой Гори, Варшави, Кракова, 
в єдиним в Польщи Музею писанки в Цєха-
новци, а тіж за границьом - в Саксоньским 
музеї народного мистецтва в Дрезні (Німеччи-
на), в Музеї писанки в Коломиї (Україна).
Крім писанок, майстриня займуєся тіж 
інчима видами народного мистецтва – 
вишивка, декоративни квіти, віночки. Од років 

ТЕКСТ ВІКТОРІЯ ГОЙСАК
H

Нагородження учасників конкурсів під час Ждинської ватри
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ТЕКСТ  АДАМ ВЄВ’ЮРКАH

Третій раз в Лігницкій школі проходив родинний пікнік, на 
яким молодь разом з родичами та вчителями спільно про-
вели вересневу суботу.
29 вересня на шкільний стадіон пришло понад 200 люди, 
на яких чекали дуже цікави атракції. Тогорічний пікнік про-
ходив під закликом здорового екологічного іджиня. Тому 
вшитко било свіже і здорове. Можна повісти, што барз 
гнесьне, коли посмотриме, што є модне на наших сто-
лах. На грілю били ґрулі, але і кукуріця, ябка, цукіня...

ІІІ-ій родинний пікнік
Паньство Стеранки з Лісьца привезли 
свій мед і оповідали, який є здравий. 
Били тіж екологічни тости, овочи та еко-
логічне тісто, яке спекли родиче. Мо-
лодь - учні - могли провести свій час 
в конкурсах, таких як шмаряня кало-
шом - ґумаком, стріляня з луку, переті-
ганя ліни, робліням єгипской мумії 
з паперя та інчи.
Можна било тіж зміряти тиск, зважити 
себе, дознатися о екологічних продук-
тах. Маленьки діти бавилися на дму-
ханих з’їжджальнях, малювали личка, 
робили юю.мидляни баньки. Била тіж 
атристична та едукацийна програма: 
учні виконували плякати та рекламу 
про здорове їджиня та різни загорози, 
яки стоят перед молодима людми. Для 
родичів бив тіж масаж, який виконува-
ла мама нашого учня з Запоріжжя. То 
вшитко одбивалося при нашій музиці. 

4

бере участ в ріжних циклічних фестивалях 
і презентаціях, серед них таки престижни, як: 
Виставки (Торги) народного мистецтва 
в Казімєжу Дольним над Віслом, Міжнарод-
ний фестиваль фольклору гірских земель 
в Закопанім, Ягеллоньский ярмарок в Люблі-
ні, а навет Економічний форум 
в Криниці! Презентує свої праці тіж за 
границьом: Міжнародни виставки під 
назвом «Мистецтво писанок» в Ко-
лонії, виставки в Дрезні (Німеччина), 
Осло (Норвегія), Атенах (Греція), під 
час Дни Крайских Ліберец (Чехія), на 
Міжнародним фестивалю писанок 
над Балатоном (Мадяри), на вистав-
ках в Нью-Йорку і ін. Єст лауреатом 
чисельних нагород, медже інчима: 
Срібний Хрест Заслуги (2004), відзна-
ка «Заслужений для польской культу-
ри», признана през міністра культури 
і національной спадщини (2008), на-
города Президента Вроцлава (2010) і 
зазначений юж вижше медаль Gloria 
Artis (2018).
Попри тоти немали осягніня, для 
мене передовсім є прикладом все 
молодой, елеганцкой і оптимістич-
ной жінки, повной сил і енергії. При єй стоїску 
на Ватрі в Ждини недалеко сцени затриму-
ются люде, жеби не лем оглянути праці чи 
дашто купити, але тіж побесідувати. Треба 

тіж повісти, же Марія Келечава є активним 
членом Об’єднання лемків, довги роки нале-
жала до Головной управи і є амбасадором 
лемківского народного мистецтва в польским 
суспільстві. Всядиль, де презентує свою твор-
чіст, презентує тіж нас і нашу культуру.

Жичиме майстрині дуже здоровля і сил в 
ширіню лемківской культури, нових твор-
чих задумів і осягнінь!

Вроцлав, Марія Келечава, нагороджена през Міністра культури медал-
лю Gloria Artis
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Діти, діточки

В зелених лавочках: 
Наста Гойсак и Наталя Ющак - 

Школа № 6 в Горлицях; 
Вакацийні: Олівія Кулик - 

Школа в Санковій;
Марися Чухта - Школа в Висовій 

- зо сестром Татіянком

І-класники 2018

Гнеска барз богато етнічні є в нашій школі, бо од пару років вчатся в нас учні 
з України. Хоц од все в нашій школі била і є етнічна україньска краса, в якій жила 
Лемківщина, Бойківщина, Надсяня... Але то гнеска перед нами - вчителями, 
родичами є заданя, штоб ми знали збудувати в ній атмосферу, де кожен буде 
чувся собом і вносив в єй пороги красу національного багатства цілого нашо-
го народу од Карпат по Донбас та Крим. Барз приємні било видіти родичів, яки 
мают коріня з Кубані. Они для України кус як ми лемки, бойки...
ІІІ Родинний пікнік прешов до історії. Била гарда осіння погода, файна атмосфе-
ра. Вшитки добрі ся бавили і вшитки чогоси ся навчили: што лем разом як грома-
да можеме вповні вказати своє національне багатство в Лігниці, коли будеме для 
себе відкрити. 
До стрічи на 
четвертим ро-
диним пікніку 
в Лігниці в на-
ступним році.

Зліва: 
Арс-асфальт;

Єгипска мумія;
Крас парасолька.



Щиро запрашаме, 

приходте, двери Антоничівки 

сут широко отворени для вас! 

Зазерайте на нашінформації 

Про наступни події на Антоничівці 

та фото-реляції з минулих: 

www.lemkounion.pl

По літній перерві переносимеся 
зас до Антоничівки. Перше зо спіт-
кань в осінним сезоні одбилося 
29.09.2018 р. «Сонце в силзах вигна-
них» — то авторскє спітканя з Олек-
сандром Маслейом, якє модерував 
Богдан Гук. То юж друге спітканя 
О. Маслея з читачом по тім, як вка-
залася перша його книжка «Моя 
Лемківщина». Книжка Олександра 
Маслея - то оповіст про родинну іс-
торію, спогади співбесідників автора 
про акцію «Вісла» чи його подорож 
до Югославії в 90-х роках. Головном 
базом для написаня той книжки била 
людска пам’ят и факт, же автор знає 
бесідувати и слухати своїх героїв, яки 
мают до нього довір’я и хочут опові-
дати йому свою тяжку, часом інтимну 
історію.
Четверта едиція літературного Фес-
тивалю ім. Зиґмунта Хаупта завитала 
и до нашого Центру. 30.09.2018 р. 
одбилося авторскє спітканя з Ан-
дрійом Любком, якє провів Зємовіт 
Щерек. Панове бесідували о остат-
ній книжці «Українсько — Українська 
границя». В своїй оповісти Любка пе-
нетрує приграничний простір міста 
Ужгороду, в якім мешкат на штоден. 
Призератся реальним героям той 
зони, яки на штоден займуются кон-
трабандом, нелегальним способом 
перекрачаня границі Європейского 
Союзу чи «культурній» специфіці, 
яка витворилася через нелегальний 
заробіток, и людску ментальніст, 
витворену державнима границями. 
Крім того, гості спітканя, як и слуха-
че, однеслися до дост актуальной 
справи політичного русинізму, який 
можна достеречи не лем в Україні, 
а конкретно - власні на Закарпаті, 

За нами горяче літо, повне 
ріжних цікавих культурних по-
дій на свіжім повітрі. Осінний 
час впровадив нас в простір 
Центру культури ім. Б. І. Ан-
тонича та инчих партнерских 
інституцій.
Вересень бив дост густим 
в події місяцьом. Черговий 
вернісаж виставки XVII Лем-
ківский Єрусалим «Порож-
ня хижа» — пригадам: є то 
виставка, якой провідном 
темом била 70-та річниця 
акції «Вісла» — мав місце 
21.09.2018 р. в Галереї мис-
тецтв «БВА» в Кoросні. Вистав-
ку в Коросні мож било огля-
дати до 12.10.2018 р. То не 
кінец мандрівки Лемківского 
Єрусалиму, потім вкажеме 
го аж в 2019 р. в галереї «За-
мек Ксьонж», Валбжих, а пак 
в Галереї сучасного мисте-
цтва в Перемишли. 

а што чути на Антоничівці 
XVIII 
Лемківский 
Єрусалим

В тім самім часі била юж готова наступна, нова едиція XVIII Лемківского Єрусалима під дост неочеківа-
ним заголовком «ПеклoНeбo». Головном темом виставки и каталогу є артистична и філософска творчіст 
нашого знаменитого художника — Юрія Новосільского, який вродився в селі Одрихова. В нашім середови-
щи він є впізнаваний головні яко творец барз характеристичних ікон. Заголовок «ПеклoНeбo» має в задумі 
однестися до двоістой натури часто характеристичной для визначних артистів: їх складних особистости 
и характерів та часто драматичних пережить, яких досвідчали. Є то тіж проба досліджиня простору медже 
сакрум а профанум и нап’ятя, якє є медже нима. На виставці представлено три оригінальни образи 

Ю. Новосільского, випожиче-
ни з засобів Міской галереї 
мистецтва в Лодзі и Фундації 
св. Володимира Хрестителя 
Київской Руси в Кракові. Праці 
другого знаменитого художни-
ка, запрошеного до нашого 
проекту — Анджея Шевчика 
- удоступнила нам галерея 
«Стармах». На виставці, яку 
мож било оглядати від 
27 вересня до 21 жовтня 2018 
р. в Галереї мистецтв в Лігниці, 
вказано 42 праці авторства 
10 артистів. Наступне отвертя 
той виставки буде юж в жовтни 
в Центрі культури ім. Б. І. Анто-
нича, запрашаме!

Галерея мистецтв - Лігниця

Галерея мистецтв - Коросно

але тіж на Словаччині, на Мадярох, 
в Сербії чи в нас на Лемківщи-
ні. При нагоді вартат згадати, же 
Об’єднання лемків є партнером 
Фестивалю ім. Зиґмунта Хаупта од 
самого початку, маме надію, же 
по тім першім прібним спітканю 
в нас в майбутнім буде їх веце.

ТЕКСТИ  НАТАЛІЯ ГЛАДИКH

Зліва: Олександр Маслей 
и Богдан Гук 

Зліва: Андрій Любка 
и Зємовіт Щерек



25 і 26 серпня 2018 рока в селі Зимна Вода (барз близко 
Львова) відбулася Лемківска ватра, а точніше бесідуючи – 
IV Львівский обласний фестиваль «Гомін Лемківщини». 
І мі подарилося святкувати разом з ватрянами і досвідчи-
ти кус іншого фестивалю лемківской культури од тих, до 
яких звикли-зме в Польщи. Та ідучи од початку – до Зимной 
Води приїхали-зме з «Лемківским перстеником», який два 
дни мав виступувати на Ватрі. До того для шитких членів 
ансамблю і опікунів – 24 серпня била нагода перейтися по 
Львові і взяти участ в святкуванях Дня Незалежности Украї-
ни. А юж од самого рана 25 серпня рихтували-зме ся до 
Ватри. Ціла подія мала місце на місцевім стадіоні, за вступ 
не треба било нич платити. Організаторе зрихтували для 
ватрян дуже цікавого – мали-зме змогу поприбувати лем-
ківски страви, купити стародавни облечиня ци найти своє 
рідне село на великій мапі Лемківщини. Ватра зачалася яко 
суцо – запаліньом огня, в якім брали участ медже інчима 
голова Світовой федерації україньских-лемківских об’єд-
нань – Ярослава Галик ци місцевий голова сільской ради 
Володимир Гутник. 
Численно зобрани 
священники очоли-
ли спільну молитву 
ватрян, а медже нима 
найголовнішим били 
о. Анатолій Дуда, яки 
сут знани лемкам 
не лем в Україні – 
зо своїх проповідей, 
голошених по-на-
шому, і з підкріпляня 
патріотичного духа се-
ред нашой громади.
Бив-єм прошений 
за конферансьє-
ра, та не місце і час 
оповідати о тій потріб-
ній на кожній Ватрі 
роботі. Повім лем, же досвід назбераний без довги роки 
в Ждини, тепер приносит свої щедри плоди, коли то можу 
помочи, а навіт підказати, як покращити тот іщи моло-
денький фестиваль в Зимній Воді. Та крім самой роботи 
на благо Ватри, іщи цікавішим є тото, што подарилося мі 
заобсервувати з висоти ватряной сцени. А видів-єм дуже 
такого, што не годен стрінути так часто в Польщи. Найбар-

же тішило ня тото, же Ватра в Зимній 
Воді - то така, рюк би, велика гостина. 
Люде приходят цілима родинами, су-
сід зо сусідком, кум з кумом, прино-
сят собі тілко меринді, би хватило до 
вечера і разом сідают до великого 
співаня і дискутуваня. Та попри то ціла 
публіка знала (і хотіла!) ділити свою 
увагу медже сусідский круг і події на 
ватряній сцені. Про ня то нештоденне 
та водночас яке приємне! На жаль, 
на наших Ватрах в Польщи рідко коли 
годен видіти такого духа родинной 
стрічи, як в Зимній Воді, та може зато, 
же Зимна Вода - то ватра іщи моло-
денька? Заваруй Боже, би-м величав 
єдни Ватри над други, я думам, же 
кожна є корисна і має своє покли-
каня.
А крім того? Зимна Вода має таки 
сами функції, як інчи лемківски фес-
тивалі. Гуртує люди, навчає рідного, 
приносит гордіст зо своїх корени і 
вказує якнайширше спектрум нашой 
культури. В 2018 роци тото спектрум 
зазнало вагомого розвитку, бо пер-
ший раз на Ватру коло Львова приїха-
ли ансамблі з інчих держав – з Лем-
ківщини в Польщи і Войводіни в Сербії. 
Згідно слів пані Марти Бенькевич-Бой-
ко, режисерки фестивалю, то бив 
лем перший акорд, а юж на п’ятій, 
шестій, семій Ватрі в Зимній Воді 
буде чути не лем акорди, а пребога-
ту музику, коли то прибуде під Львів 
веце і веце гости з України 
і з-за границі.    А ци так буде за рік? 

Виберайтеся до Зи-
мной Води і дізнайтеся 
сами.

ТЕКСТ  
ГРИГОРІЙ СУХАНИЧ



Чи Зимна Вода
го Львові ?

Гладишівски козаки в центрі святочного Львова

Тепле слово голови СФУЛО Ярослави Галик 



ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ СФУЛО

H

Науковці про правові та інші аспекти 
депортацій українців Закерзоння в 1944-1951 рр.

7 вересня у Львові в Українському като-
лицькому університеті відбулася Міжна-
родна науково-практична конференція 
на тему: «Суспільно-історична та політи-
ко-правова оцінка тотального виселення 
українців з етнічних земель Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Люба-
чівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 
рр.». Ініціатор і головний організатор кон-
ференції - Світова Федерація Українських 
Лемківських Об’єднань. До програми 
конференції було внесено 30 доповідей, 
які увійшли до наукового збірника, видано-
го ще до початку конференції. Доповідачі 
- науковці, дослідники, громадські діячі 
з України, Польщі, Словаччини, Канади. 
Серед них провідні історики зі світовим 
іменем, зокрема академік, проф. Воло-
димир Сергійчук (Київ), академік, проф. 
Микола Мушинка (Пряшів), проф. Богдан 
Прах (Львів), проф. Богдан Гальчак (Зеле-
на Гора), доктор історичних наук Мирос-
лав Сополига (Свидник), проф. Ярослав 
Сирник (Вроцлав) та ін.

Мета конференції: сформувати суспільно-історич-
ні, політичні та правові висновки щодо тотального 
примусового виселення українців зі споконвічних 
теренів, які повинні послужити основою для встанов-
лення історичної правди та засудження на держав-
ному рівні усіх етапів депортації як злочину проти 
українців і злочину проти людяності з відновленням 
прав потерпілих як жертв політичних репресій тота-
літарних режимів, бо донині злочин не засуджено 
ані на українському, ані на міжнародному рівнях. 
Саме на це були скеровані ухвалені під час робо-
ти конференції Резолюція та Звернення до влади 
України (тексти обох документів доступні на http://
sfulo.com) Внаслідок депортацій 1944-51 рр. потер-
піло близько750 тисяч українців-автохтонів, серед 
яких до 250 тисяч лемків.

Конференцію привітали вітальними листами:
Блаженніший Святослав, глава УГКЦ; Євген Чолій, 
президент СКУ; Тарас Багрій, президент Конгресу 
українців Канади; Андрій Сподарек, голова Об’єд-
нання лемків Канади; Марк Гованський, президент 
Організації оборони Лемківщини в США; Андрій 
Хомик, голова Фундації дослідження Лемківщини 
в США та ін. Урочисту академію відкрила голова 
СФУЛО Ярослава Галик. 

Роботу конференції благословили отець-доктор 
Богдан Прах, отець-доктор Роман Шафран, 
о. Тарас Грем. Під час молитви присутні пом’янули 
всіх українців – вихідців з Лемківщини, Надсяння, 
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бой-
ківщини, які стали жертвами депортацій 1944-1951 
років і вже відійшли у вічність. Учасники «Молодої 
Лемківщини» поклали квіти до пам’ятного знака 
жертвам депортації. Після завершення урочистої 
академії розпочалося пленарне засідання конфе-
ренції. Вступне слово до конференції виголосив 
о.-доктор Богдан Прах, ректор УКУ, а спогадами 
поділився насильно виселений із Закерзоння п. Ан-
дрій Тавпаш, старійшина лемків Львова. 
З вітальним словом звернувся до присутніх член 
Президії Об’єднання лемків Штефан Гладик, який 
представляв ОЛ на конференції.

Суспільно-історична та політико-правова оцінка то-
тального виселення українців з етнічних земель Лем-
ківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщи-
ни, західної Бойківщини у 1944-1951 рр. 
Матеріали науково-практичної конференції, Львів 2018.

Електронна версія доступна на http://sfulo.com
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(частина 14)

В цій частині хочу лігницькій ліцей показати 
з іншого боку, тому що мова про мій клас 1991-
1995 рр., вихователем якого була в першому 
класі пані Ірина Лавер, а потім пані Анна Сте-
блін-Камінська. Спочатку хочу висловити подяку 
всім учителям, а передовсім тим, які вже відійш-
ли: пану директору Богдану Гнатюку, пану Івано-
ві Співаку, пану Ярославу Гайдукевичу. Кожен з 
них віддавав для школи все, що мав у серці. Ми 
- випусники 1995 р. ніколи про це не забудемо. 
Протягом 2 років ми вчилися в старому будинку 
при 1 ліцеї на пл. Кляшторним, колись Завад-
ського, а потім 2 роки в новому на вул. Панцер-
ній, тепер Т. Шевченка. Так що ми відчули на 
собі два боки життя школи. Думаю, що ми не до 
кінця доцінюємо пана директора Богдана Гна-
тюка, який зумів чудово перенести життя школи 
до нового будинку.

Мій клас не був особливо чемний. З одного боку 
ми були для себе як батяре, хоч в очах проф. 
Співака завжди трутні. Тобто  робили все, що 
можна було зробити, щоб нам було добре жити 
в школі, а з другого боку ми мали свідомість, що 
наші батьки вислали нас в цю школу, щоб ми 
зберегли своє рідне та навчились літературної 
мови. Ніколи не забуду, як на перших уроках 
української мови проф. Співак завжди нам го-
ворив, що ми - лемки - скоріше будемо писати 
без помилок письмові роботи, бо ми нащоден 
ґадаме, бесідуєме, гвариме ... по-свому, а не 
цвенькаємо, як деякі на півночі і сході Польщі. 
І тоді ми – лемки - а було в моєму класі нас 
найбільше, а навіть найвеце - були горді. Тому 
і сьогодні, коли зустрічаємось як клас на Ватрі 
в Ждині, є нас завжди мін. 10 осіб і це не тільки 
лемки. Ватру всі з мого класу вважають найкра-
щим місцем, де можна зустрітись в Польщі. 
Вірю, що так думає не тільки мій колишній клас, 
але також і ви, читачі «Ватри».

ліцеюВ порогах нашого
ТЕКСТИ  АДАМ ВЄВ’ЮРКАH

в Лігниці
Випусники 1995 - мій клас, 
вихователь Анна Стеблін-Камінська:
Божик Ольга, Бур’ян Рената, Довгань-До-
манська Ксеня, Дуркевич Мажена, Фецюх 
Богдан, Гоцко Катерина, Грицина Орест, 
Губ’як Йоанна, Гудко Андрій, Юрчишин 
Анна, Качмар Марта, Ліщинський Андрій, 
Лукачик Єва, Маркович Ніна, Маслей Лідія, 
Матійчак Дарій, Млинарчик Анна, Мирна 
Мирослав, Омелян Галина, Пилипович 
Наталія, Підлипчак Каміль, Пронько Андрій, 
Присташ Петро, Притула Мирослав, Щи-
пчик Ірина, Вархолик Данило, Вергун Ігор, 
Вєв’юрка Адам, Водонос Адріян, Зінський 
Мирослав.

1996 рік, вихователі Марія Вонсік, Бог-
дан Гнатюк: 
Барновська Зузанна, Батрух Олександра, 
Божик Анна, Хомин Марта, Дичко Лідія, 
Філяк Йоанна, Гнилиця Данута, Гайдук Івона, 
Гарасимович Кінга, Губ’як Андрій, Ільків 
Мирослав, Кочанський Себастян, Ключник 
Юлія, Крик Петро, Купчик Анна, Кузьмяк Бог-
дан, Логін Йоанна, Мадзелян Павло, Маш-
люх Ярослав, Мирна Йоанна, Нога Марія, 
Підлипчак Ярослав, Сулім Дарій, Шляхтич 
Роман, Співак Любомир, Телеп Мирослава, 
Тиханич Анна, Ванатко Дарія, Житка Тома.

1997 рік, вихователь Іван Співак:
Хома Катерина, Ціхонь Петро, Диновска 
Анна, Дзюрбель Магдалена, Фешак Дарія, 
Гайдук Єлисавета, Грицюляк Адам, Голізна 
Ігор, Грицина Павло, Ямрози Сабіна, Камін-
ська Емілія, Кузьмяк Марта, Мазурчик Кате-
рина, Перун Олександр, Ревак Петро, Спі-
вак Богуслав, Стах Орест, Шевчик Андрій, 
Шипош Катерина, Терефенко Олександра, 
Урсуленко Анна, Вархолик Лука, Заброцька 
Єлисавета. (далі буде)

3 і 4 серпня в Михалові проходила 38 Лемків-
ска ватра на чужині. Я бив там на запрошиня 
від організаторів для Об’єднання лемків.
Ватра почалася в п’ятницю о годині 19 зло-
жиням квітів під пам’ятним знаком. Погода 
била подібна як в Ждини, так якби вказувала, 
што вшитки ватри мают в собі тот сам оген, 
котрий лучит лемків, а николи не ділит.

Я в імені ОЛ як заступник голови поклав квіти 
разом з паном Андрійом Копчом - головом 
Стоваришиня лемків. 

Дякую, што зме разом могли покласти тоти 
квіти. То мудрий сигнал, што нам вшитким за-
лежит, штоб разом зберігати пам’ят о лемках 
та творити все, што може затримати асиміля-
цію. Важне тіж, штоб ми разом назовни вказу-
вали, кільо нас лучит, а не ділит, штоб з нас не 
сміялися чужи люде. Лем разом.
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ТЕКСТ АДАМ ВЄВ’ЮРКАH

36 Лемківска ватра в Ждини в тим році мала 
весільний характер. Весільна тема гостила 
през 3 дни і не лем. Кус часу минуло юж од 
Ватри в Ждини, але думам, што тота тема ся 
не закінчила. Весіля все били і будут важним 
святом в світі лемків. Хочу вказати на знимках, 
як тоти весіля ся зміняли на Заході по 1947 

Весільни знимки з заходу і не лем
році до гнеска. На перших молодята хотіли 
шанувати своє коріня і практичні в 100% били 
в рідним одязі з Лемківщини. З часом то ся 
зміняло. Люде почали інакше ся зберати. Мо-
лодухи інакше били зачесани. Інакша била 
мода. Народне облечиня — блюзки, кошелі, 
кабати, запаски... почали люде сами робити 
або привозити з України. Вшитко то є видно 
на фотографіях. (далі буде)

Весіля 1950 р., колонія Ярошів-
ка. Молодята: Яніна Єдинак 
з Новівси і Осиф Найка зо Щав-
ника. На фото депортовани, 
яки жили на колонії Ярошівка і 
колонії Замєніце в векшости з 
Новівси і Щавника.

Весільне фото з кінця 50-років з 
першого шлюбу, який давав о. 
С. Дзюбина в Хойнові. Молодя-
та: Марія Гриценяк (єй мама 
з дому Гойдич) і Петро Гойняк, 
син Теклі Вєв’юрки.
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з домашньой аптечки
Оцет в руках ґаздыні ТЕКСТ  чуГаняH

Oсін в тим році є барз для нас щыра – 
не думам, жебы дахто нарикав на брак 
чогоси в загорідці чи в саді. Часто чую, юж 
чисто не мам помыслу на перетворіня ово-
чів, а я товды раджу: зроб оцет. 
То просте і барз корисне. Вартат зрихтува-
ти си го самому, бо знаме, же не має 
в собі штучных консервантів, котры нияк 
нам непотрібны. Колиси кожда ґаздыня ро-
била, а гнескы юж ся кус призабыло о тим 
традицийним медыкаменті. 

Як зробити оцет? 
На початок пририхтувати треба літру літ-
ньой перевареной воды з 3-4 ложками цу-
крю. До шкляного слоіка даєме покроєны 
на чверткы ябка ци навет лем сами скіркы, 
заливаме том водом, прикриваме сцірком 
і в’яжеме єй ґумком, жебы мушкы ся нам 
не достали до середини. Одставляме в те-
пле місце і штоденні мішаме аж наш всад 
не опаде долину і не зачне ся тзв. спокійна 
ферментация. По 4-6 тыжнях переважні 
наш оцет є готовий. Важне, жебы на по-
чатку тото часто мішати, боп може нам 
заплисніти. По тим часі як ствердиме, же є 
юж міцний, то значит выстарчаючо квасний, 
цідиме і зливаме до фляшок, котры легко 
закручаме. Часом може іщы працувати і 
можут нам выстрилити, прото можна іщы 
штоякисий час одкрутити і зас закрутити. 

До чого такий оцет выкористати?
Я на зиму все роблю тзв. оксимель або фаєр 
цидер, то мій перший ратунок як міцно змерзну 
ци просто мі студено і потрибую ся розогрити. 
Базовий перепис:
шкляний слоік
оцет ябковий (кєд не мате іщи свого, мож купи-
ти непастеризуваний оцет ябковий біо, до того 
НЕ вживаме віцту спіритусового)
1 част цибулі
1 част честку
1 част хрину
½ части імбіру
кус попрю каєн 
куркума
1-3 папрички чілі
Додатково можна додати – тим’янок, розмарин, 
ореґано, ліскы цинамону, ґоздіки, свербогузкы, 
листочкы анґінкы, сушены овочи габзины - шытко 
што є противірусове і розгриваюче.

Як пририхтувати?
Шытко барз дрібно кроіме або треме на терці, 
даєме до слоіка, пак заливаме нашым віцтом 
і одставляме на 2-4 тыжни. Кождого дня пару раз 
мішаме. Як юж буде готовий, цідиме і даєме до 
нашого фаєра меду до смаку. Я не даю, што 
правда, але в тим році си досолоджу. 

Як стосувати?
Лыжочку до горячого горнятка. Можна тиж дода-
вати до салаток ци маринуваного м’яса.
Оксимель то не лем наш внутрішний грійник. 
Така композиция помагат нашій іммунологічній 
системі и запобігат перестудом тай допомагат 
в хвороті. Добри тиж діє при затоках як і поправ-
лят травліня масних страв.

На здоровля! 

Діана Гованська-Рейлі, Розкидані долі. Насильницьке 
переселення українців Польщі після Другої світової війни, 
Івано-Франківськ 2016.

Нещодавно з’явився український переклад англомовної книжки 
Діани Гованської-Рейлі, виданої у США. Авторка, спираючись 
на дані усних опитувань та архівних досліджень, розповідає про 
насильні переселення української меншини Польщі у повоєнний 
час. Діана Гованська-Рейлі показує широке історичне тло, подає 
об’єктивну оцінку історичних процесів та водночас захопливо 
розповідає про конкретну родину: брата та двох сестер, які опи-
няються у трьох різних державах. Розповідь тим більше цікава, що 
йдеться про родину Петра Пиртея, автора «Словника лемківських 
говірок» та лемківської граматики. Переклад з англійської здій-
снила онука Петра Пиртея Віра Великорода.   (вг)
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Герой книжки Майчик Іван (1927-
2007) - український композитор, ди-
ригент, педагог та  етномузиколог 
лемківського походження. Його син 
Остап (1967) автор книжки, піаніст та пе-
дагог, Заслужений діяч мистецтв Укра-
їни, проректор Львівської національної 
музичної академії ім. М. Лисенка.
 Монографія сина про батька відкрива-
ється передмовою народного артиста 
України, академіка Ігоря Пилатюка. 
У першому її розділі подано біографію 
Івана Майчика, рід якого походить із ста-
ровинного лемківського села Одрехова 
Сяноцького повіту у нинішній Польщі. 
Там майбутній композитор закінчив сім 
класів початкової школи; в часі війни був 
на примусових роботах у Австрії, 
а у 1946 році разом з батьками та од-
носільцями депортований у Тернопіль-
ську область УРСР у дуже несприятливі 
умови. Вже через два роки він отримав 
посаду акордеоніста в районному бу-
динку культури містечка Залізці та вчите-
ля фізкультури у тамтешній школі. 
У 1950 році він поступив на заочний 
відділ музичної школи у Тернополі, п’я-
тирічний курс якої успішно закінчив за 
два роки і був прийнятий на диригент-

сько-хоровий відділ Державного музичного училища 
у Львові, яке з відзнакою закінчив 1956 р. і поступив на 
диригентсько-хоровий факультет Львівської держав-
ної консерваторії ім. М. Лисенка. І цей закінчив 
з відзнакою 1961 р. Вже під час навчання І. Майчик 
керував кількома самодіяльними хорами, а від 
п’ятого курсу став редактором і звукорежисером 
музичної редакції Львівського обласного комітету 
з радіомовлення і телебачення, де згодом став ди-
ригентом „Студіо-Хору”.  У 1963 р. він одружився 
з львів’янкою Марією Іскало, через рік в них наро-
дився син Тарас, а через три - Остап.

 Вершиною диригентської кар’єри Івана Майчика 
була посада художнього керівника та головного 
диригента хору „Трембіта”. У репертуарі „Трембіти” 
було 18 творів українських композиторів та десятки 
українських народних пісень, здебільшого в оброб-
ках І. Майчика. Саме це та категорична відмова 
від співпраці з органами КДБ було причиною його 
звільнення з керівництва „Трембіти” та звільнення 
з роботи. Після кількарічного безробіття йому все ж 
таки вдалося поступити на роботу музичного редак-
тора Львівського обласного радіокомітету. У 1966-
70-х роках він займав посаду секретаря Львівського 
обласного відділення Музично-хорового товариства. 
Певним проявом реабілітації був творчий вечір ком-
позитора Івана Майчика у Великому залі музичного 
училища 17 квітня 1983 р., в якому прозвучали його 
композиції та обробки народних пісень у виконанні 
народних та заслужених артистів України. Після цьо-
го концерту лемківські народні пісні в його оброб-
ках потрапляли в репертуар багатьох професійних 
та самодіяльних хорів. У 1988 р. радянські органи 
дозволили І. Майчику відвідати сестру Стефанію 
в США. Ця подорож дозволила йому взяти участь 
в урочистостях, пов’язаних з 1000-літтям Хрещення 
України-Русі та нав’язати особисті контакти з визнач-
ними представниками української діаспори: спі-
вачкою Барбарою Британ, архиєписком Степаном 
Суликом, патріархом Мстиславом Скрипником, 
соратником Петлюри Миколою Лебедем, худож-
ником Михайлом Черешньовським та багатьма 
іншими. Його талант повною мірою проявився вже 
після проголошення самостійної України, коли його 
композиції остаточно увійшли в репертуар багатьох 
хорів та окремих солістів; його публікації виходили 

ТЕКСТ  проф. МИКОЛА МУШИНКАH

Монографіясина про батька

Остап Майчик, Моєї пісні - моєї зброї 
- ні перед ким я не складу. Монографія 
присвячена „пам’яті композитора, диригента, етно-
музиколога прекрасної людини і Тата”. До 90-ліття з 
дня народження Івана Майчика. Львів, 2018, 308 с. 
+ 2 компакт-диски.

(скорочено)
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майже щороку, а позитивні оцінки його твор-
чості появлялися не лише в Україні, але 
й за її межами. Автор, між іншим, зауважує: 
„У світовій пресі першим про Івана Майчика 
як композитора  почав писати академік Ми-
кола Мушинка із Словаччини, котрому близькі 
рідні пісні Лемківщини. Його рецензії на твори 
композитора публікувалися у Словаччині, 
Польщі, Канаді, Америці та України”.  24 жовт-
ня 2007 р. перестало битися серце таланови-
того диригента і композитора Івана Майчика.
 У другому розділі автор піддав ґрунтовному 
аналізу й оцінці творчий доробок Івана Май-
чика: хорові обробки, призначені для профе-
сійних та самодіяльних хорів та цілу низьку 
лемківських народних пісень, пісні на слова 
українських поетів: Т. Шевченка, І. Франка, 
О. Олеся та, зокрема, свого земляка Бог-
дана-Ігоря Антонича, на тексти якого Іван 
Майчик створив 25 хорів, 10 романсів та 10 
вокальних ансамблів. Окрему увагу присвя-
чено фольклорним обробкам для голосу в 
супроводі фортепіано („Думи мої милі”, „Ей, 
з гори на долину”,  „Добрі тому в Гамериці”) 
та оригінальній камерно-вокальній музиці 
(„Барвінкова щирість”, „Твій усміх має спо-
кій”, „Маленькій Мар’яні” та десятки інших). 

 Третій розділ озаглавлено „Спогади, інтерв’ю, 
рецензії, листи”. Він розпочинається з інтерв’ю 
автора цих рядків „Син Бескидів, закоханий 
у музику з 2002 року”, далі ідуть спогади та 
відгуки його колег, друзів та колишніх учнів. 
Надзвичайно цікавими є листи до І. Майчика 
від колишнього члена славної Республікан-
ської капели О. Кошиця. 

Додатком до монографії є два компакт-дис-
ки з концертними записами творів Івана 
Майчика. На одному є 29 лемківських пісень 
у виконанні одинадцятьох професіональних 
співаків та співачок України (деякі під супрово-
дом „Капели бандуристів” та Національного 
оркестру народних інструментів України). 
На другому компакт-диску є 18 його хорових 
творів у виконанні провідних хорів Західної 
України.
 Монографія Остапа Майчика свідчить про не-
ймовірну працьовитість композитора та дири-
гента Івана Майчика, який у нелегких умовах 
зумів підняти українське хорове мистецтво, 
перш за все народну пісню рідної Лемків-
щини, на високий рівень. Вона є достойним 
пам’ятником синів батькові.

Недавно криницька парафiя вiдсвяткувала 90-лiття своєї парафiянки панi Теодозiї. 
Панi Теодозiя Вахна, з дому Жук народилася 2 жовтня 1928 р. в селi Берест Новосанчівського 
повiту. Її батьки - Стефан i Теодора з дому Маслей з Угрина. Дiтей в родинi було шестеро: чо-

тири дiвчини i два хлопцi. Теодозія 
навчалась у школi в Берестi, а після 
закiнчення чотирикласної школи два 
роки навчалась в Українськiй учи-
тельськiй семінарiї в Криницi.
У 1947 р. депортована в рамках 
акцiї «Вiсла». У 1950 р. вийшла замiж 
за Семена Вахну. У них було п’яте-
ро дiтей: чотири сини i одна дочка. 
Жили у Воловi, дочекались 10 внукiв 
i 10 правнукiв. До Криницi поверну-
лись перед 2000 роком. Муж панi 
Теодозiї невдовзі помер у лікарні.
З нагоди ювiлею Об’єднання лем-
кiв вiдзначило пані Дозю почесною 
грамотою. 
Криничане та ОЛ складають най-
щирiшi побажання здоров’я, радо-
сті, щастя, всього найкращого! 
I нехай Бог благословить на многiї 
i благiї лiта.

ТЕКСТ ЯЦКО СТАВИСКИЙH
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До 90-ліття

Зліва: ювілярка Теодозія Вахна, Яцко 
Ставиский, Єва Святківска



В нашій лемківскій традиції і не лем сут імена, 
яки по 1947 р. зникнули, можна повісти, што 
одишли до історії, а гнеска зас повертают.
 І то є краса тих імен, але думам што не лем 
імен, бо коли штоси добре повертат з нашої 
історії, то лем свідчит, што нич не є в силі нас 
знишити. Ми, як Фенікс, все наново з попелу 
ся будиме до житя. В 1947 р. тим попелом 
била акція «Вісла», гнеска є ним асиміляція 
і такє знижиня нашой історії, што ми лем віка-
ми кози-уці пасли та собі 
на скраю Європи і світа 
жили. А так, дякувати Богу, 
не било.
Ім’я Максим походит з ла-
тини: для хлопців Maximus, 
а для дівчат Maxima. Є 
то прикметник magnus 
‘великий’ в ступні найвиж-
шим, тзн. maximus  ‘най-
більший’. В Римскій Імпе-
рії відоме било в родах 
Фабіусів і Валєріусів. Ім’я 
барз відоме на сході. А 
на Лемковині ім’я то відо-
ме од святого Максима 
Преподобного — Іспо-
відника. Святий Максим 
Преподобний народився 
в Царгороді в 580 р. 
в богатій родині. Добрі ся 
вчив та барз скоро почав  
політичну кар’єру. Коли 
мав 30 років, остав пер-
шим секретарьом цісаря 
Геракліуса. Але не довго 
бив урядником. Шмарив 
тото вигідне житя та став 
монахом в Хрисополісі 
613-614 рр., а пізніше 
в Цизику. Коли перси почали наступати в 626 
р., поплинув на Крету, а далі през Кипр до 
Африки в 628-630 рр. В тим часі бив юж відо-
мий за свої церковні писма, в яких боровся 
з гєрезіями. Барз активні діяв на синодах в 
Африці. Брав участ тіж в І Вселеньским ляте-
раньским синоді 649 р., котрий скликав папа 
Мартин. Там разом з папом бив арештова-
ний на розказ цісаря Констанса ІІ в 653 році. 
Іх перевезено як в’язнів до Константинополя 
— Царгорода. Засуджений за зраду з іншима 
монахами, бив вигнаний до Бізії в Трації. Там 
далі голосив слово Боже, за што одрубано 

вертайме до давних імен

Максим 

ТЕКСТ АДАМ ВЄВ’ЮРКАH

йому праву руку і язик та перенесено до 
землі Лазів, де гнеска є Батумі. Там монах 
Максим в в’язниці — твердині Схемаріс гмер 
13 серпня 662 р. Хоц деяки сліди вказуют як 
місце смерти Херсонес на Кримі.
Як святого оголосили Максима Церква 
Східна і Західна — Католицка і Православна. 
Церкви Його величают 13 серпня і 21 січня. 
На іконах він зображений як грізний старец 
з довгом сивом бородом до пояса. Правом 
руком благословит або тримат в ній хрест, 
а в лівій має писмо, на якому є  «Cześć 
oddaję, śpiewam i wielbię Ojca i Syna, 
i Świętego Ducha».

Святий Максим зали-
шив барз дуже листів та 
писм, в яких  в любові до 
Бога боронив христи-
яньство перед гєрезія-
ми. Зато називают його 
часто дохторьом любові 
та уважают найвекшим 
вченим в християньстві 
VII віку.
В історії Церков є і інши 
святи, яки мали ім’я 
Максим, деяки з них сут 
вважани спільнима свя-
тими, а деяки ні. Медже 
нима є святий Максим 
владика Падви, святий 
Максим Шалений, 
святий Максим з Сербії, 
святий Максим влади-
ка Александрії, святий 
Максим владика Нолі, 
святий Максим владика 
Єрусалима, святий Мак-
сим владика Могунції, 
святий Максим владика 
Турину, святий Максим 
з Рєз чи святий Максим 
Горлицкий.
Ім’я то било і є гнеска 

барз важливе для християньства західнього 
і східнього. А для лемківского світа николи 
не било оно чуже і дякувати, што гнеска зас 
починає жити, а прикладом може бити Мак-
сим Пецушок, учень 3 класу нашого ліцею 
в Лігниці.
Не забивайме тіж, што святий Максим Пре-
подобний бив і є дохторьом любові, а той 
любові в нашим житю николи не є дост. Тому 
коли глядаме любові або єй прібуєме лікува-
ти, пам’ятаймо, што є такий святий Максим, 
котрий нам все допоможе.

Преподобний Максим Грек - небесний 
покровитель вчених, богословів, перекладачів, 

учнів, місіонерів, катехитів і апологетів.
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ральний консул України в Кракові Олег Ман-
дюк, Воєвода Малопольскій Пйотр Цьвік, пер-
ший заступник Президента Кракова Тадеуш 
Тшмєль. Об’єднання лемків репрезентували 
члени ГУ Григорій Троханівскій і Лука Ґиба.
25-26.08. Зимна Вода. Львівська обласна ор-
ганізація Всеукраїньского товариства «Лем-
ківщина» організувала ІV Лемківску ватру під 
назвом Львівский обласний фестиваль «Гомін 
Лемківщини». ОЛ представляли члени ГУ ОЛ 
Еміль Гойсак и Григорій Суханич. В програмі 
Свята виступив фольклорний колектив «Лем-
ківский перстеник» з Гладишова.

вересень
71 років чекали пам’ятники священичой 
родини Менціньских при церкви в Маластові 
на ґаздівску увагу з боку теперішніх власників 
церкви – римо-католиків. Ремонт статуй знач-
ні спізнений, інскрипції частинно не даются 

юж одтворити. Подібні в церкви: довгий час 
перетікала повала, лем кєд зачалася вали-
ти – стартував ремонт. Зображени на стінах, 
непідписани свв. Ольга і Володимир – святи 
Київской Руси не легко мают в тій церкви. Лем 
два-три рази до рока звучит ту рідна мольба.

липень
07.07. Замєніце. Проходив ІХ Лемківский кер-
меш, вписаний в програму 21 едиції Міжна-
родного фольклорного фестивалю «Сьвіт під 
Кичером».
07-08.07. Елленвіл. США. Організація Оборо-
ни Лемківщини організувала XVІІІ Лемківску 
ватру. З концертом виступила м.ін. народна 
співачка Юлія Дошна з Лосі.
10-12.07. Горлиці-Санкова-Криниця. В Горах 
проходила 21 едиція Міжнародного фоль-
клорного фестивалю «Сьвіт під Кичером».
20.07. Ждиня. В першим дни Лемківской 
ватри засідала Президія Світовой федерації 
україньских лемківских об’єднань.
20-22.07. Ждиня. ОЛ організувало Свято 
лемківской культури 36 «Лемківску ватру» під 
патронатом Речника громадяньских прав. 
Провідним мотивом Свята било весіля, акцен-
туване в рекламних фільмах Ватри, єй сце-
нічній програмі, на виставках, під час супро-
відних акцій. Ватрі старостував проф. Андрий 
Ксенич. Відзнаку Об’єднання лемків «Вірний 
предкам» надано Штефанови Дзямбі.
23.07. Білянка. Гуртки ОЛ в Білянці и Олаві ор-
ганізували З’їзд білянчан. Богослужиня очолив 
владика Вроцлавско-Гданьский кир Володи-
мир.
27-28.07. Луги. Товариство “Лемко-Тауер” 
організувало 28 Лемківску ватру.
 

серпень
03-05.08. Михалів. Товариство «Сто-
варишиня лемків» організувало 38 
Лемківску ватру на чужині. ОЛ пред-
ставляв з-к голови Адам Вєв’юрка, 
котрий разом з головом СЛ Андри-
йом Копчом поклав квітя при пам’ят-
нику депортуваним в акції «Вісла».
03-05.08. Монастириска. Всеукра-
їньске товариство «Лемківщина» 
організувало 19 Свято лемківской 
культури «Дзвони Лемківщини» - най-
більший лемківский культурний захід 
во світі. ОЛ представляли: з-к голови 
ОЛ В. Шлянта и член Президії ОЛ 
Ш.Гладик.
04-06.08. Дюргам, оселя «Лемківщи-
на». Об’єднання лемків Канади орга-
нізувало 33 Лемківску ватру.
12.08. Мокре. Гурток Об’єднання 
українців в с. Мокре організував 
27 «Свято культури над Ославою».
18.08. Крампна. Учасникам IV Ма-
ґурского ультрамаратону тематику Лемків-
щини висвітляли члени ГУ ОЛ В. Шлянта 
и С. Гладик. 
24.08. Краків. На Головним Ринку відсвятку-
вано 27 річницю відновлення Незалежности 
Україньской Держави. Присутни били гене-

інфо за лем-часом
ТЕКСТ  МІЛЬКО ГОЙСАКH

з циклю Лемківска хроніка

        Лігниця. Автомобіль з-ка голови ОЛ А.Вєв’юрки, підпалене 
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Пам’ятники священичой родини Менціньских при церкви в Маластові 
проходят спізнений ремонт
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04-06.09. Криниця. Проходив 28 Економіч-
ний форум. Україну представляв перший 
віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, який взяв 
участь в Службі Божій, а на приходстві отво-
рив фотографічну виставку про Україну.  
07.09. Львів. Світова федерація україньских 
лемківских об’єднань в Україньским като-
лицким університеті організувала наукову 
конференцію: «Суспільно-історична та по-
літико-правова оцінка тотального виселен-
ня українців з етнічних земель Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщи-
ни, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.». ОЛ 
представляв член Президії С.Гладик. 

08.09. Лігниця. Незнани зловмисники на стоян-
ці під IV Лігницким загальноосвітнім ліцейом 
ім. Б.І. Антонича при ул. Т. Шевченка підпалили 
автомобіль з-ка голови ОЛ Адама Вєв’юрки. 
Поліція закрила слідство, бо очевидно «brak 
jest podstaw do postawienia tezy, iż działali oni 
z pobudek narodowościowych».
08-09.09. Горлиці. Головна управа ОЛ підсу-
мувала організацію 36. Лемківской ватри, 
котра запам’ятатся як весільна, згідно єй 
весільной програми. Тима днями члени ОЛ 
кінчили тіж роботу над випрацюваньом стра-
тегії розвитку організації на наступни роки.
15.09. Явожно. Під час поминальних захо-
дів вшануваня жертв Центрального табору 
праці «Явожно» ОЛ представляли  В. Шлянта 
и Ш.Гладик, яки поклали вінок під місцевим 
пам’ятником.
21.09. Коросно. В Галереї мистецтв Кoроснo 
мав місце вернісаж виставки XVII Лемківс-
кого Єрусалима «Порожня хижа». ОЛ пред-
ставляла секретар товариства Наталія Гладик 
- кустош виставки, и колишній голова ОЛ Ш. 
Гладик.
21.09. Лося. Під час Кермешу в празник Різдва 
Пресвятой Богородиці народни танці презен-
тував фольклорний ансамбль «Лемківский 
перстеник».
29.09. Горлиці. Центр культури ім. Б. І. Антони-
ча в рамках «Спіткань з Лемківщином» органі-

інфо за лем-часом
з циклю Лемківска хроніка

зував спітканя з Олександром Маслейом, 
автором книжки «Słońce we łzach 
wygnanych», зустріч модерував Богдан Гук.
29.09. Лігниця. IV Лігницкий загальноосвітній 
ліцей ім. Б.І. Антонича організував ІІІ Родинний 
пікнік для діти і молоді, яки могли провести 
свій час в конкурсах, таких як шмаряня ка-
лошом - ґумаком, стріляня з луку, перетіганя 
ліни, робліням єгипской мумії з паперя та 
інчих.
30.09. Горлиці. Об’єднання лемків партнеру-
вало 4-му Фестивальови ім. Зиґмунта Гаупта, 
організуваному Горлицком міском бібліоте-
ком ім. С. Ґабриеля. Центр культури 
ім. Б. І. Антонича гостив учасників авторского 
спітканя з письменником Андрійом Любком, 
зустріч модерував Зємовіт Щерек.

жовтень
06-07.10. Зиндранова. Музей лемківской куль-
тури святкував 50-ліття свого заснуваня 
17 серпня 1968 рока. Від ОЛ участ брали Ште-
фан Клапик і Василь Шлянта.
50 років тому в Фолюши помер Епіфаній 
Дровняк – маляр-примітивіст, ширше знаний 
як Никифор. Сам себе підписував: Матейко 
або Нетифор. Стараньом Об’єднання лемків 
по довгих роках боротьби за правду Мушинь-
ский районний суд в 2003 році встановив 
правдиве назвиско художника, який 
нар. 21 травня 1895 рока – пом. 10 жовтня 
1968 рока. Останки Епіфана Дровняка спочи-
вают на Старім цмонтери в Криници.
10.10. Криниця. В 50-ту річницю смерти Епіфа-
нія Дровняка з ініціативи Окружного музею 
в Новім Санчи в церкви, в який молився ми-
тец, отец парох Іван Піпка одправив Службу 
Божу и панахиду. В богослужинях брав участ 
мер Криниці Даріуш Ресько, а з боку ОЛ: 
з-к голови ОЛ Василь Шлянта, Яцко Ставиский 
и Андрий Клімаш, яки тіж поклали квіти на мо-
гилі митця. Ден скорше в бальовім залі Ста-
рого дому здройового мав місце концерт, 
присвячений Дровняку.
11.10. Лігниця. Галерея мистецтв виставила 
праці XVІІI «Лемківского Єрусалима» під 
заголовком «ПеклoНeбo». ОЛ представляла 
секретар ОЛ Н. Гладик - координатор виста-
ви - и з-к голови ОЛ А.Вєв’юрка.
11.10. Константинополь-Стамбул. Вселень-
ский патріарх Варфоломій І – Глава Пра-
вославной церкви оголосив світу наданя 
Україньскій православній церкви автокефалії 
по трьох віках залежности україньского пра-
вославія од Москви. Для того Святий Синод 
Вселеньского Патріархату мусит ищи вида-
ти Томос – спеціальний документ-грамоту. 
Внаслідку того рішиня Росийска православна 
церков зорвала євхаристични відносини 
з патріархом Константинополя. Польска АПЦ 
не визначилася по чиїй є стороні.
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Лемківска освітня фундація ім. І. Криницкого
http://lemkoeducationfound.is-great.org

Радіо „Кермеш” Передачі: неділя 22:30
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П о д я к а
Пожертви на статутну діяльність ОЛ

(в тім часопис ВАТРА):

«Уйко Козак», Торонто - 250,-
Іван Гойсак, Нєткув, Зелена Гора - 150,-

Михайло Маркович, Новиця - 50,-

Сердечно дякуємо всім, які нам 
допомагають. Спаси Боже!

  Редакція ВАТРИ         Головна управа ОЛ
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В понеділок по Ватрі в Ждини 23 липня 2018 
рока одбило ся немале спітканя білянчан, 
зорганізуване гуртком ОЛ в Олаві і гуртком 
ОЛ в Білянці. Немале – бо било нас майже 
100 осіб. Дотерли білянчане зо Заходу – 
з Олави, з півночи – з-над моря, з полудня – 
з Кракова і зо сходу – бо як білянчаньске 
спітканя мало би ся одбити без гнесьніх ґаз-
дів того села. Хоцки минуло юж пару поне-
ділків од того барз виняткового свята, 
то емоції дале не опали. Цілий час вертают 
в голові образи достойной відправи, яка 
мала місце в білянчаньскій церкви. Достой-
ніст священників, котрих присутніст била для 
нас великом честьом, спів, котрий чути било 
на другім кінци Білянки, емоційни 
промови і тоти вшитки люде, котри 
виповняли церков по беріжки, як ко-
лиси за найліпших часів Лемківщини. 
Службу Божу очолив владика Воло-
димир Ющак, співслужили отець-па-
рох Григорій Назар, о. ієромонах 
Яків Мадзелян, о. др Аркадій Троха-
нівский.
Дякувати Богу тоти вшитки люде, яки 
брали участ в Службі Божій нашли 
силу і немалу охоту, би спіткатися 
в сельскій світлиці. А там, то юж сила 
вижша взяла гору. Зачалося, як 
в традицийній лемківскій хижи і роди-
ні – молитвом перед обідом. Потім 
жолудки наповнилися пресмачним 

ТЕКСТ  ЙОАННА ЛАБІВСКАH

з’їзду в своїм ріднім селі

І білянчане дочекалися

їдлом, котре пририхтували для нас біляньски ґаздині, 
а на десер – граня і спів. Але який то бив спів! Мати 
можливіст чути спів в перекрою од куціцьо понад дво-
літньой учаснички свята до понад дев’ятдесятлітньой 
то велика приємніст. До того присутніст і вспертя го-
лосу пані Юлії Дошни то юж повня щастя для вшитких, 
яки кохают спів. В перервах медже єдном а другом 
пісньом бив час на бесідуваня, споминки і догваряня 
ся на гостини. Бо то, же спітканя скінчилося в світлиці, 
не означало кінця свята на селі. Учасники перенес-
лися до біляньских хиж, в котрих мешкат їх родина 
та й приятелі, а часом цілком вібчи люде. Люде, яки 
прийняли їх з отворенима руками, аби лем хоцки на 
хвилю могли заперти очи і уявити собі давне житя їх 
предків в тих хижах, ґонтом критих...
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