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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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38 Лемківска ватра в Ждині 
17-19.07.2020
«Мам мотузок до Ждині! 
Што з ним треба зробити?» 

Коли на сьвіті зачалася коронавірусова 
пандемія, а штораз то новіши кордони 
закривалися, нихто з нас не думав, же 
подарится нам стрінутися разом при 
ватряним огни. Годен подумати, же 
Сьвята лемківской культури в Ждині не 
буде і не буде чим загріти наши серця 
на цілий наступний рік.
Та попри шитки перепони – 38 Лем-
ківска ватра має місце! Задля посе-
редництва модерних технологій мате 
змогу взяти участ в нашим фестивалі. 
Пам’ятайте – не є важливим «як», важ-
ливим є би зме били разом 3 дни, так 
як кожного рока! Зімайте наш «моту-
зок» до Ждині і радійме разом нашим 
лемківским сьвятом!

Певно задумуєтеся тепер 
як трафити до нашой 
Ждині? Де найдете про-
граму і што взяти зо со-
бом?
Того рока не треба ста-
ратися о доїзд до Ждині. 
Сьміло можна повісти, же 
кед мате дома Інтернет і 
до того якисий комп’ютер, 
модерну мобільку або 
телевізор – то они будут 
вашим автом чи автобу-
сом.
А што дале? 

Дюрдьов, Сербія, VII 2020.  Здальний 
виступит рихтує „КУД Тарас Шевченко” 

Ждиня, 17.07.2020
В черзі до ватряной сцени колектив 

ОУП „Студенти танцюют”

Ждиня, 17.07.2020. В місци пам’яти. „На антені” (справа): 
Голова ОЛ - Григорій Троханівский, 
ведучи - Йоанна Лабівска и Григорій Суханич  

Зо Ждини ... зо сьвітом

Краків, VII 2020
Здальний виступит рихтує дитячий 

колектив „Барвінок”



  2 ЗО ЖДИНИ... ЗО СЬВІТОМ - К. Ковальска
  4 ШТО ХОЧЕТЕ ОБЗЕРАТИ? - ПРОГРАМА 38. Лем Ватри
  6 А ЯКИ ПЕРШИ ОПІНІЇ ГЛЯДАЧІВ? 
  6 ПОДЯКУВАНЯ НАШИМ МЕДСЕСТРАМ - А. Буковска
  8 НАШИ ЮВІЛЯРЕ
  9 ШУМЛЯТ ГОРИ- А. Буковска
10   БЛАЖЕНІШИЙ СВЯТОСЛАВЕ - ДО 50-ЛІТТЯ
12 ПОСЛУХАЙТЕ О „ЧИЖИКАХ” - інтерв’ю
14 ДИТЯЧА СТОРІНКА - А. Барнат, о. А. Троханівский
16 НАДАЄМЕ З ВІЛЬХІВЦЯ - Н. Гладик
17 ВСЕЧЕСНИ ЮВІЛЯРЕ
18   В ПОРОГАХ НАШОГО ЛІЦЕЮ - А. Вєв’юрка
19 В ЗИНДРАНОВІЙ ВІДДАЙМЕ ПАМ’ЯТ - А. Вєв’юрка
20 ГОЛОС ПАМ’ЯТИ ДЛЯ ПАНА ПЕТРА ГОЙНЯКА - А. Вєв’юрка
23 ЖИТИ СВІТЛОМ ЄВАНГЕЛІЯ - М. Сидор
24 УПОКОЇЛИСЯ
27 ЯК Я ІШОВ ПОПІД ГОРИ ... - К. Онишканич-Пшибила
27   З МОЙОЙ ПОЛИЧКИ

v Фотографії: 

Юстина Вишовска, о. др Аркадій Троханівс-
кий, др Анна Барнат, Анна Буковска, Наталія 
Гладик, grekokatolicywalcz.pl, lemkounion.pl, 
krosno112.pl, facebook.com, gorlice.nasze-
miasto.pl, unn.com.ua, zdjecia.interia.pl

Зміст:
v Обкладинка: 

в е-просторі: рекламни мотиви подій, 
рихтуваних Об’єднанням лемків в мережі 
Інтернет вчас несприятливий масовим куль-
турним заходам:
- 38. Лемківска ватра в Ждині 17-19.07.2020
Маме мотузок до Ждині!
- Лемківский кермеш в Вільхівци 26.06.2020
Надаєме з Вільхівця!

Кед не визнаєтеся добрі в Інтернеті і його та-
ємницях – попросте когоси о поміч. Берте 
до руки тот номер нашого квартальника 
і читайте – ниже опишеме шитки «кроки», яки 
поведут Вас до Ждині.
Поглядайте на комп’ютери програму, 
яка допоможе мандрувати Інтернетом – нп. 
Google Chrome, Mozilla Firefox або Internet 
Explorer. В тій же програмі впиште: „youtube 
Zjednoczenie Lemkow”. Таким чином найдете-
ся на нашім профілі на плятформі Youtube 
– гин, згідно з тогорічном програмом Ватри, 

будете могли взяти участ во шитких концер-
тах, дискусіях і подіях, яки зрихтували-зме для 
Вас – навіт по ватрі, бо запис лишатся на все 
в Інтернеті! В тогорічній програмі найдете го-
динову розписку – в який ден і годину будеме 
трансмітувати. 
Таким самим чином, коли впишете сло-
ва „watra zdynia” найдете нашу інтернетну 
сторінку – www.watrazdynia.pl а на ній – того-
річну програму і пребагато цікавих і корисних 
інформацій о наших гостях і ансамблях.

Кед знате, чим є Facebook (якого 
декотри іменуют «ґамбокнижком») 
і мате гин свій профіль – сьміло за-
ходте на наш профіль „Łemkowska 
Watra w Zdyni Лемківска ватра 
в Ждини”, де кожного дня публі-
куєме для Вас шитки інформації 
пов’язани з ватром. Гев тіж треба 
повісти важливу річ – за допомо-
гом мотузків-лінків на плятформі 
Facebook барз легко найдете наши 
трансмісії в Інтернеті.
Заохачаме Вас би сте засновали 
з нагоди Лемківской ватри свої про-
філі на плятформі Facebook і стали 
членами групи наших постійних об-
серваторів. Ватряний профіль барз 
міцно розвивався останніма рока-
ми і є гнеска добрим джерелом 
вшелеяких інформацій о лемківскій 

Мокре, VII.2020
Здальний виступит рихтує Ан-

самбль пісні и танцю „Ослав’яни”
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культурі – не лем пов’язаной з самом ватром.
Об’єднання лемків має тіж два інчи профі-
лі на плятформі Facebook- „Zjednoczenie 
Lemków” та „Łemkowski Kwartalnik Watra”. 
Найвекшим любителям модерних технологій 
пригадую, же найдут нас тіж на плятформі 
Instagram.

Знам, же для декотрих старших лемків 
слова, яких уживаме в тій статті, можут 
звучати чужо. Та вірю, де кед попросите 
о поміч молоде поколіня – зо шитким Вам 
допоможут і шитко пояснят. На мою думку, 
ніт юж можливости іти назад – мусиме підтри-
мувати нашу культуру при допомозі модер-
них плятформ. Як би зме не заперали на тото 
очи – сьвіт іде вперед і нам треба іти з ним. 
Як сьпівали славни пан Фецко Ґоч: «Не стій 
Ваню на піперек, бо сьвіт гнеска іде вперед!»
Тогорічна Лемківска ватра є чисто інча як по-
передни, до яких привикнули зме за останніх 
37 років. Та з огляду на санітарни обмеженя 
і для безпеки нас шитких мусиме переживати 
Сьвято лемківской культури дома. Сядте з ро-
дином і знаємима, берте каву або чай в руку 
і будте з нами «он-лайн»!

Лемківска ватра «он-лайн» то великий 
подвиг цілого ватряного оргкомітету. 
В нелегких для нас шитких часах підняли зме 
ся організації цифрового фестивалю і доне-
сеня під Ваши стріхи лемківского духа. 
Я сама думам, же тот подвиг допоможе 
підняти наше Сьвято на вищий рівень. Шитки 
маме надію, же юж наступного рока будеме 
могли видітися при справжній ватрі-огни, 
а сама Лемківска ватра буде трансмітувана 
хоцки частинно «он-лайн».
Покля што – зийдемеся в Інтернеті!

Офіційни профілі Об’єднання лемків: 
1) Facebook 
---> Łemkowska Watra w Zdyni 
Лемківска ватра в Ждини
---> Zjednoczenie Łemków 
----> Łemkowski Kwartalnik ‚Watra’
2) Інтренетови сторінки
www.watrazdynia.pl
www.lemkounion.pl
3) Instagram 
#vatrazdynia
4) Youtube

16.07.2020 – четвер

Покладаня квітів під пам’ятниками: Епіфанія 
Дровняка в Криниці, Б.І. Антонича в Новиці, 
жертв німецкого і комуністичного террору, 
померших, помордуваних та репресованих 
жителів Лемківщини в Устю Руским, як тіж на 
могилах: Штефана Гладика в Білянці, Якова 
Дудри і Левка Ґаля в Лоси, Петра Чухти в Жди-
ні, Петра і Теклі Шафранів в Ганчові.

17.07.2020 – п’ятниця

18.00 Привитаня гости 38 Лемківской ватри

18.15 Загуляйме і засьпівайме разом 1 ч.

Ослав’яни – ансамбль пісні і танцю; Мокре 
На Лемковині – лемківский фольклорний 
ансамбль; (США)
Відгомін Бескидів – лемківский народній ан-
самбль; Долина (Україна)
Дивоцвіт – вокальне тріо; Зимна Вода (Укр.)
Бавниця – дитячий танцювальний ансамбль; 
Зимна Вода (Україна)

19.00 – Загуляйме і засьпівайме разом 2 ч.

Калина – ансамбль народнього танцю; Каль-
ників (Польща)
Лабірски Бетяре – вокальне тріо; Лабірце 
(Словаччина)
Свидницки Геліґонкаре – музично-вокальний 
народній ансамбль; Свидник (Словаччина)
Ослав’яни – ансамбль пісні і танцю; Мокре 
(Польща)
КУД Тарас Шевченко – фольклорний ан-
самбль; Дюрдьов (Сербія)

19.50  Фільмова імперсія – краєвиди Лемків-
щини в об’єктиві – сьпіває Юлія Дошна; Лося 

20.00 Простір слова

Бескидски і сьвітови хроніки – авторске спіт-
каня з Анджейом  Стасюком; модератор 
З’ємовіт Щерек – запис бесіди в рамках 
37 Лемківской ватри

19.00 Простір слова

Передуй. 12 відкритих історій – презентація 
збірки репортажів (Лідери ПАФС – Павел 
Ґрабовскі, Яцек Півоварскі, Наталія Гладик); 
модератор Лукаш Войтусік – бесіда на живо 
на фейсбуці Łemkowska Watra w Zdyni Лем-
ківска ватра в Ждини

21.00 Дюрдьове мой – фільм авторства КУД 
Тарас Шевченко; Дюрдьов (Сербія)

Што хочете обзерати? - читайте 
ПРОГРАМУ ---------------------------
Інтернетной 38 Лемківской ватри 
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18.07.2020 – субота

12.00 – Торжественне запаліня 38 Лем. ватри

На добрий початок

Церковний хор з Криниці (Польща)
Поздоровліня голів лемківских організацій 
з України, США, Канади і Сербії
Кучерики –фольковий молодіжний ансамбль; 
Санкова (Польща)
Регіональне варіня з Анном Добровольском
Майстерня –Петро Михняк, Василь Шлянта
Лемківский кватральник «Ватра» – бесіда 
з Анном Буковском і Емільом Гойсаком

Для наймолодших

Барвінок –дитячий ансамбль; Краків (Польща)
Оголошиня результатів Конкурсу Лемківщина 
оком дітини – Анна Барнат, о. Аркадій Троха-
нівский, Іван Криницкий
Лемківский Перстеник –дитячо-молодіжний 
ансамбль; Гладишів (Польща)
Кичерка –дитячий ансамбль пісні і танцю; 
Лігниця (Польща)
Регіональне варіня з Анном Добровольском
Лемко сьпіви –Молода Лемківщина; Львів

Найгарщи

Простір слова
Лемківске весіля – авторське спітканя з Болес-
лавом Баволяком; модерує Григорій Суханич
Н’лем folk –фольк-роковий ансамбль; Вро-
цлав (Польща)
Оголошиня результатів Конкурсу Містер 
Корона – Йоанна Лабівска  Поздоровліня од 
ансамблів з Польщи і зо сьвіта
Лемківска спартакіада –Олександра і Ми-
хайло Баюс

На руснацку нюту – концерт

Basawell – фольковий ансамбль; Пряшів (Сло-
ваччина)

19.00 Простір слова
Мандрівне фотографічне підприємство – ав-
торске спітканя з Аґнєшком Пайончковском; 
модератор: Лукаш Войтусік – – бесіда на 
живо на фейсбуці Łemkowska Watra w Zdyni 
Лемківска Ватра в Ждини
20.00  Etno XL – фольковий ансамбль, Рівне

19.07.2020 – неділя

7.00 Ретрансмісія православной Божествен-
ной Літургії з дня апостолів Петра і Павла на 
сьв. Горі Явір
9.00 Ретрансмісія греко-католицкой Боже-
ственной Літургії з прощи на сьв. Гору Явір

12.00 Вшануваня жертв акції Вісла в Місци 
пам’яти, Журавлі – репрезентаційний хораль-
ний ансамбль Об’єднання українців у Польщі; 
Варшава (Польща)

Врочисте привитання від місцевих воло-
дарів Горлицького повіту та ґміни Устя 
Горлицке і Ропа

Журавлі – репрезентаційний хоральний 
ансамбль Об’єднання українців у Польщі; 
Студенти тацюють –студентский ансамбль 
народнього танцю; Перемишль (Польща)

Про Дровняка і для Дровняка

Ім’я Нікіфор – Чижики; Вроцлав (Польща)

Простір слова
В 125 річницю народжиня Епіфанія Дровняка 
– тематична стріча з Васильом Шлянтом, Бог-
даном Гуком і Наталійом Гладик; модератор: 
Пйотр Літька 

А в свобідним часі

Ручай – лемківский ансамбль; Санкова 
Лемківска спартакіада – Єва Морох
Надія – лемківский фольковий ансамбль; 
Лешно Горішнє (Польща)
Майстерня – Марія Кєлечава, Євгенія Кєлеча-
ва, Анна Добровольска
Поздоровліня од ансамблів з Польщи 
і зо сьвіта

Наши коріня

Простір слова
Наша спільна спадщина. Тотожніст лемків, 
бойків, русинів зо Словаччини – тематична 
стріча з проф. др габ. Богданом Гальчаком, 
др габ. Ярославом Сирником, доц. Міхайлом 
Шміґельом; модератор: Святослав Ґаль

Зоря –хор; Устя Руске (Польща)
Лемківска спартакіада –Єва Морох
Діканда – фольковий ансамбль; Щецін
Загашиня огня 38 Лемківской ватри

До наступной 39. Ватри – концерт

Маковиця – танцювально-сьпівочий народній 
ансамбль; Свидник (Словаччина)

19.00 Простір слова
Понімецке – авторска зустріч  з Кароліном Ку-
шик; модератор: Лукаш Войтусік – бесіда на 
живо на фейсбуці Łemkowska Watra w Zdyni 
Лемківска Ватра в Ждини

20.00 Лемко Товер – фолькова капеля, 
Стшелці Краєньски (Польща)
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А яки перши опінії глядачів Інтернетной Ватри?

ТЕКСТ  АННА БУКОВСКА
H

Яр того року била інша од тих, яки зме пе-
режили, не важливе ци маме 20 ци 80 років. 
Дерева випустили пупки, яки розвинулися 
в листочки, в загорідках зацвили перши весня-
ни квіточки. І пришов він - Covid-19.
Принюс страх і запер нас в хижах. Порожни 
улиці, часом хтоси скоро пішов і купив хліб 
ци дашто до нього. Діти перестали ходити 
до школи, люде до роботи. Част зачала роби-
ти «онлайн», діти тіж засіли перед комп’юте-
рами. Але сут и тоти котри рано вставали 
і працювали, на першой лінії фронту - праців-
ники служби здоров’я. В єдноіменним шпита-

Була з Вами всі три дні на онлайн-Ватрі!!! 
Вам це ВДАЛОСЯ!!! Дякую за можливість 
розділити радість і смуток у такому форматі. 
Знаю, що організувати Ватру не просто, про-
те, Ви вже маєте багаторічний досвід. 
Але організувати цьогорічну Ватру було 
великим викликом. Ви, і вся Ваша команда, 
всі учасники і залучені до реалізації проекту - 
СПРАВИЛИСЯ!!! Особисто мені, найприємні-
ше було дивитися на малих дітей. Напевне це 
в мене професійне))) 
Організаторам вдалося в цих відеотрансляці-
ях зібрати і передати ключові напрямки Лем-
ківського фестивалю. 
В незвичному становищі були і самі творчі 
учасники Ватри. Співали чи тацювали цього 
року вони не численним людям, а - Горам 
Лемківщини. 
Звичайно, що є аспекти, котрі жодна техніка 
не передасть... Це і емоції очевидців тих подій, 
і радість від зустрічі з ще живими побратима-
ми, тепло від самої запаленої Ватри, запах 
ватряного диму і світло її вогню. 
Але всім Вам вдалося розпалити вогонь 
в серцях тих, кому рідне слово ЛЕМКІВЩИНА!!!
ДЯКУЮ від Лемків села Пастуше ( а їх нащад-
ків тут майже все село)
Марія Вудка, с.Пастуше, Україна

Хоць у складных умовах організаторам по-
дарилося 38 Лемковску ватру у Ждини в часі 
17-19.7.2020 успішно зорганізувати і пере-
даті online... Цілы три дны єм пересідів при 
компютері з фотоапаратом і докуменував 
шытко што ся дало. Хыбувала мі атмосфе-
ра  в ареалі амфітеатра, але колектівы, якы 
были передаваны принесли штось нове, крім 
фолклорных выступів штось з власного сере-
довища, прекрасной природы.Така форма 
Лемковской ватры сповнила дану мету - пе-
редавати лемківску културу шырокій громаді 
глядачів дома і за кордоном. Успішны были 
формы різных бесід, варіня їдла, тема ста-
ровинного лемківского весіля, добрый почін 
передаваня Службы Божой. Што мі хыбувало 
- дакотрых выступів мало світла на сцену - го-
ловно єм постеріг коло выступу фолклорного 
ансамблю Маковіця. 
Шыткым організаторам 38 Лемківской ватры 
належыт мій глубокый поклон і щире ДЯКУЮ! 
Іван Чіжмар, Свідник, Словеньско

38 ŁEMKOWSKA WATRA on air... Dáždik, prázdny 
amfiteáter, ktorý býva večne počas vatry plný 
srdečných ľudí. Malo to včera svoju čudno-
príjemnú atmosféru. Łemkowska Watra w Zdyni 
Лемківска Ватра в Ждини ďakujeme 
za pozvanie   
ансамбль Маковиця, Свидник

Яка краса не можна надивитися, це все 
природне, а значить це своє рідне ніколи не 
поміняє красоти, а буде примножувати для 
нашого покоління.
Оксана Сосоєва, Україна

Well done! I’ll have to go to the Watra one day 
in Zdynia. Enjoyed watching on YouTube over 
the weekend. Especially seeing a choir from my 
Tato’s village. 
Антін Блищак, Единбург, Великобританія

Аж сльози ся крутять в очах... Маю надію, 
що за рік будемо всі у Ждині так як що року 
Катерина Стан, Кальників, Польща

Жаль, що цього року онлайн. Але дух пере-
дає.
Анна Мартинюк, Україна

2020 przejdzie do historii, jako ten, w którym 
nawet Watra w Zdyni jest on-line... Polecamy! 
Apartamenty Łemko – Krynica Zdrój

Як хтось потребує аудіо-візуальної і душевної 
насолоди, то саме зараз відбувається 38-ма 
Лемківська Ватра в Ждині! І тут можна бачити 
все онлайн 
Оля Корбут, Україна
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ли ци іншим, або в домах опіки. Они штодня 
ишли та  и тепер идут, ризикуют своє здоров-
ля і житя, жеби боротися з епідемійом.

Три наши лемкині, яки роблят в лігницким 
шпитали згодилися оповісти о тім, 
як ставляются до свойой служби.

«Працюєме в масочках, рукавицях, «пшил-
біцах». Шпиталі сут гнеска як недоступна 
твердиня. Тримамеся барз стисло процедур, 
вшитким яки входят до шпиталя міряме тепло-
ту тіла. Не можна одвіджати тих, яки лежат 
в шпитали. Не треба дуже - хворий не повіст 
цілой правди в часі бесіди - епідеміольогічно-
го дослідженя, хватит лем же має нетипічни 
симптоми, прийде до шпиталя з запаліньом 
виростка, а «при нагоді» переходит одночас-
но безсимптомно Covid-19. А втовди запрут 
наш одділ на найменше 14 дни. Нас вшитких 
вишлют на карантену, не буде кому ходити 
коло хворих. А и самих хворих можеме зара-
зити. За той час могли би зме помочи може 
сотці або і більше людям.»

«Яки емоції одчувам?
Змучиня, безсилніст, кус розчаруваня. Страх 
- николи не знам ци гнеска верну домів, ци 
не треба буде лишитися, бо зас хворий затаїв 
перед нами правду... Боюся, так «по-людски» 
бою ся о свою родину, ци я дачого не пригле-
чу домів, боюся о своїх родичів, бо сут юж 
старшима людьми. А з другой страни са-
ма-м виберала што хочу робити на ціле житя.
Ограничила-м контакти з інчима, мої приятелі 
знают де роблю, розуміют тото. Добрі, же іщи 
од мене не втічут...»

Коронавірус
 

Не було ватри над Сяном
Не буде ватри в Ждині

Корона вірус наче сном
Всіх зупиняє нині

 
Сарепти на землях батьків

Не будуть мати діти
Пандемія продовжує спів

Мусимо потерпіти
 

В ліси Явожна не прийдуть
Отці щоб помолитись

Лиш ти народе незабудь
Запиши в пам’ять предків лють

Не дали змоги жити
Ті які ганьби стяг несуть.

                                   13.06.2020р. 
                      

 Василь ШляхтичІрена Попівчак (дівоче Стависка) Лідія Федорчак (дівоче Ющак)

Івона Сулич-Добровольска

«Як ставлямеся до пандемії?
Намагамся бити опанувана, перешколили 
нас до праці в тяжких обставинах і макси-
мальнім стресі. Тяжки припадки о кожній 
годині дня и ночи, хвори яки вмерают, жаль 
родини, жаль до нас – то штоденніст. Тото 
вшитко є як великий тягар для нас и наших ро-
дин. Як тото вшитко зобрати разом - працюю, 
як и перше. Направду ся намагам.»

На руки Лідії Федорчак, Ірини  Попівчак, Івони  
Сулич-Добровольской складаме подяку 
вшитким працівникам служби здоровля, яки 
штодня стараются о наше здоровля и житя.
Дякуєме за  Ваше посьвячиня, за Ваше ве-
ликє серце.

Великє «Спаси Боже»!
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З паном Васильом Шлянтом мам приємніст співпрацюва-
ти юж веце як десят років. Поправді то видів він мене іщи як діти-
ну, коли єм роснула і дозрівала. Пан Василь бив втовди близким 
співпрацівником мойого няня, а бив тіж некороткий час, коли-то 
пан Василь бив його правом руком. Є єдним з моїх, як то ся тепер 
бесідує, «шефів». Знаме го вшитки з активной діялности в Об’єд-
наню лемків, є тіж головом Лемківской освітньой фундації ім. Івана 
Криницкого. Можна било би довго виміняти ріжни функції і заслу-
ги, бо біографія ювіляря є пребогата. Особисто не знам чловека 
барже одданого лемківскій справі як пан Василь, чловека котрий 
попрошений о поміч николи не одмовит, навіт втовди, коли здаєся, 
же справа не має виходу.
Жичу вам вшиткого што здорове, правдиве і добре. 
Многая літа пане Василю!

Наталія Гладик
Василь Шлянта в 2017 році бив одзначений «Золотим хрестом 
заслуги» за діяльніст на ниві лемківской культури,  «Золотий хрест за-
слуги» признає Президент Польщи. Зас в 2018 році Васильові Шлянті 
признано відзнаку «Вірний предкам».

Дороги родиче 
Любо і Михайле Копцял 

Життя получило Вас 60 років тому - Люба (з роду Пастир-
чик) з села Климківка і Михайло з села Панкна на Лем-
ківщині. Тепер прийшов Ваш дияментовий Ювілей, який 

святкуєте на заході, біля Зеленої Ґори з родиною. 
З той нагоди, з почуттями глибокої вдячності за добро, ко-
хання, всяку підтримку і допомогу приймайте наші щирі 
побажання довгих років життя, міцного здоров’я, багато 

радості, щастя і Божого благословення. 

Ви є найбільшою цінністю нашої родини! 
Діти, внуки і правнуки. 

Лідії з Ющаків и Емільови Федорчакам, 
яки 2 червня 2020 рока сьвяткували 35 річницю свого шлюбу, 
їх діти: Марта, Михал и Оля з родинами прислали з той на-

годи жичиня. Родиче Пані Лідії родом з Боднарки, Пана Еміля 
— мама з Новівси, няньо з Розтоки. Ювіляре мешкают 

в Єзєжанах коло Лігниці.

35 років спілне жытя мате,єдном дорогом ступате...
Най Вам не бракне здоров’я любовы, щастя i радости!

Так Вам жычат Вашы Діты i Внукы 

До побажань приєднуєся
Головна управа Об`єднання лемків
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ТЕКСТ АННА БУКОВСКА
H Шумлят ГОРИ

Гладишів - село моїх прадідів, дідів, родичів. 
Часом думала-м, же для моїх родичів час 
затримався 10 червня 1947 рока, втовди їх ви-
гнали. Наши няньо часто били на рідной землі 
в своїх снах - «Знате што, гнеска ходив єм по 
Бакуняку, ци по Постовілці» Боліло їх серце за 
рідним селом и за людми, своїма сусідами. 
Родиче їздили до гладишов’ян — тих што 
мешкали в Помоцнім, Костомлотах, Гвізда-
нові, Пищині, Стобні и сама не знам де ищи. 
Вертали домів, оповідали што чути нового. 
Тішилися, коли людям добрі ся вело, родилися 
діти, а старалися коли дахто вмерав. Одходив 
и заберав зо собом частку наших Гір…

Шумлят Гори си Карпати
Зо собом шепочут.
Про давно минуле життя
Розповісти хочут.

Як од непам’ятних часів
Лемки в горах жили,
Літом своїм милим співом
Гори веселили.

Часом били тяжки часи
Компері не знали,
В неурожайни роки
Хліба дос не мали.

Товди везли дирва, гонти,
Аж до Мадярщини
И одтамаль привозили
Хліба для родини.

Найдавнішим спомином, який чула-м од няня, 
бив вспомин о їхнім діді Ваню. Прадідо ходили 
на Мадяри косити зерно - било то деси коло 
1870 рока. Коли приходили жнива молоди 
хлопчиска, парібки, а навет и дівки ишли на 
Мадяри - на Гереталик — заробити зерна, 
бо за роботу платили частином того што хлоп 
накосив.
Часом хлопів з ріжних сел назбералося зо 
сто. Кормив їх пан — раз до дня варене, два 
раз — хліб и дашто до нього. Не раз тота 
робота надоїла хлопам и коли не било пана 
сьпівали сой:

Ой дана, же мі дана,
Вкрали дябли пана,
Вкрали го до пекла,
Ищи псякров втекла.

Раз няньо повідали, же прадідо ходили 
на Гереталик, а іншим разом же на Банати 
и тіж сьпівали співанку:

Котри хлопці неженати,
Ходме на Банати,
Як сой заробиме, та ся пожениме!

Не било легко заробити того зерна, треба 
било натягатися косом з капером, жеби хліба 
родині привезти. Не раз, як жнива били нагли, 
то и вечерами косили, покля роса не впала.

Наши предки ходили в гуньках, чугах 
і холошнях, а літом в линяних ногав-
ках и кошелях.
До роботи збералися в пачісни ногавки. Линя-
на одіж коштувала дуже роботи. Треба било 
засіяти лен, коли виріс брали го газдині 
і дівки. Помагали сусідка сусідці. Як при 
кожній роботі, так и при браню лену весело 
сьпівали. Пізніше лен возили з поля на луку, 
а вечерами дівчата го пристеряли. Тот лен 
лежав на луці два-три тижні і так ся «росив», 
а потім зас го зберали, вязали і товкли. Деко-
три товкли перед пристераньом, жеби било 
більше насіння.

Восени приходила друга част той роботи 
- лен треба било чесати и прясти. Пряли го 
найбільше вечерами, газдині и дівчата органі-
зували вечірки.
Коли приходила зима ґаздове мали інше 
занятя. Молотили ціпами зерно, пізніше мо-
лоли го в ручних млинцях, в деревяних ступах 
товкли панцаки. Возили тіж ялиці до Горлиц.
Торговиця в кажден віторок и п’ятницю била 
переповнена фурами з дирвами, а тартак 
бив завалений ялицями од наших ґаздів.
Ґаздині ходили піше до Горлиц. Нераз, літом 
то и двадцет кілометри несли кошик яфир, 
грибів, або и по два кошики. Єден в плахті, 
на гирбеті, а другий в руках. Иншим разом 
несли масло, сир, яйця ци когутика. Коли 
ґаздиня їхала в зимі з ґаздом, товди сідала до 
заду. Ґазда клав на дирва півкошок (бив то 
великий, плетений з возини кош) і так їхали. 
Люде продавали, торгували, бо треба било 
купити соли, канфіни а і панцаків ци зерна 
на хліб.
Перед війном дуже біднішой молоді служи-
ло по богатших ґаздах і вшитко робили, што 
ґазда ци ґаздиня казали. Юж 6-7 літні діти на-
нималися служити — пасти корови ци уці. За 
рік служиня хлопец заробив білизну з домаш-
нього полотна. Били то дві кошелі і двої сподні, 
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кєрпці, на неділю черевіки и дака 
курточка на зиму. Неєден раз хлопец ся 
скаржив, же коли го ґаздиня єднали, то му по-
відали, же нич не буде робив лем пас корови, 
а тепер му кажут компері скрептати, сіни та 
хижу замести а и причину, діти бавити и коли-
сати! Коли літом  било дуже роботи в поли 
і на газдівці, а не било кому пасти корови, 
ґазда брав дітину од сусіда, або од іншого 
газди (што мав дуже діти) - де не било што 
їсти до новинки. Коли хлопец не бив навчений 
вставати завчасу, послужив два, три тижні, 
тай втікав назад домів. Нераз дітина не могла 
служити, бо ся єй барз цло за ріднима.
Служба кінчилася на Новий рік. Декотри слу-
ги, котрим било в ґазди ліпше, не ишли домів 
на Новий рік, а на Водокщи (19. 01) и такий 
слуга мав тото за гонір, так як и ґазда в котро-
го служив – бо шитки знали як добрі слугам 
у такого господаря.

Мама часто споминали на вечірки, 
яки розпочиналися з початком різдвяного 
посту. Організували їх дівчата, сходилися 
в неділю - зараз «по Михалі» - урадившися 
до котрой хижи ся найліпше сходити. Часто 
вечірки одбивалися в пару хижах. Як вибрали 
місце, ишли до ґазди просити, жеби одступив 
свою хижу на вечірки. Пряжа лену зачиналася 

дос тихо, а коли юж мали напрядене пару 
пасем, зачинали сьпівати вшелеяки сьпіван-
ки і весели і сумни, не забивали и на коляди. 
Мама набільше любили співати «Там на горі 
крута вежа», «Пропала надія», «Сусід оре, 
сусід сіє» і инши. При кінци вечірок парібки 
зачинали збиткуваня і забави. Било при тім 
немало сьміху. Хижу осьвітляла камфінова 
лямпа. На канфіну пінязі зберали дівчата, або 
дакотрий парібок — од каждой прядки.
На сьвята робили ламаник. Била то така 
гостина. Часом ламаник робили в часі мяс-
ниц. Складалися на палюнку, кропку, брали 
музикантів і гуляли цілу ніч. По таким гуляню 
в маминих кєрпцях робили ся діри. Мама ся 
не признавали, аж деси по тижньови проси-
ли діда «Нянью, мам діри в кєрпцях». Дідо не 
могли зрозуміти - што то за планна скора 
на керпцьох!

Шумлят Гори си Карпати,
жалісно шепочут,
бо про гірку долю лемків
Розповісти хочут.

 Гірку долю і стражданя,
 яки пережили,
 бо дві войни ту през Гори
 Ся перекотили.

В тот радісний ден Вашого ювілею 
50-ліття од дня народжиня, най 
Всевишний Господь Бог обдарит 
Вас, Ваше Блаженство, здоровлям, 
щастям, радістю та вшиткима 
своїма ласками. 
Най благословит Вам в дальшій 
священичій послузі на Божій Ниві, 
на добро Греко-католицької церкви 
і цілого українского народу. 
Най віра і надія наповняют Ваше 
серце, а любов Спасителя най 
николи Вас не опустит, а Пресьвята 
Богородиця завжди покриват Вас 
своїм омофором.

Іс полла еті, Деспота!

Головна управа 
Об`єднання лемків

Ваше Блаженство, Владико Святославе,
Витаме Вас з Ювілеєм!

До 50-ліття 10
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Тяжко било жити за німецкой окупа-
ції. Бракувало одежи, обутя, соли, канфіни, 
а і не било де тото купити. Люде бідували, 
кожний біду пхав як лем міг, жеби даяк пе-
режити. Маму вивезли на початку сороко-
вого рока на примусови роботи до Австриї. 
Вернулися зимом 1943 р., на яри оддалися 
за няня. Другого січня 1945 р. вродився наш 
настарший брат. Фронт юж стояв в Горах, 
на другий день кумове несли Гната до церкви 
окстити. Чути било катюши, нихто не знав ци 
пережиют.

Різдвяни сьвята в 1945 році били инши. Дуже 
люди з повіту яселского било виселено зо 
своїх хиж. Били то виселенці  з таких сіл як: 
Тиханя, Жидівскє, Розстайне, Ожинна, Граб, 
Вишоватка і инши. Медже іншима закватеру-
вано переселенців в Гладишові, Смереківци, 
Квятони, Новиці. И так засіли гладишовяне 
з переселенцями до Святой Вечері, котру ра-
зом варили ґаздині. Дос ся наплакали  
і наоповідали о страшних боях, коли фронт 
стояв в їхніх селах, а они сідили в пивницях, 
бо кулі густо літали.

Шумлят Гори си Карпати
Жалісно шепочут,
Бо про кривду бідних лемків
Розповісти хочут.

Виселеня і Явожно
Гвойдут в історію

Хижа діда
Василя 
Вірхняньского
в Гладишові,
ищи з кичками

Не мож довго позабути
Так важну подію (....)
Чужи дюде нищат ліси
Тнут собі ялиці
Чужи люде орют поля
Пасут собі уці.

Дуже сіл є понищених
Хижи розобрани
Бідни лемки сут на захід
Силом виселяни.

Гладишов’ян, так як лемків з інших 
сел, вивезли в ріжни сторони на заході. Тато-
ву бабу Варвару - до Стобна. Мамину родину 
до Помоцного, за Явором. Діда і родичів коло 
Лігниці. Тяжко било привикнути и жити 
на чужині. Прийшли жнива, треба било дашто 
робити.  Гладишов’яне урадили так:
стояли порожни поля, на них росло жито 
— самосійка, рідкє, з малима колосками, 
треба го жати серпами.
Жали колося и сьпівали «Пішли женці жито 
жати», в грудях штоси дусило і не давало сьпі-
вати, сивзи запаском втерали...

Коли люде могли вертати в Гори, вернули 
и наши баба Параска. Вернули до чужой  
хижи, їхня юж не стояла, розобрали. Неда-
леко плинула річка. Мачали зме ноги і імали 
пструги. В загорідці ріс зрізуванец, їли зме го 
з опляцками. Любили зме до баби їздити.

Часом як приїжджа-м до Гладишова 
і иду Бенівком, здаєся мі, же перед хижом 

сідят Пан Ко-
вальчик з вели-
кима баюсами 
и палицьом, и 
так ся мя зьвіда-
ют - «Чия-с ти?» 
Та ніт до кого 
одповісти…

Використала-м 
вірш мого няня 
Ваня Вірхнянского  
«Шумлят Гори», 
написаний 
в 1959р.
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Послухайте о «Чижиках»
У  Вроцлаві не так давно сторилася барз 
цікава група, яка об’єднала діти і їх родичів. 
В своїй активности може бити прикладом 
для інчих. На питаня нашого квартальника 
о тій групі  одповідат Юстина Вишовска.  
- Од коли зачала свою діяльніст група діти – 
«Чижики»?

Не ма конкретной дати од якой мала би ся 
рахувати наша діяльніст. На початку били то 
спітканя пару-парунадцетьох осіб, а допіро 
з часом било нас веце. Вшитко зачалося 
в 2017 році. 

- Што било причином для створеня такой 
групи?

Причина била барз проста. На початку не 
ішло о творіня  музичной групи.  Хтіла-м штоб 
наші діти ся пізнавали, не лем на родинних 
чи товариских стрічах. Жеби розпочати наши 
спітканя треба било видумати якису тему. 
Не хтіла-м жеби то одбивалося як в тради-
цийній школі, але залежало тіж мі на тім, 
жеби діти чулися барз свобідно і креативні.  
Перше што нам пришло на думку, то на-
вчити діти  лемківских сьпіванок. Думам, же 
барз дуже людей з мого покоління през сьпів 
навчило ся гварити по-лемківски. Зато таку 
дорогу вибрали зме і то ся справджат. Не 
ставламе собі за ціль виступи на сцені, але 
маме спільні ся вчити і при тім тіж добрі бави-
ти.  Виступи «виходят» при нагоді і барз добрі 
што они сут, бо діти барз люблят виступлюва-
ти. Тото наc іщи барже інтегрує.  

- Хто є головним опікуном ансамблю і хто 
опікуєся дітми?

По-перше, може іщи не зме ансамбльом. 
Покля што з нас є така неформальна група. 
По-друге, не маме головного опікуна. Кожен 
родич, котрий припроваджат дітину, за дашто 
відповідат. За організацію спіткань і виступів 
відповідам я. Гладам тіж гроши, бо потреби 
сут і пляни тіж маме. Старамся вшитко лучити 
в єдну цілість. Наприклад, Орест Шарак 
відповідат за музику. Вчит сьпіву, творит му-
зичну аранжацію. Він єдиний медже нами, 
який є професійним музиком, а вшитки інчи 
то аматори. Ярко витягнув припорошений 
акордіон і пригадав собі, як ся на ньому грає. 

Адам часом напише якиси слова під музику. 
Аня думат над тим, жеби на пробах нихто не 
бил голоден. Катерина організує інтеграций-
ни виїзди і пластични варштати. Єва пилнує, 
жеби в медіях било о нас чути. Друга Аня 
творит фото і відео-записи і документує наши 
виступи. Оля все напише статтю.  Кожний дає 
від себе барз дуже і не спосіб тіж вшитких 
назвати, але вшитким барз міцно дякую 
за спільну працю. 

- Што роблят родиче і діти на ваших спітка-
нях?
Наши спітканя мают барз свобідну форму, 
але все маме план праці і зме до них зрухту-
вани. Працюєме так, штоби на кожній пробі 
вивчити нову лемківску сьпіванку. Тлумачиме 
слова, повторяме так, жеби діти запам’ятали. 
В часі сьпіву єдни родиче помагают, а други 
лем кусьцьок прешкаджают. Але вшитко 
є зрозуміле і вписуєся в наши стрічибо голов-
на мета - то інтеграція.

- Діти якого віку можут належати до «Чижи-
ків»?
Не маме вікових обмежень. Хто має охоту, 
тот може приходити, без огляду на вік. 
Тепер приходят діти віком од 4 до 11 років.

- Де одбиваются спітканя?

Наши спітканя проводиме в сьвітлиці при гре-
ко-католицькій Церкви у Вроцлаві - вул. Лацяр-
ска 34.

- Де спільно група виступила?

Виступили зме спільно на фестівалі «Калей-
доскоп культур» во Вроцлавю і на фестівалі 
з нагоди Дня Вишиванки. В нашій програмі 
маме тіж Вертеп, з котрим виступили зме для 
наших парафіян в греко-католицький Церкви 
у Вроцлаві і на перегляді вертепів в Познаню. 
Почули тіж нас на Лемківскій ватрі в Ждині. 
На тій сцені виступили зме юж трираз!

- Які пляни на наступни роки? Што в програ-
мі? Який буде репертуар? А може спільний 
виїзд?
Пляни маме. Тепер хочеме показати спектакл 
о Епіфанію Дровняку – якого називают тіж Ни-
кифором Криницким. Вшитко в тим спектаклі 
є нашом авторском думком. Веце нич не 
повім, бо маме надію, же юж недовго пока-
жеме ефекти нашой спільной праці. 

/яр 2020/
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Проба колективу
на Лацярскій 
/Вроцлав/

з Вроцлав’я

-Чи в часі епідемії організує-
те спітканя «он-лайн»?

Так, але лем товариски. 
Хочу заохотити інчих родичів 
до такой активности.Спільна 
праця родичів і діти принесе 
колиси ефекти. Ми юж види-
ме плоди нашой праці. Діти 
знают посьпівати по-свому, 
люблят сходитися зо собом 
і барз горді думают о сво-
їм лемківстві, бо знают, же 
то жива культура - а не лем 
дашто покрите порохом, 
што прибуєме оживити 
при нагоді сьвят.   Дякую! (оат)

Інтеграцийний виїзд
/Чехія/

Вроцлавский «Калей-
доскоп культур»

Діти, діточки



ЗРИХТУВАЛИ:  
АННА БАРНАТ, о. АРКАДІЙ ТРОХАНІВСКИЙ

H

Церков Архангела Михаїла в Брунарах



Одгори:
-до мікрофону рве ся 
Миколай Шептак
-авторска презентація 
книжки Миколая Ґабли
-ефір з гуртом «Капеля 
Малішів» 

Того рока «Лемківский кермеш» в Вільхівци скасовано. 
Беручи до уваги епідемію, яка обгорнула цілий сьвіт, 
як тіж нови закони польской держави і невпевненіст 
мешканців Вільхівця, Президія Об’єднаня лемків рішила 
одкликати 30 ювілейне сьвято в Вільхівци, запляноване 
на 23 і 24 травня 2020 рока. Барз нам било прикро, 
бо мало то бити ювілейне сьвято, до якого били-зме юж 
майже зрихтувани, подарилося навіт напечатати спе-
ціяльниу поштову марку. Але, як то бесідуют, неє того 
злого, што би ся в добре не обернуло. И так в суботу 
20.06.2020 в годинах од 9:00 до 12:00 трансмітували-зме 
тригодинну програму, в чим допомогло Польскє радіо 
з Ряшева. Перший раз в селі вказалося радіове авто 
з сателітом, якє лучило нас зо студійом в Ряшеві.
Сценарій бесід бив густий. Залежало нам на тім, би 
вказати історію села и його мешканців, ідею «Лемків-
ского кермешу» в тім його ініцяторів, багатство нашой 
культури, цікави ініцятиви в самім Вільхівци які в околици. 
И передовшиткім особисто залежало мі, жеби вказати 
люди яки роками, громадским чином творили тото сьвя-
то. В нашім пленеровім студіо гостило понад п’ятнад-
цет осіб, зишлося и дакус мешканців села. В програмі 
бесід виступив пан Миколай Ґабло зо свойом родином, 
шолтис пан Зенон Федак, бив тіж представник ґміни 
Дукля, яка шторока підтримує фінансово Кермеш. Мог-
ли зме почути о. Івана Піпку – єдного з ініцяторів сьвята, 
Василя Шлянту - за головуваня якого вільхівчане пришли 
до ОЛ з пропозиційом вспіворганізуваня. О лемківских 
традиціях музикуваня и о тім што цінне на Лемківщині, 
де межуют зо собом ріжни культури, розповідали 

ТЕКСТ  НАТАЛІЯ ГЛАДИКH

Надаєме 
з Вільхівця!

Мірко Боґонь и Ян Маліш, яки разом 
зо своїма гуртами грали слухачім наши 
сьпіванки. Акапелла сьпівали тіж вільхівчане. 
Телефонічні подарилося нам побесідувати 
зо Станіславом Криціньским і Ольгом Гала-
буд - журналістком  аудиції «Скриня». Обоє 
довгий час спостерігают і зато добрі зна-
ют, як през тих 29 років мінявся вільхівецкий 
кермеш. О лемківскім ремеслі розповіла 
Анна Романьчак, а село очима фотогра-
фічного апарату малював Роберт Юрчик. 
Василь Баволяк родом зо Сьвяткови оповідав 
о весільних традиціях на Лемковині, а Пше-
мек Поляньский о організуваних в сусіднім 
Коросьні лемківских вечерах. Гідні того било, 
хто з вас не мав змогу чути на живо, то ціліст 
той аудиції можете послухати на інтернето-
вій сторінці польского «Радія Жешув»: 
https://www.radio.rzeszow.pl

Дякуєме же били-сте з нами през тоти роки 
До зустрічи в Вільхівци в 2021 році! 

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/32739/
o-tradycjach-lemkow-w-wolnej-

sobocie-z-olchowca



Вітаємо протоієрея 
Вроцлавсько-Гданської єпархії - 

отця д-ра Аркадія Трохановського 
з ювілеєм 20-річчя священства 

Всечесніший Отче! 
Дякуємо Богові за дар Вашого життя та покликання, 
за молитви та багатолітнє служіння в нашій парафії.
Бажаємо Вам радості і бадьорого духу. Нехай 
кожен Ваш день буде сповнений любов’ю і дарами 
Святого Духа. Нехай Батько наш Небесний тримає 
у своїй опіці всі Ваші справи, кожен Ваш крок і до-
дає Вам мудрості, терпеливості, сили, натхнення 
й витривалості! 
Нехай Господь щедро благословляє вас у щоденно-
му житті, дарує здоров’я, усі ласки так необхідні 
для праці в Його Винограднику.

Бажаємо заступництва Пречистої Діви Марії, 
усіх святих та ангелів на многая і благая літа!

Парафіяни церкви Воздвиження Чесного Хреста 
у Валчі та члени валецького гуртка 
Об’єднання українців у Польщі

Високопреподобний отче 
Андрію Бунзило
з нагоди 20-ліття 
єрейських свячень 
бажаємо Вам здоров’я і радості. 
Нехай Господь Бог оберігає і посилає 
сили. Допомагайте людям, несіть 
своєю службою і вірою добро, 
радість і щастя людям.

Гурток  Об’єднання лемків у Шпротаві

Вітаємо також Всечесних Отців

о. протоієрея Богдана Огородника
пароха в парафіях: Любін і Хоб’єня 
 з нагоди 35 ліття єрейських свячень

о. Григорія Назара  
пароха в парафіях: Горлиці, Розділля, Білянка                                            

 з нагоди 20 ліття єрейських свячень

о. Павла Добрянського  
пароха в парафіях Олава і Олесніца  
   з нагоди 10 ліття єрейських свячень

Дороги Отці!

Ми свідомі, що наше зростання у вірі залежить від 
мудрості і доброго серця наших духових провідників. 
Дякуємо Богові за дар Вашої присутності серед нас 
і за можливіст поглиблення правд обявлених в Божо-

му Слові. Бажаємо, щоб Ваші сили відновлялися 
і вдосконалували Ваше апостольске скріплення, щоб 
Господь обдарив Вас міцним здоров’ям, а Ваше жит-

тя променіло вогнем любові до Церкви та народу! 

Парафіяни та члени місцевих гуртків ОЛ

До всіх побажань приєднуєся
Головна управа Об`єднання лемків
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Наша лігницька школа через довгі роки існу-
вала як єдина українська середня школа 
в Польщі. Тому сюди з цілої Польщі батьки по-
силали своїх дітей, не зважаючи на відстань 
та те, що їхні діти є ще насправді дітьми - бо 
ще є неповнолітні. Але прийшов добрий час 
коли в Польщі могли бути створені ще ліцеї 
в Гурові Ілавецькому (це найменьша ґміна 
в Польщі), Білому Борі та Перемишлі. 
Не забуваймо, що в порогах тих шкіл вчились 
від початку, а і сьогодні вчаться учні-лемки, 
а також працюють деякі вчителі родом з Лем-
ківщини. Лемківство у всіх згаданих школах 
живе і буде жити бо це наші школи.

Нові школи стали братніми для нашої лігниць-
кої. Я мав тоді щастя навчатись у Лігниці 
та дуже тепло споминаю наші шкільні реляції 
з учнями тамтих шкіл. Ці дружні реляції мали 
в собі також певну здорову ривалізацію, 
особливо в часі фестивалів у Сопоті чи Пере-
мишлі. Тут маю на думці – хто краще танцю-
вав гопака, повзунця тощо. Певно ансамбль 
«Думка» з Гурова! Але ми з другого боку завж-
ди вважали що інші ліцеї не можуть рівнятися 
з нами, якщо говорити про хоровий спів. Наш 
хор «Полонина» мав геніального диригента – 
пана професора Михайла Дуду.

Між нашими школами розквітали також 
великі любовні історії, але це думаю залишу 
в своїй пам’яті – хто за ким тужив, де і коли? 
Повірте, було тих історій багато від Лігниці до 
Білого Бору, а з Білого Бору до Гурова, «шляхи 
любові» сягали теж очевидно Перемишля. 
А тепер трошки історії наших шкіл.

Школа у Гурові Ілавецькому
У 1968 року в Гурові Ілавецькому відкрито пер-
ший український клас - як відділ у польській 
школі. Від початку діяв ансамбль «Думка», 
якого творцем був пан Теофіль Щерба. Ще 
більш завзято школа почала діяти у зв’язку з 

ліцеюВ порогах нашого

ТЕКСТИ  АДАМ ВЄВ’ЮРКАH

в Лігниці

діянням комуністичної влади, коли також 
у 1968 році було закрито бартошицький пе-
дагогічний ліцей. І так школа діяла при поль-
ському ліцеї де були українські класи аж до 
90 років ХХ сторіччя. У 1990 році було відкрито 
вже самостійну школу — Загальноосвітній 
ліцей з українською мовою навчання в Гурові 
Ілавецькому. Почалась будова нового шкіль-
ного будинку, який завершено у 1996 році. 
У навчальному році 1996\1997 учні навчались 
вже новому будинку. А в 2002 році учні за-
мешкали у новому гуртожитку. І так школа 
існує до сьогодні.

Школа у Білому Борі
У 1958 році з допомогою батьків було покли-
кано початкову школу з українською мовою 
навчання. Від 1 вересня 1958 року школа 
зачала свою діяльність разом з гуртожитком. 
У 1961 році школі надано ім’я Тараса Шев-
ченка. У 1979 році школа була закрита через 
поганий технічний стан будинку. Навчання 
перенесено спочатку до початкової школи 
номер 1, а дальше у комплекс економічно-
аграрних шкіл.

В часі ювілею 25-ліття у 1983 році учні почали 
навчання у відновленому будинку. Тут треба 
згадати, що у червні 1982 році, з огляду 
на поганий технічний стан закритий був гур-
тожиток. Школі також загрожувало закриття. 
Щоб її рятувати, було покликано суспільний 
комітет будови гуртожитка. Будували його 
у роках 1983-1989. 85% грошей на інвестицію 
дала наша громада. У 1990 році при почат-
кової школі номер 2 почав свою діяльність 
І загальноосвітній ліцей з українською мовою 
навчання. З 1996 ркуі ліцей діє в будинку по-
чаткової школи номер 2.

Школа у Перемишлі
У Перемишлі історія є інакшою, оскільки 
тут відбулася реактивація нашого шкіль-
ництва, а не творіння нових структур.
1 вересня 1991 року наново зачала працюва-
ти українська початкова школа у Перемишлі. 
Навчання розпочало 120 учнів в класах 1-7. 
В тому самому році школа збільшує число 
своїх учнів до 145. При школі діяв також дитя-
чий садочок. 8 листопада 1991 року школі 
було привернене ім’я Маркіяна Шашкевича. 

(частина 20)
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В Зиндрановій віддайме пам’ят
75 річниці закінчиня ІІ світовой війни

В 2020 році буде юж 75 років од закінчиня 
ІІ сьвітовой війни. В кожній нашій родині 
(і не лем) є пам’ят про тоту трагедію людства. 
Тота пам’ят є пов’язана з вбитима на фрон-
тах чи на рідних землях. Наши люде билі 
в концентраційних таборах, лаґерах, неволі, 
у вязницях, на примусових роботах в Німеч-
чині. Мусіли навіт баби і діти на Лемківщині 
копати окопи, а ґаздове віддавати контигент 
чи худобу і коні на фронт. 
Того терпіня в часі ІІ сьвітовой війни било так 
дуже, што не годен вшиткого ту назваті. Хочу 
іщи вказати єдно терпіня котре досягло лем 
нас - на рідних землях. Є то велике почутя 
жалю за наших молодих хлопців, воюючих 
на фронтах в польскій чи совєтскій армії. 
Колі, дякувати Богу, наши хлопці пережилі 
і поверталі щасливі в рідни сторони, часто 
в польских війскових мундурах, вірилі што 

польска держава їм за тото воюваня подякує, 
а тота держава в 1947 році вигнала їх з рідной 
хижи, депортувала зо споконвічной рідной 
землі. І часто як бандитів, хоц іщи ся їм навіт 
фронтови рани не загоїли. І то є тот жаль, ко-
трий є в наших родинах до гнеска. Не почутя 
помсти - бо ми юж давно за тото вибачили - 
лем лішився жаль, лем жаль...
Найвекша трагедія є колі людина гине в часі 
війни, а родина лішатся осирочена, не знаю-
чи часто де є гріб-могила мужа, няня, стрика, 
уйка чи навіт діда. Зато в тим році задумай-
меся над том трагедійом сьвіта, котра не 
оминула наши родини, нашу Лемківщину 
як і цілий народ од Донбасу по Карпати.

Про ІІ світову війну в наших Горах пи-
сало юж дуже лемків - ту можна згадати 
панів Адама Барну, Теодора Кузяка, Теодора 
Ґоча чи ціж Олька Маслея, хоцки він записував 
юж воєнни спогади од сьвідків. Они писалі 
очима дітини, парунадцетлітніх парібків чи 
просто вояків, але і з переказів сьвідків війни. 
Писали очима родинних трагедій чи терпіня 
родинного села, яке втрачало на війні най-
кращих ґаздів і парібків.

1 вересня 1995 року відкрито загальноосвітній 
ліцей з українською мовою навчання. Невели-
кий будинок не міг помістити всіх учнів, тому 
батьки та вчителі рішили добудувати примі-
щення. У навчальному році 1995/1996 в цілій 
школі навчалось 205 учнів, в тому числі 15 у І 
класі ліцею. У 1997 році ліцеїсти вже навча-
лись у новому будинку. 1 вересня 1998 року 
було об’єднано початкову школу та ліцей. 
З 1 вересня 2002 року школі присвоїли назву 
третій загальноосвітній ліцей.

Випусники лігницького ліцею 2012

Вихователь: Йоанна Сьвйонтковска
Хом’як Петро, Чапля Аґата, Дуда Семен, Фе-
дорчак Ольга, Гавран Мелянія, Кузяк Марта, 
Лєонова Катерина, Марцінковска Алексан-
дра, Матулєвіч Матей, Орловска Анджеліка, 
Полівка Дем’ян, Прокопчак Анна, Шарек Маг-
далена, Вєв’юрка Анна, Врона Тома, Заґрод-
на Катерина.

Пані Ірино Снігур

З днем народження вітаєм,
Щастя й успіхів бажаєм,

Щоб краса лиш розквітала,
І в душі весна сіяла.

Щоб була прекрасна доля,
І схилялась Божа воля,

Щоб чудовим був Ваш світ
І Господь дарив многих літ!

7 квітня 2020 р. 85-літя од дня народжиня 
відзначала Ірина Снігур - довголітня вчителька 

та директор українского ліцею в Лігниці.

Пані Ірино, дякуєме за Вашу довголітню 
працю для добра нашой молоді і цілой 

громади у Польщи. Ви допомагали 
розбуджувати пошану і любов до рідной 

лемківской традиції і культури та зберігати 
нашу вікову тотожніст з часів Київской Руси.

Голвна управа ОЛ
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Гнеска маме віддати честь жертвам 
ІІ сьвітовой війні. Найліпше тото робити 
за допомогом едукуваня - нас і наступного 
поколіня – та вказуваньом матеріальних сьлі-
дів той війни. Таки сьліди можеме найти 
в скансені-музею в Зиндрановій. В тим див-
ним і незвичним році епідемії, хоц не знаме 
чи і яки будеме мати Ватри, сприбуйте поїха-
ти до Зиндранови. 
Cкансен в тим же селі бив оснований в 1968 
році завдяки лемка - пана Теодора Ґоча. 
Ґазда тот на початку на музей перезначив 
хижу, яка скоріше належала пра-
дідови – громадскому писарьови 
Теодорови Кукєлі. На початку бив 
то приватний музей, в яким роди-
на Ґочів в більшости презентувала 
родинни пам’ятки. Медже нима 
билі облечиня, нарядя та предмети 
штоденного вжитку. Доперва в 1990 
році музей-скансен став відділом 
підкарпатского музею в Коросьні. 
Гнеска на території музею найдеме 
м.ін стайню, кутец, кузьню, крини-
цю, вітрачний млин. Сут то будинки 
з ріжних лемківских сел. Але почес-
не місце займає тота прадідова 
хижа, яка на початку била курном 
хижом. Гнеска має пец і комін, до-
будовани в 1901 році. В поміщенях 
хижи є м.ін. бюро писаря зо вшит-
ким потрібним до той важливой 
праці  чи комора з автентичнима 
іконами. Тота хижа «грала» голов-
ну роль в фільмі, який Об’єднання 
лемків зрихтувало з нагоди 70 річниці Акції 
«Вісла». Фільм подарилося створити завдяки 
гостинности Теодора і Марії Ґочів, а можете го 
видіти на ютубовім каналі Об’єднання лемків. 
В скансені сут ціж пам’ятки з часів ІІ сьвітовой 

9 травня 2020 рока минула сумна, 5 річниця 
смерти пана Петра Гойняка, людини барз 
заслуженой для Греко-католицкой церкви і 
лемківской громади на багатьох нивах: як дяк, 
музикант, сьпівак, організатор культурного 
житя. Чловек, котрий з віром в Бога і почутям 
обов’язку, знав же ніколі не можна ся свого 
виречи, і вчив того вшитки поколіня наших лю-
дей на західніх землях. Вчив сьпівом в церквах, 
на весілях, гостинах, концертах, фестівалях. 
Не годен написати де голосу пана Петра не 
било чути, колі наши люде сходилися в Патоці, 
Модлі, Ґромадці, Ярошівці, Замєніцах, Лігни-

війни - з кирвавих боїв над Дукльом: мундюри, 
шоломи, але і ґвери, вистрілени патрони і кулі 
В 1975 році з ініціятиви пана Теодора Ґоча при 
музею бив побудуваний пам’ятник загиблим 
в боях під Дукльом. Але довго він не стояв, юж 
бо в грудні 1976 рока польскє війско висади-
ло його в повітря. Гнеска є юж в Зиндрановій 
пам’ятник, та дуже менший, а разом з ним 
і другий, присьвячений жертвам загиблим 
в таборах в Талєргофі і Явожні. Од 1992 рока 
в скансені проходит фестіваль - шторічне 
Сьвято «Од Русаля до Яна».

Голос пам’ятидля пана Петра Гойняка

На жаль 5 червня 2018 рока помер пан Тео-
дор Ґоч, та дякувати Богу його думки та працю 
взяв на себе син Богдан – гнеска справжній 
ґазда музею. Адже пам’ятайте – Зиндранова 
жде Вас не менше як Ждиня!

ці... і так далі можна писати, тай фурт писати. 
Але треба ціж нам знати што і поляки мали 
до нього велику пошану - як сусіде чи разом 
працюючи в надлісництві.
Пан Петро разом з паном Михалом Рома-
няком билі нагороджени на 31 Лемківскій 
ватрі в Ждини в 2013 році відзнаком «Вірний 
предкам», як люде заслужени для лемківской 
громади в Польщи. 

Петро Гойняк народився 2 липня 1923 
рока в Новівси, в родині Теклі і Василя 
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Гойняків. Од 1937 рока вчитися на дяка во 
Фльоринці, в монастері отців Студитів. Од 1944 
рока до виселіня бив дяком в греко-католицкій 
парафії Лосє і Нова Весь. В тім же часі грав 
на гушлях, провадив церковний хор. Бив по-
важаний в околицях і заприязнився з о. Ште-
фаном Дзюбином, котри обіцяли, што коли 
прийде час, будут хотіли вінчати Петра. Родину 
Гойняків виселено в рамках акції «Вісла»,  як 
і половину Новівси, до Патоки і кольонії Зам-
єніце. Петро замешкав в Патоці з родичами, 
братом і сестрами. Тота родина била барз 
міцно прив’язана до себе, як і до цілой нашой 
традиції. Сестра пана Петра, Марія з дітьми 
та мужом Онуфрійом Симчаком мали в Но-
вівси хижу, а на вигнаню 
нич не дістали і мусіли 
прийти жити з Гойняка-
ми. Родина їх прийняла 
і тішилася, што можут 
биті разом. З часом 
Симчаки за свої пінязі 
купили газдівку на Пато-
ці, а в їх власній в Новівси 
мешкают чужи люде, яки 
ани грошика за ню не 
заплатили. 

В 1948 році пан Петро 
творит капелю, в якій 
в векшости грают Юліян 
Гойняк, Васько Шар-
шонь, Осиф Вуйціцкий 
і Михайло Олесневич. 
Била то перша лемків-
ска капеля на західніх 
землях Польщи. Сталися 
барз популярни - мо-
лодята, коли плянували 
весіля, найперше ішли 
до пана Петра зьвіда-
тися, коли капеля має 
вільний термін, а потім аж догваряли в Церкви 
оповіди. Капеля грала 35 років, през цілий 
час провадив єй Петро Гойняк. Грали в ній ціж 
таки люде як: Ярослав Тесля, Михайло Клим-
ківский, Семан Жилич, Еміль Пастернак, Се-
ман Гопей, Петро Романяк, Чеслав Романяк, 
Ваньо Ріствей та Михайло Симчак. 
В 1949 році пан Петро оженився з Марійом 
Гриценяк (з роду Гойдич), яка в той час жила 
на кольонії Ярошівка, де виселено векшіст 
Щавничан. Тото весіля - то ціж бив знак одваги. 
Пан Петро пам’ятав, яка била (іщи з Новівси) 
обіцянка отця Дзюбини. Знав ціж, же отец 
били в Явожні а потім - під «прихильним» оком 
Уряду безпеки. Написав лист до о. Дзюбини, 
яки в тот час перебивали в Варшаві і попросив 
о вінчаня. Отец Дзюбина одраз погодилися. 
Петро Гойняк поїхав до Хойнова, до польско-
го ксєндза, і дістав згоду на ужичиня косте-
ла. Але лем в понеділок і на 8 годину рано, 

штоби нихто за барз не видів! І так о. Штефан 
Дзюбина вінчали пана Петра і паню Марію 
в греко-католицким обряді, так як били вінча-
ни їхні предки на Лемківщині. Била то велика 
подія на цілу околицю. На другий ден іщи 
о. Дзюбина вінчали сестру пана Петра, Ольгу, 
яка оддавалася за Осифа Вархолика з Угри-
на.
В тим часі в Польщи (і не лем) заборонена 
била діяльніст греко-католицкой Церкви. 
В хижи пана Петра сходилися люде на бо-
гослужиня та жеби посьпівати разом рідни 
сьпіванки. Хижа сталася місцьом, де люде 
могли триматися традиції і віри, та надіятися, 
што надийдут ліпши часи для нас, як і вшит-

ких українців в Польщи. Комуністична влада 
криво смотрилася на тото, УБ почало міцні-
ше інтересуватися паном Петром. Лісничий 
поляк остеріг пана Петра, штоби перестав 
відправляти маївки, бо УБ ходит по людях 
і випитує о пана Петра. 
В 1957 році в час відлиги перший раз на Вели-
кодни сьвята дозволено на греко-католицку 
відправу в Лігниці. З той нагоди пан Петро 
створив церковний хор, який сьпівав потім 
в наступних роках в Лігниці та Модлі. Костел, 
однак, не хоронив наших люди перед нена-
вистю. Дахто метав каменями в часі Служби 
Божой, або «тратилися» ключи перед нашом 
Літургійом – жеби вказати нам де є наше 
місце. Таки активни люде, як пан Петро, най-
веце той ненависти зазнали. Хоцки грав на 
польских весілях, не дуже тото полякім давало 
до ума. 
В 70 роках пан Петро створив нову капелю 
«Думка», яка діяла при домі культури в Ґро-
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мадці і презентувала нашу культуру не лем 
лемкім, але ціж і польскому середовищу. 
Капеля виступала на наших фестівалях в Со-
поті, де тішила глядачів лемківском музиком. 
В 1990 році пан Петро зібрав в Патоці хлопців 
з початковой школи і створив мандоліновий 
ансамбль «Потічок». По році заграли разом 
перши концерти, медже іншима на ватрі 
в Ждині.  
В травні 1991 рока почалася нова музична 
пригода – створилася «Кичера», а пан Петро 
з іншима музикантами творив в ній першу ка-
пелю. Разом з «Кичером» пан Петро діставав 
нагороди в Польщи і за границьом. Міг видіти 
як наша лемківска культура стаєся відома 
в цілім сьвіті.
Жена, пані Марія, 
все підтримувала 
пана Петра. Ніколі 
усьміх не сходив з єй 
лиця, хоцки ріжни тер-
піня треба било пере-
нести на дорозі житя. 
Дочекаліся четверо діти: 
Леона, Мелянії, Ярос-
лава та Юліяна — гре-
ко-католицкого свя-
щенника. Пан Петро як 
гайовий перепрацював 
в лісах 45 років. Кус тоти 
ліси в Модлі пригадува-
ли му Новувес, хоцку ту 
на заході не найде ялиці 
чи бука, а передо вшит-
ким рідних Гір, за якима 
все цнеся правдивому 
лемкови. 
Останни роки житя 
провів з женом Марійом 
у Любіні. Помер 9 мая 
2015 рока на 92 році 
житя. Похорон, який мав 
місце в греко-католицкій церкви в Лігниці, 
пройшов за участи митрополита кир Йоана 
Мартиняка, Владики Володимира, та багатьох 
священників та соток людей. Тіло усопшого 
похоронено на прицерковним  цмінтерю, 
при могилі родичів. Родина, згідно зо вольом 
усопшого, просила не приносити квітя на по-
хорон, а свої пожертви передати на Лемків-
ску освітню фундацію ім. Івана Криницкого, 
жеби таким чином допомочи нашим дітям 
і молоді в науці.
 Мої слова в тим дописі напевно не до кінця 
можут емоційно передати ким бив пан Петро 
для родини. Зато дозволю собі зацитувати 
слова сина пана Петра – Юліяна, греко-като-
лицкого пароха в Зеленой Горі:
«Нелегко в пару словах описати особу мого 
Тата. Певно природни здібности, потреби 
тамтого часу і робітніст, пхали його до різних 

Нова Весь, посередині фотографії о. Стефан Дзюбина, а за ним Петро Гойняк

активностей. Таких люди називають «людьми 
Ренесансу». Певно головна його любов то му-
зика - церковна і народня. Бив дяком, творив 
церковни xори і весільни капелі. На хліб зара-
бляв як лісник, господар і різник. Тато напевно 
кшталтував мою релігійність, бо не стидався 
вказувати того дома і публично. Лишився 
в моїй памяти як добрий і теплий чловек, який 
лишив дуже добрих слідів за час свого добрі 
прожитого житя.»
 
Пане Петре, вшитки як громада дякуєме 
за Ваше житя ту на землі. Віриме, што колісі 
зас ся зийдеме гин в небі штоб почути 
ваш сьпів і ваши гушлі!

Лідії Анні Колянчук зі славного, 
заслуженого для освіти, роду Євуся-

ків – меценатові культури і кустошу 
історичної пам’яті, побажання - щоби 
вчинене другим добро повертало до Вас, 
постійної радості з життя та всього 
що рідне, доброго здоров’я та многая і 

благая літ бажають земляки - українці 
з Лемківщини.
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Жити світлом
Євангелія

ТЕКСТ МАРІЯ СИДОРH

9 лютого 1935 рока в селі Крива в родині Анто-
ніни з Кеців та Димитрія Демчара вродилася 
десята дітина. Окстили єй в церкви Сьв. Косми 
и Дем’яна. Маціцька Марися мала семох 
братів і дві сестри. Щасливе дітинство скінчи-
лося  в 1947 році, акція «Вісла» перегнала їх, 
так як інчих на західни земли Польщи, 
до села Громадка коло Болеславця. 

Няня і  двох братів - Василя и Михайла - забра-
ли до Явожна. На Заході треба било скоро до-
роснути, навчитися жити в інчим сьвіті. Родина 
трималася разом, то давало їм силу. В 1959 
році Марія вийшла замуж за Михайла Буков-
ського  родом з Млинів.  І хрестив і вінчав їх о. 
Володимир Гайдукевич - кривянский греко-ка-
толицкий парох в костелі в Модлі. Модла била 
станицьом лігницкой греко-католицкой парохії 
заснованой в 1957 році.  Марисю и Михайла 

Марії Буковскій 
з Демчарів

На прощаня

Маріє

Золоти думки переплітаю
Задуманим мовчаням
До гір вільно повертаю

Підийти ближче до неба
З водаму до криниць

Плести чеберчучу бесіду
Посмотрити на ялиці вікови

Послухати їх жалібну
За Тобом мову...

Маріє

В Кривій
Зеленіє

Зозуля вперто куває
А ти на небесні
Попови Верхи

Вибралася

Маріє

Най Тобі
Чужа земля

Лебединим пухом буде стелена
Ід гин за Попови Верхи

На небесну Ватру
Заклич Кривчан

Най виглядают нас
На нас тіж

Прийде час

До позарани

Маріє
До заран

Вічная Тобі пам’ять

Олександр Маслей

Авторка статті Марія Сидор, бабця Марія 
Буковска, Ганя Сидор, Лігниця 2016 рік
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Мала на старунку нашу духовніст. 
Обов’язково в неділю, чи в сьвято їхали-зме 
до церкви в Модлі. Рано і вечером била 
спільна молитва, клякали зме перед іконом. 
Тепер, як о тім думам то деси в спогадах чую 
тихий голос молитиви «Під Твою милість прибі-
гаєм, Богородице Діво, молитвами нашими 
в скорботах не погорди, але від бід ізбави 
нас, Єдина Чиста і Благословена. Преславна 
Приснодіво Богородице, прийми молитви 
наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашо-
му, щоб спас задля Тебе душі наші». Молит-
ви до Богородиці любила найбільше. Жила 
Словом Божим. Била терпелива і покірна, 

пам’ятам Єй з мо-
литовником в руках 
о ріжних годинах, 
по просту сідячу 
чи в кухні, чи на 
дворі – сідячу з 
молитвом. То била 
Єй сила проти 
чужого сьвіту на 
західних землях. 
Молитва і любов 
до свойой родини 
в якой виростала і 
яку створили з му-
жом. Знала ким є, 
любов до Бога та 
рідной землі, мови 
и култури переда-
ла своїм синам 
а пізніше  нам - 
внукам.
Певно ся вам здає, 
же Бабця то така 
моцарка. Ні - то 
дрібна, мала осо-
ба. Вшитки внучки 
- і внуки Єй пере-
росли.

Вмерла тихо, так 
як жила, 22 травня 
2020 рока. Згасла 
Єй сьвічка...

В день похорону 
в санітарним режі-
мі, зас треба било 
подумати кус 
о математиці, 
кілко осіб може 
прийти до церкви, 

кілко на цмонтір. Чи вшитки будеме мог-
ли бити разом в останній спільній молитві? 
Обмеженя, кілометри до переїханя, безпе-
ка... На тому похороні в масочках били зме 
вшитки, не забракло ани єдного правнука. 
Г наймолодшой з братів и сестер – мойой 
бабці Марисі.

Західни Землі, 50-ти роки, Марія Демчар /по мужу Буковска/
Фото з родинного архіву авторки статті

Пан Біг поблогословив штирьома синами. 
Пережили зо собом 60 років, дочекалися  
5 внуків, 5 внучок і 7 правнучат.
Я вродилася-м як перша внучка, Бабця мала 
втовдиль 49 років, а коли вродився мій наймо-
лодший брат Ваньо - мала сімдесят. Легко 
писати о кимси з перспетиви математики, 
а не легко коли хотіло би ся дашто веце 
о особі, яка мала на мене барз великий 
вплив, яку ся цінує, а якой не є юж з нами.

Я пам’ятам молоду Бабцю, котра ся крас 
зберала, все дбала про свою фіґуру, дуже 
вишивала и барз дуже читала. Думам, 
же хибаль про-
читала кожну 
книжку про 
акцію «Вісла». 
Історія єй роди-
ни била для ней 
важлива, николи 
не погодилася з 
кривдом, яка на 
них прийшла. 
Тота Крива з 
років дитинства 
то бив єй втраче-
ний рай. Часто 
вертала думка-
ми до наймо-
лодших років, 
до тих вшитких 
вершиків, яких 
ся навчила на 
рідной землі. 
Вершиків на яких 
зме ся виховали 
і яких часом не 
можна било юж 
слухати: «Цвірин, 
цвірин люби 
діти», «Ишов дід 
через дорогу» , 
«Матінці на любе 
сьвято, квіточків 
несу багато», «Чи 
ви чули лемки, 
бойки і гуцули», 
«Два когути чер-
вененьки горох 
молотили», «Ба-
бусю моя коха-
на, пишу листок 
вже від рана».  
- Бабцю, пере-
станте, кілко можна, на пам’ят то знам!!! - 
не злостилися, лем усьміхали і горди одпові-
дали, же знают тоти верши ищи з садочка.  
Ищи як били зме менши то кожни вакації 
їздили зме до Болеславця - до них, пам’ятам 
спацери по парку, «жвіровню», пероги и кісто 
з клєкацками.
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 спомин
Творчині славних 

«Іскорок»
Теклі Шафран

На прощаня

Текле

Позеленіло так в Полянах
Дзвін церковний полянскій

Якоси дивні зазвучав
Тямлю Тебе

Текле

Ваша любов з Петром
Щаслива била

Ти, Текле
Не глядала оплесків

Не величалася гордістю
Не величалася лихом

Ти мала в собі
Материнску справедливіст
Ти била дзеркалом правди

и надії.

Текле

Іди на небесні Поляни 
спокійно

Там Петро на Тебе жде
Обійми Його

Якшто Господь так хотів
Всі Іскорки

Гнес ся зийшли
Попрощати Тебе

Силдзом обмити лице своє
Дякуєме Господеві за Тебе

Текле

Сядьте біля Ватри
Полянско-Перунчанской

З полянянами и 
перунчанами

І виглядайте нас
На нас недовго

Прийде час

До позарани

Текле
До побаченя

Вічная Тобі пам'ять

Олександр Маслей

Пані Теклі Шафран – присвячую
 

Сум зайшов у наші Карпати.  
В села Ганчова і Поляни.

Смерть родить жаль і пише втрати   
Всім, що залишились без мами.  

 
Тіло спочило в Лемківщині.
Там родилася і там жила...

Тепер сум пишеться в родині.
То смерть підрізала їй крила

 
Устя віддало Її шану.

В церкві співали панахиду.
В небі тепер мама Шафранів.

До Петрів пішла на бесіду...
 

Так, Пані Текля з Паном Петром,
Що то був «Ватри» редактором

Тепер згадують дуже тепло
Лемківщину і рідні Гори...

 
Тим своїм віршем хочу попрощати маму нашого друга – 
Михайла Шафрана, члена управи зеленогірських гуртків 

Об’єднання лемків і Об’єднання українців, 
Паню Теклю Шафран. 

Михайле і вся Твоя родино, прийміть, прошу, слова співчуття 
від усіх нас – членів і прихильників наших товариств.

           Голова гуртка ОУП в Зеленій Горі Василь Шляхтич

Св. п. Текля Шафран нар. 19.06.1932 року 
в Полянах біля Криниці (дівоче прізвище - Коваль-
ська), була дружиною Петра Шафрана — вчителя, 
редактора часопису «Ватра». 
Вона, хоча виховувала 2 синів, у боку свого чолові-
ка активно працювала на ниві рідної культури.
Пані Текля в 70-х роках 
в с. Ганчова Горлицького 
повіту заснувала вокаль-
ний дитячий колектив 
«Іскорки», який довгі 
роки гуртував місце-
ву лемківську молодь, 
дописувала до «Нашого 
слова», часопису «Ва-
тра». Прекрасно співа-
ла, тому старовинні пісні 
її села знайшли друге 
життя в творчості рідних 
колективів «Крайка», 
«Відимо», «Лемківський 
перстеник», в збірниках 
народних пісень, м. ін. 
в «Антології лемківської 
пісні» виданої у Львові 
в 2005 р.
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Передплата ВАТРИ
Ціна одного примірника 3 зл. + 3,30 зл. поштової оплати в Польщі. 
Річна передплата 4 x 3 зл. + 13,20 зл. (кошти пересилки) = 25,20 зл. 

Від закордонної пересилки однієї „Ватри” поштова оплата - 13 зл. 
Річна закордонна передплата 4 x 3 зл. + 52,00 зл. (кошти пересилки) = 64,00 зл.

Передплату замовляти за адресою Редакції. 
Вплати просимо пересилати на банківський рахунок: 

Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków 
BANK PEKAO SA: nr konta 83-1240-5110-1111-0000-5207-8745
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ВАТРА

Центр культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях:
концерти, виставки, прелекції, презентації;
Бібліотека ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів 
www.facebook.com/CKAntonycz

Свято лемківской культури “Лемківска ватра”
Ждиня, 17-19 липня 2020 р.
www.watrazdynia.pl; www.lemkounion.pl

Лемківска освітня фундація ім. І. Криницкого
http://lemkoeducationfound.is-great.org

Радіо „Кермеш” Передачі: неділя 22:30
www.facebook.com/Kermesz
Радіо „Скриня” Передачі: понеділок 18:10
www.radio.rzeszow.pl/audycje
„Лемківска сторінка”  www.nasze-slowo.pl
Радіо „Радіо лемко”  www.radio-lemko.pl
Комплекс загальноосвітніх шкіл № 4 у Лігниці 
ім. Б.І. Антонича - www.zso4legnica.pl
Комплекс загальноосвітніх шкіл № 2 у Перемишлі 
ім. М. Шашкевича - www.szaszk.edu.pl
Світова федерація україньских-лемківских 
об’єднань www.sfulo.com

lem.www - вартат зазріти, послухати...BATPA

квартальник

П о д я к а
Пожертви на статутну діяльність ОЛ

(в тім часопис ВАТРА):

Об’єднання лемків Канади – 1468,-
о. др Мирон Михайлишин, Ряшів – 400,-

Михайло Маркович, Новиця - 100,-

Сердечно дякуємо всім, які нам 
допомагають. Боже заплат!

  Редакція ВАТРИ         Головна управа ОЛ
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Не так давно до моїх рук трафив винятковий 
компакт-диск - друга частина «Сьпівів нашо-
го роду». Напевно декотри з Вас барз добрі 
пам’ятают першу частину з 2018 року. Як особа 
міцно зв’язана з фольклором била-м втовди 
приємні зачудувана так допрацюваним музич-
ним ділом. Координатором того виняткового 
артистичного проєкту є Гриц Суханич - молода 
особа, для якой етнографічна праця не є лем 
файном пригодом, є тіж своєрідним життє-
вим шляхом, мандрівком, до котрой запрашат 
інших молодих лемків. Барз ся тішу, же знов 
можеме разом помандрувати лемківскими 
музичними шляхами. Чи другий диск є кра-
щий? Чи вартат вибратися в етнографічну подо-
рож повну музики і сьпівів? Дозволте - поділюся 
з Вами моїма спостережинями.
Коли перший раз взяла-м тот альбом в руки, 
одразу мою увагу притягнули знимки. На об-
кладинці диску видиме родину зо села При-
сліп. Довоєнна фотографія авторства Андрия 
Галущака походит зо збірок Гриця Суханича. 
В книжочці знов цікави знимки, тим разом зо 
села Берест. Графічний дизайн цілого виданя 
зрихтувала Югаска Сьпяк. Тот дизайн виглядат 
супер, а і, што для мене барз важне, має тіж 
едукацийну вартіст. Влучам музику і цілий час 
смотрюся на тоти фотографії... До мойого уха 
трафляют міцни, молоди голоси і звуки тради-
цийних інструментів. 

Перше што даєся чисто чути - на диску найде-
ме барз добрий секунд (або як іщи бесідуют 
– контру). Загальні інструментальна обробка 
сьпіванок є передумана і на високім рівні. Мою 
увагу звернув тіж винятковий стиль гри на гушлях 
Павла Басалиги. Музична обробка диску то 
велика вартіст для інших музикантів, бо можна 
«підглянути» і послухати народний лемківский 
стиль граня. Кожному, хто буде хтів послухати 
добрі опрацюваного лемківского фольклору, 
буду рекомендувати «Сьпіви нашого роду».
Проєкт створило дев’ят молодих, харизматич-
них люди з різних частин Польщи і Словаччи-
ни: Павло Басалига, Олександра Бірошова, 
Наталія Бочнєвич, Семан Ґерек, Михайло 
Ґожинский, Тома Дошна, Данило Старинский, 
Григорій Суханич і Патрик Шуркала. Гостинно 
в награню взяли участ тіж: Оля Буковска, Матвій 
Ґерек, Лука Дошна, Ольга Старинска і Андрий 
Хом’як. Наштоден тоти артисти грают і сьпівают 
в ріжних ансамблях. На потреби того проєкту 
зібралися, жеби створити винятковий музичний 
архів. З власного досвіду знам, же найліпше ся 
музикує зо збераним складом, творится втовди 
неймовірна енергія! Таку власьні чути на дис-

ку «Сьпіви нашого роду 2». Артисти не боятся 
сягнути до етнографічних або родинних записів 
і творят не зважаючи на границю, яка ділит лем 
на мапі. 
З яких джерел користали молоди лемки? 
На платівці чую пісні зібрани Ярославом Полян-
ським і Іваном Чіжмарьом, є тіж пісня зо збірки 
пісень етнографа Андрія Дулеби. Мою увагу 
звернули сьпіванки «Як я ішов попід гори» і «Ой 
коби-м я», яки походят з Ізб і Фльоринки, а пода-
ли їх Стефанія Мацєйовска і Ірина Лучковец. 
Напевно буду вертала до тих мелодій, барз 
запали мі в пам’ят. Окрім того на диску може-
ме почути декілька знаних сьпіванок, наприклад 
«Ой там на горі» чи «А за нашим селом» - тіж 
в цікавих аранжаціях. Одного чого бракує - то 
поясніня, хто сьпіває і грає кожну пісню. Бо ціка-
ва-м і хочу знати хто для мене музикує! 

На диску найдеме тіж «бонус-трек» - сьпіванку 
«Явором». Пісня походит зо східньой частини 
регіону Горегронє (Словаччина). Горегронский 
багатоголосий сьпів є на листі нематеріаль-
ной культурной спадщини ЮНЕСКО. Мешканці 
того регіону до гнеска донесли східній обряд, 
мову, музику і звичаї, яки одріжняют їх од сусідів. 
Вартат тіж згадати, што в книжочці, доданій до 
платівки, можна найти тексти шитких сьпіванок. 
Фінансуваня для награня другой частини „Сьпі-
вів нашого роду” забезпечили: Дом на Взґужу 
- Мохначка Нижня, Богуслав Басалига, ДосБай-
ка, Лемківска освітня фундація ім. Івана Кри-
ницкого, Вілла Дорота, Ян Венґжин, Катерина 
і Михайло Біщаки і др Ян Воок. Культурний па-
тронат обняли: «рідни» для багатьох учасників 
проєкту ансамблі «Маковиця» і «Кичера», 
а о медіальний патронат постаралися  радіо 
Лемко і радіо Краків.
Думам, же друга частина «Сьпівів нашого 
роду» заслуговує на увагу і є гідним партнером 
для першой частини.

Приємного слуханя! Сердечні прошу Вас на 
лемківский музичний шлях.

Музична мандрівка зо «Сьпівами нашого роду» 
/друга частина/

Як я ішов попід гори іщи не бив ден... 
ТЕКСТ  КСЕНЯ ОНИШКАНИЧ-ПШИБИЛАH



Zapomniane obrazy. 
Łemkowszczyzna w fotografiach 
Johna Masleya z lat 1923 i 1938. 
Wybór i opracowanie zdjęć, teksty wstępne i redakcja 
Jerzy Starzyński, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, 
Legnica 2018, 176 s.

Альбом фотографій американьского лемка Джона 
Маслея презентує 140 знимок, виконаних під час двох 
візит автора на Лемківщині: в 1923 і 1938 році. Більшіст 
знимок била зроблена в рідним селі Джона – Бересті 
коло Криниці. Фотографії презентуют ріжни аспекти 
житя лемків: будівництво, праці рільничи і господарчи 
(орка, сінокоси, жнива, викопки, браня лену, випа-
саня худоби), ярмарки, кермеши, весіля. Однай-
деме дуже портретів мешканців села. Не бракує 
церковной архітектури, пейзажів і панорам. Як пише 
во вступі Юрко Стариньский – то документація мину-
лой епохи, документація культури лемківского села, 
котрой велика частина (народний стрій, будівництво, 
господарски нарядя) юж безповоротно зникла. Вар-
тат додати, же вшитки знимки сут барз доброй якости 
і великого формату, што позвалят достеречи наймен-
ши деталі.

з мойой полички

Aleksandra Herman, Kulturowa wiedza kobiet. 
Transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej 
marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce, 
Warszawa 2019, 283 s.

Авторка порушат барз цікаву і важну проблему ролі жінки 
в переказуваню елементів культури і тотожности помедже 
поколінями на прикладі сучасной україньской меншини 
в Польщи. То власьні жінки повнят в культурним трансфері 
особливу функцію, причім не лем в родині (як матери, яки 
виховуют діти), але тіж в ширшим громадским контексті 
(діяльніст в інституціях культури, навчаня рідной мови, діяльніст 
при парафіях). На сторінках книжки появляются теми культур-
ной травми і єй передаваня, іншости, елементи, котри єдна-
ют пам’ят поколінь – т.зв. «предмети з дому», ідеї поверніня, 
змаганя о культурну безперервніст. То погляд науковця-со-
ціолога, який неєдному (неєдній) з читачів і читачок отворит 
очи на ситуацію, в якій тирваме, функціонуєме, жиєме. 
Дослідженя проведене на основі бесід-інтрев’ю з понад 100 
жінками з ріжних сел, містечок і великих міст в Польщи. З чим 
ся змагают сучасни україньски жінки в Польщи як представ-
нички меншини в чужим національно суспільстві, а з другой 
сторони в суспільстві міцно маскулінізуваним – то значит 
подвійні марґіналізувани, як виглядат трансфер культуровий 
в їх виконаню і яки сут наши вспільни переспективи – о тім 
читайте в публікації.

Зрихтувала: 
др Віктолрія Гойсак 


