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Х з’їзду Об’єднання лемків
Напередодни

Дороги читаче, члени і прихиль-
ники Об’єднання лемків,

30 років в житю суспільства то недуже, 
але за тоти роки виросло нове поколіня. Про-
тягом тих 30 років нашой діяльности, можна 
речи, же зробили-зме, може, не вшитко, а пе-
ред нами є іщи гідні до зробліня. По тих роках 
од початку демократичних перемін в Польщи 
дієме в нових обставинах. Крім історичного 
баґажу, який каждий з нас має, доходят нови 
визваня, потреби часу. Одходит юж старше 
поколіня, яке пам’ятат рідни землі, а на вигна-
ню і дома вродилися наступни три поколіня, 
яких, на жаль, тисне глобалізація, уніфікація 
і стандаризації - думаня, житя, системи варто-
сти і поступуваня. Давно бесідувалося 
«Не стій, Ваню, напівперек, бо сьвіт гне-
ска іде вперед», але на тото, што нове, не 
можна безкритичні смотрити і жити «легко». 

До років вісемдесятих лемківска грома-
да била в Україньскім суспільно-культурним 
товаристві і мала там свою лемківску секцію. 
На основі нового вітру, який повіяв по напіввіль-

них виборах до польского парламенту 
в червни 1989 р., можна било барже отверто 
думати про самоорганізуваня. 
Активни в нашим середовищи люде з цілой 
Польщи вирішили згуртуватися в єдній лемків-
скій організації. Одбивалися ріжни спітканя 
на рідних землях і на вигнаню. Переважали 
голоси, жеби тота нова організація заснувана 
била на новім законі про громадски органі-
зації. Част лемків з Заходу, а зокрема 
з Лігниці, до яких долучили Петро Троханівский 
і Олена Дуць-Файфер, за старим законом 
заснували Стоваришыня Лемків. 

Велика більшіст, а серед них засновник ан-
самблю «Лемковина» Ярослав Троханівский, 
думала інакше і 30 грудня 1989 р. одби-
лися заложительски збори Об’єднання 
лемків, на яких вибрано органи організації 
в складі: Теодор Ґоч – голова, Михайло Донь-
ский – з-к голови, Петро Шафран – секретар, 
др Володимир Мокляк, Теофіль Дубец, Ште-
фан Гладик і Євген Дзядош – члени. 

Офіційно організація зареєструвана 
судом 30 березня 1990 р. 
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Статутни з’їзди організації проходили: 

І з’їзд - 9 листопада 1991 р. в Сярах Горлицко-
го повіту, головом обрано Василя Шлянту. 
ІІ з’їзд ОЛ - 12 листопада 1994 р. в Горлицях, 
головом переобрано Василя Шлянту. 
ІІІ з’їзд ОЛ - 18 жовтня 1997 р. в Горлицях, голо-
вом обрано Олександра Маслея. 
ІV з’їзд ОЛ - 2 грудня 2000 р. в Горлицях, голо-
вом обрано Штефана Гладика. 
V з’їзд ОЛ - 29 листопада 2003 р. в Горлицях, 
головом переобрано Штефана Гладика. 
VI з’їзд ОЛ - 3 грудня 2006 р. в Горлицях, голо-
вом переобрано Штефана Гладика. 
VII з’їзд ОЛ - 30 січня 2010 р. в Горлицях, голо-
вом переобрано Штефана Гладика. 
VIII з’їзд - 26 січня 2013 р. в  Горлицях, головом 
переобрано Штефана Гладика, 
6 грудня 2014 р. ОЛ очолив Еміль Гойсак
IХ з’їзд - 30 січня 2016 р. в Горлицях, головом 
обрано Штефана Клапика.

Каждий з’їзд на потреби часу і майбут-
нього схваляв важливи постанови. 
Подібних постанов треба нам і по тим 
Х з’їзді ОЛ.

Протягом минулого часу Об’єднання 
лемків діяло в ріжних обставинах і климатах, 
але все робило вшитко, што ся лем дало, 
для добра лемківской громади. Брали-зме 
участ в виборах до парламенту РП, в виборах 
до самоврядуваня на рівні воєвідств, повітів і 
ґмін, а наши члени передставляли там спра-
ви, важливи на даний час. Випрацювали-зме 
правову стежку звороту лемківского майна, 
забраного з порушиньом законів по насиль-
ним вигнаню і довели-зме до того державних 
урядників, же не маючи виходу, почали ріша-
ти повертати руснакам забрану власніст. 
Довели-зме до приверніня судом Епіфанію 
Дровнякови правдивого імена і похождиня, 
а в 2005 році за нашима заходами в Крини-
ци поставлено йому пам’ятник.  На VІ з’їзді 
ОЛ на зголошиня Петра Болдися з Конечной 
виступили-зме до уряду ґміни в Устю про 
двомовни назви місцевости в тій ґміні. Ре-
зультатом гнеска сут писани по-свому назви 
сіл: Білянка, Кункова, Новиця, Ріпкы, Ґлады-
шів, Ждыня, Конечна. Перепровадили-зме 
порядкуваня і інвентаризацію цминтерів і 
придорожних капличок та їх юридичний стан 
в частині сел Лемківщини. Поставили-зме 
крест в місци пам’яти і страждання на Шубе-
ничим верху в Ізбах і протистояли поставліню 
в Висовій пам’ятника ген. К. Пуласкому, якого 
війско спалило місцеву церков. На 50 років 
вигнаня виконали-зме сімдесят пропам’ят-
них таблиц, а на 70-у річницю – встановлено 
таблиці на декотрих штациях, одкаль люди 
вивозили в 1947 році. Спільно з ОУП доведено 
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до поставліня в 1998 р. пам’ятника жертвам, 
в’язненим і замученим в концтаборі Явож-
но. В 2012 р. землю з місця поховань жертв 
концтабора передано всім парохіям, яки 
зберігают пам’ят про них. В місци народжиня 
поета Богданя Ігоря Антонича в Новици по-
ставили-зме пам’ятник. Тото робили-зме без 
помочи держави, з нашого почутя обов’язку 
пам’ятати про історичну Лемківщину і лемків, 
свідоми розпорошиня і гнешньой кондиції 
нашой громади.   

Постійно, для підтриманя свого робиме 
ріжни заходи: організуєме Лемківску ватру 
і Лемківску спартакіаду в Ждини, видаєме 
журнал «Ватра», ведеме Центр культури ім. 
Б. І. Антонича, де одбиваются «Спітканя 
з Лемківщином», художни виставки «Лем-
ківский Єрусалим», організуєме лемківски 
кермеши, провадиме видавничу діяльніст та 
помагаме в старанях о одобраня втраченой 
власности. Можна би било дописати іщи 
гідні, але перед нами Х з’їзд і вартат ся заду-
мати, як нам дальше діяти і што робити, жеби 
підтримати своє в громаді. Што з того, што 
робили-зме дотля, а што нового і як робити 
дале? На 70 років вигнаня ОЛ хотіло допрова-
дити до спітканя вшитких лемківских організа-
цій, жеби задуматися над нашим гнешнім 
і як нам діяти дале. На жаль, до такого спіт-
каня не дійшло, а противні - Стоваришыня 
Лемків і Руска Бурса уважают, же найвекшом 
загорозом для нас є перманентна україніза-
ція лемків. То сут слова Демка Троханівского, 
повіджени 11.09.2018 р. на засіданю Сеймо-
вой комісії нацменшин. Коментар до того 
лишаме читачови, а ми зас уважаме, же 
найвекшом шкодом є польонізація і пропа-
гуваня през згадани вижше дві організації так 
званого «політичного русинізму». 

Зьвідуємеся, яку ціль мают візити в Горлицях 
в Рускій Бурсі і православній церкви ультрару-
сина з Ужгороду – священослужителя Право-
славной церкви Московского патріархату - 
о. Димитра Сидора? В котру сторону тягне 
він лемків? Як зме юж зауважили, входит нове 
поколіня, а масмедія кормлят нас вшитким, 
лем не тим, што необхідно нам зробити для 
збережиня свого рідного в нових, змінених 
обставинах.

Прикладом і добрим модельом співпраці 
сут історични руснаки в гнешній Сербії, зо-
крема в Войводині, котри ся шануют і підтри-
муют взаємно свої діяня для збережиня свого, 
незалежно від того, чи дахто уважатся лем ру-
снаком чи руснаком-українцьом. Вказуєся, 
же можна вспільні ся шанувати і підтримувати 
вшитко, што рідне. Ківко іщи нам в Польши 
зийде, жеби дийти до такого?



Під обрусом сіно, на обрусі – свічка.
На цілу хижу пахне чеснок, кєселиця.

На втіху дорослим, на радість діточкам,
иде до нас в гості Святий Добрий Вечер.
Радости в родинни пороги, надії и миру
в час Різдва, Йордану жичиме Вам щирі.

Несте коляду струдженим во світі,
Най Вам ся дарит в 2019 році.

Христос Рождаєтся!

Головна управа Об’єднання лемків
Редактори часопису „Ватра”
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Перед нами Різдвяни свята, Маланки, 
Новий рік, ріжни родинни і товариски зустрічи. 
Вартат втовдиль найти кус часу для задуми 
над своїм, а делегати Х з’їзду Об’єднання 
лемків, який одбудеся 9 лютого 2019 р. 
в Горлицях, най принесут добри, надійни 
і ідейни думки на наступни (не лем три) роки 
громадской праці.

 Редакція

Трагічним часом для села Брунари било 
насильне вигнаня жителів з рідного краю в ра-
мах акції «Вісла». Наступило то 13 червня 1947 
р. Привезли нас біля Лігниці до села Радовіце, 
котрого назву змінено в 1950 р. на Жешотари. 
Ту отримали-зме старий понімецкий дім, в 
котрим не било дверів і пеців, ні шиб в вікнах.
Ту на чужині перший Святий вечір — Велія – 
бив не так радісний і веселий та зо всіма 
традиціями, як на Лемківщині, а лише смут-
ний. В день Велії ми постили. Мама від рана 
шикували їжу на Святвечір, штоб било дванад-
цят страв, котри відповідали числу апостолів 
та дванадцятом місяцям в році. Мама готу-
вали: грибову зупу, голубці, вівсяну киселицю, 
борщ, пироги з капустом, пироги зо сливка-
ми, біб, горох, бобальки, пенцаки, компері 
та скромну кутю — все било пісне і мащене 
оливом. До попитя била юха з сушених овочів. 

Тато зас з братом робили порядки в стайні, 
чистили худобу та кормили єй в той ден ліп-
шим сіном. 

Під вечір тато ішов до стайні, де дав 
худобі скибку посоленого хліба з чеснком. 
Потім тато ішов до стодоли по сіно, а мама 
- до студні по воду. Коли тато з сіном і мама 
з водом входили до хижи – то поздоровляли 
три рази: «На щастя, на здоровля, на то Боже 
народжиня, Христос Раждаєтся». Особи, 
котри били в хижи, повідали: «Славите Його!» 
і зьвідувалися їх: «Одкаль-сте?». Одповідали: 
«З полудного, з теплих богатих країн». - «Што 
ви принесли?» - «Ситість, веселіст, здоровля, 
густу сметану». Тоді тато розстелював на столі 
сіно, на середині стола всипав шклянку пше-
ниці, а мама накривала стіл білим обрусом. 
По середині стола ставляли вельку свічку в 
горночку з зерном, котра била як свідок ново-
народженого Ісуса та клали великий хліб 
і Святе Писмо.
В Брунарах під столом клали зелізо — лан-
цюхи, сокири, леміш від плуга і в часі Святой 
вечері тримали ноги на тим зелізі, штоб бити 
твердим і штоб ноги не боліли.
Також вносили сніп немолоченой пшениці, 
котрий ставляли в куті хижи, і солому, котру 
стелили під столом і по хижи. Того ту на заході 
не било.

Коли все било готове до Велії, то вікна 
позасланяли коцами, штоб сусіде і мешканці 
Жешотар не оглядали, што справляме Святий 
вечір, бо хижи била при улиці. Як на небі поя-
вилася перша зьвізда, то серед хижи давали 
миску з зимном водом, штоб вшитки вмили-
ся, штоб тіло і душа били чисти до прийнятя 
новонародженого Ісуса. Коли вшитки ся по-
мили, тато засвітив свічку на столі і попросив 
цілу родину до стола, тоді вшитки на голос 
почали молитися  «Отче наш» і «Богородице 
Діво» та три рази заспівали «З нами Бог», а 
пізніше «Рождество Твоє, Христе Боже наш».
По молитві тато взяв в руки скибку хліба, котру 
поламав на кавальчики. Она заміняла про-
сфору, бо церкви нашой не било, і зложив 
цілій родині найкращи побажаня, штоб 
вшитки в здоровлю, щастю дочекали до при-
шлой Святої Велії, та почав всіх ділити хлібом, 
а мама частувала вшитких чеснком, сольом 
і медом, штоби не хворіти і бити здоровим 
цілий рік. Коли посідали, почали їсти з єдной 
миски страви, котри приготовила мама. 
З кожной страви відкладали по три ложки в 
окремий горночок для померших з родини, 
штоб души не били голодни, бо віриме, што 
в Святий вечір души приходят на вечерю.
В часі Святой вечері не можна било відходити 
від стола, їжу доносили лем мама. По закін-
чиню Велії вшитко лишали на столі до рана. 
Товди вшитки почали колядувати.

Святий вечір -
Перша Велія на вигнаню

Зо слів Івана Пецуха з Брунар 
записав Іван Рубич
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Одна з переваг хороших вчинків 
полягає в тому, що вони   
прославляють душу і 
привертають її до кращих справ.
Жан-Жак Руссо

Михайло Маркович –  меценат, колекціо-
нер, почесний громадянин міста Львова та 
почесний професор Львівської академії мис-
тецтв.  Він багатогранна особистість. Зібрав 
велику колекцію робіт видатних українських 
художників, зокрема Івана Труша та Никифо-
ра Епіфанія Дровняка, видав два вагомих 
альбоми про їхню творчість, став ініціатором 
і організатором встановлення пам’ятників 
цим видатним українським митцям. 
Згадані вище дві скульптурні композиції, які 
посіли гідне місце на мистецькій, туристичній 
карті прекрасного, старовинного Львова, ста-
ли його достойною окрасою. Михайло Мар-
кович організовує успішні, численні виставки 
провідних львівських митців за кордоном. Кож-
ний його приїзд в Україну – це завжди гучні, 
цікаві зустрічі львівської богеми.

Зовсім недавно Михайло Маркович пе-
реїхав з Німеччини на Лемківщину в Польщу, 
де народився і де пройшло його дитинство. 
На жаль, хата батьків не збереглася. Але 
церква, в якій його хрестили, вистояла і тепер 
там кожну неділю проходять Богослужіння. 
Майже під небом, на горі в сусідньому селі 
Новиці, що в Низькому Бескиді, Горлицького 
повіту він побудував будинок. Внизу прогляда-
ється силует каплиці, хреста і пам’ятний знак 
з меморіальною таблицею Богдану Ігорю 

Антоничу, встановлений та урочисто відкри-
тий у 1989 році. Це місце, де народився його 
улюблений поет Богдан Ігор Антонич – відо-
мий український поет, прозаїк, перекладач, 
літературознавець, який збагатив українську 
літературу філософською лірикою, релігійни-
ми, космічними мотивами і відіграв важливу 
роль у розвитку українського літературного 
модернізму.

Саме тут, неподалік пам’ятника і гре-
ко-католицької каплиці Успіння Пресвятої 
Богородиці, збудованої у 1889 р., осіло і 
розмістило свою діяльність Братство греко-ка-
толицької молоді «САРЕПТА». На горбочку в 
дерев’яному будинку розташований великий, 
виставковий  зал. На чільному місті – дерев’яні 
фігури лемка і лемкині зустрічають гостей. На 

Меценат Михайло Маркович
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7 старому органі, який вже відіграв свою остан-
ню мелодію, затишно вмостилися два де-
рев’яні підсвічники. Саме в цьому залі відкрив 
свій кураторський проект Михайло Маркович 
– виставку народного художника України, 
професора Львівської академії мистецтв 
Віктора Москалюка. Це талановитий, мисля-
чий, вже сформований майстер із власним 
творчим обличчям, з органічним сплавом ін-
телекту, багатства 
почуттів та праці. 
Твори митця по-
дорожують всією 
Європою. Галереї 
Італії, Франції, 
Німеччини, Бельгії, 
Швеції, Польщі не 
раз виставляли 
полотна цього 
художника в своїх 
залах. У Франції в 
місті Ліоні на 113 
Міжнародному 
салоні мистецтв 
Віктор Москалюк 
отримав най-
вищу нагороду 
«Гран-Прі». Таку ж 
престижну наго-
роду художник 
отримав і на Між-
народній виставці 
Осінній салон «Високий Замок». Неодно-
разово отримував премії «Святого Луки» на 
Весняному салоні у Львові. Зберігаються його 
полотна і в музеях України. 

Виставку відкривав парох української гре-
ко-католицької церкви в місті Криниця о. Іван 
Піпка. Вступне слово проголосив Михайло 
Маркович і голова Львівської обласної органі-
зації Національної спілки художників України 
Олег Микита. Задав тон усьому цьому дійству 
виступ хору молодіжного табору  Братства 
греко-католицької молоді «САРЕПТА».  Про-
звучали молитви «Ісусе Христе» і «З Тобою 
темрява не буде темною, Боже мій. А ніч наче 
день заясніє». Здавалось, що в залі стало 
ще урочистіше та світліше. Наступним було 
дарування портрета Богдана Ігоря Антонича 
-роботи самобутнього художника Віктора 
Москалюка, віртуозно виконаної в техніці олій-
ного живопису. Своєю емоційною промовою 
він і завершив урочисту частину.

Єдина справжня розкіш — це розкіш люд-
ського спілкування, - писав Антуан де Сент-Ек-
зюпері. Зал оживився, наповнився багатога-
мірним вербальним звучанням. 
Серед присутніх можна було побачити вла-
дику Володимира Ющака, заступника голови 
Об’єднання лемків у Польщі Василя Шлянту. 

Була присутня пані Ольга Бенч і дружина 
Михайла Марковича пані Стеня. Приїхали 
й гості зі Львова, представники мистецько-
го середовища. Багато батьків прийшли зі 
своїми дітьми, дідусі з внуками. Впадала в око 
велика кількість молодих людей. Всі з великим 
зацікавленням оглядали картини, експонова-
ні на виставці. Полотна Віктора Москалюка 
можна розглядати як на віддалі – тоді відчу-

ваєш особливу 
цілісну заверше-
ність створеного 
образу, так 
і зблизька – ре-
тельно, уважно 
приглядаючись до 
полотна, вивчаючи 
кожний віртуоз-
ний мазок пензля. 
Художник прагне 
глибинно осяг-
нути істину. Щоб 
зобразити світ, 
в якому він живе, 
йому не досить 
тільки мистецтва 
композиції, майс-
терно опанувати 
форму, факту-
ру, колір, світло. 
Потрібно цей світ 
поглибити, за-

нуритися в нього, потрібно продертися крізь 
завісу того, що з’явиться нам, до того, чого не 
видно, але що є суттю, сенсом усього життя. 
Виникає пристрасне бажання заглибитись і 
пізнати цей світ, наблизитись до таємниці тво-
рення мистецтва. Цей світ вражає, захоплює, 
дивує, насторожує, стимулює до мислення, 
викликає з глибин душі запитання, на які не 
відразу можна знайти відповіді. Митець уміє 
так підвести глядача до головного моменту 
свого твору, щоб той відчув, що йому самому 
хочеться тут зупинитися і зрозуміти, що заради 
цієї зупинки його погляду існує на полотні все 
інше. Саме тоді твір художника може роз-
критися сповна. Особливу увагу на виставці 
привертав портрет Богдана Ігоря Антонича. 
Йшло жваве обговорення… 

Вечоріло. Сутінки підкрались непомітно. То-
вариство розходилось неохоче. Ще так було 
багато не сказано, не обговорено, 
не пізнано… 
Тепло цього чудового вечора на довго збере-
жеться у серцях присутніх. А в думках кура-
тора цього мистецького дійства Михайла 
Марковича вже зароджувались нові проекти.

                     Мистецтвознавець, 
                           член Спілки художників України

                             Володимир Гусар

«Портрет Б.І. Антонича» художника Віктора Москалюка, 
подарований новичанам
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Як найкраще зацікавити студентів темою? Ви-
кладачі кафедри україністики Ягеллонського 
університету, мабуть, знайшли на це непога-
ний спосіб. Разом зі студентами з Наукового 
гуртка україністів, який очолює Микола Гра-
бовський, а опікується викладач Галина Когут, 
організували наукову екскурсію, яка дала 
можливість майбутнім випускникам не тільки 
послухати і подивитися, але просто досвідчи-
ти того, що хотіли б їм передати педагоги. Не 
для кожного із учасників метою було поглиби-
ти своїх знання. Для багатьох з них це, перш 
за все, мала бути зустріч з друзями, інтегра-
ція. Можливо, вони навіть не уявляли собі, що 
їх так зацікавить наукова частина екскурсії.

І так 19 жовтня група студентів і викла-
дачів почала мандрівку “Галицькими шляха-
ми” – бо саме так називається наш проект, 
який цього року був присвячений Лемківщині 
(під час попередніх ми відвідували Гуцульщи-
ну, Бойківщину, Львів). Перша зупинка - Горли-
ці, де студентів прийняв Центр культури ім. Б. І. 
Антонича. У цьому чарівному місті краків’яни 
відвідали офіс Об’єднання лемків. У нас була 
можливість дізнатися не тільки про історію 
лемків, але теж про їх сучасну діяльність. Цьо-
го ж дня ввечері, у Центрі Антонича, відбулася 
презентація книги “Антонич від А до Я”, яку 
разом з самим автором - Данило Ільниць-
ким, вела викладачка Ягеллонського універ-
ситету магістр Йоанна Маєвська. Разом з Д. 
Ільницьким зі Львова приїхав Шкільний театр 
Українського католицького університету „На 
Симонових стовпах” і після презентації, Центр 

Антонича перетворився на театр.
Наступного дня студенти і викладачі обох 
університетів поїхали до Новиці - маленького, 
але повного пам’яток села. Той «новицький» 
день був набагато спокійніший від першого. 
Мандрівники відвідали старовинні церкви, 
каплиці, давні лемківські «хижі», а потім аж до 
пізньої ночі спілкувались та співали при вог-
нищі на території Братства греко-католицької 
молоді «Сарепта». Як гарно було насолоджу-
ватися розмовою і прекрасними краєвида-
ми!

З новою енергією, останнього дня екскурсії, 
студенти поїхали до Криниці, міста малого 
тілом, але великого талантом художника - 
Никифора Криницького, а навіть треба би 
сказати Епіфанія Дровняка, бо так насправді 
його звати. Після наукової “страви” у музеї 
Никифора, учасники екскурсії пообідали у 
місцевому ресторані і, на жаль, треба було 
повертатися до Кракова.
Ось так було у жовтні 2018 року. Висловлює-
мо подяку нашому партнерові Об’єднанню 
лемків за спільну реалізацію проекту, отцю 
Іванові Піпці і Братству «Сарепта» за можли-
вість відвідати Новицю. На мою думку, най-
важливіше навіть не те, що ми дізналися ба-
гато нового або познайомилися краще, але 
те, що ця екскурсія викликала в нас потребу 
діяти, щоб таких подій було більше і більше!

Студенти україністики відвідали
Лемківщину
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Час так скоро затерат людски сліди, длятого 
пам’ят в народі про його історію все мусит 
жити, штоб народ не загинув.
Серед лемків з наших сіл з-під Криниці до 
гнеска жива пам’ят про Криницку учительску 
семінарію. Била то школа, яка внесла барз 
дуже в освіту не лем на Лемківщині, але і 
загалом в Галичині. Гнеска іщи жиют люде, 
котри закінчили тоту школу. Они заслугуют 
з нашой страни на вельку пошану і пам’ят, 
бо створили нашу інтелігенцію на рідних зем-
лях. Не можеме забити о тій страні в історії 
нашого народу ту в Польщи, яка вказує силу 
нашого етносу в дорозі до освіти, в будові на-
ціональной свідомости та пошуках професії, 
котра би дарувала їм щастя в житю. Так тота 
школа давала нашим людям свідоміст, ким 
они сут та професійну освіту. А тепер корот-
ка історія той винятковой криницкой школи.

Учительську семінарію в Криниці отворе-
но 10 грудня 1940 р. Дала она можливіст вчиня 
для вшитких молодих лемків, не смотрячи на 
їх матеріяльний стан та позицію родини в селі. 
Пишу барже під кутом Лемківщини, хоц мам 
свідоміст, што семінарія мала вплив і на інши 
наши землі, бо до нєй ходили молоди люде 
тіж з тамтих стран, м.ін. з Дрогобича, а то Бой-
ківщина, так што можна з усміхом повісти, 
што в тот час Криниця стала столицьом вшит-
ких наших карпатских етнічних груп — лемків, 
бойків і в меншій частині гуцулів. До той школи 
мала змогу ходити молодь з різних стран 
Лемківщини, тіж з сіл, до яких тяжко било навіт 
доїхати. Криниця стала для лемків вікном–
виглядом-облачком на світ. Школа мала 
велький вплив на розвиток культури і освіти 

Лемківщини, затримувала москальофільство 
і любов до Росиї, тіж той комуністичной. Она 
започаткувала одроджиня Лемківщини, і не 
лем в житю учнів. В селах люде мали доступ 
до наших книжок, повставали прицерковни і 
громадски хори. Учні познавали нашу богату 
культуру та єй представників, звичаї, традиції.

Студенти (учні) провадили вельку куль-
турно-освітню роботу в селах в часі зимо-
вих і літніх вакацій. Організували з молодьом 
по селах концерти, вистави, вертепи, ходили 
по коляді. За зароблени пінязі купували книж-
ки для читалень «Просвіти» в наших селах або 
передавали пінязі на Український допомо-
говий фонд для студентів. Семінарію закін-
чили лем два  повни річники з приводу війни. 
Перший в 1943 р. - 47 абсольвентів. Другий в 
1944 р. - 53 абсольвенти. Але то не вшитко. На 
педагогічним курсі матуру здало 30 курсантів. 
Курс садівничок закінчило 30 дівчат, курс нек-
валіфікованих вчителів-помічників – 75 осіб, 
бо вчителів бракувало по наших селах. Разом 
кількіст абсольвентів криницкой школи досяг-
ла 500 ос. Треба тіж додати тих, яким війна не 
дозволила закінчити школи та тих, яки з ріжних 
причин перервали навчаня. 
Учні криницкой школи роз’їхалися практичні 
по цілим світі, але все пам’ятали чудову ат-
мосферу і підхід вчителів в переказуваню їм 
знань та будуваню патріотизму, любови 
до рідной етнічной землі, як і загалом України. 
Потім они працювали як вчителе, педагоги, 
лікаре, інжинери, науковці в ріжних странах 
світа.

Учительска семінарія в Криниці (1940-1944 рр.)

Випускники Вчительской семінарії в Криниці 1943 р. планували зустріч по 10 роках: «До побачення 1953»...
(фрагмент таблиці з приватного архіву Ольги Пиртей)
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Фурт здаєся мі, же нихто юж не вірит в четвер-
те-п’яте поколіня після акції «Вісла». Здаєся, 
же шитко, што іщи в’яже сучасну молодь з то-
тожністю їх родичів і дідів - то лемківски забави 
чи од часу до часу Лемківска ватра. Поба-
витися прецін добра річ! І тут, дороги читаче, 
хочу вам повісти, же є іщи молодь, для котрой 
гулянки - то не вшитко. Якшто поіменно випи-
сати авторів мого здивуваня то будут то: Павло 
Басалиґа, Олександра Бірошова, Наталія 
Бочнєвич, Семан Ґерек, Михайло Ґожиньский, 
Тома Дошна, Данило Стариньский, Григорій 
Суханич (координатор проєкту) і Патрик Шур-
кала. Зо заду обкладинки гордо презентуют 
села, з яких походят їхні предки. 

Пару років тому Грицко Суханич здивував 
мене власноручно зрихтуваним сьпіваником. 
Потім завдяки його думці з’явився на Ватрі 
в Ждині «Простір звуку», а тепер тримам 
в руках компакт-диск «Сьпіви нашого роду». 
О проєкті знам майже від самого початку, 
бо до того, як мав бити складаний внесок 
до уряду з проханням про співфінансуваня, 
мала-єм чест прочитати го і повісти, як тото 
виджу. Вірилам в тот проєкт од самого по-
чатку, але по правді повім Вам, же кінцевий 
результат є ліпший, як єм ся сподівала.
По-перше зато, же проєкт і платівку записало 
дев’ят молодих людей з ріжних частин Поль-
щи і  Словаччини. Не сут они формальним 
гуртом ани хором (хоцки на штоден грают 
і співают в ріжних ансамблях і хорах), а про-
сто зобралися і створили винятковий музичний 
архів. А чом архів?

Зато, же на платівці найдете пісні Ярос-
лава Поляньского, публікувани колиси в 
«Нашім слові», твір зо села Прикра зо збірок 

Молодь зас здивує - тим разом

«Сьпівами нашого роду»!
етнографа Івана Чіжмара, як тіж пісню 
з Крайньой Бистрой зо збірника Андрія Дуле-
би. До того додайме автентични пісні, яки 
учасники проєкту записали од своїх пред-
ків, родом зо Щавника і Білянки. Платівка не 
лем приближат нам звуки менче популярних 
лемківских і руснацких пісень, але часто тіж 
вказує одкаль (з якого села або од якого сь-
півака) сут декотри пісні. В книжочці, доданій 
до платівки, найти тіж можна тексти шитких 
сьпіванок. Не мате юж вибору, треба вчитися 
нових сьпіванок перед маланковим сезоном 
2019. Вашу увагу напевно зосередят архі-
вальни знимки і цілий графічний дизайн, який 
зрихтувала Югаска Сьпяк. Дизайн не лем 
виглядат просто супер, та іщи має едукаций-
ну вартіст. Лейтмотивом зістав лемківский 
лайбик.
Што стосуєся музики, то дві пісні заслугуют 
на особливу увагу. Першом з них є cенти-
ментальна пісня «Гори мої». Другом - знаний 
шитким «Маєран», винятково зааранжуваний 
мінорово-мольово. Милима для ух сут тіж 
«А кед я ся завозму» чи «Буде война, буде». 
Одного чого бракує - то поясніня, хто співат 
яку пісню, што для мене било би цікаве. 
Основне фінансуваня для награня сьпіванок 
і виданя компакт-диску забезпечив Мало-
польский маршалковский уряд. Треба тіж 
подякувати трьом меценатам культури, яки 
підтримали проєкт. Били то: Братство гре-
ко-католицкой молоді «Сарепта», Лемківска 
освітня фундація ім. Івана Криницкого 
та Богуслав Басалиґа.
Насолоджуйтеся «Сьпівами нашого роду»!

Projekt realizowany przy wsparciu fi nansowym 
Województwa Małopolskiego.
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На конец хочу іщи вказати єдну подію 
з житя Криницкой семінарії. В 1942 р. в Кри-
ниці святкувано ювілей 100 років від народин 
композитора Миколи Лисенка. До Криниці 
з’їхалося понад 100 хорів. Хори виступали тіж 
по сусідних лемківских селах. Перше місце 
здобив хор Криницкой учительской семіна-
рії, диригентом якого бив Роман Левицкий. 
В нагороду хор виступив у Львові, де гостив 
у митрополита Андрея Шептицкого, якому 
особисто заспівав «Многая літа». Митрополит 
поблагословив хористів та жичив їм успіхів.
Вшитко в житю школи потім змінила війна, 

але тото, што вдалося зробити в Криницкій 
семінарії на довго записалося в історії не 
лем Лемківщини. І гнеска іщи, дякувати Богу, 
жиют випускники той школи, яки тіж читают від 
років нашу «Ватру». Мам на думці пана Юлі-
яна Гойняка - новівсяна, а гнеска мешканця 
Лігниці. Завдяки таким людям, як Ви, ми твори-
ме тот часопис.
Барз дякуєме Вам, вшитким жиючим ви-
пусникам Учительской семінарії в Кри-
ниці, што Ви през ціле житя все били при 
Лемківщині.



Заради майбутніх поколінь
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11 Лемківській освітній фундації імені Івана 
Криницького (ЛОФ) невдовзі виповниться 15 
років, протягом яких вона надала допомогу 
учням середній шкіл та студентам, зокрема 
дітям з багатодітних родин та напівсиротам. 
Фундація заохочує стипендистів серйозно 
ставитись до навчання та бути активними у 
житті нашої громади. Про успіхи молоді свід-
чать свідоцтва, атестати та довідки з високи-
ми оцінками, які стипендисти щосеместру 
представляють фундації. Деякі з них закінчують 
два факультети, деякі пишуть та захищають 
наукові дисертації, а після закінчення вищих 
студій усі розпочинають професійну кар’єру. 
На стипендійний фонд складаються банків-
ські відсотки, 1% податку, який перераховують 
приватні особи, та пожертви для ЛОФ.

Лемківська освітня фундація висловлює 
щиру подяку подружжю Данути та Олек-
сандра Бачиків за надану фінансову допо-
могу, яка є винятковим і щедрим внеском для 
майбутнього нашої меншини, адже ця жер-
тва підтримує здібну лемківську молодь 
з малозабезпечених сімей у здобутті освіти 
та пізнаванню рідної культури. 

Пані Дануто, пане Олександре, Ваша 
заанґажованність, Ваш дар дозволить здійс-
нити мрії не однієї молодої людини. Від імені 
управи Фундації та стипендистів сердечно 
дякуємо та віримо, що все добре завжди 
повертається до благодійника сторицею. 
Спаси Боже!

Управа ЛОФ ім. І. Криницького

Od 2005 r. utworzona przez Jana Krynickiego 
ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA 
wypełnia formę solidarności sympatyków oraz 
członków naszej społeczności z jej niezamożny-
mi uczniami i studentami. 
Pomaga ona zachowującym tożsamość przod-
ków, pracowitym a będącym w trudnej sytuacji 
materialno-rodzinnej młodym z Łemkowszczyzny 
przyznając stypendia najbardziej potrzebują-
cym uczniom szkół średnich i wyższych. Aktual-
nie jedna uczennica i cztery studentki otrzymują 
comiesięczną pomoc. Stypendyści angażują się 
w życiu społecznym naszej wspólnoty.
Fundacja, będąca organizacją pożytku publicz-
nego, jest w opublikowanym przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykazie opp 
uprawnionych do otrzymania 1 % podatku do-
chodowego za rok 2018.

Данута і Олександр Бачики 
з внуками Ксенею і Олександром

Bardzo prosimy o solidarność ze stypendystami 
i zadeklarowanie w swym zeznaniu podatko-
wym za 2018 rok 1% podatku dla Łemkowskiej 
Fundacji Oświatowej. 

Dane do PIT-u: 
pełna nazwa   ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIA-
TOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO
- numer KRS: 0000225293. 
W zeznaniu należy podać kwotę 1% własnego 
podatku za 2018 rok, zaokrągloną w dół do 
pełnych dziesiątków groszy.

Dziękujemy bardzo za wsparcie dla konty-
nuacji szlachetnego dzieła.  
Велькє Вам Боже заплат!

Фундатор і Управа Фундації

Шановні прихильники рідного!  Szanowni Państwo,



О модi
барз коротко

ТЕКСТ  ПЕТРОВА ПАРАСКАH
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Зближают ся мясницi, а то час Маланок, 
забав и на остатку пущаня. Зато може добрi 
юж гнеска подумати, в чiм будеме ся бавити. 
Модом передовшыткым жыют молоды, бо 
юж за хвилю то они  обовязково будут творити 
магiчну атмосферу неповторных Маланок. 
Люблю, як молоды люде гардi ся бавлят при 
добрi музыцi, кажде краще од другого, а 
особливi захоплюют дiвчата и не лем атутами 
свойой молодости, але и одягом. Зарызыкую, 
же найчастiжше єст то перегляд того, што ко-
трi в остатнiм сезонi удало ся купити. Я в модi 
хочу звернути увагу на творчы можливости 
нашого молодого поколiня. 

Два разы вiдiлам показ моды молодой 
нашой проєктанткы, блоґеркы Емiлькы Пиж. 
Першы раз, два рокы тому при нагодi панк-
нянского ювiлею, а другi раз на тогорiчнi Ватрi 
в Ждыни. Признам ся, же оба барз, але то 
барз ся мi сподабали. Перши оперти на 
рiднiм фолькльорi, зачарувал пребогатыма 
можливостями лучыня народных елементiв 
одягу з сучасныма трендами моды. Як раз 
єст то барз блискє мому серцю, люблю як 
вплiтаме нашу традицию в сучаснiст, не лем 
в одязi. Знам, час ношыня шырокых кабатiв, 
оплiчат, ґорсетiв и чуг давно юж минул, але 
добрi было бы, як бысме потрафили хоцкi 
од сьвата навязати до нашой богатой спад-
щыны. А на тiвко способiв мож тото зробити, 
з великым смаком вказала Емiлька. Другi по-
каз моды той самой проєктанткы на ватрянi 
сценi, был чысто iнакши од споминаного, то 
юж сучасна мода, але зас iнспiрувана на-
шом лемкiвском природом. 
Тоты два показы доводят, як барз скоро Емiль-
ка розвиват своi таланты. Не збрешу як повiм, 
же тото дiвча має барз великы творчы мож-
ливосты, а запрезентуваны працi сут на барз 
высокiм рiвни, вшытко добране єст з великым 
смаком. 

По мойому, то перша наша сучасна 
проєктантка (на гнешнi час не знам о ниякi 
iншi), котра не лем не ганьбит ся свого, але 
и в прекрасни спосiб промує богатство на-
шого народнього одягу. Ци не было бы добрi, 
особливо молодым, заiнтересувати ся тым, 
што творит наша проєктантка, а може аджи 
придбати си даку креацию, закля нас на то 
стати? Думам, же даколи, як вашы дiвкы бу-
дут дiвчыти, проєкты Мiлi будут юж на сьвiтовых 
сальонах. Чого нам вшыткым, а особливо 
Емiльцi зо щырого серця жычу.



ждинятам

активним
Оксана Душа 
в Лемківскій спартакіаді

Вікторія Тылявска 
в конкурсі сьпіву

Адріана Данилець 
з віночком на показ

Ігор Шептак порядкує 
„Заградочку”

Солістка „Кечери” з Якуб’ян

Ансамбль „Бавниця”, Зимна Вода



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

Лемківский Єрусалим в Горлицях. То власні віснатцет років тому артистичний проєкт під симво-
лічном назвом започаткуваний бив власні ту - в Горлицях, на Лемківщині. І хоц тепер мандрує по цілій 
Польщи, то все точком однесіня є тото місто, все єдна з презентацій є в нас, в Центрі Антонича. 
17 листопада мали-зме 
змогу видіти виставку XVIII 
едиції «Лемківского Єру-
салима» під заголовком 
«ПеклoНeбo». Вернісаж 
проведено в нестандарт-
ній формі. Била то бесіда - 
інтерв’ю журналістки Радія 
Жешув - пані Ольги Гала-
буд з куратором Йоанном 
Земанек и Ґжеґожом 
Штвєртньом з Краківской 
академії мистецтв. Наши 
гості розповіли про ідею и 
концепцію тогорічного про-
єкту. Гідні било тіж о особі 
и творчости Юрія Новосіль-
ского, бо тота виставка 
безпосередньо відносится 
до його артистичной и фі-
лософской спадщини.

а што чути на Антоничівці 

XVIII 
Лемківский 
Єрусалим

«Русь Шляхтівска, то значит на кінци сьві-
та» то пропозиція особливо цікава для тих, ко-
три люблят гісторію. 7 жовтня в Центрі культури 
ім. Б.І. Антонича одбилося тематичне спітканя, 
получене з мультімедіальном презентаційом, 
присвячене лемківскій енклаві - Шляхтова, Явір-
ки, Біла Вода, Чорна Вода. Свою доповід на 
тоту тему зрихтував Богдан Гук - дослідник іс-
торії українців в Польщи и польско-україньских 
відносин по другій світовій війні. Крім того, пан 
Гук зобрав найвекшу приватну збірку матеріа-
лів о лемківских селах в повіті Новий Торг. Його 
особа є добрі знана з чисельних гісторичних 
публікацій и інтернет-сторінки під назвом 
«Апокриф руский» (www.apokryfruski.org), 
яку він веде. Особливу цінніст мали архівни 
фотографії и відеозаписи остатніх шляхтів’ян, 
яких юж серед нас неє. Етнографічни и гісто-
рични особливости того регіону дуже бесідуют 
о його мешканцях, сьвідомих свойой окре-
мости и спільноти, яки жили так недалеко од 
нас, бо лем 100 км, але в енклаві, яка найдале 
положена на захід, на кінци руского сьвіта.

Львівский літерат 
др Данило Ільницкий

ТЕКСТИ  НАТАЛІЯ ГЛАДИКH

Імпреза на 109 — тематичне 
спітканя в 109 річницю уро-
дин Б.І. Антонича - то шторічне 
спітканя в чест патрона нашого 
Центру. Шторока святкуєме 
в інший спосіб и в іншій формі. 
Што зрихтували-зме 19 жовтня? 
В програмі вечера било медже 
іншима авторскє спітканя 
з Данилом Ільницким и пре-
зентація книжки «Антонич від 
А до Я», яки провела Йоанна 
Маєвска з Ягеллоньского універ-
ситету. В другій частині учасники 
мали змогу обізрити театральну 
виставу, створену на основі вер-
шів Антонича зо збірки «Зелене 
євангеліє». Виставу представив  
Шкільний театр Україньского 
католицкого університету, над 
котрим творчу опіку справує ке-
рівник и режисер Євген Худзик. 
Ціліст виступів доповнили артис-
тични праці Дарії Альошкіной зо 
Львова, котра подарувала свої 
роботи (величезни витинанки 
з паперу) театру, яки сталися 
сценографійом той вистави. 
Прекрасни фрагменти поезії 
Антонича, переплетени білим 
сьпівом акторок, впровадили 
нас в зелений сьвіт того знаме-
нитого поета родом з Новиці.

Шкільний театр Україньского католицкого університету зо Львова „На Симонових стовпах” 



Піаніст

В залі гасне світло, освіт-
лене лем велике чорне 
фортепіано на сцені. 
До нього підходит хлопец, 
кладе руки на клавішах 
і по звуках, як по сходках, 
провадит нас в світ музи-
ки. То Любомир Гойсак 
з Горлиц. Власні о ним 
і його музичній пасії хочу 
оповісти. 

Цікавит ня, як в його 
житю появилося фор-
тепіано. Любчик показує 
мі свої фотографії. На 
єдній виджу річного чи 
півторарічного хлопчика, котрий стоячи на пальцях втискат клавіши 
піаніна. «Не пам’ятам того, - повідат Любомир, - але піаніно все 
в нас дома било. Пам’ятам, як мама мі грала, а мі ся тото пода-
бало». «Чи граня на інструментах – то родинна традиція?» – звіду-
юся. «Кус так. На гуслях грав прадідо по стороні няня, на гармонії 
і на трубці двох прадідів по стороні мами. В родиннім домі мами 
стояло піаніно, котре купила моя прапрабабця Софія, пам’ятам 
го. А в родині няня вшитки співают». 

В 2015 р. Любомир розпочав науку в горлицкій музичній школі 
в класі фортепіано Кристини Валь. «Длячого фортепіано? Вибра-
ли-зме інструмент, котрий мали-зме дома, - бесідує мама, - і як 
ся вказало то добрий вибір. Син грав радо. Пам’ятам, як барз ко-
ротко перед першим екзаміном в музичній Любчик повів, же пані 
змінила йому твори на нови. Здивиламся, бо били тяжши, часу 
лишалося мало, а на екзаміні граєся претіж з пам’яти. Але барз 
добрі собі з нима порадив і по першим півріччю довідали-зме ся, 
же пані буде го рихтувала до піаністичних конкурсів юж в найближ-
ших місяцях, бо він барз здібний і музикальний. Учні перших клас 
рідко берут участ в конкурсах, било то для нас велике заскочиня. 

таланти, фасцинації... ТЕКСТ  МАРІЯ РЕДЬКВАH

Січень 2018, І Загальнопольский піаністичний конкурс в Лібйонжу

Іщи більшим заскочи-
ньом било тото, же 
на обох конкурсах в пер-
шій класі Любчик здобив 
друге і третє місце». 
Тепер Любомир вчит-
ся юж в четвертій класі 
музичной школи, за со-
бом має 11 конкурсів: 
Загальнопольски конкур-
си піаністични в Тухові, 
Кольбушовій, Дембіци, 
Мисьлєніцах, Лібйонжу, 
Міжнародний піаністич-
ний конкурс в Саноці 
(титул «Срібного вір-
туоза»), Загальнопольс-
кий фестиваль давньой 
музики в Лежайску. 
За каждим разом бив 
в числі лауреатів, а два 
раз здобив перше місце. 
На занятя в музичній школі 
ходит штирі рази в тиж-
ні, а перед конкурсами 
штоденні, навет в вікенди. 
Музика то юж велика ча-
стина його житя. «Чи син 
часто грає дома, 
так, сам, з власной ініці-
ативи?» – звідуюся його 
родичів. «Зауважилам, 
же як має більше часу, 
коли не ходит до школи, 
то сідат собі до інстру-
менту і грає тото, што ся 
му хоче, неконечні зада-
не зо школи. Піаніно – то 
тіж його спосіб на одреа-
гуваня, – вияснят мама.

Любомир

[
З вчительком Кристином Валь



з домашньой аптечки

Дезодорант 

    & бальзам

ТЕКСТ  чуГаняH

Зимова пора року найчастійше то час пре-
зентів – дуже нагод ґу тому маме. Гнескы 
хотіла-єм поділитися з вами простом рецеп-
туром на 2 домашні косметикы, котры може-
те зробити собі або дакому. 
Купчи продукты мают в бонусі гідні ричи нам 
непотрібных і не до кінця здоровых, прото зао-
хачам до домашнього експериментуваня.

дезодорант в формі масти
потрибуєме:
3 лижочкы кокосовой олії
1 лижочка масла шеа (кед не мате, можете 
поминути)
2 лижкы очищеной соды
2 лижкы комперяной мукы
олійкы етеричны, нп. по 5 крапель лавенды 
і дерева гербацяного, 10 крапель лімонкы 
або ґрейпфрута 

Олії топиме, мішаме зо сипкима ричами, 
додаєме олійкы і готове.

Друга пропозиция для малых тай великых – 
охорона ворг в формі бальзаму
потрибуєме:
2 лижочкы какаового масла
2 лижочкы кокосовой олії 
3 лижочкы оливы з оливок
1 лижочка ланоліны
1 лижочка воску
10 крапель етеричного олійку нп. з помаранчи 

Шытко разом топиме, мішаме і готове.
Варіантів є дуже - можна тиж змішати саму 
ланоліну, мюд, воск, масло шеа і кокос, до-
дати прополісу і тим ся смарувати.

Скоро, пахнучо і здорово!

На моє зьвіданя, яки твори найбарже 
любит грати, Любчик одповідат, же лірични, 
таки, котри «треба вислухати». «Наприклад, 
грав-єм остатньо такий твір україньского ком-
позитора „Осінь у моєму місті”. Як го грам, 
то якбим малював гісторийку: місто, барви 
листя – барви звуку, кропит дойджик. Клавіша-
ми малюю образ, який виджу перед собом. 
Лівом руком задаю барви, бо ліва рука то 
якби тло, а в правій - мелодія». Фасцинуют 
го тіж твори скори (так навчився зо слуху од 
друга на конкурсі «Революцийной етюди» Ф. 
Шопена), або з потужнима акордами і в низ-
ких регістрах, як наприклад «Чаклун», ноти до 
якого нашов недавно в домашній бібліотеці. 
Пробує сам компонувати. «Видумав-єм твір 
«Тсунамі». Сут там потужни пасажи, драма-
тичний підхід морской хвилі, а потім тсунамі 
одпливат, але лишат велики страти. Тепер, 
крім програми на семестральний екзамін, 
разом з сестром Настком, котра в тім  році 
зачала грати на гуслях, вчимеся коляд на 
Святий вечер. Бабця і дідо напевно барз ся 
втішат!»
Звідуюся, як ся односят до його музичних 
заінтересувань колеги в школі, адже не сут 
типови для 11-літнього хлопчиска. «Часом 
вчителька просит ня заграти в школі на уроках 
музики, тож мої колеги знают о моїй пасії, 

навет їм ся тото подабат. Думам, же граня 
на піаніні додає мі певности себе, але і в 
футбол з хлопцями люблю грати по школі». 
Заняття в музичній школі і звичайній школи, 
підготовка до конкурсів заберают дуже часу. 
Любомир тіж співат і танцює в дитячо-моло-
діжних ансамблях «Лемківский перстеник» 
і «Ручай». Але музика то не вшитко. Любчик - 
барз ріжностороння дітина. Крім нормальних 
для хлопчисків в його віці спортивних заінте- 
ресувань, як футбол чи марки найновших ав-
томобілів, Любчик інтересуєся географійом, 
знає столиці і фани вшитких країв, любит 
математику (в тім році дістався до проекту 
«Малопольски таланти» власні з математики), 
гарді малює, переважні архітектуру, намалю-
вав навет цикл храмів з ріжних країв. Крім того 
разом з няньом мают велику колекцію монет 
і банкнотів з ріжних часів і країв. Знайоми, ко-
три подорожуют деси по світі, юж знают, кому 
переказати дрібни монети, яки ся лишают 
в портфели. Колекціонує тіж поштови марки, 
каміня і мінерали, кабзлі...
Перед Любомиром новий сезон піаністичних 
конкурсів, більшіст з яких одбиватся в другим 
півріччю, а то означат дуже праці, адже ре-
пертуар з року на рік трудніший, а вимаганя 
до старших учнів більши, тож треба жичити му 
сил і нових творчих успіхів!
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(частина 15)

Сьогодні діти, які доїжджають до школи, повин-
ні мати запевнену опіку та транспорт. 
Це добре, бо батьки впевнені, що їхня дитина 
в безпеці та під опікою. Сьогоднішні молоді 
люди добре вміють користуватись комп’юте-
ром, мобілкою, та й взагалі інтернет для них 
більш відомий, ніж реальний світ. Це має свої 
плюси, але також і мінуси. На жаль, сьогодні 
людина забуває, як жити в реальному світі, 
не вміє розмовляти з іншою людиною та пе-
реносити всі труднощі реального життя. 
Колись було по-іншому. Тому слід захоплюва-
тись молоддю, яка потягами, рідше автобуса-
ми, з різних кінців Польщі їхала до 4 ліцею 
в Лігниці та його гуртожитка. Самі, неповноліт-
ні в потягах, часто щойно на зупинках чи при 
пересадках зустрічали товаришів зі школи, 
та тоді вже з більшим почуттям безпеки разом 
продовжували дорогу до школи в Лігниці. 
А їхали з Бань Мазурських, Ольштина, Пе-
ремишля, Кошаліна, Ґданська, Варшави, 
Ельблонґа, Горлиць, Мокрого, Щеціна. А це 
було 800 км, 700 км, 600 км .... , по дорозі не 
раз були пересадки. На тих з Зеленої Гори, 
Ґожова чи Вроцлава ми дивились як на близь-
ких сусідів, бо вони жили недалеко Лігниці - 
так ми тоді думали. З другого боку коріння тих 
учнів було з наших сторін, тобто з Лемківщи-
ни, як повідали нам батьки. А на тих «правди-
вих» з Лемківщини, тобто з Горлиць, Команчі, 
Мокрого, Репеді, Сянока ... ми дивились, як 
на справжніх героїв, бо їх, а так направду їхніх 
батьків, не зломила акція «Вісла» і вони повер-
нулись на рідну землю.

У потягах учні мали різноманітні пригоди, 
зроджувалась дружба між учнями, класами, 
а також любов, доказом якої сьогодні є наші 
подружжя з різних куточків Польщі.
Траплялись також веселі пригоди. Прига-
дую старшого товариша, який перед тим, 
як повертатись додому, купував дві такі самі 

ліцеюВ порогах нашого
ТЕКСТИ  АДАМ ВЄВ’ЮРКАH

в Лігниці

хрестівки. Потім просив, щоб товариші 
в гуртожитку одну допомогли йому розв’язати. 
Усі допомагали. А коли він повертався потя-
гом на північ, то сідав біля якоїсь гарної дівчи-
ни, витягав незаповнену хрестівку та, знаючи 
відповіді, дуже швидко її заповнював і таким 
чином викликав зацікавлення серед дівчат, 
які думали, що мали велике щастя зустріти 
дуже мудру, виняткову людину, можливо май-
бутнього лавреата премії Нобеля. Він також  
дуже любив перед виїздом додому позичати 
зі шкільної бібліотеки у пана Михайла Бзделя 
енциклопедії, щоб і ними імпонувати дівчатам 
в потязі. Усі в гуртожитку весело про це роз-
повідали, очевидно, додаючи нові інформа-
ції, не завжди правдиві, і так народжувались 
легенди про учнів нашої школи. Деякі легенди, 
на жаль, і сьогодні ще не можемо описати 
у «Ватрі». А, можливо, що в наступному номе-
рі буде якась...

Були і сумні пригоди, коли когось під час 
сну обікрали в потязі. Але всі у таких ситуаціях 
допомагали, скидались, позичали грошей, 
щоб допомогти в біді товаришці чи товарише-
ві. Це був доказ нашої єдності. Ми навіть 
у такій біді шукали усміху, пригоди. Пригадую, 
як товариш з мого класу Орест Грицина по-
вертався до Ґданьска та в потязі зняв кросівки. 
Коли він прокинувся в Ґданьску, кросівок уже 
не було. Він мусив іти в самих шкарпетках 
до свого дому кільканадцять кілометрів, а це 
було взимку. Ця його історія стала тоді хітом 
в гуртожитку та рекламою Ореста, а його 
кросівки стали легендою. Таких історій було 
багато і напевно випускники і сьогодні, зо-
крема на Ватрах в Ждині, пригадують їх. Тому 
правду кажуть, що учнем 4 ліцею в Лігниці не 
можна бути, учнем 4 ліцею в Лігниці завжди 
залишаєшся НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ.

Випусники 1998, 
вихователь Олена Калитка:
Бродюк Ярослав, Бучко Павло, Гавран Ми-
рослав, Грибик Павло, Гуньчак Павло, Ющак 
Дарій, Кєцка Маріоля, Клапач Йоанна, Ко-
рольчук Олександра, Корольчук Любомира, 
Козак Ярослав, Кущак Мирослав, Кузьмяк 
Магдалена, Лепак Марко, Мінях Юстина, 
Олійник Андрій, Паньчак Наталія, Пецушок 
Павло, Підлипчак Павло, Підлипчак Петро, По-
пович Данило, Пиртей Андрій, Смарж Ірина, 
Шагала Віолета, Шкірпан Славомир, Тима 
Софія, Ванатко Григорій, Васуля Марія.
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Віддали честьв лемківским дусі

Як учні української школи в Лігниці також в лемків-
ському дусі віддали честь пам’яті про Голодомор

23 листопада в нашій школі пройшов День памяті про Голодо-
мор в Україні 1932 -1933 рр. Визначені учні з 8 класу Роксоляна 
та Віталій в вишиванках на 4 уроці заходили до кожного класу 
в школі та розповідали про голодомор 1932- 1933 і роздавали 
чорні стрічки - символи жалоби, які учні припинали собі на гру-
ди як знак, що пам’ятаємо про цю трагедію і хочемо, щоб таке 
зло ніколи не повторилось. Зло голодомору – геноцид, який 
штучно вчинили люди людям в той час, коли Бог дарував Україні 
великі урожаї, зокрема пшениці. У цей день такий сумний чор-
ний кольор всі учні, вчителі та працівникі школи мали на своїх грудях. 

Ми також мали свідомість, що на землю, на якій в 30-х роках було влаштовано геноцид, 
через десятиліття, тобто у 1945-1946 рр. вигнано наших людей з Лемківщини. Вони там починали 
нове життя, нерідко в хатах, які спустошив голодомор. Їхні сусіди були свідками голодомору, вони 

бачили могили, в яких лежали вже німі свідки цього 
страшного зла. Свідки, які так хотіли жити, а їм не дано 
такого права, бо були українцями. Таким чином ця тра-
гедія цілого українського народу стала трішки 
й історією лемків. Хай вона ніколи не повториться, 
бо, на жаль, і сьогодні ми пересвідчуємось, ким люди-
на може стати для іншої людини.

Випусники 1999, 
вихователь Іван Шумада:
Целіп Гонората, Феш Анна, Ґайдош Павло, 
Гнатюк Михайло, Голізна Олександра, Гукович 
Ігор, Янковський Михайло, Ярмола Йоанна, 
Яворницька Наталія, Козак Петро, Лоґін Хри-
стя, Луць Лука, Моряк Юстина, Мулик Анна, 
Налепа Ольга, Олійник Катерина, Ориньчак 
Юстина, Терефенко Ярослав, Вуйцяк Анна, 
Зуєва Олександра, Жук Юстина.

Випусники 2000, виховательі Івона Мид-
ляк, Беата Цинацевич:
Борисенко Станіслав, Хом’як Ярослав, Фецьо 
Анна, Ганас Катерина, Горбаль Павлина, 
Грицуляк Петро, Гук Данило, Крик Богдан, Ку-
дрик Анна, Маслей Аліція, Масьник Стефан, 
Подебри Михайло, Поповчак Анна, Троханов-
ська Юстина, Ващишин Катерина, Ауйцяк 
Катерина, Вишовський Адам, Заброцький 
Ярослав, Зінська Лідія, Зінська Ольга.
(далі буде)

Вічная пам’ять 1932-1933!

Олександр Гойсак, Словник лемківської 
говірки села Висова, ред. М. Алєксєєва, 
Я. Ріґер, Варшава 2018. 

Словник містит ок. 3000 лемківских слів і зворотів, зобра-
них през Олександра Гойсака, який походив з Висови. 
Серед них немало слів, зв’язаних зо штоденним житьом 
сільской громади, працьом в поли, часто не занотува-
них в інчих лемківских словниках. В анексі до словника 
читач найде спеціалістичну лексику (частини воза, плу-
га, кросен, запрягу), дитячи слова, повіджиня, загадки, 
прозвиска, а крім того - як називали мешканців села, 
звірят, назви потоків, гір, піль і пасовищ.
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Весільне фото з кінця 50-років з першого шлюбу, який давав о. С. Дзюбина в Хойнові. Молодята: Марія 
Гриценяк (єй мама з дому Гойдич) і Петро Гойняк, син Теклі Вєв’юрки.

Весільни знимки з заходу і не лем
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Дружки з Новівси, 1940-и роки. По лівій - Анна Шаршонь з Репелівки, вишла заміж 
за вдівця Жука з Кам’яной і виїхали разом в Україну до Підгайців, по правій - Марія Гойняк, 
вишла заміж за Онуфрія Симчака, виїхала до Канади, де померла.
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Добрі знаме, што шитки наши села на Лем-
ківщині били і сут крас. Длятого тяжко вибе-
рати до номерів в часописі «Ватра» лем єдно 
село, штоб написати текст, котрий вкаже, 
чом тото село є важне для нас і чом ми по-
винни його відвідати. Але думам, што село 
Команча є так відоме, што треба нам його 
вказати, штоб підтвердити його вагу в історії 
Лемківщини, як і цілих наших руских земель, 
почавши од часів, коли іщи не било Київской 
держави. Не раз на Ватрі в Ждині я чув од ко-
манчан, што ми не за барз вказуєме в «Ва-
трах» Лемківщину од тамтих стран. Може, то 
кус правда, бо часто коли думаме о Лемків-
щині, смотримеся лем на села, одкаль похо-
дят наши родини. І так я особисто чуюся лем-
ком криницким, а наприклад інчий редактор 
«Ватри» Еміль Гойсак - лемком з Горличчини. 
Думам, што Ви, читаче, тіж так думате. То не 
є нич злого, бо то лем вказує нашу любов до 
той родинной рідной землі, але думам, же 
нам треба кус ширше посмотрити на нашу 
цілу лемківску землю та єй історичне багат-
ство. Длятого, дороги команчане, дозвольте 
гнеска кус вказати Ваше село — Команчу.
Я перший раз бив в Команчи в 90-х роках, 
коли-єм їздив там на Сарепти. І то били барз 
чудови часи. Хцу написати, што з тих Сарепт 
лишилося барз дуже люди, яки гнеска творят 
наши ансамблі, діют в наших організаціях, 
церквах ... Сут просто активни в нашій гро-
маді в цілій Польщи. Дякую вшитким тим, яки 
творили колиси і творят Сарепту гнеска.
Од тамтих років Команча все для мене била 
селом, котре має в собі магічну силу нашой 
історії. Так што тепер кус повернемеся в ми-
нули часи.
Команча - то село, котре є як двері в Карпа-
тах медже Бескидом а Бєщадами. Положене 
в долині потоків Ославиця та Варварка на 
висоті 455-490 м н.р.м. Медже покритима лі-
сами горами (висота од  609 дo 736 м н.р.м.), 
найбарже відоми з них то: Соколиско, Карна-
фльовий Лаз, Дишова, Ковалівка, Майківский 
Верх, Баня, Попів Верх та барз характеристич-
на гора Могила.
Землі Команчи (чи команецки - бо і таку назву 
треба нам вживати) все мали зв’язок з наши-
ма землями на сході. Можна повісти, 
што сягат він часів староруских.

Часи Велькоморавской держави ІІ по-
ловина ІХ в. — 906 р. В ІІ половині  ІХ в. і на 
початку Х в. в Карпати – землі, де пізніше збу-

дувано наши городи Сянік і Перемишль, 
та землі на північ од тих міст аж по ріку Буг 
били під впливом слов’янской держави Вель-
ки Морави, котра тіж мала в собі наш етнос. 
В тих часах перез перегиби на північни Кар-
пати, там, де гнеска є Команча, пришли два 
місіонери Візног і Ослав, котри били учнями 
святих апостолів слов’ян Кирила і Мефодія, 
визнаний през Церкву Всхідню і Західню як 
апостоли Європи. Тому не дармо в нашій 
лемківскій, а може руснацкій, традиції є віра, 
што тоти землі скоріше приняли християнь-
ство, як ціла держава Київска Русь в 988 р. 
Хоц коли посмотриме на стародавни лемків-
ски церкви, то в них часто маме ікони, на яких 
є хрещеня Київской Руси в Дніпрі (напр. 
в Щавнику), так, якби хрещеня в Києві било 
для той земли відновліням хрещення. Святих 
Кирила і Мефодія тіж часто видиме 
в наших церковних іконостасах, што свідчит, 
што наша земля не била чужа на списане 
слов’яньске староцерковне слово Боже, ко-
тре голосили тоти святи Європи.
В нашій неписьменній традиції то власні од 
місіонера Ослава названо ріки Ослава і Ос-
лавиця. При нагоді треба згадати іншу назву 
ріки Дніпро – Славутич. Так што частка слав- 
кус історичні єднаєся з нашима землями 
Сяниччини. Юж в тамтих часах од півночи през 
Сянік вів долином рік Ослави та Ославиці на 
півден барз важний торгівельний шлях, котрий 
през гирбет Карпат вів далі до відомих вшит-
ким Руских Воріт — перегибу в Східних Карпа-
тах, котрий лучив нашу Русь з Мадярами.
Як повідают команчане, село заклали штирі 
родини, котри пришли з Карпат. Єдна з них 
носила назвиско Барна - барз відоме на 
Лемківщині, як і в цілих Карпатах.

Назва Команча має ріжни поясніня. Деяки 
повідают, што назва походит од коничи, яка 
росла на тих теренах. Інши од часів старо-
руских лучат з каменями, котрих там дуже 
в потоках і на полях. А інши вчени од ста-
рослов’яньского слова команец - члена пле-
мени куманів, званих тіж половцями, яки жили 
в Київскій Русі в ХІ — ХІІІ в., і з котрима не раз 
наши князі воювали. Тут пригадую собі князя 
Святослава, котрий згинув, вбитий половцями. 
Існує тіж теорія, што назва села походит од 
імени Коман, длятого деяки повідают Кома-
нецке село або Куманецке село 
од Куманецкого потока.

мандрівки Лемківщином

Частина І

ТЕКСТ  АДАМ ВЄВ’ЮРКАH

Відвідайме разом  Команчу
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Гнеска хцу вказати ім’я, котре направду по-
вертат і то не лем до нашой громади в Поль-
щи чи ширше в Україні, але і тіж стає знане 
в польских родинах. Хоц в нашій культурі є 
барже вживане здрібнене, а в польскій - 
юж ні. Так што здаєся, што то два ріжни 
імена. Мам ту на думці ім’я 
Анастазія, барже відоме в нас 
як Настка. Найвідоміша свята, 
котра носила тото ім’я - 
то свята Анастазія з Далмації, 
по-грецки Аναστασία. Ім’я то 
по-грецки значит ‘воскресіня’ 
і є міцно пов’язане зо східньом 
і західньом церквом та велича-
не в грудни.
Свята Анастазія вродилася 
в Римі в половині ІІІ в. в родині 
поганина і християнки. Не зна-
ме за дуже о житю той святой. 
Родина видала Анастазію за 
богатого поганина, котрий 
єй не шанував і страшні бив. 
Анастазія не нашла щастя 
з поганим мужом, длятого 
видумала хвороту та лишила-
ся в чистоті для Бога.  Коли гмер тот недобрий 
муж, почала допомагати ув’язненим христи-
янам. В християньскій вірі все Анастазію під-
тримував святий Хризогон, котрого за тоту віру 
цісар Діоклеціян казав ув’язнити. Він не вирікся 
віри, за што його видано в 303 р. на смерт 
в Аквілеї. Анастазія била при святим 
до кінця його житя, навіт в дорозі на смерт. 
За тото єй ув’язнено та заперто в касар-
ні  - в’язниці в Сірміум. По тяжких тортурах та 
муках Анастазію спалено в Сірміум в 304 р. 
В V в. мощи той святой перенесено до Кон-
стантинополя  - Царгорода та покладено в 
святині, яку лем для нєй збудовано. По роках 

вертайме до давних імен

Анастазія                 
нашаНАСТКА

ТЕКСТ АДАМ ВЄВ’ЮРКАH

єй голову і праву руку перенесено до Монас-
тиря св. Анастазії на святій горі Атос. Гнеска 
труна святой мучениці з мощами є в катедрі 
св. Анастазії в Задарі. На іконах свята Анаста-
зія тримат в руках пальму, меч, ножиці або 
має при собі лікарство (маст) та стоїт прив’я-

зана до паля на стосі, 
на котрим била спалена. 
І в католицкій, і в православній 
церкві св. Анастазія відома як 
опікунка мучеників, вдів, ткачи. 
Ножиці, яки тримат в руках, 
символізуют, што є она про-
тивником цензури. Можна 
повісти, што цензура в історії 
людства била од все, і од все 
люде з ньом воюют за правду.
Анастазії відоми в нашій історії 
іщи з часів князівских. Імено 
тото носила дівка Ярослава 
Мудрого, видана за мадярс-
кого короля, і невістка Яросла-
ва Мудрого (жена його сина 
Всеволода). Можна повісти, 
што тото ім’я не било чуже на 
дворі київских і галицких князів, 

як і в цілій нашій традиції. А в загальній історії 
Європи тото ім’я носили жени візантийских ці-
сарів Константина IV і Тиберія ІІ Константина.
Гнеска в Україні ім’я Анастазія (Анастасія, 
Наста) барз популярне, на честь Анастасій 
називают готелі, ресторани, фірми. А і ми ча-
сто стрічаме в Польщи в церквах різни віком 
Анастазії, яки є свідоцтвом, што те історичне 
ім’я не є заперте в минулих віках. Добрі, што 
то ім’я стає зас відоме, лем не забивайме 
про святу Анастазію, котра тото ім’я впрова-
дила  в наше житя. Анастазія значит ‘воскресі-
ня’, длятого вимагат од нас велькой пошани. 
Не забивайме про тото.

Часи староруски  IX-XIV в. Київска Русь 
і Князівство Галицко-Володимирске. В 981 
р. велький князь київский Володимир, як чита-
ме в літописі, пішов на білих хорватів, заняв їх 
землі і прилучив на пару віків Перемишль 
і Сянік з земльом східньой Лемківщини до Ки-
ївской Руси. Слово білий в старословяньскій 
мові значит західний, а хорват - то мешканец 
гір. Так што біли хорвати - то західни мешкан-
ці гір для князів Київской Руси та цілой їх дер-
жави. В часах староруских - за часів Київской 
Руси, а потім князівства Галицко-Волиньского 

- тоти землі лежали в границях тих староукра-
їньских  держав.
Традиція Команецкой землі переказувана по-
колінями та перши матеріяльни сліди вказуют, 
што команчане в тамтих часах били пов’яза-
ни зо східним християньством та староукра-
їньском державом. Ціла Східна Лемківщина 
през 400 років вчасного середньвіча мала 
сильний зв’язок з Київском державом та ши-
роком  культуром візантийско-україньском. 
А як жилося пізніше в Команчи, посмотте 
і почитайте в наступній «Ватрі».

Свята великомучениця Анастасія
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Моя мама - Меланiя Стависька, 
з дому Ковальська, народилася 12 ли-
стопада 1928 р. в Полянах бiля Криницi 
в родинi Зофiї i Петра Ковальських. До 
початкової школи ходила в Полянах, 
а потiм пiшла до Bчительської семiнарiї 
в Криницi. Після закiнчення вiйни працю-
вала з родичами на ґаздiвцi. В 1947 р. 
як i всі лемки  в ганебний спосiб де-
портована на захiднi терени Польщi до 
Осєцка Любуського воєвiдства. 
В 1950 р. вийшла замiж за Володимира 
Стависького. По шлюбi замешкали 
в Сквєжинi бiля Ґожова Велькопольсько-
го. Тато працював вчителем в Комплексі 
автомобільних шкiл в Сквєжинi. Мама 
працювала на ґаздiвцi. У нашiй родинi 
було восьмеро дiтей – п’ятеро хлопцiв 
i троє дiвчат. Дiти помагали на госпо-
дарствi. Батьки дуже були прив’язані 

до рiдної Лемкiвщини i хотiли повернутись. У 1981 р. вдалося купити ґаздівку в Тиличі бiля Криницi, 
але, на жаль, не повернулись вони на рiдну землю. Тато невдовзі як пiшов на емеритуру поважно 
захворiв i скоро помер. Мама також не мала доброго здоров’я i сама без тата не хотiла пере-
їхати в гори. Час вiд часу приїжджала до Тилича. Тепер мешкає з сином Ярославом в Сквєжинi. 
На ювiлей 90-лiття з’їхалися дiти, 16 внукiв i 3 правнуки. Об’єднання лемкiв переказало Грамоту 
з нагоди ювiлею. Священик також вручив почесну Грамоту в церквi i всi присутнi бажали міцного 
здоров’я i Божого благословення на многiї i благiї лiта.

ТЕКСТ ЯЦКО СТАВИСЬКИЙH

В 2016 році Міністерство закордонних справ Польщи видало книжку про громадян Польщи, 
котри ратували жидів під час Другой світовой війни. Є серед них і лемкиня Анастазія Тилявска 
(1908-1944) з Розділя, котра помагала в часі німецкой окупації жидови Лейбови Йоску з Мацини 
Великой, за што заплатила своїм молодим житьом. Анастазія била посмертні нагороджена 
Командорским Хрестом Ордеру Одроджиня Польщи Президентом Польщи. Постать Анастазії 
Тилявской и трагічни події 1944 р. вимагают ищи ретельних досліджинь.
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23 До 90-ліття
Мелянія Стависька з дітьми

Ланьцут, 17.03.2016. Миколай Тилявский 
з рук Президента РП одберат Хрест 
Ордеру Одроджиня Польщи, котрим 
посмертні нагороджено його тету 
Анастазію Тилявску з Розділя



ский ансамбль пісні и танцю «Кичера» 
в 25-ліття свого існуваня пририхтував богату 
культурну програму. 
27.10. Горлиці. Центр культури ім. Б. І. Анто-
нича в рамках «Спіткань з Лемківщином» 
організував спітканя, присвячене Шляхтівскій 
Руси - енклаві наших найбарже західних сел: 
Шляхтова, Явірки, Біла Вода, Чорна Вода. Тему 
вечера розгорнув публіцист Богдан Гук.
27.10. Команча. 100-річчя Команецкой Ре-
публіки (створена 4.11.1918 - ліквідувана 
23.01.1919) вшанували делегації з Польщи 
и України. ОЛ представляв член ГУ ОЛ 
Ш. Гладик. 

листопад
05.11. Новий Сад, Сербія. Одишов до кращо-
го світа нар. в 1929 році в сербскім Дюрдьові 
юрист, публіцист, перекладач Симеон Сакач 
– колишній голова Союзу русинів-українців 
Сербії. 
17.11. Горлиці. Центр культури ім. Б.І. Антонича 
експонував праці XVІІІ «Лемківского Єруса-
лима» під заголовком «ПеклоНебо» під оком 
куратора - секретаря ОЛ Наталії Гладик. 
До 30 грудня 2018 рока Центр експонує 
тіж праці Юрія Новосільского.
17.11. Лігниця. Місцевий гурток ОЛ разом 
з батьківским комітетом 3 кл. Лігницкого ліцею 
організували остаткову забаву під звуки гурту 
«Демай».
23.11. Лігниця. Учні Комплексу загальноосвіт-
ніх шкіл з українською мовою навчання № 4 
ім. Б. І. Антонича віддали чест жертвам голо-
домору в Україні.

2019
10 з’їзд 9.2.2019 проводит Об’єднання лемків 
10 років діє Центр культури ім. Б. І. Антонича 
в Горлицях
30 років на суспільно-культурній ниві діє 
Об’єднання лемків, заснуване 30 грудня 1989 
рока, а зареєструване 30 березня 1990 рока 
в Горлицях
110 років тому в Новици гродився поет Бог-
дан Ігор Антонич (нар. 05.10.1909 – 
пом. 06.07.1937)
 

жовтень
16.10. Краків. В 40 річницю вибору кардинала 
Кароля Войтили Папом Римским на Ягеллонь-
ским університеті одбилася конференція 
«Духово неподільна Європа „двох легенів” 
святих Бенедикта, Кирила та Мефодія в думці 
та діяльності св. Івана Павла ІІ». ОЛ представ-
ляли голова ОЛ Штефан Клапик, з-к голови 
Василь Шлянта, Штефан Гладик і Олександр 
Маслей. Професору В. Мокрому лідери ОЛ 
вручили відзнаку «Вірний предкам».
17.10. Краків. Уповноважений представник 
Малопольского воєводи в справах меншин 
Ева Подленцка спіткалася з представниками 
меншинних організацій в справах, пов’язаних 
з обходами 100-й річниці одновліня незалеж-
ности РП. Об’єднання лемків представляли 
члени Головной управи ОЛ Григорій Троха-
нівский и Лука Ґиба, котри наголосили на 
пріоритетах статутной діяльности ОЛ.
18.10. Краків. В кафе «Масоліт» одбилося 
авторске спітканя з Данилом Ільницким, 
автором книжки «Антонич від А до Я». Дослід-
ник творів Богдана Ігора Антонича підкреслив 
міцний зв’язок поета з Лемківщином.
19.10. Горлиці. Центр культури ім. Б. І. Антони-
ча в рамках «Спіткань з Лемківщином» з наго-
ди 109 уродин поета Богдана Ігоря Антонича 
організував спітканя з літератом Данилом 
Ільницким зо Львова, автором книжки «Анто-
нич від А до Я». В програмі вечера виступив 
тіж театр УКУ «На Симо-
нових стовпах» під керів-
ництвом Євгена Худика. 
Центр культури на стінах 
аулі експонував матері-
али, присвячени життю 
Епіфанія Дровняка в 50-у 
річницю смерти митця.
20.10. Краків. В клубі 
«Бакалаж» місцевий 
гурток ОЛ організував 
традицийну студентску 
забаву для сотки моло-
дих студентів під музику, 
зрихтувану DJ Lemko.
22-27.10. Лігниця. Лемків-

інфо за лем-часом
ТЕКСТ  МІЛЬКО ГОЙСАКH

з циклю Лемківска хроніка

Остатнє передз’їздове засіданя Головной 
управи ОЛ каденції 2016-2019
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23.11. Вроцлав. Майстриню-писан-
карку Марію Келечаву Капітула 
Товариства любители міста Вроцла-
ва в Єй 60-ліття нагородила золотом 
відзнаком.
24.11. Горлиці. Члени Головной 
управи ОЛ під час осіннього статут-
ного засіданя підсумували, 
м.ін. 36-у Ждиньску ватру, працю 
над стратегійом подальшой діяль-
ности ОЛ; оббесідували реалізацію 
пришлой 37-й Ждиньской ватри 
и інчих проектів в 2019 році; підго-
товку Х з’їзду Об’єднання лемків, 
призначеного на 9 лютого 2019 рока 
в Горлицях. В 2019 році мият 10 років 
діяня Центру культури ім. Б. І. Анто-
нича в Горлицях, 30 років діяльности 
Об’єднання лемків, 110 ювілей уро-
дин Б. І. Антонича.
24-25.11. Бардеїв-Пряшів. Союз русинів-укра-
їнців Словаччини організував 46 Огляд народ-
ной пісні «Маковицка струна».

грудень
08.12.12. Дзєржонюв. Майстриня-писанкарка 
Марія Келечава посіла І місце в ІХ Огляді твор-
чости Нижньой Сілезії в категорії «Рукоділля».
12-21.12. Лігниця. Учні Комплексу загальноос-
вітніх шкіл з українською мовою навчання № 4 
ім. Б. І. Антонича брали участ 
в проєкті «Свята без тата…». Прода-
вали пляцки, яки впекли сами або 
їхні мами, а гроши перезначили 
для діти, потерпілих внаслідок війни 
в Україні.
15.12. Київ. Об’єднавчий собор пра-
вославних церков України об’єднав 
три гілки Православія в єдину Право-
славну помісну церкву в Україні, яку 
очолив митрополит Переяславский и 
Білоцерківский Епіфаній. На Святий 
Вечер 6 січня 2019 рока Вселеньс-
кий Патріарх Варфоломей вручит 
предстоятелю новоствореной Пра-
вославной церкви блаженнійшому 
Епіфанію томос – акт про автоке-
фалію, котрий україньскє Право-
слав’я поставит на рівни з 14 інчима 
канонічнима Православнима Цер-
квами світа.
16.12. Лігниця. Лігницкий центр куль-
тури організував 17 „Велию народів” 
за участи Президента міста Тадеу-
ша Кшаковского. ОЛ представляв 
з-к голови А.Вєв’юрка.
16-23.12. Святий Миколай Чудо-
творец в греко-католицких и православних 
парафіях ґречним діточкам вручав заслужени 
подарунки. Діти дякували Добродію віршика-
ми и сьпіваночками. В  Боднарці св. Миколай 

інфо за лем-часом
з циклю Лемківска хроніка

так ся перейняв роботом, же в дорозі до діти 
деси заподів жезл-палицю.
18.12. Горлиці. Голова ОЛ Ш.Клапик, з-к голови 
ОЛ В.Шлянта и секретар ОЛ - Н.Гладик відві-
дали новообрану владу Горлицкого повіту: 
Марію Ґубалу - Старосту, Станіслава Кашика 
- єй заступника.
19.12. Варшава. Речник громадяньских справ 
РП Адам Боднар спіткався з представника-
ми меншинних організацій. ОЛ представляв 
колишній голова Олександр Маслей. 
22.12. Лося. Місцевий гурток ОЛ організував 

традицийни вечірки зо стародавнима вечір-
ковима колядами, реконструкційом автен-
тичних забав и реляціями найстарших жители 
села.   (мг)

Лося, Вечірки. Володимира Баняс (дів. Попович) родом з Климківки 
вказуют, чому служив щіт і як порядні розчесати лен

Дубовий хрест в Долинах (Szymbark) 80 років невтомно нагадує 
о 950 роках Хрещення Руси-України (988-1938) 

2019 зима № 1(104)ВАТРА

25



Передплата ВАТРИ
Ціна одного примірника 3 зл. + 2,60 зл. поштової оплати в Польщі. 
Річна передплата 4 x 3 зл. + 10,40 зл. (кошти пересилки) = 22,40 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.
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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, 19-21 липня 2019 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):

о. Йосип Улицкий, Гданьск - 150,-
Іван Вархіл, Перемишль - 100,-

Іван Дутка, Лодзь - 100,-

Сердечно дякуємо всім, які нам 
допомагають. Спаси Боже!

  Редакція ВАТРИ         Головна управа ОЛ
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ТЕКСТ  АДАМ ВЄВ’ЮРКА 

16 грудня 2018 р. в Лігниці 
юж 17-й раз проходила 
Велия народів, головним 
організатором якой є місто Лігниця. В тот неділь-
ний грудневий ден зишлися меншини, як што-
рока, штоб дати свідоцтво, што тіж сут части-
ном цілой лігницкой громади, котра жиє на тій 
землі од Другой світовой війни. Бо лем німецка 
меншина може повісти, што жиє тут од віків. 
Наша участ в Велиї народів, як все, має вказу-
вати, што ми як мешканці лігницкой землі не 
ганьбимеся свого лемківского походжиня. Што 
веце - ми горди, што отримали дар від Бога на-
родитися лемками. Як все, творили-зме єдиний 
лемківский-україньский стіл. Бо ми - єдно, 
а то найліпше вказуют колядки, котри співаме 

на Велиї народів. Мовні наши коляди в векшости 
сут таки сами від Карпат по Донбас, а може 
ліпше - по Кубань.
В Велиї народів взяло участ 11 меншин. 
Крім нас, іщи м.ін. ормяне, німці, євреї, цигане, 
американе, нігерийці, французи, японці. Вшики 
по кус оповідали о своїх святочних обрядах та 
складали собі жичиня. Господарьом в тим році 
бив польский стіл з нагоди 100-літнього ювілею 
Незалежности. Як все, било достойні, святочні 
і весело. 

17 
Велия 

народів 
в Лігниці
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Груден-січен – то час спіткань: м
енш

их і більш
их, родинно-приятельских. То час відвідин святого М

иколая, час Різдва і Нового року. 
То виняткови м

ісяці в році, як і наш
е олавскє спітканя зо св. М

иколайом
. Родинне, бо в родині сила, а особливо в наш

ій олавскій 
гром

аді.Приятельскє, но бо як добре спітканя без них м
ало би ся обийти. Витаю

че св. М
иколая, бо він головним

 ту гостьом
. 

Та і святочне, бо святом
 є інтеграція діти, бесіди родичів, наш

 спільний радісний спів і граня. Тіш
ит ня, ж

е било нас іщ
и більш

е,
ніж

 глони. То ю
ж

 наш
е сем

е свято в О
лаві, котре, м

ам
 надію

, удаст нам
 ся організувати іщ

и довги роки.


