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Z wszystkich marzeń co nienasycenie
W sercu kwitły i przędły się
w głowie,
Pozostało to jedno marzenie,
Aby kiedyś umierać we Lwowie.
By się głębią rozwarły tajemną,
Gdy już wszystkie się skończą podróże,
Lwowska ziemia na dole pode mną,
Lwowskie niebo nade mną, na górze….

Namysłów, Sierpień 2011

…Ach, jak to się stało?
Z wszystkich tęsknot do świata, do złota
Do tryumfów, i wieńców na głowie,
Pozostała ta jedna tęsknota,
Aby kiedyś umierać we Lwowie.
Pozostała tęsknota jedyna,
Wszystkie inne tęsknoty zagłusza:
Gdy ostatnia wybije godzina,
By z lwowskiego wybiła ratusza….
Marian Hemar

Relacja i wrażenia z wycieczki na Kresy Wschodnie odbytej w dniach:
5.06-12.06.2011r.
Wyjechaliśmy z Namysłowa 5.06.2011 r. o godz. 16. Podróż przebiegała sprawnie aż
do Brzeska, gdzie w korku staliśmy ponad godzinę. Około godziny 1 w nocy przekroczyliśmy
granicę w Medyce. Odprawa celników polskich trwała pół godziny. Natomiast celników
ukraińskich ponad trzy godziny mimo, że nikogo nie było na granicy.
Po odprawie, przez Mościska wyruszyliśmy do Lwowa,
Lwowa, gdzie dotarliśmy o godzinie 7
w okolice
ce dworca towarowego. Tam w przeciągu godziny dokonaliśmy wymiany walut. Następnie
ulicą Grodecką przejechaliśmy w okolice Dworca Głównego.
Ze Lwowa udaliśmy się do Zadwórza, miejsca gdzie trzystuosobowa grupa ochotników
pod wodzą kapitana Bolesława Zajączkowskiego
Zajączkowskiego zatrzymała hordę sowiecką – kawalerię
Budionnego. Kapitan Zajączkowski, nazwany polskim Leonidasem nie mogąc pogodzić się z myślą
o niewoli, ostatnim nabojem odebrał sobie życie, dzieląc los swoich żołnierzy.
Jego pomnik – „białą kolumnę” – na Cmentarzu Orląt ufundowali notariusze lwowscy.
lwows
W Zadwórzu obecnie znajduje się kopiec z pomnikiem i cmentarzyk poległych obrońców Lwowa.

Pod Pomnikiem Konnicy Budionnego i zakole Dniestru w Zaleszczykach ze słynnym mostem drogowym

Dalej udaliśmy się do miejscowości Podhorce – posiadłości rodu Koniecpolskich, a potem
Rzewuskich i Sanguszków. Zwiedziliśmy kościół parafialny przypominający Bazylikę św. Piotra
w Rzymie. Następnie otoczenie pałacu, park z kolumnami i rzeźbami oraz pałac wraz z murami
obronnymi, w którym za czasów ZSRR znajdowało się sanatorium gruźlicze. Pałac obecnie
znajduje się w złym stanie technicznym.
Dalej trasa wiodła przez Poczajów, gdzie zwiedziliśmy Świato- Uśpieńśką Poczajowską
Ławrę. Jest to unikalna budowla cerkiewna światowej klasy – jedna z trzech tego typu
obiektów w Europie. Kolejnym miastem zwiedzania był Krzemieniec – rodzinne miasto Juliusza
Słowackiego. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Góry Królowej Brony, na której znajdują się ruiny
zamku. Potem Liceum Krzemienieckie, do którego uczęszczał nasz wieszcz oraz Kościół pw. Św.
Stanisława Kostki, w którym znajduje się pomnik Juliusza Słowackiego. Potem udaliśmy się do
hotelu w Poczajowie, gdzie do obiadokolacji przygrywał nam ukraiński zespół muzyczny.
Dzień 7 czerwca rozpoczęliśmy od zwiedzania Zabraża – miasta którego obronę opisał
Henryk Sienkiewicz w „Ogniem i mieczem”. Właścicielami Zbaraża byli Zbarascy oraz
Wiśniowieccy. W mieście tym zwiedziliśmy mury obronne, zamek oraz muzeum z eksponatami,
popiersia Chmielnickiego, Krzywonosa itp. Natomiast brak zupełnie śladów polskich. Miasto to
obchodzi w tym roku 800-lecie swojego istnienia. Dalej kościół Ojców Bernardynów pw. Św.
Antoniego, który jest w posiadaniu polskiej parafii. Obecnie wnętrze kościoła jest w remoncie.
Obejrzeliśmy także ruiny pałacu. Następnie trasa wiodła przez Kamieniec Podolski –
najpotężniejszą twierdzę całej Europy w XVII wieku, otoczoną ze wszystkich stron rzeką
Smotrycz, wpadającą do Morza Czarnego. Twierdzę tą również Henryk Sienkiewicz uwiecznił
w „Panu Wołodyjowskim” opisując m.in. śmierć pułkownika Wołodyjowskiego. Zwiedziliśmy mury
obronne, fosę okalającą miasto, zamek obronny wraz z dziedzińcem, a także odnowione
kamieniczki Starego Miasta, Studnię Ormiańską, Ratusz oraz Kościół Katedralny pw. Św.
Piotra i Pawła – na dziedzińcu którego znajdują się resztki nagrobków z polskiego cmentarza.
Potem udaliśmy się w kilku godzinny rejs statkiem po Dniestrze, podziwialiśmy wspaniałe
widoki urwistych skał i górotworów, które przypominają widoki ze spływu Dunajcem. Po rejsie
udaliśmy się do pięknego Ośrodka w Barszczowie, w którym mieliśmy zapewniony nocleg.
Czwarty dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania Zaleszczyk. Zostaliśmy serdecznie
powitani przez młodzież i nauczycieli Koledżu Agraranego - dawnej szkoły ogrodniczej do
której uczęszczał, a następnie uczył w niej, ojciec Jarosława Iwanyszczuka. Szkoła
przygotowała dla nas ponad godzinny program artystyczny – pieśni i tańców ukraińskich. Z
brzegu Dniestru podziwialiśmy panoramę miasta oraz widzieliśmy most graniczny, przez który
do Rumunii przedostawały się przedwojenne polskie władze.

Z Zaleszczyk udaliśmy się do miejscowości Jaremcze – miasta partnerskiego Namysłowa –
położonej na wzgórzach Karpat. Tam zwiedziliśmy dworzec kolejowy, muzeum etnograficzne
Huculszczyzny. Wieczorny pobyt umilała nam huculska kapela, która w swoim instrumentarium
posiadała oryginalne cymbały. W Jaremczy spędziliśmy kolejny nocleg.
Piąty dzień zwiedzania rozpoczęliśmy w Kołomyi – zwanej stolicą Huculszczyzny –
Pokucia. Zwiedziliśmy odnowione zabytkowe kamieniczki i muzeum Pisanki.
Dalej trasa zawiodła nas do Otynii, z którego w czasie wysiedleń mieszczańscy wywieźli
cudowny obraz Matki Boskiej do Ligoty Książęcej. Zostaliśmy zaproszeni do domu jednego
z mieszkańców tego miasta. Z Otynii udaliśmy się do Stanisławowa. W pośpiechu udało nam się
zobaczyć odnowione centrum miasta, w tym Katedrę greko – katolicką, Ratusz i Kolegiatę –
świątynię katolicką Stanisławowa, którą u schyłku XIX wieku rozsławił Henryk Sienkiewicz,
umieszczając tam scenę pogrzebu pułkownika Michała Wołodyjowskiego – Hektora
Kamienieckiego. Opis tego pogrzebu „to jeden z najbardziej przejmujących fragmentów prozy
Sienkiewicz w całej trylogii”. Urzekły nas także odnowione fasady kamienic i czystość miasta.
Ze Stanisławowa udaliśmy się do Lwowa, gdzie zostaliśmy zakwaterowani w akademiku.
Następny dzień czyli 10 czerwca rozpoczęliśmy od zwiedzania Lwowa. Najpierw
Cmentarz Łyczakowski, gdzie obejrzeliśmy m.in. nagrobki Seweryna Goszczyńskiego,
Władysława Bełzy, Gabrieli Zapolskiej, Marii Konopnickiej, prof. Stefana Banacha i innych.
Następnie udaliśmy się na Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie przy wejściu znajduje się tablica
z 2005 roku, na której widnieją nazwiska prezydentów: Polski – A. Kwaśniewskiego i Ukrainy –
W. Juszczenki; także tablica w języku polskim „ Tu spoczywają Ukraińscy i Polscy żołnierze
polegli w latach 1918-1920”.
Zatrzymałem się na nowym grobie – arcybiskupa Józefa Teodorowicza, którego ciało po
czterdziestu latach powróciło na Cmentarz Obrońców Lwowa na Łyczakowie. Uroczystość
pogrzebowa odbyła się 7 czerwca 2011 r. i uczestniczyli w niej m.in.: ks. Kard. Kazimierz
Nycz, arcybiskup Dymitr z ukraińskiego kościoła prawosławnego patriarchatu kijowskiego oraz
arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Na grobie znajdowały się świeże wieńce i kwiaty.
Dalej zwiedzałem pozostałe groby.
Po zwiedzeniu cmentarza udaliśmy się do centrum Lwowa i zwiedziliśmy kościoły
i cerkwie, w tym Katedrę Lwowską i Kościół Bożego Ciała zakonu Dominikanów. Obecnie kościół
ten służy jako cerkiew grecko-katolicka. Ta przepiękna budowla była zbudowana na miejscu
wcześniejszej świątyni gotyckiej w 1745 roku. Fundatorem współczesnej świątyni był wielki
hetman koronny Józef Potocki. We wnętrzu znajduje się m.in.: pomnik nagrobny Artura
Grottgera. Zwiedziliśmy także Katedrę Ormiańską – świątynię Wniebowstąpienia Najświętszej
Marii Panny, jedną z najpiękniejszych w mieście a także Pałac Prymasowski.
Wieczorem byliśmy w Operze Lwowskiej wybudowanej w 1900 roku, zaprojektowaną
przez architekta Zygmunta Gogolewskiego. Największą częścią Opery jest widownia
posiadająca cztery kondygnacje, 44 loże i mieści ponad tysiąc widzów. Wnętrze posiada
wspaniały i niepowtarzalny wystrój. Obejrzeliśmy balet „Don Kichot” Cervantesa. Była to
największa atrakcja artystyczna pobytu we Lwowie.
Dzień 11 czerwca rozpoczęliśmy od zwiedzania lwowskiego Browaru – zbudowanego
w 1715 roku. Obejrzeliśmy Muzeum Browarnictwa, a na zakończenie degustowaliśmy lwowskie
piwo. Po zwiedzeniu Browaru powróciliśmy do centrum, gdzie zatrzymaliśmy się przed
pomnikiem A. Mickiewicza, wykonanego w 1904 r. przez A. Popiela. Zwiedziliśmy Ratusz
Lwowski oraz fasady kamienic wokół Ratusza. Szczególną uwagę zwróciły rzeźby lwów przy
wejściu do Ratusza, czarna kamienica oraz płaskorzeźby na fasadzie kamienicy Boimów.
Zwiedziliśmy także Muzeum Farmaceutyczne z XIX- wiecznym wyposażeniem. Odwiedziliśmy
także bazar lwowski, tam niektórzy z wycieczkowiczów dokonali zakupów. W godzinach
popołudniowych wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Na trasie zatrzymaliśmy się w Rudkach – posiadłości rodu Fredrów. Zwiedziliśmy kościół,
w którym znajduje się grobowiec Aleksandra Fredry – który powstał dzięki m.in. interwencji
Ojca Świętego Jana Pawła II.
W późniejszych godzinach przekroczyliśmy granicę w Medyce. Tym razem odprawa celna
ze strony straży granicznej ukraińskiej była formalnością. Do Namysłowa powróciliśmy przed
godziną szóstą rano w niedzielę 12 czerwca.
Byłem zmęczony, ale bardzo zadowolony z mojej „Pielgrzymi życia” na Kresy, do
rodzinnych stron moich przodków i miejsca mojego urodzenia.

Ławra Poczajowska i Cmentarz Orląt

Lesław Mikluszka

ZAPROSZENIE
Zarząd TMLiKPW zaprasza na spotkanie z Panem Mieczysławem Kołodką l
autorem książki Pt. ”Jak wyrasta się na człowieka”.
Spotkanie poprzedzone występem zespołu „Namysłowianie”. Odbędzie się w dniu
21.09.2011r. o godz.17 w Namysłowskim Ośrodku Kultury.

OGŁOSZENIA
Informujemy, że dn. 10.07.2011r. w Kościele p.w. św. Franciszka, została
odprawiona msza św.zamówiona przez namysłowski Oddział TMLIKPW w intencji
Polaków pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach w czasie II
Wojny Światowej a także za przesiedlonych po jej zakończeniu na Ziemię
Namysłowska

Ogłoszenia:
Wysokość składek członkowskich za okres jednego miesiąca:
1zł – dla młodzieży i studentów
2zł – dla emerytów i rencistów
3zł – dla osób pracujących
Członkowie zarządu pełnią dyżury w każdy piątek w godzinach 10.00-12.00,
w ratuszu – pok. nr 19a, (II piętro)
Telefon kontaktowy Zarządu TMLiKPW – 511 05 46 91
Strona internetowa – www.namyslow-kresy.pl
Adres e mail – kresowiacy@op.pl
Numer konta BS Namysłów 89889000010008968520000001

