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rię mia sta i osób z nim
zwią za nych. Ozdo bą
ryn ku jest zbu do wa ny
w 1606 r. ko ściół pa ra -
fial ny św. Waw rzyń ca
z dzwon ni cą. Po wspa -
nia łym wnę trzu świą ty -
ni opro wa dził nas ks.
pro boszcz Jó zef Le go -
wicz, któ ry przy bli żył
nam bar dzo cie ka wą
i burz li wą hi sto rię ko -
ścio ła, a tak że po ka zał
naj cie kaw sze za byt ki
m.in.: dwa na grob ki

ufun do wa ne przez Ja na III So bie skie go: Ja -
ku ba So bie skie go, oj ca mo nar chy oraz Sta -
ni sła wa Da ni ło wi cza (je go wu ja). Ksiądz
pro boszcz po zwo lił nam tak że zejść do kryp -
ty, w któ rej znaj du ją się mar mu ro we sar ko -
fa gi Żół kiew skich, So bie skie go i Da -
ni ło wi cza. 

Wdniach 4–10 wrze śnia 2018 r.
Dy rek tor Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze Ro man F. Ko cha -

no wicz wraz ze swo imi pra cow ni ka mi
uczest ni czył w wy jeź dzie na uko wym na
Ukra inę. To wa rzy szy li nam za przy jaź nie ni
dar czyń cy na sze go mu zeum, Pań stwo Ma ria
i Piotr Wit to wie z Pa ry ża. 

Pierw szym przy stan kiem na szej wy pra -
wy był Lu blin, gdzie mie li śmy oka zję zwie -
dzić za mek oraz prze pięk ną Ka pli cę Trój cy
Świę tej, je den z naj cen niej szych za byt ków
sztu ki śre dnio wiecz nej w Pol sce i w Eu ro -
pie. Na stęp nie uda li śmy się do po bli skie go
Za mo ścia, gdzie  spa ce ro wa li śmy po re ne -
san so wym Sta rym Mie ście, któ re od 1992
ro ku jest wpi sa ne na Li stę Świa to we go
Dzie dzic twa UNE SCO oraz zwie dzi li śmy
ka te drę z koń ca XVI w. ufun do wa ną przez
Ja na Za moy skie go.

Na stęp ne go dnia za trzy ma li śmy się
w Żół kwi, mie ście za ło żo nym przez het ma -
na Sta ni sła wa Żół kiew skie go w koń cu
XVI w. Zwie dzi li śmy za mek, daw ną sie dzi -
bę het ma na Sta ni sła wa Żół kiew skie go i ro -
du So bie skich. Obec nie w czę ści zam ku
mie ści się mu zeum, któ re przed sta wia hi sto -
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Z Żół kwi uda li śmy się pro -
sto do Lwo wa. Tu pierw szym
punk tem na szej wy ciecz ki by ło
Mu zeum Et no gra fii i Prze my słu
Ar ty stycz ne go, miesz czą ce się
w bu dyn ku daw nej Ga li cyj skiej
Ka sy Oszczęd no ści. W sa lach
eks po zy cyj nych obej rze li śmy
m.in. stro je lu do we, przed mio ty
użyt ku co dzien ne go, me ble, tka -
ni ny, wy ro by z me ta lu, por ce la -
nę re ne san so wą, zbiór ukra-
iń skich ha ftów i dy wa ny oraz
wie le in nych cen nych i cie ka -
wych przed mio tów. Du że wra -
że nie zro bi ło na nas pięk ne
wnę trze bu dyn ku ozdo bio ne m.in. wy ko na -
ny mi w Inns bruc ku wi tra ża mi zdo bią cy mi
klat kę scho do wą.

Na stęp nie uda li śmy się na spa cer
po lwow skim sta rym mie ście, za glą da jąc
do naj waż niej szych świą tyń. Obej rze li śmy
daw ne ko ścio ły oo. Ber nar dy nów, św. Pio tra

i Paw ła, oo. Do mi ni ka nów
oraz ba zy li kę ar chi ka te -
dral ną pw. Wnie bo wzię cia
NMP. Bę dąc na Ryn ku, nie
mo gli śmy nie zo ba czyć ka -
mie ni cy Kró lew skiej z prze -
pięk nym re ne san so wym
dzie dziń cem, zwa nym wło -
skim. Na ko niec dnia uda li -
śmy się do Lwow skiej
Ga le rii Sztu ki, gdzie by li -
śmy pod ogrom nym wra że -
niem ko lek cji ma lar stwa
pol skie go, mo gli śmy po -
dzi wiać dzie ła m.in.: Ma -
tej ki, Cheł moń skie go, Fa-
ła ta, Grot t ge ra, Kos sa ków,
Sie mi radz kie go i Wy spiań -
skie go. 

Ran kiem na stęp ne go
dnia zwie dzi li śmy Mu zeum
Hu culsz czy zny w Ko ło myi,
pre zen tu ją ce sztu kę lu do wą
Hu cu łów i miesz kań ców ca -
łe go Po ku cia od XVII w.
do na szych cza sów. Od
2000 r. w mu zeum funk cjo -
nu je sta ła eks po zy cja, pre -

zen tu ją ca tra dy cyj ne me ble hu cul skie, sztu -
kę sa kral ną i ar ty stycz ną.

Po po łu dniu uda li śmy się do Iwa no -
-Fran ki wi ska, daw ne go Sta ni sła wo wa, jed -
ne go z głów nych miast za chod niej Ukra iny.
Prze szli śmy po za byt ko wym cen trum
mia sta, nie któ rzy (ci od waż niej si) we szli

na wie żę ra tu szo wą, skąd mo gli
po dzi wiać pięk ną pa no ra mę mia sta.
Zaj rze li śmy tak że do daw ne go ko -
ścio ła NMP, któ ry był sank tu arium
ro do wym Po toc kich, a obec nie mie -
ści się tu Mu zeum Sztu ki. To tu
wła śnie w po wie ści Sien kie wi cza
od pra wia się na bo żeń stwo po
śmier ci Wo ło dy jow skie go. Nie
omi nę li śmy tak że sto ją cej nie opo -
dal grec ko ka to lic kiej ka te dry Zmar -
twych wsta nia, a daw niej ko ścio ła
Je zu itów, w któ rym zwra ca ją uwa -
gę bo ga te zdo bie nia i fre ski. Na ko -
niec zwie dza nia zro bi li śmy so bie
pa miąt ko we zdję cie pod po mni -

kiem Ada ma Mic kie wi cza.
Ko lej nym eta pem na szej po dró ży by ło

ma łe mia stecz ko Ro ha tyn. Głów ne miej sce
mia sta – ry nek – na zwa ny zo stał Maj da nem
Rok so la ny, na pa miąt kę po cho dzą cej stąd
Alek san dry Li sow skiej, ży ją cej w XVI w.
Zo sta ła ona wzię ta w ja syr i umiesz czo -

Dunajowce

Iwano-Frankiwisk

Iwano-Frankiwisk Rohatyn

Rohatyn



3

na w ha re mie suł tań skim. Ja ko ulu bio na żo -
na suł ta na Su lej ma na I Wspa nia łe go, zna -
na pod imie niem Rok so la na (po tu rec ku
Ru sin ka), lub per skim Hürrem, wy war ła
du ży wpływ na po li ty kę za gra nicz ną Tur cji. 

W oko li cy ryn ku przy cią ga uwa gę
XVII-wieczny ko ściół św. Mi ko ła ja, któ re go
pro bosz czem był Piotr Skar ga. Na szą uwa gę
zwró cił, znaj du ją cy się obok ko ścio ła, za nie -
dba ny, XIX -wiecz ny obe lisk wznie sio ny
na pa miąt kę stu le cia uro dzin Ada ma Mic kie -
wi cza. Jed nak naj wspa nial szym za byt kiem
mia sta jest uni ka to wa w ska li ca łe go kra ju
cer kiew Du cha Świę te go z 1598 r., któ ra na -
le ży do naj le piej za cho wa nych za byt ków ar -
chi tek tu ry lu do wej Ru si Ha lic kiej, a jej
do dat ko wym atu tem jest wy jąt ko wo ma low -
ni cze po ło że nie. We wnątrz za cho wał się
pięk ny iko no stas. Obec nie w cer kwi mie ści
się mu zeum. 

W mie ście za cho wał się tak że bu dy nek
daw ne go za kła du opie ki dla ubo gich, pro wa -
dzo ne go przez zgro ma dze nie sióstr mi ło sier -
dzia (sza ryt ki), któ ry ufun do wał hr. Le opold
Kra siń ski, ro dzo ny brat oj ca Lu dwi ka Kra -
siń skie go z Kra sne go. Obec nie w bu dyn ku
mie ści się szpi tal. W za cho wa nej kryp cie bu -
dyn ku po cho wa ni są m.in. fun da tor za kła du
Le opold, je go oj ciec Jó zef oraz brat Piotr.
Na fa sa dzie znaj du je się ta bli ca fun da cyj -

na z her bem Śle pow ron.
Po dniu peł nym wra żeń
uda li śmy się na noc leg
do Ka mień ca Po dol skie go.

Ko lej ne dni spę dzi li -
śmy w Ka mień cu Po dol -
skim, daw nej sie dzi bie
bi sku pa Ada ma Sta ni sła wa
Kra siń skie go, i je go oko li -
cach. Nie zwy kłe wra że nie

ro bi sa mo po ło że nie mia sta: jar Smo try cza
o skal nych ścia nach się ga ją cy kil ku dzie się -
ciu me trów wy so ko ści ota cza mia sto tak, że
rze ka za ta cza nie mal peł ny krąg wo kół cen -
trum. Zwie dzi li śmy ka te drę, twier dzę i in ne
za byt ki. W Mu zeum Sztu ki, pre zen tu ją cym
eks po na ty zwią za ne z hi sto rią Ka mień ca
i oko lic, mo gli śmy zo ba czyć bar dzo cen ne
dla nas, czte ry mar mu ro we epi ta fia ro dzi ny
Kra siń skich. Za mó wi ła je bab ka Zyg mun ta
Kra siń skie go – An to ni na z Czac kich Kra siń -
ska do nie ist nie ją ce go już ko ścio ła w swo im
ma jąt ku ro dzin nym, Du na jow cach. Du na -
jow ce by ły na stęp nym ce lem na szej wy -
ciecz ki, w tym ma łym mia stecz ku je dy nym
śla dem po daw nych wła ści cie lach – Kra siń -
skich, jest prze bu do wa ny pa łac, w któ rym
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obec nie mie ści się miej ski ośro dek kul tu ry
oraz na zwa głów nej uli cy.

Uda ło nam się tak że zwie dzić twier dzę
w Cho ci miu oraz ko ściół św. Trój cy w Oko -
pach, le żą cy nie opo dal Ka mień ca. Ra zem
z pro bosz czem ka te dry ka mie niec kiej ks.
Ro ma nem Twa ró giem za wie si li śmy we
wnę trzu ko ścio ła por tre ty: Ka zi mie rza Pu ła -
skie go, jed ne go z przy wód ców kon fe de ra cji
bar skiej, któ ry bro nił się tu przed ata kiem
wojsk ro syj skich i Zyg mun ta Kra siń skie go,
na sze go wiesz cza, któ ry Oko py św. Trój cy
uczy nił jed nym z miejsc ak cji „Nie -Bo skiej
ko me dii”.

W nie dzie lę 8 wrze śnia w miej sco wo ści
Bar uczest ni czy li śmy w uro czy sto ściach
zwią za nych z ob cho da mi 250. rocz ni cy za -
wią za nia kon fe de ra cji bar skiej. Uro czy stą
mszę świę tą w ko ście le pa ra fial nym od pra -
wił ks. bi skup ka mie niec ki Le on Du braw ski.
Bar dzo mi łym ge stem wy ka za li się pa ra fia -
nie, któ rzy w po dzię ko wa niu za zor ga ni zo -
wa nie tej uro czy sto ści, ob da ro wa li dy rek to ra
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze Ro -
ma na F. Ko cha no wi cza du żym, pięk nie de -
ko ro wa nym bo chen kiem chle ba za wi nię tym
w bia łą tka ni nę z tra dy cyj ny mi, lu do wy mi

wzo ra mi. Po mszy ks. bi skup ra zem z dy -
rek to rem Mu zeum od sło ni li pa miąt ko wą
ta bli cę z in skryp cją w ję zy ku pol skim i ukra -
iń skim: „W hoł dzie pa trio tom bra ciom Mi -

cha ło wi i ks. bi sku po wi Ada mo wi Sta-
ni sła wo wi Kra siń skim oraz Ka zi mie rzo wi
Pu ła skie mu obroń com za gro żo nej nie pod le -
gło ści Rze czy po spo li tej wo bec agre sji ro -
syj skiej w 250. rocz ni cę za wią za nia
kon fe de ra cji bar skiej 1768-2018” oraz to wa -
rzy szą ce jej dwa por tre ty wspo mnia nych

bra ci Kra siń skich. Na stęp nie dy rek tor
Muzeum wrę czył ks. bi sku po wi pa miąt ko wy
me dal „50-le cia Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze” oraz wy gło sił prze mo wę.

Po nim z krót ki mi
prze mo wa mi wy stą pi li
tak że: Pan Da mian
Ciar ciń ski, Kon sul Ge -
ne ral ny Rze czy po spo li -
tej Pol skiej w Win ni cy
oraz prof. Wło dzi mierz
Su le ja, dy rek tor Biu ra
Ba dań Hi sto rycz nych
IPN. Na ko niec uro czy -
sto ści „So li ści Po le sia”
z fil har mo nii z Ży to -
mie rza: Mi ko łaj Na -
gir niak i Na ta lia Traw-
ki na, nie zwy kle wzru -
sza ją cym kon cer tem
z od śpie wa niem „Pie -
śni kon fe de ra tów
bar skich”, po ru szy li

wszyst kich ze bra nych na cze le z ks. bi sku -
pem.

Jesz cze te go sa me go dnia, po ofi cjal nych
uro czy sto ściach, zo sta li śmy za pro sze ni przez
ks. bi sku pa do zwie dze nia no wo otwar te go
(1 wrze śnia 2018 r.) „Me mo ria łu Mę czen ni -
ków XX wie ku”, któ ry mie ści się na te re nie

klasz to ru ob la tów w Tyw ro wie, po ło żo -
nym 20 ki lo me trów od Win ni cy. W tym
po do mi ni kań skim klasz to rze 80 lat te mu
w ra mach tak zwa nej „Ope ra cji Pol skiej”
NKWD wy mor do wa ła w cią gu 3 dni
po nad 15 tys. osób. Me mo riał, któ ry ma
po nad 400 m², skła da się z 14 sal, od no szą -
cych się do sta cji Dro gi Krzy żo wej, dro gi
Je zu sa z ludź mi, któ rzy by li prze śla do wa -
ni za wia rę w Ukra inie. Po eks po zy cji
opro wa dził nas o. Pa weł Wy szkow ski
OMI, ini cja tor bu do wy me mo ria łu.

Ten pe łen wra żeń, emo cji i wzru szeń
dzień za koń czy li śmy uro czy stą ko la cją
u ks. bi sku pa Le ona Du braw skie go w Ka -
mień cu Po dol skim. Na stęp ne go dnia
wy ru szy li śmy w dłu gą dro gę po wrot ną
do Opi no gó ry.
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