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Різдвяні вітання і зустрічі

Доро́га світова лемківска русиньска українска родино!
Вельмишановны Члены Президиі СФУЛО!
Високоповажний Провід Обєднаня Лемків в Канаді і в Польщи, Організациі
Обороны Лемківщыны в Гамериці, Всеукраінского Товариства
„Лемківщына”, Союзив Русинив Украінців Словациі і Сербиі, Украінской
Громади в Републіці Хорвациї!
Ви́таме вшы́ткых Вас і Ва́шы роди́ны зо Сьвята́ми Рожде́ства Христово́го,
Новым роком а Богоявлі́ньом!
Хри́стос ся рожда́є! Славі́ме є́го!

РІЗДВЯНЕ ВІТАННЯ ГОЛОВИ ФЕДЕРАЦІЇ
Завершується 2019 рік, 75-й рік від початку вигнання. Рік пам’яті і рік
поступу, рік напруженої праці Світової Федерації Українських Лемківських
Об’єднань.
У 2019 році вперше в Україні на державному рівні вшанували трагічні 75-і
роковини від початку депортації етнічних українців з їхніх споконвічних
земель – Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Західної
Бойківщини у 1944-1951 роках.
8 вересня по всій Україні відбулися пам’ятні заходи до Дня Пам’яті
етнічних українців – жертв примусового виселення, який також вперше
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відзначався в Україні згідно Постанови Верховної Ради України “Про відзначення
на державному рівні 75-х роковин початку депортації автохтонних українців з
Лемківщини,
Надсяння,
Холмщини,
Підляшшя,
Любачівщини,
Західної
Бойківщини у 1944 – 1951 рр.” від 8 листопада 2018 року.
9 вересня в Києві були проведені Всеукраїнські меморіальні заходи, в
яких взяли участь члени Президії СФУЛО із США, Польщі, Канади: науковий
круглий стіл «Вигнані з Батьківщини» і відкриття виставки «Вигнання» в
Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, мітинг-реквієм біля
Пам’ятного Хреста жертвам репресій, Пам’ятна академія і вистава «Вигнані з раю»
в Київському національному академічному драматичному театрі ім. І. Франка, а
також виступи, дискусії, інтерв’ю на телебаченні, радіо, в пресі…
У вересні-листопаді у Львові, Івано-Франківську, Тернополі відбулися
Всеукраїнські науково-практичні конференції на тему депортації українців з
етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Західної
Бойківщини у 1944-1951 рр. Резолюції цих конференцій, звернення Президії
СФУЛО, звернення учасників мітингу-реквієму були спрямовані Федерацією до
центральної влади в Україні задля ухвалення законопроекту «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян
України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської
Народної Республіки» (№2038 від 3.09.2019 р.)
Проте досі не відновлено права етнічних українців Закерзоння,
депортованих за національною ознакою. Задля цього 2020 рік має стати роком
продовження невтомної праці. Цей рік проголошено, зокрема, на Прикарпатті
Роком пам’яті депортацій у ХХ столітті.
Світова лемківська українська спільнота у 2019-му широко відзначала 110-у
річницю з дня народження Богдана-Ігоря Антонича, визначного лемківського
українського поета, прозаїка, драматурга, перекладача, літературознавця,
великого сина Лемківщини, творчість якого стала вагомим внеском у національну
і світову культуру. 2019-й був проголошений Роком Богдана-Ігоря Антонича на
Львівщині.
У 2019 році Президія СФУЛО вперше перебувала в Україні, на
Прикарпатті-Тернопіллі, з робочим візитом, провела засідання Президії
федерації, взяла участь в молодіжному симпозіумі в Івано-Франківську, у
Міжнародному фестивалі лемківської культури «Дзвони Лемківщини» в
Монастириськах, у презентації пам’ятних медалей «75 літ пам’яті», створених
СФУЛО, здійснила низку інших спільних культурних та організаційних заходів.
Суб’єктами федерації у 2019-му році було проведено широку програму
культурно-просвітніх та інформаційних заходів у різних країнах світу задля
популяризації та розвитку лемківсько-русинсько-української віковічної спадщини.
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань висловлює сердечну
вдячність всім поважним особам і організаціям, які в усіх цих важливих справах
підтримували діяльність Федерації. Особливо щиро дякуємо Главі УГКЦ
Блаженнішому Святославу, Главі ПЦУ, Митрополиту Київському і всієї України
Епіфанію, Президенту СКУ Павлу Ґроду, народному депутату Андрію Антонищаку,
Міністерству культури України, Українському інституту національної пам’яті, його
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голові Володимиру В’ятровичу, ректору Київського національного університету ім.
Т. Шевченка Леоніду Губерському, декану історичного факультету Івану
Патриляку, професору Володимиру Сергійчуку, ректору Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника Ігорю Цепенді, професору Ігорю
Райківському, декану історичного факультету Тернопільського національного
педуніверситету ім. В. Гнатюка Володимиру Міську і доценту Володимиру Кіцаку,
міському голові Івано-Франківська Руслану Марцинківу, директору ІваноФранківського національного академічного драматичного театру ім. І. Франка
Ростиславу Держипільському та Заслуженій артистці України Галині Баранкевич,
кожній добрій людині в Україні і в світі, яка віддала часточку свого серця задля
захисту прав депортованих українців, розвитку та примноження їхньої культури,
збереження їхньої ідентичності.
Зичимо всім Вам добра, злагоди, процвітання і щиро сподіваємося на плідну
співпрацю в прийдешньому 2020-му році!
Водночас СФУЛО ще раз сердечно вітає всі лемківські й русинські українські
громади світу, всіх Голів Суб’єктів Федерації, членів Управ та учасників їхніх
організацій, членів Президії СФУЛО, цілу світову українську спільноту з
прийдешнім Різдвом Христовим і Новим 2020-им роком!
Хай Різдвяна зоря засяє радісним світлом Божої благодаті і миру Вам,
Вашим родинам, Лемківщині, Україні і всьому світові!
А Новий рік хай засіє Ваші оселі зерном любові, добра і щастя!
Христос ся рождає! Славіме єго!
«То ж, сестри й братя, вас витаме,
Здоровля, щестя вам бажаме,
Діточкам, внукам і родині
І рідній нашій Лемківщині!
І жеби наші любі діти
Понесли гет по цілім світі
Окрасу й велич свого краю,
Най Бог нам в тім допомагає!
З Різдвом Христовим, з Новим роком!
Най житья іде славним кроком
Во чест і славу України
І рідной нашой Лемківщини!»
(Василь Хомик)
Веселых Вам сьвят!
Зо щыром шаном
Ярослава Галик,
Голова Сьвітовой Федерациі Українскых Лемківскых Обєднань
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РІЗДВЯНЕ ВІТАННЯ СКУ

Від імені Світового Конґресу Українців хочу щиро привітати всіх українців і друзів
України з нашим спільним величним святом – Різдвом Христовим!
Завершуючи 2019 р., ми підсумовуємо нові успіхи СКУ, включно з просуванням
величезного економічного потенціалу України під час міжнародних форумів та
конференцій у Європі й Північній Америці та першого в історії Українського дня в
Берліні, який дав можливість Проводу СКУ порушити пов’язані з Україною питання перед
урядовцями, вченими та громадянським суспільством Німеччини.
Зв'язки між Україною та українською діаспорою й далі є міцними в спільному завданні
відновити територіальну цілісність України, зокрема повернути Крим, припинити
російську агресію та забезпечити звільнення всіх незаконно затриманих політичних
в'язнів і заручників, а також у прагненні зміцнити незалежність та демократію в Україні.
Я переконаний, що разом український народ подолає кожен виклик, який постав перед
ним на шляху до повної європейської і євроатлантичної інтеграції, та що на українській
землі знову буде мир.
Коли ми зберемося в цей святковий час у родинному колі, згадаймо у своїх молитвах
мужніх воїнів, які на передовій захищають Україну від іноземного агресора, та
простягнімо руку допомоги тим, хто продовжує страждати від наслідків цієї
несправедливої війни.
Я щиро вдячний за вашу посвяту, відданість і підтримку СКУ та впевнений, що разом,
незалежно від країни проживання, – ми будемо й далі розбудовувати сильну українську
націю для багатьох наступних поколінь.
Від імені Світового Конґресу Українців та своєї родини, дружини Адріянни і дітей –
Романа, Данила, Лариси і Олени, бажаю Вам миру, злагоди, веселого Різдва та щасливого
і благополучного Нового року.
Христос рождається! Славімо Його!
Павло Ґрод
Президент
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Колаж Марії Янко
Іван Головчак
ЛЕМКІВСКА ВЕЛИЯ
З неба звізда ніби мече
Іскри світла над полями,
Скоро-скоро Святий
Вечер
Приде, сяде медже нами.
Несут тато зо стодоли
Сніп ярцьовий
променистий
І віншуют, би на поли
Зас ся вродив хліб
ядристий.
Потім возмут із пелевня
І на стіл постелят сіна,
Бо ся вродив, нас
запевнят,
Так на сіні Ісус - Син
наш...
І соломи тіж настелят
І на кресла, і на лавки,
Жеби вродив Бог для
телят

І для корів такой травки.
На остатку студін-воду
Нам принесут з зимной
студні,
Би-зме освіжили вроду
І на свята, і на будні.
А мамичка страв
дванадцет
На вечерю наварили.
І на столі кільканадцет
Таніриків розложили.
Скоро вшитки ся помили
І до Бога помолили,
Жеби дав нам здрав’я,
сили
Й до року всі дожили.
Хтось засвітив на яличці
Мали ріжнобарвни
свічки,
Жеби било святій Родині

Приємніше серед нічки.
По вечері сам під столом
В’яжу лижки повереслом,
Жеби статок пас ся
разом,
І мі з него нич не щезло.
В кінци задуваме свічку
І на димок сой смотриме,
Жеби мужа ци женичку
Знати одкаль
впровадиме...
А як піде дим догори,
Треба іщи рік чекати,
Бо не пришла тота пора,
Би весіля нам справляти.
А на конец серед ночи
Діти разом ся зберают
Й колядками до півночи
Ціле село звеселяют.
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Різдвяні зустрічі-2020 з лемківськими громадами в Польщі
7-9 січня 2020 р. голова СФУЛО Ярослава Галик разом з релігійно-фольклорним
дитячим ансамблем "Лемчатко" з Калуша (організатор Олена Ліщинська)
перебували на північно-західних землях Польщі і вітали з Різдвом Христовим
лемків у Шпротаві, Ґудзіце, Фалковіце, Ліґниці, Любіні, Вроцлаві (Польща). Діти
виступали з вертепом і колядою, з поезією про Лемківщину Анатолія Ядловського.
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У Любіні чудова зустріч і коляда відбулися в храмі св. ап. Петра і Павла УГКЦ, за
що сердечна подяка о. Богдану Огороднику і всім лемкам-українцям, які тепло
прийняли вертеп. Найщиріша подяка о. Андрію Бунзилі (УГКЦ) за запрошення і
гостинність, а також всім парафіянам храму Преображення Господнього у
Шпротаві за сердечне прийняття юних колядників. Завдяки старанням лемка Яна
Ющака, солтиса Ґудзіце, відбулася також спільна коляда української грекокатолицької громади з польською римо-католицькою громадою, на якій були
присутні бургомістр, солтиси кількох сіл, представники духовенства, працівники
культури, а також численні лемки-українці, які мешкають в цьому і сусідніх селах.
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Ярослава Галик щиро вітала з Різдвом лемківські українські родини, які змушені
були поселитися тут у 1947 року, після вигнання їх з Лемківщини внаслідок
злочинної акції "Вісла". Було багато теплих зустрічей і розмов, різдвяних привітань
і сліз спогадів та жалю, і щоразу лунала дитяча коляда, котра звіщала добру
новину про народження сина Божого для лемків-українців у виселенні і зігрівала
їхні зболені серця.

У Вроцлаві діти колядували в катедрі УГКЦ на запрошення Преосвященнішого
Владики Володимира Ющака, який уділив їм свої благословення.
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З ДІЯЛЬНОСТІ СФУЛО
В січні 2020 року на Українському радіо Карпати: UA у передачі журналістки
Світлани Гаєвської «ПРО ВСЕ І НЕ ТІЛЬКИ» виступила з докладним інтерв’ю
голова СФУЛО Ярослава Галик:
«ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ
ОБ’ЄДНАНЬ У 2019 РОЦІ»

Слухайте за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1fkZZ6Kr_djMRf68X1xPy2292MWmCedBg/view

ЗВІТ
громадської спілки «Світова Федерація Українських Лемківських об’єднань»
за ІІ півріччя 2019 року (1.07.2019-1.02.2020)
2019 рік був для діяльності Світової Федерації Українських Лемківських
Об’єднань напруженим і результативним, зокрема ІІ півріччя. В цей період
проходили меморіальні заходи на державному рівні в Україні до 75-х роковин
початку депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини, відбулося засідання
Президії СФУЛО в Україні та взаємопов’язані заходи, були проведені конференції і
круглі столи, а також це був період лемківських Ватр і фестивалів.
(Продовження звіту читайте на стор. 87-105)
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ЗАЯВА СФУЛО
Світова федерація українських лемківських об’єднань висловлює глибоку
стурбованість з приводу виклику Софії Федини, члена Президії федерації,
ексголови СФУЛО, народного депутата України до Державного бюро розслідувань
12 лютого 2020 року та вручення їй письмового повідомлення про підозру у
погрозі вбивством щодо Президента України за фактом висловлювань на його
адресу 26 жовтня 2019 року.
Наміри щодо кримінального переслідування Софії Федини та волонтерки Марусі
Звіробій тільки за «висловлювання», за вільне вираження власної думки не можуть
залишити байдужими нас, депортованих українців та їхніх нащадків, чиї родини
сотнями тисяч у роки Другої світової війни зазнали брутальної депортації,
вигнання зі своїх споконвічних українських земель, що нині називаються
Закерзонням. Тих, які досі не відчули правової оцінки тих подій та захищеності у
своїй державі і живуть із загостреним відчуттям кривди й несправедливості.
Звертаємо увагу на те, що Софія Федина походить з родини депортованих
українців, вона є представником більш аніж півмільйонної української родини
лемків, надсянців, холмщаків, бойків та інших українців, котрих у 1944-1951
роках більшовицька влада СРСР та її посіпаки у східній Європі вирвали з
корінням з рідної землі і з клунками в руках, з малими дітьми й немічними
старцями, заради політичного перекроювання карти світу вивезли до незнайомих
їм раніше місць та територій, знищивши їх культуру, звичаї, їхнє майбутнє у
цьому розумінні. Історична пам’ять Софії Федини як нащадка тих, хто переніс на
собі трагедію вигнання з вини Москви, є із зрозумілих причин більш чутливою від
інших, вона спонукає її в умовах новітньої брутальної агресії Росії до послідовного
відстоювання своєї твердої державницької позиції у демократичному світі.
Тому Світова федерація українських лемківських об’єднань заявляє про свою
підтримку Софії Федині, діючому члену Президії федерації, та виступає на захист
її права як громадянки демократичної держави Україна на свободу думки і слова,
на вільне вираження своїх поглядів і переконань, які гарантує стаття 34
Конституції України: «Кожному гарантується право на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань».
Багаточисельна лемківська українська громада на всіх континентах світу
сподівається на перемогу розсудливості й справедливості та закликає
правоохоронні й судові органи України до неупередженого і об’єктивного розгляду
справи й чіткого дотримання Конституції України. Підкреслюємо, що наша заява
жодною мірою не є тиском чи втручанням у роботу правоохоронних органів
української держави.
Закликаємо всіх людей доброї волі в Україні та у світі приєднатися до підтримки
на захист прав і свобод Софії Федини та Марусі Звіробій задля демократичного
майбутнього держави Україна.
14.02.2020 р.
За дорученням Президії СФУЛО
Ярослава Галик,
Голова Світової федерації українських лемківських об’єднань
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75 РОКІВ ВІД ПОЧАТКУ ДЕПОРТАЦІЇ
2020 – Рік пам’яті депортацій українців у ХХ столітті
на Прикарпатті
На Прикарпатті 2020-ий рік проголошений Роком пам’яті депортацій
українців у ХХ столітті.
В листопаді 2019 року голова СФУЛО Ярослава Галик і голова ІваноФранківської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина»
Оксана Данилів звернулися до депутата обласної ради Сергія Адамовича,
професора кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського
національного університету ім. Василя Стефаника, доктора історичних наук, з
проханням ініціювати проголошення на Прикарпатті 2020-го року Роком пам’яті
депортованих українців.
Звернення стало логічним результатом Всеукраїнської наукової конференції
«Виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Холмщини, Надсяння,
Підляшшя, Західної Бойківщини в 1944-1951 рр.: досвід та уроки» від 6 листопада
2019 року.
На першому пленарному засіданні 33-ї сесії обласної ради депутат облради,
історик Сергій Адамович з відповідним зверненням виступив перед депутатами.
"Депортації мали масовий характер і тривали майже до 1951. Цього року ми
вшануємо пам’ять понад 700 тисяч українців, яких примусово виселили із
Закерзоння. З листом звернулася Світова федерація українських лемківських
об’єднань у зв’язку з відзначенням на державному рівні 75-х роковин депортації

етнічних українців з українських історичних земель Лемківщини, Холмщини,
Надсяння, Підляшшя, Західної Бойківщини», – доповів він і додав, що багато
українських родин постраждали від репресій у СРСР. У наступному році
виповнюється 80-річниця початку масової депортації українців. Тож депутат
запропонував присвятити 2020 рік вшануванню цих подій. Депутати підтримали
цю ініціативу й ухвалили рішення про проголошення на Прикарпатті 2020-ого
року Роком пам’яті депортацій українців у ХХ столітті.
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СФУЛО висловила щиру подяку депутату Івано-Франківської обласної ради,
заступнику голови комісії з гуманітарних питань Сергію Адамовичу та голові
комісії Юрію Черневому, голові облради Олександру Сичу, всім депутатам за
підтримку цієї важливої ініціативи.
Івано-Франківщина стала першою областю, яка проголосила Рік пам’яті
депортованих українців. І цю добру справу мали би підтримати і інші регіони
України.
26 грудня в облраді відбулося І засідання оргкомітету з організації
проведення Року пам’яті і складено план основних заходів для гідного відзначення
75-х роковин депортації етнічних українців Закерзоння в 1944-1951 рр.Зокрема,
в Івано-Франківську буде проведена пам’ятна академія до цієї трагічної річниці,
заплановано встановлення пам’ятника в Івано-Франківську, відкриття експозицій
та виставок, проведення широкої інформаційної роботи в освітніх закладах і в
суспільстві, дослідження архівів, видання наукових праць, створення музею
депортації в Брошневі тощо.

Пам’ятна академія
до 75-х роковин початку депортації етнічних українців Лемківщини,
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини
в Тернополі

30 листопада 2019 о 15 годині в Тернопільському міському Палаці культури
«Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся Вечір пам’яті українців – жертв депортації,
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приурочений 75-роковинам початку примусового виселення українців з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини.
Організатором цього пам’ятного заходу була Тернопільська обласна
організація Всеукраїнського товариства «Лемківщина» під керівництвом голови
ВУТЛ, члена Президії СФУЛО Олександра Венгриновича. На вечорі перед
чисельною аудиторією депортованих та їхніх нащадків виступила голова СФУЛО
Ярослава Галик, а також багато поважних гостей свята, ділилися сумними
спогадами очевидці подій. Глибоко вразили творчі композиції про життя та
трагедію вигнання лемків з рідного краю, звучали лемківські пісні та поезія.
Голова федерації вручила Ігорю Дуді, голові Контрольної комісії СФУЛО,
невтомному трудівнику на тернистій ниві збереження лемківської спадщини,
пам’ятну медаль «75 літ пам’яті».
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КОНФЕРЕНЦІЇ
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Депортація українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951рр.»
відбулася 21-22 листопада в Тернопільському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти. В конференції взяли участь голова Всеукраїнського
товариства
«Лемківщина»
Олександр
Венгринович,
науковці
провідних
навчальних закладів України, журналісти, студенти навчального закладу.

Учасники конференції на підсумковому засіданні звернулися до вищих гілок
влади України ухвалити довгоочікуваний закон про відновлення прав українців
Закерзоння, депортованих за національною ознакою у 1944-1951 роках.

II Всеукраїнська науково-практична конференція
«Депортації українців Польщі: науковий та суспільно-політичний дискурси,
історична пам’ять»
Конференція відбулася 23 листопада 2019 року в Тернопільському
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. В
конференції взяла участь голова СФУЛО Ярослава Галик, яка виступила з
доповіддю «Права українців Закерзоння, депортованих за національною ознакою
у 1944-1951 рр.». Конференція прийняла Ухвалу, яка публікується нижче.
Важливим результатом конференції було прийняття рішення про створення
Центру лемкознавства на базі Тернопільського НПУ (керівник В. Кіцак).
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Ухвала
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Депортації українців Польщі: науковий та суспільно-політичний дискурси,
історична пам’ять» (Тернопіль, 27 листопада 2019 р.)
Депортації українського населення Надсяння, Лемківщини, Холмщини і
Підляшшя 1944–1947 рр. здійснені за згоди союзників антигітлерівської коаліції,
координації зусиль СРСР і прорадянських режимів Польщі й Чехословаччини.
Жертвами переселенсько-депортаційних акцій 1944–1951 рр. стало більше
700 тис. українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя і Західної
Бойківщини.
Українсько-польський етнополітичний конфлікт на завершальному етапі
Другої світової війни, до розпалювання якого долучилися німецькі й радянські
чинники, став приводом для радянського і польського керівництва вирішити
задавнений міжетнічний конфлікт шляхом проведення депортацій українців з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини і Підляшшя до УРСР та поляків з Галичини і
Волині до Польщі. Вказана акція мала, на думку зверхників Кремля, не лише
нормалізувати вибухонебезпечну суспільно-політичну ситуацію на українсько-
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польсько-білоруському пограниччі, але й сприяти вирішенню повоєнних
фінансово-господарських проблем, зокрема на півдні та сході УРСР. Для Варшави
йшлося також про розгром прикордонних відділів УПА, а загалом – ліквідацію
української національної меншини, асиміляцію опозиційно налаштованих
переселенців у польському середовищі. Злочинні московсько-варшавські плани
підтримали керівники США та Великої Британії.
Депортації корінного етносу є найважчою формою політичних репресій, яка
за своєю суттю і характером здійснення може прирівнюватися до етноциду. На
жаль, сучасний польський політикум намагається маргінелізувати, применшити
масові депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя,
Західної Бойківщини в 1944–1951 рр., насамперед брутально проведену операцію
«Вісла» 1947 р., в ході якої за сприяння силових структур Польщі, Чехословаччини
та СРСР було депортовано на північ Польщі понад 150 тис. західних українців.
Більшість українських дослідників вважають, що операція «Вісла» 1947 р.
була військово-політичною депортаційною акцією, спрямованою на асиміляцію
опозиційно налаштованих українців, які здавна проживали на Лемківщині,
Надсянні та Холмщині. Слушною є також думка деяких істориків про те, що це
була депортація за національною ознакою, тобто з тавром етнічної чистки, з якою
погодилася Москва як з доконаним фактом.
Безпідставна ухвала польського сейму щодо українсько-польського
протистояння на Волині 1943 р. від 11 липня 2016 р., вихід у прокат виразно
антиукраїнського
художнього
фільму
«Волинь»
частково
призупинили
конструктивний діалог науковців та представників влади обох країн щодо
вшанування жертв українсько-польського протистояння у період Другої світової
війни та повоєнні роки.
У зв’язку з цим Світова федерація українських лемківських об`єднань,
громадські організації депортованих в Україні та Польщі, зокрема Всеукраїнське
товариство «Лемківщина» вважають за доцільне:
– дати політичну та правову оцінку угоді «Про евакуацію українського населення з
території Польщі та польських громадян з території УРСР», підписаної 9 вересня
1944 р., акції «Вісла», (1947 р.), договору від 15 лютого 1951 р. Визнати угоду,
акцію «Вісла» та договір незаконними і засудити їх як порушення прав і свобод
громадян;
– провести у Верховній Раді України парламентські слухання з метою розв’язання
проблем, викликаних виселенням етнічних українців з території Польщі;
– прийняти Закон України «Про визнання депортованими осіб, примусово
переселених в 1944–1946 рр., 1951 р. з території Польщі в Україну» з метою
відшкодування моральних і матеріальних збитків;
– створити державну програму вшанування пам’яті жертв депортації у місцях
масових поховань, впорядкування могил у Польщі;
– створити державну програму збереження культурної спадщини та відродження
Лемківщини, Холмщини, Надсяння і Підляшшя з метою відновлення цих етнічних
груп українського народу;
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- розпочати роботу над створенням Центру лемкознавства на базі Тернопільського
НПУ;
– профінансувати наукові дослідження, присвячені українсько-польсько-німецькорадянським відносинам у ХХ ст., зокрема наслідкам депортацій українців з їх
етнічних земель;
– надавати державну правову і матеріальну допомогу громадським організаціям
та суспільно-культурним товариствам депортованих українців Закерзоння,
українським навчальним закладам, музеям, редакціям теле- і радіопередач,
часописів в Україні та Польщі;
– рекомендувати Верховній Раді України, Українському інституту національної
пам’яті надати об’єктивну правову і політичну оцінку депортації сотень тисяч
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Західної Бойківщини і
визнати дії тогочасної комуністичної влади ПНР депортаціями за етнічною
ознакою і відповідно надати їхнім жертвам статус депортованих;
– рекомендувати державній владі України вшанування жертв депортацій та
трагедію злочинної операції «Вісла», організованою польською та радянською
влади не лише на регіональному, а й на загальнонаціональному рівні.
Від імені оргкомітету:
Микола Литвин, доктор історичних наук, професор,
завідувач Центру дослідження українсько-польських
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

відносин

Олександр Венгринович, голова
Всеукраїнського товариства «Лемківщина»,
голова Тернопільської обласної організації
Всеукраїнського товариства «Лемківщина», м.Тернопіль
Іван Зуляк, професор кафедри історії України, археології
та спеціальних галузей історичних наук
Тернопільського національного педагогічного
університету ім. Володимира Гнатюка,
доктор історичних наук, м. Тернопіль
Володимир Місько, кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії України, археології
та спеціальних галузей історичних наук,
декан історичного факультету Тернопільського
національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
Микола Бармак, завідувач кафедри історії України, археології
та спеціальних галузей історичних наук
Тернопільського національного педагогічного

Інституту
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університету ім. Володимира Гнатюка,
доктор історичних наук, професор, м. Тернопіль
Ярослава Галик, голова Світової федерації
українських лемківських об’єднань,
член Національної спілки краєзнавців України
м. Яремче, Івано-Франківська область
Дмитро Байкєніч
кандидат історичних наук, провідний науковий
співробітник Інституту дослідження Голодомору,
Національний музей Голодомору-геноциду, м. Київ
Ігор Любчик
кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства
і філософії Івано-Франківського національного
медичного університету
Володимир Кіцак, доцент кафедри історії України,
археології та спеціальних галузей історичних
наук Тернопільського національного педагогічного
університету ім. Володимира Гнатюка,
кандидат історичних наук, м. Тернопіль

З «НАШОГО СЛОВА»

УРОК ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ
Юлія Боєчко ■ ПОДІЇ ■ №48, 2019-12-01
https://www.nasze-slowo.pl/urok-deportaczi%D1%97ukra%D1%97ncziv/?fbclid=IwAR1sfq8jny1LkgmW9aacde-LZDC9E7dmGyvStCXEClLQo11CKXR5-9crGc

«Цього року вперше світова і українська громадськість відзначили на
державному рівні 75-ті роковини початку депортації етнічних українців з
наших історичних земель у Польщі в 1944-1951 роках», – так розпочала свій
виступ голова Світової федерації українських лемківських об’єднань
(СФУЛо) Ярослава Галик на Всеукраїнській науковій конференції в
Прикарпатському національному університеті 6 листопада.
Виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.: досвід та уроки»
– таку назву мала конференція, метою якої було встановлення історичної правди
про трагедію виселення українців з історичних етнічних земель у Польщі в 1944–
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1951 рр. та засудження на рівні держави і громадянського суспільства депортації
як злочину проти українців і людяності з відновленням прав потерпілих як жертв
політичних репресій тоталітарних режимів.
Ректор університету Ігор Цепенда, який вітав науковців з Києва, Чернівців,
Львова, Тернополя, Івано-Франківська, краєзнавців, громадських діячів,
працівників освіти та культури, представників органів державної влади, у
вітальному слові наголосив, що потрібно проаналізувати уроки минулого, щоб не
допустити їх у майбутньому, що тоталітарні режими свідомо здійснювали
депортації, а радянський – прагнув поділяти і володарювати. Володимир Федорак,
начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської
ОДА, зазначив, що потрібно голосно говорити про геноцид українців. Діти та
молодь мають знати історичну правду.
А вона полягає в тому, що українців вигнали з їхніх етнічних земель, бо в той час
не було української держави. Відсіч загарбникам дала тільки УПА, історію якої
мають знати всі українці світу. Тому молодь має бути небайдужою до цих тем,
розвивати їх. Юрій Макар, доктор історичних наук, професор Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, розповів про долю 700 тисяч
депортованих та їхніх нащадків, яких зараз є мільйони по всьому світу. Молодь

здобувала вищу освіту. Доктори наук, науковці, лікарі, вчителі, інженери та люди
інших професій привносили нові знання та культуру в розбудову України.
Ті українці, котрі все ж не були виселені до СРСР і зараз проживають у Польщі,
іноді не признаються, що вони українці. Професор Макар двічі виступав у
Верховній Раді, часто їздить до Польщі на міжнародні конференції, де
обґрунтовано розповідав про історичну правду, свідком якої був сам, бо в 11
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років був депортований з прабатьківських, споконвіку українських земель.
Бібліотеці ПНУ ім. В. Стефаника Юрій Макар подарував свою книгу «Університети
мого життя», в якій описав своє походження та трагедію депортації. Ярослава
Галик, голова СФУЛО, наголосила, що у 1944-1951 роках з українських історичних
земель, що відійшли до Польщі, було примусово виселене все корінне українське
населення цих регіонів, разом – понад 700 тисяч осіб, за національною ознакою.
Це була наймасштабніша депортація українського корінного етносу, що
вважається найтяжчою формою політичних репресій і має трактуватися як
геноцид. З січня до травня 1945 року, за дослідженнями відомого журналіста
науковця Богдана Гука, було вбито понад 5 тисяч українців, які не бажали
покидати рідні землі. А всьому світові казали, що евакуація була добровільною.
Опустілі українські етнічні землі заселялися польськими колонізаторами. Тобто
комуністична Польща ці землі забрала разом з нажитим віками майном, а корінне
українське населення вигнала за межі їх споконвічних ареалів, ще й зловмисно
розпорошила по кілька родин по чужих землях з метою їх асиміляції.
Етнографічний район Лемківщина був практично знищений, а найзахідніша
тисячолітня гілка українського народу була доведена до фізичного і духовного
відмирання.
Цей злочин можна віднести і до такої форми репресій як заслання, бо
обов’язковим при примусовому переміщенні депортованих було поселення у
певній місцевості, спецпоселенні, та встановлено обмеження на право
пересування та заборона виїзду з місця спецпоселення. Крім того, була
встановлена повна заборона на повернення на рідні землі. Проте примусове
виселення українців до СРСР досі не визнано злочином, депортацією, і це
найбільше болить нащадків депортованих українців.
Як голова СФУЛО пані Ярослава працює над тим, щоб Верховною Радою України
був прийнятий закон про визнання цих депортацій злочином та про відновлення
прав депортованих, щоб Україна і весь світ засудили цей страшний злочин в
нашій історії, щоб депортованих було реабілітовано, як виселених у Сибір або
кримських татар. Пані Ярослава подарувала бібліотеці університету три авторські
томи «Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946» та книгу «Лемківщина — край наших
предків» і закликала молодих науковців та студентів-істориків писати на цю тему,
захищати докторські, щоб світ знав правду. Науковці з Києва, Львова, Тернополя,
Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, студенти Прикарпаття в один голос
засудили злочин депортації, в результаті якого впродовж 1944-1951 років вигнали
з рідних домівок понад 700 тисяч українців.
Цей урок має вивчити вся українська громадськість. Науковці прийняли
резолюцію, у якій підсумували результати роботи конференції про визнання
депортацією, злочином проти українців і проти людства тотальне примусове
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виселення українців з етнічних земель та висловилися про нагальну необхідність
відновлення прав потерпілих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів.
Вони закликали Верховну Раду України ухвалити закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян
України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської
Народної Республіки», а також підкреслили необхідність створення Державної
програми відродження та збереження культурної спадщини найзахідніших
етнографічних груп українського народу.
Було прийнято рішення спрямувати ухвалену Резолюцію конференції президенту
України, прем’єр-міністру України, голові Верховної Ради України.

ПРИВІТАННЯ СФУЛО, НАГОРОДИ
ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ!
СТЕПАНУ МАЙКОВИЧУ – 80!
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань
сердечно вітає
члена Президії федерації,
голову Львівської обласної організації ВУТ "Лемківщина"

Степана Григоровича Майковича
зі славним 80-літнім ювілеєм!
Зичимо Вам, Степане Григоровичу, міцного здоров'я,
духовної наснаги, ще більших здобутків у справі
розбудови організації, збереження лемківської культури,
многих і благословенних літ!!!

ВІТАЄМО З НАГОРОДАМИ!
За багатолітню невтомну працю задля відродження і
збереження лемківської культурної спадщини, за вагомий
особистий внесок в діяльність СФУЛО та з нагоди світлого 80річчя
член
Президії
федерації
Степан
Майкович
нагороджений іменним ювілейним нагрудним знаком
СФУЛО, який був йому вручений головою федерації під час
святкування Лемківського Різдва 11 січня 2020 року у Львові.
Іменним нагрудним знаком СФУЛО за подвижницьку
працю для розвою лемківської справи в Україні й у світі та з
нагоди славного 80-ліття був відзначений 23 листопада 2019
року на ювілейному вечорі в Тернополі Олександр
Венгринович, голова ВУТЛ, член Президії СФУЛО.
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ЯРОСЛАВУ ГАЛИК ВІДЗНАЧЕНО НАГОРОДОЮ!

Медаллю «ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРІЇ»
нагороджена
ЯРОСЛАВА ІВАНІВНА ГАЛИК
дослідниця, авторка тритомника «Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946» та
монографії «Лемківщина – край наших предків»,
голова Світової федерації українських лемківських об’єднань,
член Національної спілки краєзнавців України,
голова Яремчанського літературно-мистецького об’єднання «Зґарда»
за багаторічну плідну працю, спрямовану на збереження національних традицій,
розвиток української культури та збереження історії за поданням громадської
організації «Яремчанське літературно-мистецьке об’єднання «Зґарда»
Відзнака є знаком народної пошани ВТО «Орден» і започаткована для
нагородження за громадянську мужність, патріотизм, громадську активність та
самовідданість, спрямовані на об’єднання громадян України у прагненні
суверенності та розвитку. 30 січня 2020 року в м. Яремче (Івано-Франківщина,
Україна) відбулося урочисте вручення Ярославі Галик почесної відзнаки «За
збереження історії».

ВІТАННЯ З УРОДИНАМИ!
СФУЛО сердечно вітаєз уродинами
багатолітнього члена Президії федерації
Степана Криницького,
невтомного подвижника лемківської справи.
Зичимо міцного здоров’я, великої духовної наснаги, добра і
радості, многих і благих літ!
НАЙ СЯ ВАМ ВЕДЕ!
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АНОНСУЄМО НОВУ РУБРИКУ – ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ЧЛЕНІВ АКТИВУ СПІЛКИ

Світова федерація українських
лемківських об’єднань
щиро вітає із радісним днем уродин,
народжених в січні-лютому:
члена Президії федерації Софію Федину
(Україна)
члена Президії федерації Михайла Хомика
(США)
члена Контрольної комісії Анну Баняс
(Польща)
Зичимо Вам великого життєвого щастя,
невичерпної енергії, нових ідей, високих
звершень та плідних здобутків у Вашій
невтомній прації задля збереження і розвитку
культурних надбань Лемківщини, миру і
добра на землі! Многих і благих Вам літ!!!
Ілюстрація Андрія Хомика

ВІТАЄМО ІЗ ЗАСЛУЖЕНИМ ВИЗНАННЯМ НАТАЛЮ ГЛАДИК!
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Наталія Гладик – ЗАСЛУЖЕНА
для міста Горлиць і Горлицького повіту
Natalia Hładyk – Członek Zarządu Zjednoczenia Łemków w Gorlicach, malarka,
animatorka kultury, kieruje działalnością Centrum Kultury im. Antonycza w
Gorlicach. Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W
strukturach Zjednoczenia Łemków samodzielnie realizuje wiele projektów o
charakterze edukacyjno-kulturalnym oraz inwestycyjnym. Autorka „Drzwi do
zaginionego świata", kuratorka corocznych wystaw „Łemkowskie Jeruzalem".
https://glos24.pl/gorlice-zasluzeni-dla-miasta-i-powiatugorlickiego?fbclid=IwAR33zb_rWA5lPO5sGxjLqbKwc15ftPu_XojuWWgfVWNQUhG4sgIGlm46fNg

Наталя - член правління Об’єднання Лемків у Горлицях, художниця, аніматорка
культури, керує діяльністю Центру культури імені Антонича в Горлицях.
Випускниця школи лідерів польсько-американського Фонду свободи. У структурах
Об’єднання
Лемківсамостійно
здійснює
безліч
освітньо-культурних
та
інвестиційних проектів. Авторка " Двері у втрачений світ ", кураторка щорічних
виставок " Лемковський Єрусалим".
З НАШОГО СЛОВА

Наталія Гладик: «Лемківський Єрусалим» – це містична країна,
яка існує в нас»
Кася Комар-Мацинська ■ ЛЕМКІВСКА СТОРІНКА ■ №52, 2019-12-29
Розмова з Наталією Гладик – художницею, членкинею Об’єднання лемків,
координаторкою виставок сучасного мистецтва з циклу «Лемківський
Єрусалим». Цьогорічна, вже 19-та, едиція проекту отримала заголовок «Послові», а її супровідною темою є творчість і постать видатного поета
Богдана-Ігоря Антонича. Досі виставку показано в галереях Лігниці й
Перемишля. Невдовзі можна буде її також подивитися в центрі культури
ім. Б. І. Антонича.
https://www.nasze-slowo.pl/nataliya-gladik-lemkivskij-%D1%94rusalim-cze-mistichna-kra%D1%97nayaka-isnu%D1%94-v-nas/?fbclid=IwAR0jPKbHgSRBuuiXbjTrlIt89Cwc-6REHb_BB_nbiNNjaaQUa9vU2D8rcs

Як довго займаєшся підготовкою виставок з циклу
Єрусалим»? Звідки взялася назва та ідея цього заходу?

«Лемківський

Уроботі над «Лемківським Єрусалимом» беру участь від самого початку, тобто з
2000 року. Тоді я лише показувала свої роботи.
Сама думка створення такого заходу з’явилася під час «Лемківської ватри» в
Ждині. Богуслав Салей разом із директором Музею дворів Карваціянів і Гладишів
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у Горлицях (там діяло BWA, тобто галерея сучасного мистецтва) Зджіславом Толем,
подумали: якщо є такий захід, як «Лемківська ватра», на який приїжджає багато
молодих людей, де презентується новітня музика, інспірована традиційними
звучаннями, то, може, варто було б також подивитися, що діється в сучасному
мистецькому лемківському середовищі. І вони запропонували участь у виставці
різним молодим художникам, зокрема і мені. Ідея назви проекту належить
Богуславові Салею. «Лемківський Єрусалим» – це містична країна, яка існує в нас і
якою інспіруються у своїй творчості художники.
У 2004 році я перейняла роль координатора й куратора виставки. Була тоді ще
студенткою, зовсім зеленою в таких справах, але завдяки цьому виклику
навчилася багатьом речам. Оскільки я в «Єрусалимі» від самому початку, такий
досвід шліфував мене з одного боку як художницю, а з другого – як людину,
відповідальну за цілий проект.
Тобто перші виставки презентувалися на «Лемківській ватрі»?
Вони відбувалися принагідно з «Ватрою» в Ждині, але відкриття проходило в
галереї в Горлицях. Спочатку це були художники з нашого середовища,
лемківського чи українського, але з часом виявилося, що воно не надто велике.
Тому концепцію треба було розширити, запрошувати художників ззовні, що
також освіжило подію, бо на виставках презентувалися роботи різних людей, а не
групки тих самих.
Це все доводить, що проект розвивається. Якщо зайти на сайт Об’єднання лемків,
там є каталоги з виставок. Вони добре характеризують зміни концепції. Видно,
що візуально й естетично виставка змінювалася, враження від неї щораз кращі. У
минулі роки ми презентували, між іншими, оригінальні роботи Юрія
Новосільського, Епіфанія Дровняка (Никифора), Едварда Двурніка, Леона
Тарасевича, Малгожати Дмитрук. Цього року погодився взяти участь Ярослав
Модзелевський – один із кращих польських художників. Це для нас важливо, бо
відомі учасники «Лемківського Єрусалима» відкривають нам двері більших і
престижніших галерей у цілій Польщі.
Як розвивалася форма цієї виставки?
Вона мінялася з часом. Спочатку це була презентація нашого середовища, тобто
поєднання всього без глибшої ідеї. Пізніше протягом кількох років я пробувала
реалізувати задум проведення художніх пленерів. Але пізніше нам довелося від
нього відмовитися, бо, по-перше, ми отримували менші кошти на реалізацію
заходу, а по-друге – через шалений ритм життя, безліч справ артистам важко
виділити тиждень, щоб приїхати в гори й малювати картини.
Із 2013 року ми почали робити тематичні виставки, шукати провідну ідею. Саме
тоді лейтмотивом став «Ефект Лорхоля» – де ми намагалися знайти паралелі з
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художньою спадщиною цього відомого митця з руснацьким корінням. Це був
перехідній момент, коли я почала передавати обов’язки куратора іншим особам.
Зрозуміла, що моїх умінь уже не вистачає: можу займатися координацією та
логістикою заходу, співпрацею з галереями, пошуком коштів тощо, але оскільки не
займаюся на щодень мистецтвом, то не зможу творити концепції виставки на
такому рівні, як хотіла б.
Спочатку кураторкою стала Йоанна Земаник, а пізніше, в 2016 році, до неї
долучився проф. Ґжеґож Штвертня. Так постала кураторська команда з
Краківської академії мистецтв. Звісно, найчастіше я маю провідну думку, і ми або
обговорюємо її разом, або вони самі пропонують, як і з ким її реалізувати.
Куратори підбирають учасників і запрошують їх до проекту. Іноді я підкидаю їм
якісь контакти художників, але саме вони з художнього боку та з точки зору
концепції все зводять у єдине ціле.
Чому цього року провідною темою виставки є постать Антонича?
Восновному через його 110-й юбілей від дня народження. Звідси також заголовок
виставки «По-слові» (пояснення кураторів внизу статті. – Прим. ред.). Коли ми
відкривали цього року «Лемківський Єрусалим» у галереї в Лігниці, куратор
сказав, що ця виставка нарешті задовольняє його естетичні відчуття. Почути таке
означає майже відчути, як ростуть крила. І цьогорічна виставка має свою
легкість, прозорість… має свій смак.
Як вибираєш місця, де відбувається «Лемківський Єрусалим»?
Ми намагаємося презентувати його в містах, де живе найбільше людей із нашого
середовища, тому вже шість років співпрацюємо з лігницькою галереєю сучасного
мистецтва. Це постійне місце на карті виставок «Лемківського Єрусалиму».
Презентуємо його також у нас, на Лемківщині, в центрі Б.І. Антонича. Два рази
виставлялися в галереї в Лешні, два рази – у міській галереї в Лодзі. У Перемишлі
«Лемківський Єрусалим» також з’явився вже вдруге. Відбувалися презентації цієї
виставки і за кордоном, проте зараз через брак коштів презентуємося лише в
Польщі.
Крім цього, коли вже маю каталог виставки, розсилаю його до різних галерей.
Бувало, що протягом одного року Польщею кружляли три різні едиції
«Лемківського Єрусалиму» – актуальна та дві попередні. Стосовно цьогорічної
виставки «По-слові» – щойно починають надходити до мене відповіді від різних
галерей, чи мають намір нас прийняти, чи ні.
З якою метою твориться «Лемківський Єрусалим»?
Хочемо представляти нашу культуру в таких місцях Польщі, де слово «лемки»
звучить екзотично. У «Лемківському Єрусалимі» йдеться про те, щоб здобувати
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новий візуальний простір, вийти з лемківською темою в нові місця. Йдеться про
усвідомлення, що лемківська культура не має асоціюватися зі старовинним
світом. Існують її сучасні форми. «Культуротворення» триває, не зупинилося в
1947 році. Якщо навіть і функціонуємо начебто на руїнах нашого старого світу, то
з них можна щось видобути корисне і побудувати нове.
Тому теми «Лемківського Єрусалиму» завжди скеровані до відомих людей із
нашого середовища. Мистецькими засобами сигналізуємо про важливі моменти,
пов’язані з нашою культурою та історією, тому виставка в 2017 році відбуласяпід
заголовком «Порожня хижа».
Цього року презентуємо роботи 12-ти художників із України (Олексія Горошка, а
також Михайла й Терези Барабашів) і Польщі. Слід сказати, що творчість
Антонича для художників є лише вихідним пунктом. Далі відбувається вільна
інтерпретація. У групі творців – художники з нашого середовища, а також поляки.
Роботи були створені на потреби цієї виставки або підібрані авторами зі свого
архіву згідно з тематикою. Цього року поставлена вимога до матеріалу – «По-слові»
мало бути на папері, тому що Антонич творив – писав чи малював ескізи – на
папері.

Фото надано Наталією Гладик
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Як сучасне
меншини?

мистецтво

сприймається

в

традиційному

середовищі

По-різному. Але це не лише проблема меншини, а загалом суспільства. Люди надто
часто кажуть, що не розуміють сучасного мистецтва, не хочуть напружуватися,
щоб подумати про неочевидне. Буває, читають опис роботи, а потім порівнюють
його з тим, що бачать. А мистецтво не треба сприймати так само, як авторхудожник. Воно на кожного діє по-різному.
З іншого боку, якщо людина прийде на виставку, а перед цим буде створений
відповідній контекст, надані певні вказівки, тоді вона більш впевнено сприймає
цю творчість. Не можна кидати людей напризволяще. Якщо пояснити певні речі –
можна вплинути на підхід до сучасного мистецтва.
Я роками спостерігала, як міняються очікування. На початку глядачі «Єрусалима»
сподівалися побачити солодкі малюнки церков у пейзажах – і не знаходили. Я
пояснювала, що «Лемківський Єрусалим» має доводити, що наша культура
розвивається, по-сучасному бачить реальність. Глядачі це зрозуміли та виявили
готовність сприймати нову форму мистецтва.
Плануємо вдругій половині грудня відкрити виставку «По-слові» в центрі Антонича
в Горлицях. У березні–квітні виставка поїде до Лодзі. Перед нами 2020-й рік і
ювілейна 20-та едиція «Лемківського Єрусалима». Концепція розробляється і є
дуже цікавою. Побачимо, де вдасться нам її презентувати.

***
«По-слові» – це короткий або довгий коментар в кінці твору від автора чи видавця,
найчастіше пов’язаний зі змістом самого твору; «посол» – це людина, яку
скеровують кудись із офіційною місією. Отже, використані в заголовку виставки
значення слів ніби розповідають про місію короткого життя Богдана Ігоря
Антонича – як емісара, який поєднував лемківський світ фольклору з
авангардним художньо-літературним середовищем Кракова та Львова
міжвоєнного періоду. Запрошені до участі в «Лемківському Єрусалимі» художники
презентують свої спеціально добрані, призначені для цієї виставки роботи на
папері, демонструють різноманітні культурні контексти, візуальні асоціації – як
зі спадщиною поета, так і з широко інтерпретованим фольклором». Куратори
виставки: Ґжеґож Штвертня та Йоанна Земанек.
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ОБ’ЄДНАННЮ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ – 30!
Світова Федерація українських лемківських об’єднань
вітає Об’єднання українців у Польщі з ювілеєм!
З НАШОГО СЛОВА

Тридцятиліття Об’єднання українців у Польщі
Павло Лоза ■ ІСТОРІЯ ■ №7, 2020-02-16
10 лютого виповнилося 30 років з часу заснування Об’єднання українців у
Польщі.

Фото Павла Лози
Ця організація стала правонаступницею УСКТ, переймаючи працівників та
структури у реґіоні, а також право на видавництво тижневика «Наше слово» і
щорічного видання «Український календар».
Через політичні реалії та соціальні зміни в 90-х роках у Польщі, Об’єднання мусило
визначитися заново у багатьох питаннях. Великий вплив на спосіб діяльності
нової організації мала передача справ меншин з Міністерства внутрішніх справ до
Міністерства культури та мистецтва. Зміна «опікуна» супроводжувалася дуже
суттєвими, часто болючими, змінами формули фінансування меншинних
організацій.
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ОУП від початку існування взяло на себе відповідальність представляти інтереси
української меншини в Республіці Польща. Важливою була підтримка
національної свідомості українців, цьому мала сприяти відбудова історичної
пам’яті, сформована на спогадах про акцію «Вісла», внаслідок якої українська
громада втратила свою «малу батьківщину» і була приречена на асиміляцію,
полонізацію і розпорошення на північно-західних землях.
Історична пам’ять будувалася теж на пам’яті про воїнів Української Народної
Республіки. Тоді відновлено між іншими Український військовий цвинтар у
Пикуличах та козацькі могили у Александрові Куявському. Чергові історичні
моменти важливі у будованні національної свідомості українців це Голодомор
1932-1933 років, це історичні постаті, зокрема о. Михайло Вербицький та поет
Богдан-Ігор Антонич. Це теж Народний дім у Перемишлі, якого ОУП (врешті-решт)
стало власником у 2011 році.
Об’єднання зосередилося на спростуванні серед поляків переконань у тому, що
організація носить націоналістичний характер, а також на протидії фальшивкам,
які поширювали тоді деякі польські політики про операцію «Вісла».
Вже тоді в організації розуміли потребу в діалозі з осередками вояків Армії
Крайової (АК). Перші спроби такого спілкування між українськими та польськими
істориками на тему складних питань відбулися в 1995 році. Але організація вояків
АК не захотіла засуджувати акцію «Вісла» та визнати факт жертв серед українців
на теренах Польщі. Тому ОУП відмовилося від проведення подальших
конференцій.
ОУП займалося не тільки історичними питаннями, а також відіграло велику роль у
роботі над розробкою закону про національні меншини, у розвитку українського
шкільництва у Польщі.
Від початку існування Об’єднання працювало над збільшенням присутності у
медіа. З ініціативи ОУП в 1995 році було створено загальнонаціональне телевізійне
мовлення українською мовою – «Теленовини», розпочала транслюватися програма
«Український Вісник» у Вармії та Мазурах, а на радіостанціях у Кракові та
Вроцлаві були створені радіопередачі українською мовою.
Як виникла організація, якими питаннями займалося ОУП протягом 30 років
свого існування, яких досягнуло успіхів, що не вдалося реалізувати і якими є
теперішні виклики для організації? Про це ви зможете прочитати у спецвипуску,
присвяченому Об’єднанню, який вийде у червні на честь святкування 30-ліття
організації.

https://www.nasze-slowo.pl/tridczyalittya-ob%D1%94dnannya-ukra%D1%97ncziv-upolsh/?fbclid=IwAR3QEaf7YVMV8V00Qit3fI7i3dpybCz8UdAqj5qcpJp1PhpvnJSkw5BV
r_0
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НОВИНИ
Віра Дудар-Дидина,
директор музейного комплексу «Лемківське село»
ЛЕМКІВСЬКОМУ МУЗЕЮ – БУТИ!

Про побудову нового сучасного лемківського музею в Монастириськах на
Тернопіллі говорять вже багато років. Проте не вирішувалася справа щодо
фінансування будівництва. І тільки у 2019 році з Державного фонду регіонального
розвитку були виділені на це кошти.
Проблема була ще й у тому, що комунальний музей лемківської культури в
Монастириськах не мав власної земельної ділянки для будівництва нового
приміщення музею. У грудні 2018 року музейному комплексу «Лемківське село»
було надано у постійне користування земельну ділянку площею 17 гектарів.
Водночас працівниками музейного комплексу «Лемківське село» був
підготовлений проект до планових заходів з реалізації Стратегії регіонального
розвитку на тему: «Будівництво приміщення музею в рамках реалізації проекту
«LemkoS.V.I.T.» на території музейного комплексу «Лемківське село». Загальна його
вартість – 11 мільйонів 306 тисяч гривень, з яких 70% – це кошти Державного
фонду регіонального розвитку (ДФРР) і 30% – кошти місцевого бюджету.
Проект «LemkoS.V.I.T.» повинен бути реалізований у місті Монастириськах (в
урочищі Бичова) до кінця 2020 року. Він передбачає будівництво приміщення
музею на території Ватряного поля.
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У березні цього року там було урочисто закладено камінь під будівництво
музею лемківської культури, а у жовтні вже розпочато земляні будівельні роботи.
На початку листопада о. митрат Анатоль Дуда-Квасняк провів освячення
фундаменту під будівлю. І Всемилостивий Господь почув молитви лемків, бо зима
була досить тепла, і це дало можливість завершити закладення фундаменту й

розпочати зведення стін. Нині будівництво йде інтенсивними темпами. Вже
зведено повністю стіни і перестінки. Тепер встановлюються перекриття, ведуться
підготовчі роботи для встановлення даху.
Будівництво здійснює Управління капітального будівництва Тернопільської
області.
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До майбутнього музейного комплексу увійдуть три локації: музейна (власне
музейне приміщення), автентичного лемківського села та фестивальна (сцена з
глядацьким залом та «ватрыско»). Музейний простір складатиметься з залів:
а)виселення, в якому будуть зосереджені документи, архіви, фото та
відеоматеріали виселення лемків; б)історії (історичні дані з часів Хрещення до
сьогодення); в)зал релігії (фотографії та макети церков Лемківщини);г)одягу
(експозиція традиційного лемківського одягу, реплік та автентики); видатних
людей Лемківщини, ремесел, лемківської писанки та ін.
Проект майбутнього музею розробляли вихідці з Лемківщини, архітектори
Володимир Черкас та Роман Березюк. Площа забудови – 535 кв. м, загальна площа
– 2172 кв. м.
Будівля буде трирівнева і комфортна для усіх, зокрема і для маломобільних
людей. Уся внутрішня площа продумана до найменших деталей, щоб експозиції
розміщувалися навіть у кутках. Проектом передбачено простір для дітей,
конференц-зал.
У музеї проводитимуться екскурсії, педагогічні семінари на історичну та
культурно-етнографічну тематику, майстер-класи лемківських ремесел, перегляд
відеоматеріалів та фільмів, дитячі табори «Лемківські маринді» у канікулярний
період тощо.
Дирекція музею, заглядаючи в недалеке майбутнє, працює над створенням
міжнародних проектів задля розбудови й функціонування новітнього музею
лемківської культури та запрошує лемківські громадські організації світу
долучитися до підтримки цих проектів і виступити в них партнерами. Участь в
таких міжнародних проектах є взаємовигідною для всіх сторін і водночас може
бути добрим стимулом для розвитку сучасного музею лемківської культури в
Монастириську, який в перспективі може стати міжнародним центром
збереження і відродження лемківської культурної спадщини світу.
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Виставка «Код родини»
7 грудня 2019 року Музеї ткацтва і килимарства в м. Глинянах на Львівщині
відбулося урочисте відкриття виставки «Код родини»
до 75-річчя депортації українців з території Польщі.
Організатори виставки: КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей, відділ ткацтва і
килимарства в Глинянах; Львівська національна академія мистецтв; Міжнародний
етномистецький проект «Екологічний ракурс».
В рамках відкриття виставки відбулася творча зустріч «Код родини», у якій
взяли участь мешканці м. Глиняни, серед яких і депортовані з теренів Польщі у
1944-1946 роках.
Виставка діє до 1 березня 2020 р.
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Держкіно анонсувало зйомки фільму про депортації українців з Польщі
Державне агентство України з питань кіно анонсувало початок виробництва
документального фільму "Переселення 44-46".
Стрічка розповість історію примусового виселення 800 тис. поляків з УРСР
та 480 тис. українців із сучасної території Польщі, здійснену за вказівкою Москви.
Факти викладатимуться через безпосередні спогади жертв примусової
депортації. Базовий сюжет, навколо якого розкриватиметься історія, – реальна
доля матері та доньки з одного з українських сіл Холмщини, повідомляє Газета.UA
із посиланням на офіційну сторінку агентства.
Кінопроект"Переселення 44-46" став одним із переможців Дванадцятого
конкурсного відбору Держкіно. Режисером стрічки є Олеся Моргунець-Ісаєнко,
автор сценарію – Тарас Лазер, продюсер – Артем Денисов.
Держава покриє повну вартість виробництва стрічки – 4 млн. 99 тис. грн.
Реліз заплановано восени 2020 року.
https://www.istpravda.com.ua/short/2019/12/9/156686/

39
Виставка присвячена пам’яті Юліяна Тарновича, Lem-Київ

#ЮліянТарнович#Виставка_присвяченапам_ятіЮліянаТарновича#ОленаТарнович#Уляна
Кондратюк#КартиниОлениТарнович#КартиниУлянаКондратюк#лемки#Лемкіщина#Ілюстр
ованаісторіяЛемківщини
#СергійКомісаров#УКРПРЕС_ІНФО

Хто ми є, якого роду-племені? На щастя, сучасне мистецтво спроможне
відповісти і на ці «вічні» питання… Це цілком можливо. Головне - поставити перед
собою конкретну мету. У Храмі Святого Василія Великого УГКЦ в Києві відбулося
відкриття виставки картин онуки і правнуки відомого українського громадського
діяча, журналіста, публіциста, етнографа, історика та письменника Юліяна
Степановича Тарновича (1903-1977 рр). З Оленою Тарнович і Уляною Кондратюк
я познайомився два роки тому - на їхній персональній виставці у київській галереї
«Глобус». Роботи цих самобутніх художниць із перших хвилин приємно вразили
мене своєю довершеністю і філософською глибиною. І ось нове запрошення на ще
одну виставку Олени і Уляни… До цього вечора мені здавалося, що знаю про
творчість цих миткинь майже все. Ну, майже все. Але – як виявилося – я не відав
головного: якого вони роду – племені, де шукати витоки їхнього таланту? Відтепер
мені це відомо… Коріння Олени і Уляни – у селі Ростайному, на Лемківщині. Цей
чудовий край і оспівував у своїх творах один із найвідоміших лемків у світі Юліян Тарнович. До речі, свої журналістські і художні твори він підписував
псевдонімами Юліан Бескид, Юрій Землян і Осип Журба… Саме цій видатній
людині, яка згуртовувала навколо себе сотні тисяч лемків у найскрутнішу для них
годину воєнного і повоєнного лихоліття, а потім була змушена податися на
еміграцію і присвятили свою чергову художню виставку його прямі нащадки.
«На жаль, так склалася доля, що ні я, ні моя мама ніколи не бачили нашого
прадіда і дідуся, - розказала мені Уляна Кондратюк. – Але ми виконуємо його
заповіт: любити Україну і не втрачати історичного зв’язку із землею наших
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пращурів, яку дуже любимо, хоча нині буваємо на Лемківщині лише під час
відпочинку. Малюючи картини про цю прадавню землю, ми разом із мамою
намагаємося продовжити справу Юліяна Тарновича - зберігати для нащадків
історичну пам”ять про лемків, їхні традиції і звичаї.»
«У своїй книжці «Ілюстрована історія Лемківщини» Юліян Степанович
Тарнович свого часу писав: «Я хочу кинути жменьку світла на Карпатські землі», говорить пані Олена. – Це він робив протягом усього свого драматичного і
непростого життя. А ось у мене в руках його невеличка художня робота, на якій
зображено храм Божий. Цю картину у сім'ї ми зберігаємо як дорогоцінну реліквію.
Й самі намагаємося оспівувати красу нашого краю – його природу і архітектуру.
Особливо – моя донька Уляна, яка через своє серце відображає світ, у якому ми
живемо. На цьому стояли і будемо стояти. Адже так заповів нам Юліян
Степанович Тарнович, справді велика Людина, якою пишається не лише наша
сім'я, а й вся Україна».
Сергій Комісаров, шеф-редактор Інформаційного агентства УКРПРЕС-ІНФО
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Віктор Дудяк, талановитий лемко походженням з Перунки,
майстер паперового макетування.
Викладач
інформатики
Чортківського вищого професійного
училища Віктор Дудяк, програміст,
інженер комп’ютерних систем та
мереж, лемко з походження, має
надзвичайне
хобі:
виготовляє
з
паперу майстерні макети церков і
споруд,
вітрильників,
літачків,
Залізного трону з «Гри престолів» чи
хатинки для кота, створює лицарські
обладунки. Займається адаптацією
настільних дитячих ігор. Поза тим,
захоплюється писанкарством.
Проте паперове макетування –
це найбільше захоплення його життя.
Одна з його перших серйозних
робіт — це макет лемківської церкви
у селі Пастуше Чортківського району.
Проект
самого
храму
запатентував місцевий архітектор,
автор багатьох споруд та приватних
будинків у місті Чорткові, батько
Віктора, Богдан Дудяк ще у 90-х
роках, син створив тільки точну
копію з паперу.
Макет Пастушівської церкви переданий до музею лемківської культури в
Монастириськах.
Віктор створив також макет Чортківського замку, який певний час
знаходився у залах музеї-їдальні «Пан Чартковський».
Про незвичний талант Віктора Дудяка читайте тут:
Залізний трон із «Гри престолів» чортківчанин Віктор Дудяк створив із…
паперу https://teren.in.ua/2019/06/23/zaliznyj-tron-iz-gry-prestoliv-chortkivchanyn-viktor-dudyakstvoryv-iz-paperu-foto/?fbclid=IwAR1cuFHquZn45-RxUD0kg-1HCOXb0B8JEMkerAAU4tq0fXfttX78n2LuxI

Автор паперових макетів споруд Чортківщини Віктор Дудяк ніколи не
думав, що стане вчителем https://chortkiv.city/read/lyudi/36194/avtor-paperovih-maketivsporud-chortkivschini-viktor-dudyak-nikoli-ne-dumav-scho-stanevchitelem?fbclid=IwAR0_FMlWYdGOOrVwcZyetdIfWAHhezAA7yFN5lxUUPuQEyuyOu4GX3_BF94
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1y5lafJ
9_fOOYKqTpntQ79EQwdrYeGpfS%26fbclid%3DIwAR3KC1p1efpcU9ocFoPCbww3sgoUnm7Z6sqvCUDTD
eHI85vsVNQPdyLWZjA&h=AT3bX5wMXinymBlaXyIXt2l-
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До 120-річчя Блаженного Івана Зятика
На філософсько-богословському факультеті УКУ 17 грудня 2019 року відбулася
наукова конференція «Ми підемо слідами мучеників» до 120-річчя з дня
народження о. Івана Зятика (ЧНІ) — українського священника-редемпториста,
блаженного священномученика УГКЦ.
О. Іван Зятик – гідний син Лемківщини, який народився в селі Одрехова,
Сяніцького повіту, нині Польща.
На конференції з доповіддю «Іконографія блаженного священномученика Івана
Зятика в поліхроміях храмів Львова 2001-2019 рр.» виступив викладач кафедри
сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв Богдан Зятик,
нащадок депортованих з Лемківщини.

З біографії блаженного
26 грудня 1899 р. народився отець Іван Зятик – священик-редемпторист,
блаженний священномученик УГКЦ. Народився і виріс він у селі Одрехова
неподалік від Сянока (нині територія Польщі). Виховувався в сім'ї Степана та
Марії Зятиків. Коли Івасеві виповнилося 14 років, помер його батько і з того часу
його виховувала матір, а батьківську опіку перейняв старший брат Михайло. Іван
був дуже спокійним і слухняним юнаком, під час навчання в школі виявляв великі
здібності до науки. Привертала увагу також глибока побожність хлопця. Тому не
дивно, що у 1919 р. Іван Зятик вступив до Перемиської Духовної Семінарії, яку
закінчив з відзнакою 30 червня 1923 р. Того ж самого року, після закінчення
богословських студій, він отримує єрейські свячення.
Далі про священиче життя о. Івана, каторгу в Сибіру і мученицьку смерть читайте
тут: https://www.facebook.com/LokalnaIstoria/posts/799104350268992/
24 квітня 2001 р. Святійший Отець Іван Павло ІІ підписав декрет про
беатифікацію отця як блаженного мученика за Христову Віру, а 27 червня 2001 р.
у Львові проголосив Івана Зятика блаженним.
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https://zbruc.eu/node/93717?fbclid=IwAR1DS2pgsIQSdd6WgX8T0sy8NSeA5ssCgsP
wPof-A094afbk5f_SiMUWEQs

Юж ми так не буде…
Тарас Прохасько
У дитинстві мені завжди було страшенно шкода тих лемків. Мої батьки
розповідали про своїх однокласників, яких називали переселенцями. Їхні родини
з'явилися у наших місцях переважно там, звідки в такий самий брутальний спосіб
було виселено – це в кращому разі – тутешніх поляків. Діти були найбіднішими і
найзлиденнішими у сільських школах навіть на тлі загальної біди. Родини не мали
нічого, крім халуп, в якіїх заселили. Хоча частина місцевих ставилася до них із
співчуттям, більшість все ж сприймала як непрошених гостей. У перші роки після
приїзду вони – як зі Стефаника – навіть не мали у що вбратися на зимуі були
завжди голодні. Їхня трохи дивна мова, ще не призвичаєна до нових обставин,
тільки підсилювала відчуття інакшості. В кожному разі, їх нав'язали, накинули, і
вони були трохи небезпечними, як цигани. Але цим лемкам насправді пощастило:
бо не німецькі землі, не степи України, а таки Галичина.
Я думав про цю страшну несправедливість. Їх вважали неповноцінними
виселенцями, діти жорстокі і повторюють то, що чують вдома. Цікаво, що чули
вдома лемківські діти. Як було їм, яких викинули із дідизни, даючи дві години на
збори і пів тонни пожитків на родину, не рахуючи дітей. І як було цим
найцивілізованішим українцям опинитися серед галицької темені. Бо лемки на
той час вміли всякого такого у господарстві, що бойкам і не снилося. Не кажучи
вже про пісні. Уявляю собі, як їх шляк трафляв від наших польок і коломийок, як
вони собі співали вечорами своєї, ділячись чотирма бульбами на цілу багатодітну
родину.
Потім виявилося, що ці злидарі майже всі вивчилися у хай і радянській, але вищій
школі. Навчилися говорити без акценту. Пішли у міста. Той, хто не знає, з чого
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вони виїхали, може вважати, що пристосувалися і сиділи тихо. Уявляю собі, як
вони банували за рідними горбами, як вони знали про втрачені домовиська і поля,
якіна той час уже перетворилися на коштовну і жадану пустку, де
облаштовувалисвої літні доми заможні чужаки. Як у певний момент їм вперше
було дозволено відвідати втрачене і побачити, яке воно гарне. Як дехто з них
намагався собі щось повернути і які відмови вони мали вислухати.
То, що ти маєш, то, що було дідівське, неможливо скасувати. Його можна забрати,
але тільки так, що лише укріпить прив'язаність.
І це стосується не тільки лемків. Попереднє століття було часом, коли
недобровільна втрата свого місця, свого граду, свого набутку стала ознакою часу.
Одна справа піти з дому, занедбавши сад і город, з власної волі, цілком інакше,
коли тебе якась невідома сила звідти викидає. Виникає ностальгія зовсім іншого
ґатунку. Переважно її вдається подолати чимось масштабнішим. Наприклад,
ностальгією
за
рідними
краями. Ностальгія ця у
певний момент спрацьовує
як ускладнення виживання.
Хоч
у
перспективі
виявляється, що саме це
ускладнення
перетворює
виживання
на
добре
складне життя. Пам'ятаю,
як я з жахом слухав бабцину
оповідь про те, як вони
вагалися,
чи
варто
повертатися із Сибіру. Коли
вже
вся
родина
після
таборів
і
ув'язнень
опинялася
на
доволі
вільному режимі спецпоселенців, коли за кілька років удавалося облаштувати
скромне гніздо, коли дорослі заробляли щось на прожиття, а діти закінчували
школу, коли з'явилися перші меблі… А на батьківщині не було нічого. Уся
власність конфіскована, там живуть інші люди, які часом нічого не знають про
попередню історію, яким точно не потрібні нові свої чужі, бо все якось потрохи
ледве налагодилося. Дотепер вдячний, що вони вернулися.
Так само, як вдячний Читі, яка їх не виштовхувала, Читі, де я не був, але
куди хочу потрапити з власної волі. Щоби подивитися на набуте, покинуте
заради втраченого.
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«Молода Лемківщина», ФБ
https://www.facebook.com/molodlem/

Те, чого ви могли не знати про Андрія Вархолу – Енді Воргола

Цьогоріч (2018 – Вісник) українцеві-русину з історичного Закарпаття (сьогодні –
територія Словаччини) виповнилося б 90 років. Усі знають, що він був
художником, який відзначився у жанрі поп-арту. А що ще треба знати про цю
непересічну особистість?
@ У третьому класі Андрій захворів «танцем святого Віта» (інші назви – мала хорея
і хорея Сіденгама) – захворювання пов’язане з розладом нервової системи.
Виявляється в мимовільних рухах тулуба, кінцівок, голови, м'язів обличчя. Тому
Андрій був змушений тривалий час сидіти вдома й відвідувати хіба що лікарні. А
вшколі однолітки постійно насміхалися з Вархоли через хворобу. Хорея назавжди
залишила сліди на шкірі Андрія, а в дорослому віці художник дуже боявся походів
до лікаря, що й у підсумку призвело до його смерті
@ Не довіряв фінансистам і велику частину грошей зберігав … у банках з-під
печива
@ Боявся тарганів
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@ «Місіс Ворхол». «У 60-х я знав одну особу, яка викликала у мене захоплення.
Вважаю, що це захоплення було найбільш близьким до прояву любові», – так
говорив Андрій про Еді Седжвік, доньку мільйонера з Каліфорнії, яка спершу
зіграла головну роль в одному з його арт-проектів. А згодом Вархола зробив Еді
королевою своєї «Фабрики». Дівчина знялася у 12 фільмах Андрія, зокрема в
найуспішнішому з них – «Дівчатах із Челсі». Акторка й муза мистця називала себе
«місіс Ворхол». Еді хотіла від Вархоли серйозних стосунків, але, проживши з ним
декілька років, розчарувалася й покинула його заради Боба Ділана. Про стосунки
Енді й Еді 2006 року знято фільм «Я спокусила Енді Ворхола» («Factory Girl»)
@ Мав псевдонім «Дрелла» («Drella») – від компіляції слів «Дракула» (Drakula) і
«Попелюшка» (Cinderella)
@ Андрій купував дорогі костюми, а тоді спеціально заляпував їх фарбою. Такий
одяг він виділяв в окремий стиль, давши йому окрему назву – «недбалий геній»
@ Одного дня Вархола заявив, що хоче «перетворитися в машину»
@ Вижив, одержавши три кулі в живіт. 3 червня 1968-го до «Фабрики» під’їхала
автівкою Валері Соланас, одна з найекстравагантніших учениць Андрія та
найрадикальніша тогочасна феміністка (серед іншого виступала за примусову
кастрацію чоловіків). Вона витягла з паперового пакета пістолет, підійшла до
Вархоли й тричі вистрілила йому в живіт, а тоді розвернулася й успішно покинула
місце злочину. «Швидка» приїхала через 15 хвилин, але увесь цей час Андрій
корчився від болю на підлозі. Мало хто вірив у те, що художник, який і так не міг
похвалитися міцним здоров’ям, виживе. Проте Андрій таки залишився живим,
хоча став дуже лякливим – купив бронежилет, не виходив на вулицю пізніше за
20:00, а дорогі прикраси носив тільки під одягом
@ Вархолівська релігійність. Належав до парафії УГКЦ в Нью-Йорку, за спогадами
священика, Андрій майже щоденно відвідував літургії. Коли їздив до рідного
Пітсбурга – і там ходив до місцевої української церкви. В його мистецтві
відчувається вплив іконографії. За свідченнями брата, Андрій не хотів, щоб люди
знали про його релігійність. Художник оплатив навчання племінника, допомігши
йому стати священником
@ Меценат. Після смерті Андрія його 100 мільйонів доларів були віддані художнім
організаціям – на підтримку молодих митців
@ Революція у світських інтерв’ю. 1969-го Андрій заснував журнал «InterVIEW».
Він започаткував новий стиль репортажу про новини культури і створив особливу
інтерв'ю, коли «зірки» опитують «зірок». Друзі жартували, що Андрій створив
журнал, аби відвідувати усі кінопрем'єри
@ За своє життя Вархола створив близько 10 000 арт-об’єктів (а це принти,
ілюстрації, скульптури, інсталяції, фільми, картини й фотографії)
@ Лахмітник. Після смерті Вархоли друзі побачили, що його помешкання завалене
коробками. Загалом нарахували 610 запакованих ящиків, які він називав
«капсулами часу». У них були речі, які Андрій фанатично збирав з 1950-х: листи,
чеки, листівки, фотографії, журнали, записки, обгортки, а також сукні й туфлі
відомих людей. Енді збирався усе це продавати, але так і не встиг
@ Сам себе Воргол називав «людиною нізвідки»
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@ 2012-го Андрію присвоїли статус лідера аукціонних продажів. Він обігнав Ван
Гога й Пікассо, а ще Герхарда Ріхтера й Марка Ротко – за роботи Енді на торгах
виручено загалом $380,3 мільйона. Один тільки дитячий малюнок Воргола
сьогодні оцінюють у два мільйони доларів. Вісім робіт Андрія є в рейтингах
найдорожчих картин світу. Шість із них продані на відкритих торгах, дві – на
закритих. Картину «Вісім Елвісів» продали за 100 млн доларів. У листопаді 2013
року полотно «Срібна автокатастрофа» 1963 року продано на аукціоні за 105,4
млн. доларів. Це найдорожча картина короля поп-арту
@ Андрій обожнював користуватися парфумами
@ З мамою завжди спілкувався рідною українською закарпатською говіркою
@ Єлизавета ІІ. Творчістю Вархоли захоплюється королева Великобританії. У 2012му вона придбала чотири свої портрети, які Андрій створив 1985 року, й
виставила їх у Віндзорському замку. Про Єлизавету ІІ Андрій сказав: «Я хотів би
бути таким же знаменитим, як королева Великобританії»
@ Вархола вважав за краще їсти на самоті
@ Принципово не ходив на похорони. Не побував навіть на прощанні з власною
матер’ю, яку любив понад усе
@ Енді володів дивовижною здатністю притягати до себе людей. І це при тому, що
мав дуже дивакувату зовнішність – довга сива перука, чорні окуляри й брудні
костюми
@ Помер 1987-го після операції на сечовому міхурі. Саме хірургічне втручання
пройшло успішно – ще ввечері медсестра поміряла температуру й закрила палату.
А вранці Вархола вже був неживий – помер уві сні від серцевого нападу
@ У рідному для Енді Воргола місті Пітсбург є найбільший музей, який нараховує
близько 8000 його творів. Це найбільший музей у США, присвячений суто одному
діячу мистецтва
@ Пам’ятають про Андрія і в Україні. У селі Минай на Закарпатті є площа Енді
Воргола. А у Львові споруджують житловий квартал під назвою «Енді Ворхол».
— в Молода Лемківщина.
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ПУБЛІКАЦІЇ
Володимир Кіцак
доцент історії України, археології та допоміжних
галузей Тернопільського національного
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка
кандидат історичних наук

Становлення радянсько-польського
кордону в часі Другої світової війни і
депортації як необхідний фактор його
легітимізації та стабілізації
Впродовж
ІІ
світової
війни
між
країнами-союзниками
США,
Великобританією та СРСР, а також польськими еміграційним та комуністичним
урядами були проведені ряд переговорів, під час яких був усталений новий
радянсько-польський кордон. Вирішення точного місця проходження цього
кордону стало точкою відліку для наступної депортації українського населення із
території, що має історико-публіцистичну назву Закерзоння.
9 вересня 1944 року урядами Української Радянської Соціалістичної
Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення був підписаний
договір про евакуацію українського населення з території Польщі та польських
громадян з території УРСР.
Питання кордонів і, відповідно, неминучої депортації населення було
предметом переговорів між урядами США, Великобританії, СРСР та еміграційним
керівництвом Польщі ще на початковому етапі війни.
Впродовж всього міжвоєнного періоду тривали невдалі спроби польського
уряду асимілювати українців, що мало загарантувати східні кордони Польщі.
Способи були різноманітними: від "інкорпораційної" програми націоналдемократів, що передбачала створення мононаціональної держави шляхом
примусової асиміляції національних меншин, до "державної асиміляції окраїн"
прихильників маршала Юзефа Пілсудського, яка мала зробити представників
непольських народів свідомими громадянами і патріотами Польщі. Більш гнучкою
була "волинська політика" воєводи Юзевського, що мала спочатку зробити
законослухняними громадян Волині й Полісся [1, 70 – 73]. Були й пацифікації
українських сіл, поступова ліквідація українського шкільництва, ізоляція та
переслідування українського руху на Волині, руйнування церков на Холмщині й
Підляшші, концентраційний табір у Березі Картузькій. Врешті варто згадати
рішення уряду Польщі в березні 1939 р. про створення на теренах Західної
України умов для превалювання польського елементу та поступового витіснення
українців.
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З часу захоплення Речі Посполитої військами Німеччини та СРСР польський
еміграційний уряд використовував усі можливі засоби для відновлення своєї
держави у межах 1921 р. Масові депортації українського населення розглядались
лише як цілковита необхідність, як абсолютний гарант майбутньої непорушності
східних кордонів Польщі. Українців планували або тотально й примусово
переселити до СРСР в обмін на поляків, що там проживали, або розосередити в
глибинних районах Польщі для поступової асиміляції. В такий спосіб еміграційний
уряд розраховував раз і назавжди ліквідувати українське питання. Але для
здійснення цих планів необхідно було відновити свою владу в Польщі до приходу
радянських військ.
Після нападу фашистської Німеччини на СРСР втратив чинність і
радянсько-німецький договір 1939 р., і польські урядові кола знову отримали
можливість підняти питання встановлення нових кордонів Польщі. З огляду на
катастрофічні поразки Червоної армії у 1941 р. радянський уряд був готовий йти
на будь-які поступки задля пошуку нових союзників. Не стали винятком і поляки.
Тому в липня 1941 р. в столиці Великобританії був підписаний польськорадянський договір, який денонсував радянсько-німецьку угоду 1939 р. І якщо
питання радянсько-польських кордонів було сформульовано доволі обтічно, то
питання депортації українців із Закерзоння жодних дискусій не викликало. В
перемовинах Йосифа Сталіна й Станіслава Сікорського в грудні 1941 р. майбутня
доля українців була сформульована Сталіним максимально чітко й лаконічно: «Ми
їх спільно винищимо». Така заява лише зайвий раз підкреслювала, що жодні
агресивні дії поляків проти українців не будуть засуджені радянським урядом.
При вирішенні ж проблеми повоєнних депортацій, було зазначено, що основне, що
цікавить польський уряд, є територія. Як заявив С.Сікорський: «Мені не ходить
про українців, але про територію» [2, с. 79; 3, с. 296-297]. Проте до реалізації
планів С.Сікорського так справи й не дійшли.
Позиція урядових кіл Великої Британії полягала у максимальній підтримці
прагнень польського еміграційного уряду в Лондоні у відновленні довоєнних
кордонів Речі Посполитої. Спочатку навіть виношувались плани про десантування
союзницьких військ на Балканах та подальше визволення польських територій
ними без участі радянських військ. Проте після зустрічі Ф. Рузвельта і У. Черчілля
у Квебеку 17 серпня 1943 р. стало ясно, що висадки союзних військ на Балканах і,
тим більше, в Польщі не буде [4, с. 326]. Отже Польща мала бути визволена
Червоною Армією і кордонів 1921 р. не буде.
Тоді уряд Великобританії посилив підтримку польського підпілля, яке
продовжувало вважати терени Західної України такими, що належать до Польщі й
робило усе можливе для майбутнього повернення цих теренів у лоно відтвореної
Польщі. Для недопущення захоплення Західної України Червоною Армією і для
відновлення там польського суверенітету був розроблений план операції "Буря",
який, окрім іншого, передбачав створення через українські етнічні території двох
коридорів із заходу в напрямку до Львова, які мали бути очищені від ворожого
відносно Речі Посполитої елементу. Призначались ці коридори для таємного
пересування воєнізованих формувань польського підпілля. За допомогою
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перекинутих із центральних районів Польщі військових загоніву Львові та
околицях планували організувати повстання та взяти владу в свої руки [5, s. 250256, 263]. Постачання озброєння, боєприпасів та продовольства Армії Крайовій,
найвпливовішій та найчисленнішій організації польського руху опору,
здійснювалось за допомогою англійської авіації, що перекидала навіть невеликі
групи десантників. Але з середини жовтня 1943 р. кількість літаків із
спорядженням спочатку зменшилась, а потім впала до мінімуму. Британський
уряд пояснював це технічною складністю, проте причина була в іншому. Оскільки
Армія Крайова фактично діяла під керівництвом польського еміграційного уряду і,
відповідно, не визнавала лінію Керзона за новий східний кордон Польщі, то
зменшення кількості перевезених вантажів для польського підпілля було пов’язане
із небажанням Лондона псувати відносини з Москвою, для якої старий західний
кордон був неприйнятним [6, с. 394-395]. Таким чином суттєво послаблювалась
основна збройна сила, що мала відстоювати кордони довоєнної Речі Посполитої.
З огляду на те, що еміграційний уряд Речі Посполитої вперто наполягав на
відновлені Польщі у межах 1921 р., 26 квітня 1943 р. радянський уряд розірвав
дипломатичні зносини з поляками. Приводом для цього послужила широка
кампанія польської офіційної преси щодо висвітлення результатів розслідування
розстрілів польських офіцерів у Катині, вину за які комісія Міжнародного
Червоного Хреста поклала на органи НКВС. Уряд генерала Сікорського не
виступив із запереченням цих висновків і був звинувачений Москвою у веденні
антирадянської пропаганди та зносинах з гітлерівським урядом [7, с. 145-147].
Відносини не були відновлені навіть після енергійного втручання У. Черчілля та
його особистих листів до Й. Сталіна, де він обіцяв будь-що "заспокоїти" польську
пресу та примусити уряд Сікорського піти на територіальні поступки, оскільки
"визволення Польщі від німецького іга здійснюється в основному ціною
величезних жертв із сторони російських армій" [7, с. 230-231]. У. Черчілль мав
безпосередній вплив на політичну еліту польської еміграції та покладав на неї
певні надії у час повоєнних трансформацій у Європі, а тому пробував будь-що
примирити польський уряд із радянським.
В принципі питання визначення західного кордону СРСР по «лінії Керзона
було узгоджено між керівником англійського Міністерства закордонних справ
Іденом та Президантом США Рузвельтом ще 12-29 березня 1943 р. [4, с. 325]. Хоча
обидві сторони розуміли про майбутні величезні ускладнення у взаєминах з
польським урядом Сікорського.
Поряд із питанням кордонів вперше на міжнародній арені питання
депортації українців постало під час обговорення майбутніх повоєнних кордонів
Європи на Тегеранській мирній конференції. Зокрема, під час обговорення
українсько-польських кордонів на спільному засіданні 1 грудня 1943 р. Сталін
однозначно дав зрозуміти, що між СРСР та Польщею може існувати лише кордон
1939 р. і жодної мови про повернення до меж 1921 р. не може бути. У.Черчілль
цілковито погодився із цим твердженням, заявивши, що «… вогнище польської
держави й народу має бути розміщене за лінією Керзона…»[8, с. 36]. На його
думку, поляки із території Західної України та українці й білоруси із теренів
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Закерзоння матимуть право на добровільну репатріацію на територію відповідно
Польщі, УРСР та БРСР [3, с. 296].
На відновлення кодонів Радянського Союзу кінця 1939 р. погоджувався і Ф.
Рузвельт, який не взяв участі у засіданні 1 грудня 1943 р. в рамках Тегеранської
конференції. Проте опісля, на приватній зустрічі із Й.Сталіним, він виклав
американську точку зору на питання повоєнних кордонів та наступної неминучої
депортації населення. Він заявив, що мусить утримуватись від публічних
висловлювань на цю тему з огляду на президентські вибори у США в 1944 р., на
яких Ф.Рузвельт не хоче втратити голоси 6-7 мільйонів американців польського
походження й тому не братиме участі в публічних обговореннях цього питання ці
в цьому, ні в наступному роках [8, с. 34-35]. Саме Ф.Рузвельтом було вперше
поставлене питання про «добровільне переселення поляків з територій, що
відійшли до Радянського Союзу» [9, с. 591].
Врешті Ф.Рузвельт вважав справедливим, якщо Й. Сталін "претендуватиме
на... половину Польщі" й противитись цьому не варто, оскільки "в кожному разі
він має силу і владу для здійснення цих бажань" [6, с. 392-393]. Більше того, вже в
січні 1944 р. У. Черчілль заявив С.Миколайчику про неминуче «добровільне»
переселення українського, білоруського та польського народів, що стане наслідком
повоєнної зміни кордонів.
Щодо польського питання, вирішення проблеми радянсько-польських
кордонів та трансферу населення велась тривала переписка між прем’єрміністром Англії та Головою РНК СРСР. У посланні до Й. Сталіна від 27 лютого
1944 р. У. Черчілль повідомив, що польський еміграційний уряд погодився на
кордон, "що забезпечив би максимальну однорідність населення з обох сторін,
наскільки можливо зменшуючи в той же час обмін населення і пов’язані з ним
труднощі" [7, с. 241]. Лінія Керзона не цілковито відповідала справжнім етнічним
межам бо залишала по ту сторону нового кордону великі території, всуціль
заселені українським людом. Важко сказати, чи знав У. Черчілль про реальну
відповідність планованого кордону етнічним межам та усвідомлював масштаби
майбутніх переселень, але наполягання його на узгодженні "процедури обміну
населення між Польщею та Радянським Союзом" беззаперечно свідчить, що уряд
Британії, в принципі, погоджувався з переселенням українців та поляків [7, с.
243]. Під час Ялтинської конференції в лютому 1945 р. У. Черчілль знову
підкреслив, що «… після тієї трагедії, яку перенесла Росія, захищаючи себе від
німецької агресії, і після тих зусиль, які Росія приклала для визволення Польщі,
претензії росіян на Львів і на лінію Керзона базуються не на силі, а на праві» [10,
с. 91].
В свою чергу, Й. Сталін в листі до У. Черчілля від 4 лютого 1944 р. чітко й
однозначно заявив, що вважає лінію Керзона такою, що не відповідає етнічним
кордонам України, а тому визнання її із сторони СРСР є суттєвою поступкою. В
даному випадку українські інтереси служили лише прикриттям геополітичних
інтересів Радянського Союзу, що прагнув якнайдалі перенести свої кордони на
захід, особливо встратегічно важливому регіоні Балтійського моря. Лемківщина,
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Надсяння, Підляшшя і Холмщина були просто обміняні на частину Східної Прусії з
незамерзаючим портом Кенінгсберг. "Ми претендуємо на те, щоб північно-східна
частина Східної Прусії, включаючи порт Кенінгсберг, як незамерзаючий порт,
відійшла Радянському Союзу... Без задоволення цієї мінімальної претензії
Радянського Союзу поступка Радянського Союзу, що знайшла вираження в лінії
Керзона, втрачає будь-який зміст, як про це я вже Вам говорив у Тегерані," –
інформував Й. Сталін [7, с. 235].
Угода між РНК УРСР та ПКНВ від 9 вересня 1944 р. лише створила ілюзію,
що дві країни самостійно вирішують проблему кордонівта взаємного трансферу
населення. Як один, так і другий уряди беззастережно залежали від волі
сталінського керівництва, яке вирішувало власні геополітичні та стратегічні
питання коштом обох народів. І територіальні й етнічні зміни в межах українськопольського кордону відбувались при повній згоді урядів США та Великобританії,
що не вважали питання українсько-польського кордону питанням першочергової
ваги й погоджувались на переселення величезних мас населення. Тобто, головним
критерієм під час розв’язання територіальних питань була аж ніяк не турбота про
долю того чи іншого народу або його частини, а імперські чи геополітичні інтереси
учасників переговорів [11, с. 14]. А наступна депортація була лише неминучим
наслідком складних домовленостей країн-переможців Другої світової війни.
Завдяки їй нові кордони із політичних невдовзі стали етнічними. Пришвидшене
проведення депортації 1944-1946 рр. закріплювала й легітимізувала цей кордон
не лише з юридичної, але й з етнічної точки зору.
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Плани розселення українців,
депортованих до УРСР із Закерзоння:
від проектів до втілення
Розпочавши разом із Гітлером Другу світову
війну, Сталін здійснив давню мрію комуністів – захопив територію Західної
України. Щоб мінімізувати територіальні претензії з боку Берліна, у 1939–1940
роках із новоотриманих земель було виселено німецьке населення.
Питання про очищення Західної України від польського населення не стояло
на порядку денному, адже польської держави вже не існувало.
Початок Другої світової війни та її перебіг змусив переглянути плани Москви
щодо існування нової комуністичної Польщі, а отже – й ареалу проживання
польського населення. Це було обумовлено перемовинами між Великобританією,
США та СРСР про повоєнний устрій світу.
Питання очищення від поляків території Західної України виникло одразу ж
після Тегеранської конференції, на якій було домовлено про радянсько-польський
кордон по лінії Керзона. Цей кордон мав чітко відділити українців і поляків за
національною ознакою і назавжди ліквідувати закиди польських націоналістів на
територію Західної України. «Логічним» було організувати повноцінний обмін
населенням – виселити поляків та забрати до себе всіх українців т. зв. Закерзоння.
Однак планів цього дійства розроблено не було.
Ймовірно, що швидкий наступ радянської армії в західному напрямку
наближав розв’язання цього питання. Організація обміну населенням передбачала
повний контроль над територією з боку Москви. Можливо навіть, що процес мав
відбутися в глибокому тилу від театру війни.
Початок Варшавського повстання влітку 1944 року змусив Сталіна дещо
змінити воєнні плани, від чого також залежало вирішення питання радянськопольського кордону. Радянські війська у вересні 1944 року зупинилися не
доходячи Варшави, при цьому контролюючи переважну більшість українських
етнічних земель (окрім території Західної Лемківщини). Це дало змогу радянській
владі розпочати процес обміну згідно «Угоди про евакуацію українського
населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР від 9 вересня
1944 року».
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23 вересня 1944 року при РНК УРСР було створено Управління у справах
евакуації та розселення польського й українського населення, при виконкомах
обласних рад – обласні відділи. До їх обов’язків належало практичне розміщення
депортованих українців і сприяння виселенню польських родин. Цей орган
розробляв плани розміщення депортованих на місцях.
Розселення депортованих передбачалося провести у двох напрямках – у
західні (Волинську, Дрогобицьку (нині – у складі Львівської), Львівську, Рівненську,
Станіславську
(нині
–
Івано-Франківська),
Тарнопільську)
та
південні
(Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Херсонську) області УРСР.
Вбачалося, що в західних областях депортовані мали заселити для ведення
індивідуального господарства вільні та залишені виселеним польським населенням
краю будинки. У східних планувалося розмістити українців шляхом доприселення
до колишніх колгоспів із німецьким населенням.
Першою перепоною швидкого виселення українців стала відсутність
інформації про їх кількість. За статистичними даними із Закерзоння, які постійно
уточнювалися і корегувалися, змінювались і плани розселення. У місцях виселення
керувались зареєстрованою кількістю українців і поданими заявами на виїзд, в
УРСР – господарською необхідністю регіонів та наявністю вільного житла.
Спираючись на попередні дані щодо кількості українців у Польщі (близько
240 тисяч осіб), Управління у жовтні 1944 року розробило перший попередній
план розселення (див. таблицю; док. 1). Згідно плану, 192 тисяч осіб (80 %) мали
поселити у західних областях, а 48 тисяч (20 %) – у південних. Цей проект уряд не
затвердив. Причинами цього була нагальна необхідність відбудови сільського
господарства степових областей, значне збільшення кількості облікованого в
Польщі українського населення й опір поляків виїзду із Західної України.
Протягом жовтня-листопада 1944 року владою уточнювалися можливості
розміщення більшості депортованих на півдні та сході країни. Окрім колишніх
німецьких, розглядалися можливості розселення в колишніх грецьких, болгарських
та інших колоніях, а також шляхом тимчасового доприселення в будинки
місцевих колгоспників. «З метою своєчасної підготовки до прийому та розселення
наново прибулого евакуйованого з Польщі українського населення» до розселення
було залучено додаткові області – Ворошиловградську (нині – Луганська),
Кіровоградську, Полтавську, Сталінську (нині – Донецька), Сумську та Харківську.
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На розгляд Уряду УРСР 17 листопада 1944 року Управління подало інший
план, діаметрально протилежний попередньому. Згідно запропонованого другого
плану, загальна кількість запланованих до розміщення українців зросла до понад
305 тисяч осіб. Основну кількість мали спрямувати до південних і східних
областей. Цей план не був затверджений.
Відповідно до третього (основного) плану, східні та південні області
радянської України стали пріоритетними. Там мали розмістити 267 640 осіб
(87,5 %), а в західних – лише 38 166 (12,5 %). Цей план 15 грудня 1944 року був
ухвалений урядом.
Навесні плани почали корегуватися в залежності від ситуації. Так, після
наступу радянської армії було обраховано населення Західної Лемківщини, яке
додатково дало 90 тисяч осіб (див. док. 2).
Спираючись на інформацію радянської влади у Західній Україні, першим
додатковим планом цьому регіону було доплановано ще близько 50 тисяч осіб, а
через місяць – 110 тисяч (див. док. 3).
5 травня 1945 року було затверджено новий скорегований план. За ним, у 17
областях УРСР мало бути розселено понад 460 тисяч депортованих, переважна
більшість яких мала потрапити до південних причорноморських степів і на
Запоріжжя (див. док. 4).
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З весни-літа 1945 року ситуація з керованим розселенням загострилась через
незадовільне
облаштування
депортованих
у південно-східних областях.
Розчарування колгоспною системою господарювання, труднощі в комунікації,
байдужість чиновників і кліматичні умови спричинили масову самовільну
міграцію прибулих.
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Новий план (від 25 вересня 1945 року), який фігурує в архівних документах,
знову фіксує зменшену загальну кількість депортованих (?) – 360 тисяч осіб (див.
док. 5).

Фактично він констатує приблизне надіслане населення до південних (111
420) і східних (50 580) областей станом на кінець літа. Інші заплановані до
розселення родини до цих регіонів не прибули. Від вересня 1945 року
направлення депортованих у ці регіони не проводилося.
Подальші зміни в планах розселення відбувалися виключно за заявками з
місць прийому депортованих. Ці плани були ситуативними та залежали від
кількості депортованих із Закерзоння. Вони обраховували від кількох сотень до
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кількох десятків тисяч прибулих і були найбільш правдивими щодо виконання. Це
продовжувалося до самого завершення депортації.
Найбільшими за кількістю анклавами українців із західних етнічних земель
протягом осені 1945 року – літа 1946 року стали Тарнопілля (173 360) та
Львівщина (56 866).
За офіційною інформацією в 17 областях УРСР було розселено понад 482
тисяч осіб депортованих з найзахідніших етнічних територій. Однак, депортовані
неодноразово змінювали своє місце проживання, переїжджаючи із села в село, з
району в район, із області в область.
Станом на 1947 рік у західних областях зосередилося понад 80 %
депортованих. Переїзди тривали до початку 1950 року, коли влилися в
централізовану сільськогосподарську міграційну кампанію.
Підводячи риску, слід зазначити, що організацією обміну населенням для
встановлення радянсько-польського кордону до вересня 1944 року не займалися.
Депортація українців із Закерзоння розпочалася в силу обставин світового
масштабу та відбувалася ситуативно до зміни зовнішніх і внутрішніх чинників.
Планування розселення прибулих до УРСР українців у перший рік депортації
відбувалося необдумано та хаотично шляхом прямих розпоряджень із Києва. Не
урахування проблемних моментів на місцях призвело до наростаючих самовільних
переміщень депортованих родин до західноукраїнських областей.
На завершення депортації загального плану створено не було, як не було й
інформації про остаточну фіксацію виконання планів розселення.
Динаміка планування розміщення депортованого з Польщі українського
населення по областях УРСР у 1944–1946 рр.
Область

1 план
(проект
)
28.10.1
944

2 план
(проек
т)
17.11.1
944

3 план
(основн
ий.)
15.12.1
944

1
додатковий план
20.04.19
45

4 план
(скорегов.
)
05.05.194
5

5 план
(скорегов.
)
25.09.194
5

Волинська
Дрогобицька
Львівська
Рівненська
Станіславська
Тарнопільська
Загалом
по
західних
областях

41 000
9 000
39 500
21 500
23 500
57 500

6 309
5 945
5 167
6 483
6 030
5 116
35 050

7 104
6 278
7 155
6 483
6 030
5 116
38 166

20 100
7 500
14 600
7 500
5 500
54 800
110 000

27 204
13 778
21 755
13 983
11 530
59 916
148 166

26 280
14 400
37 800
14 400
18 000
87 120
198 000

192 000

Направле
но
з
Польщі
на
31.12.194
6
22 346
33 445
56 866
17 102
19 749
173 360
322 868
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Дніпропетровська
Запорізька
Миколаївська
Одеська
Херсонська
Загалом
по
південних
областях
Ворошиловгра
дська
Кіровоградська

2 000

24 975

32 882

-

33 932

21 600

23 088

7 200
16 000
20 000
2 800
48 000

33 198
30 601
15 997
25 637
130 40
8

33 198
31 021
12 344
25 637
135 08
2

-

44 858
37 043
27 040
36 903
179 776

32 400
15 840
24 660
16 920
111 420

34 242
14 612
25 945
16 982
114 869

-

35 766

35 766

-

35 766

7 200

6 782

22 000
20 397
29 045
10 856
22 311
140 37
5

22 300
12 280
29 045
10 856
22 311
132 55
8

-

22 300
12 280
29 045
10 856
22 311
132 558

10 080
7 200
14 760
3 960
7 380
50 580

10 250
7 947
12 490
2 116
4 557
44 142

-

-

-

-

-

228

305 806

305 806

110 000

460 500

360 000

482 107

Полтавська
Сталінська
Сумська
Харківська
Загалом
по центральносхідних
областях
Інші області:
240 000
Всього:
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НОВІ ВИДАННЯ
ДО 80-ліття МИКОЛИ ГОРБАЛЯ
Вийшла з друку нова книга Миколи Горбаля «Повість про три дороги»
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Неля Даниленко про Миколу Горбаля...
День, багатий на подарунки! Отримала сьогодні з рук автора щойно видану
книжку. Микола Горбаль. «Повість про три дороги». Саме той Микола Горбаль,
який був тричі засуджений як ворог радянської влади, який провів у неволі 16
років життя і залишився собою: свободолюбивим, мужнім, шляхетним, людяним, з
тонким почуттям гумору, з вірою у світлу дорогу України.
Не втримаюся, аби не подати бодай фрагмент повісті:«Під час виголошення
вироку в обласному суді Миколаєва конвой уже був інший: мовчазний, суворий. В
тюрмі змусили мене скинути сірий одяг в’язня і видали смугастий – рецидивіста, і
завели в уже знайому камеру в зовсім іншому статусі: особливо небезпечний
державний злочинець-рецидивіст.
«Голови радгоспу» і його речей у камері вже не було – вистава закінчилась.
Спочатку якось ніяково чувся у цьому одязі. І тільки згодом збагнув, що ні
один із моїх прижиттєвих костюмів не привертав так до себе увагу, як цей. Навіть
усяка кримінальна шпана вже дивиться на тебе з острахом. Та й слово
«рецидивіст», таке колись осоружне, з часом сприймається не як ганьба, а радше,
як титул, як нагорода. Бо, якщо говорити правду – це злочин, то я – злочинець!
Якщо продовжувати говорити правду – це рецидив, то я рецидивіст.
Через тиждень-другий уже буду серед таких самих рецидивістів, що сьогодні
умирають за Україну там на Уралі , в Кучино (уже знав, що за останніх півтора
року там не стало в живих Олекси Тихого, Юрія Литвина, Валерія Марченка. Ще
не знав, що не застану живим й Василя Стуса).
А мені ці блазні пропонували зрадити їх усіх і за це отримати так звану
свободу. Та за кого ви мене маєте, виродки!?»
Довідка з біографії автора книги «Повість про три дороги».
Микола Горбаль народився 1941 року в с. Воловець Горлицького повіту
(Лемківщина). З 1947 року родина Горбалів осіла у с. Летяче Товстенького (тепер
Заліщицького) району.
З 1963 року Микола Горбаль, після закінчення музично-педагогічного училища –
вчитель музики у м. Борщеві. Тут вперше проявив себе як поет та композитор,
його гостросюжетні поетичні мініатюри будили громадську думку. Більшість
музично-пісенних творів, що виконувались у керованих ним ансамблях, були його
авторства.
24 листопада 1970 року Горбаль заарештований КДБ за так звану антирадянську
агітацію та пропаганду. Арешт не дав можливості закінчити інститут (вчився
заочно на музпедфакультеті Івано-Франківського інституту). Творчість було
визнано націоналістичною за змістом. В основу звинувачення взято авторство
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поеми “Дума”. Був засуджений на 5 років ув’язнення у таборах суворого режиму і
2 роки заслання до Сибіру.
Після звільнення 1977 року приїхав до Києва, став членом правозахисної
організації (1976р., виникла Українська Гельсінська група, офіційна назва – Група
сприяння виконанню гельсінських домовленостей). Всі члени групи перманентно
були заарештовані, багатьом фабрикувалися кримінальні справи. Не обминула зла
доля і Горбаля. 23 жовтня 1979 року його арештовано – вирок 5 років таборів
суворого режиму.
Після відбуття покарання 24 жовтня 1984 року, не випустивши з ув’язнення, –
заарештовують втретє: знову ж звинувачений за антирадянську агітацію та
пропаганду – засуджений до 8 років особливо суворого режиму і трьох років
заслання.
Звільнений у час так званої “перебудови” 23 серпня 1988 року одним з останніх із
сумнозвісного табору ВС – 389/36-1 с. Кучино; Урал. Повернувся до Києва, з
вересня цього ж року – виконавчий секретар УГС, до 1994 року – голова Київської
крайової організації УРП.
1990-1994 роки – Микола Горбаль депутат Київської міської Ради. З 1994 року –
народний депутат України.
У 1983 році вийшла друком книга його поезій і пісень у видавництві “Сучасність”
(США), “Деталі піщаного годинника”, там же видано книжечку його дитячих
поезій “Коломийка для Андрійка”.
Під час ув’язнення в українській періодиці Великобританії, Франції, США
друкувались його правозахисні статті. У 1986 році в Німеччині у перекладі
німецькою мовою вийшла добірка його поезій “Тут чекають кінця”.
У 1992 році під редакцією Люби Голоти у видавництві “Український письменник”
вийшла збірка вибраних поезій під тією ж назвою “Деталі піщаного годинника”.
М. Горбаль є членом міжнародного літературного об’єднання ПЕН-клуб, лауреат
премії імені Василя Стуса з 1992 року.
Творчість Миколи Горбаля
Збірка «Деталі піщаного годинника» (видавництво «Сучасність», 1983).
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Нагороди і відзнаки









Орден Свободи (18 листопада2009) — за визначний особистий внесок у
відстоювання національної ідеї, становлення і розвиток Української
незалежної держави та активну політичну і громадську діяльність[2]
Орден «За мужність» I ст. (8 листопада2006) — за громадянську мужність,
самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і демократії та з
нагоди 30-ї річниці створення Української Громадської Групи сприяння
виконанню Гельсінкських угод[3]
Орден «За заслуги» III ст. (26 листопада2005) — за вагомий особистий внесок
у національне та державне відродження України, самовідданість у боротьбі
за утвердження ідеалів свободи і незалежності, активну громадську
діяльність[4]
Лауреат Премії імені Василя Стуса, 1992.
Лауреат Премії імені Ірини Калинець (2016).

У Горлицях презентували книжку про Команецьку
республіку
30 листопада в Центрі культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях відбулася
презентація першої книжки про історію Команецької республіки (1918–1919) «Три
місяці свободи» («Trzy miesiące wolności»). Гість зустрічі – автор видання Богдан
Гук. Ведучий – Святослав Ґаль.
Команецька республіка (деякі вживають також назву
«Команчанська республіка») – це державне утворення,
яке під гаслом єдиної української національної та
державної ідеї об’єднало 33 лемківських села.
Республіка протрималася лише три місяці: заснована
була 4 листопада 1918 року, а ліквідована – 23 січня
1919 року.
Минулого року в жовтні в Команчі (Підкарпатське
воєводство) відзначили 100-річчя її існування. Саме в
цьому селі знаходився головний оборонний штаб
Команецької республіки.
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Вийшла друком книга
про Народний ансамбль пісні і
танцю «Лемковина»
(м. Львів)

Видання підготовано з нагоди півстолітнього ювілею, на тлі документальних
свідчень, архівних матеріялів, публікацій
у пресі та спогадів учасників розгортає
досі незнану для широкого загалу сторінку
національної культури.
То минуле й сучасне самобутнього
колективу «Лемковини» - самодіяльного
хору, народної капели, народного
ансамблю пісні й танцю в їх цілості й
розвитку. #ЛемкоКниги#LemkoBooks

«Лемківські вечірки»
Марія Горбаль видала книгу «Лемківські вечірки», в якій описала давні традиції
лемківських вечірок в період до і під час Пилипівського посту.
#ЛемкоКниги#LemkoBooks#ЛемкоСклеп — з Марія Горбаль в Молода Лемківщина

70

У Києві відбулася презентація книжки репортажів "Останні українці Польщі"
журналіста Олега Криштопи.Про це повідомляє Українське радіо.
"Книжка репортажів "Останні українці Польщі" — це проєкт про унікальні історії
українців, яких у 1947-му році в рамках операції "Вісла" депортували з їхніх
земель і розселили на Півночі й Заході польської держави", — йдеться у
повідомленні.
В ефірі Радіо Культура автор книги розповів: "У 1944-46-му були так звані
"добровільні" депортації українців. А потім був 1947-й рік, акція "Вісла", коли
майже 150 тисяч, які залишилися, просто виселили на Північ і на Захід Польщі з
метою асиміляції, щоб вирішити нарешті українське питання назавжди. Але це не
вдалося".
Олег Криштопа зазначив, що всі герої його книги не втратили українську
ідентичність.
"Герої цієї книжки зберегли ідентичність попри те, що значно простіше, значно
легше було б перейти на польську мову, стати частиною польської культури… Але
всі мої герої зберегли цю ідентичність. Відповідно, вони страшенно цікавляться
тим, що відбувається в Україні, відбувається з українською культурою", —
наголосив журналіст.

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2808477-ostanni-ukrainci-polsirozkazut-istorii-deportovanih-u-ramkah-operaciivisla.html?fbclid=IwAR3ZYVtQafWf3hmWUNbaozSkDmfKjJqOmlcvPAk1XT3lBWnQjIVBwxudvA
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ОД ВЕЛИЇ ДО ЙОРДАНА
Вечирки в Кунковій, Польща. Центр культури ім. Б. І. Антонича
22.12.2019

Мож було ся навчити, послухати, посміятися, поколядувати і найважніше же сте
були разом. Були ту і найстарши сьвідкове вечірок організуваних ищи перед
депортацями в роках 1945-47: Анна Адзима, Штефка Фецюх, Ваньо Криницкій,
Гриц Гладик. Сердечни подякуваня для родини Вірхняньских, пана Василя
Шланти, Анни Дильонґ за приготуваня той стрічи. (матеріали із Facebook)
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І КУСЬЦЬОК З ДОМУ…

Богоявліня Господнє. Освячи́ня води (Водо́кшчи) на Йо́рдан в Мохначці до
войни. Повіт Новий Санч, недалеко од Криниці, Лемківщина

Знимка Владислава Ревака

74
Коляда 2020 з Президентом ООЛ в США Марком Гованським

Колядує ансамбль «На Лемковині», США, Нью-Йорк
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Об’єднання лемків Канади святкує традиційний празник
Йорданського водосвяття і Щедрого вечора
18.01.2020 р. Торонто
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Лемківски колядники в Польщи

Пронек Филип з Хорватії вінчує:
Срећно нам и Богом благословено било...
Мир Божији - Христос се роди!!!
На земљимир - међу људима добра воља!!!
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«LEM КИЇВ» колядує в святій Софії Київській
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Легенда Святого Різдва. Івано-Франківський національний
академічний драматичний театр ім. Івана Франка. Режисер і
ведуча – лемкиня Галина Баранкевич 13.01.2020
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Лемківський Йордан 2020, Тернопіль, Україна
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Колядуют «Ґречни Фраїрки» в Монастирисках, Україна
Керівник Віра Куриляк

Щедруют лемки в Івано-Франківську 2020
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Колядують лемки з Польщі з русинами-українцями Сербії.
Гостей вітали Президент Національної ради Русинів Борис Сакац
та Президент Союзу Русинів українців Сербії Богдан
Виславський. Веселих свят!
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КОЛЯДА В СЛОВАЧЧИНІ

Українські бали-2020 відбулися в Словацькій Республіці, Пряшів,
та в США, Нью-Йорк
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ЗВІТИ
ЗВІТ
громадської спілки
«Світова Федерація Українських Лемківських
об’єднань»
за ІІ півріччя 2019 року (1.07.2019-1.02.2020)
2019 рік був для діяльності Світової Федерації
Українських Лемківських Об’єднань напруженим і
результативним, зокрема ІІ півріччя. В цей період
проходили меморіальні заходи на державному рівні в
Україні до 75-х роковин початку депортації етнічних
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини,
відбулося
засідання
Президії
СФУЛО в Україні та взаємопов’язані заходи, були
проведені конференції і круглі столи, а також це
був період лемківських Ватр і фестивалів.
Отже, в ІІ півріччі 2019 року СФУЛО була здійснена наступна робота.
У липні 2019 року головою федерації Я. Галик були підготовлені і спрямовані
листи до Міністерства культури та Українського інституту національної пам’яті
щодо гідної організації проведення меморіальних заходів до 75-х роковин початку
депортації етнічних українців Закерзоння, зокрема з Лемківщини, а також щодо
виділення коштів на постановку в Києві драми-концерту «Вигнані з Раю» ІваноФранківським національним академічним драмтеатром ім. Івана Франка. Була
здійснена кропітка підготовча робота щодо проведення цих заходів шляхом
телефонних перемовин, участі через представників у зборах активу в УІНП,
листування електронною поштою та іншими шляхами спілкування щодо
створення і затвердження сценарію заходів, фінансування, організації круглого
столу (програма, доповідачі, приміщення і ін.), організації та презентації
виставки, проведення мітингу-реквієму, видання і спецпогашення маркованого
конверта і ін.
Також були розіслані запрошення від СФУЛО до участі в меморіальних заходах до
75-х роковин депортації Блаженнішому Святославу (УГКЦ), Президенту СКУ
Павлу, Президенту України, Голові Верховної Ради України, Голові Кабінету
Міністрів України, керівникам посольств Польщі, Словацької Республіки, Канади,
США, Хорватії, Сербії, Великої Британії, народним депутатам України,
керівництву Офісу Президента України, директору УІНП, міністрам МЗС,
культури, освіти і науки, інформаційної політики та ін., Генеральному директору
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Укрпошти», видатним науковцям, голові «Меморіалу» та інших громадських
організацій, окремим поважним особам і організаціям.
Водночас голова федерації проводила інтенсивну підготовку до організації
перебування іноземної делегації СФУЛО в Україні та проведення засідання
Президії федерації. Для цього були надіслані відповідні звернення до міського
голови Івано-Франківська, який підтримав коштами проведення цього
міжнародного заходу. Були залучені молоді лемки Прикарпаття, Львова,
Тернополя, обласні лемківські громади Прикарпаття і Тернопілля. Також
підготовлено Порядок денний засідання, Звіт голови СФУЛО за І півріччя,
фінансовий звіт, необхідні документи для проведення засідання Президії СФУЛО
та інша поточна робота.
24 липня 2019 р. в газеті "Урядовий кур'єр", виданні центральних органів
виконавчої влади України, вийшла велика стаття журналістки Інни Омелянчук
"Під жорнами кількох депортацій", в якій опубліковане інтерв’ю Ярослави Галик,
голови СФУЛО, та Олександра Степанюка, голови "Товариства " Забужжя", про
примусове тотальне виселення етнічних українців із споконвічних земель
Лемківщини, Холмщини та інших українських історичних земель, які опинилися
за лінією Керзона.
6.07.2019 р. голова СФУЛО взяла участь в заходах у Львові до річниці смерті Б. І.
Антонича. В храмі Христового Воскресіння у Львові відбулася заупокійна Служба
Божа пам’яті Богдана Ігоря Антонича, відомого українського лемківського поета.
У 2019-му виповнялося 110 років від народження Б.-І. Антонича, який став
символом і гордістю Лемківщини, створивши неперевершену поезію, яка є
актуальною і нині. Пам’ятну Службу відправили парох церкви Сергій Швагла та
священики о. Іван Ференц і о. Тарас Грем, всі вихідці з Лемківщини. Заупокійну
панахиду - о. Іван Ференц. Також 0 13 год. була відправлена панахида на могилі
поета на Янівському кладовищі у Львові, проходили поетичні читання молоді,
звучали спогади та щирі слова шанувальників творчості Антонича, а потім
відбулося покладання квітів до пам’ятника Б.-І. Антоничу у Львові.
19-20 липня Ярослава Галик взяла участь у 37 Лемківській ватрі в Ждині у
Польщі, в меморіальних заходах та молитві, а також виступила з вітальним словом
на урочистому відкритті Ватри. Відвідала виставку „Красиві та горді” у Ждині, де
вперше в публічному просторі були представлені фотографії лемків, переселених
під час акції «Вісла», які д-р Євген Місило знайшов у Національному архіві в
Кракові (8000 кенкарт лемків). Eugeniusz MisiłoGrazyna Staniszewska„Kalyna" Fundacja Stypendialna
31.07-4.08.2019 р.
Президія Світової федерації українських лемківських об’єднань в Україні:
Прикарпаття-Тернопілля
З ініціативи та за запрошенням голови СФУЛО Ярослави Галик з 31 липня
по 4 серпня (включно) 2019 року в Україні, зокрема на Прикарпатті і Тернопіллі,
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перебувала велика іноземна делегація Світової федерації українських лемківських
об’єднань, до складу якої входили члени Президії СФУЛО: від Організації оборони
Лемківщини в США – Андрій Хомик, голова Фундації дослідження Лемківщини в
США; від Об’єднання лемків Канади – Андрій Ротко; від Об’єднання лемків Польщі
– Стефан Клапик, заступник голови СФУЛО по європейському континенту, голова
ОЛП, Василь Шлянта, Наталія Гладик; від Союзу русинів-українців Словацької
республіки – Павло Богдан, голова СРУСР, та Віктор Бандурчин; від Союзу
русинів-українців Сербії – Велимир Паплацко, від Української громади Республіки
Хорватія – Іван Семенюк. Всеукраїнське товариство «Лемківщина» представляли
члени Президії федерації Олександр Венгринович, голова ВУТЛ, Степан
Майкович, голова Львівської обласної ГО «Лемківщина» та Софія Федина,
ексголова СФУЛО.
Програма перебування делегації СФУЛО в Україні була чітко визначеною та
насиченою і здійснювалася за підтримки міського голови Івано-Франківська
Руслана Марцинківа. Відповідно до Програми, члени Президії СФУЛО 31 липня
прибули до Івано-Франківська, де мали можливість ознайомитися з чудовим
прикарпатським містом.
1 серпня для них була організована екскурсія для ознайомлення з
Прикарпаттям та Карпатами (Яремче-Буковель).
Потім в Івано-Франківську з ініціативи голови СФУЛО Ярослави Галик
відбулася дружня зустріч членів Президії Світової федерації українських
лемківських об’єднань з керівниками міста, лемківською молоддю та правлінням
лемківської спільноти міста та області, яку відкрила голова федерації.
В рамках зустрічі відбувся симпозіум "Лемківська спадщина. Єднання
поколінь",
співорганізаторами
якого
виступили
ГО
"Молода
Просвіта
Прикарпаття", голова Євгенія Бардяк, та СФУЛО (Я. Галик), які були
модераторами заходу. В заході взяли участь: Олександр Левицький, заступник
міського голови Івано-Франківська, начальник відділу міжнародних зв’язків міста
Уляна Басараб-Ганчак, головний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків Галина
Лідиховська, делегація від Організації оборони Лемківщини в США (керівник А.
Хомик), делегація від Об’єднання лемків Канади (керівник А. Ротко), делегація від
Об’єднання лемків Польщі (керівник В. Шлянта), делегація від Української
громади Республіки Хорватія (керівник І. Семенюк), голова Обласної ГО
"Лемківщина" О. Данилів, голова міської ГО "Лемківщина" Л. Шафран, члени
правління, молоді лемки Львова та Івано-Франківська, виконавці лемківського
фольклору.
Молодь вітали заступник мера міста Олександр Левицький, члени Президії
СФУЛО Андрій Хомик, Андрій Ротко, Василь Шлянта, Іван Семенюк.
Обговорювалася проблема створення міжнародної молодіжної організації в
рамках СФУЛО, метою якої є передача від старших поколінь лемків пам’яті про
чудовий край предків Лемківщину, про самобутню культуру найзахіднішої гілки
українського народу - лемків. Задля цього назріло питання створення "Молодої
Лемківщини" на Прикарпатті і об’єднання молодих лемків в регіональну
організацію. У жвавій дискусії взяли участь практично всі учасники зустрічі,
зокрема, молоді лемки Наталія Гугіль, Микола Крупей, Ніна Савків та інші.
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Після завершення симпозіуму присутніх вітали чудовими лемківськими
співанками талановита співачка Ксенія Праничук, дует "Гердан" з ІваноФранківська та співочий дует з Хорватії, з іскристим народним гумором Поліна
Дідух.
2 серпня делегація СФУЛО відбула на Тернопілля до Зарваниці, де
ознайомилася з величним духовним центром УГКЦ, з Українським Єрусалимом. В
полудень учасники делегації прибули до міста Монастириська.
Тут відбулося 5-е засідання Президії СФУЛО від останнього Конгресу
федерації під головуванням голови СФУЛО Ярослави Галик, в якому, крім членів
Президії СФУЛО, були запрошені представники низки лемківських організацій.
Були розглянуті питання про роботу спілки у І півріччі 2019 року (доп. голова
СФУЛО та голови Суб’єктів федерації), про заходи до 75-ї річниці початку
депортації (голова СФУЛО), про збереження культурної спадщини Лемківщини
(доп. директор Музейного комплексу «Лемківське село» Віра Дудар-Дидина) та
вирішувалися різні організаційні питання. Відповідно до Порядку денного було
розглянуто близько десятка важливих питань для координації діяльності федерації
та нових напрямів співпраці. Наступне засідання Президії СФУЛО повинно
відбутися в Новому Саді (Сербія) навесні 2020 року.
Після засідання делегація СФУЛО побувала на відкритті молодіжної
«Ватрочки» на Ватряному полі. Голова СФУЛО привітала лемківське юнацтво зі
сцени фестивалю.
Після запалення головної «Ватри» фестивалю гості слухали дитячу концертну
програму, побували на презентаційній виставці матеріалів щодо будівництва
музею «Lemko S.V.I.T.», оглянули музейні будівлі та експозиції Ватряного поля,
ознайомилися з Ярмаркою та фото зоною фестивалю. Увечері вони взяли участь в
молодіжних Лемко-співах біля ватри.
3 серпня гості ознайомилися з оновленими експозиціями музейного
комплексу «Лемківське село», де науковий працівник музею провела для них
екскурсію.
Об 11 год. делегація СФУЛО великою колоною під прапорами своїх держав
на чолі з прапором України пройшли урочистою ходою разом з багато численними
учасниками ХХ Всеукраїнського-І Міжнародного фестивалю лемківської культури
«Дзвони Лемківщини» та взяли участь в покладанні квітів до пам’ятника Т. Г.
Шевченку, пам’ятника-меморіалу «Борцям за волю України», пам’ятного знаку
жертвам депортації, фігури Покрови Пресвятої Богородиці, в поминальній
панахиді в пам’ять жертв депортації.
Потім делегація прибула на урочисте відкриття фестивалю в урочище
Бичова на Ватряне поле. Всі члени Президії на чолі з головою СФУЛО зі сцени
вітали учасників і організаторів фестивалю. Делегація ОЛП (Клапик С., Шлянта В.,
Гладик Н.) вручила голові СФУЛО нагороду «Вірний предкам» за вагомий внесок у
захист прав людини, розвиток суспільно-культурного життя лемків України після
депортацій 1944-1951 рр. та плідну дослідницьку роботу.
В рамках Міжнародного фестивалю "Дзвони Лемківщини" відбулася
презентація пам’ятної медалі до 75-х роковин початку депортації етнічних
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українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Любачівщини, Підляшшя, Західної
Бойківщини в 1944-1951 роках.
Медаль представляли Ярослава Галик, голова СФУЛО, і автор логотипу
медалі, відомий художник Андрій Хомик з США, походженням з Лемківщини,
переможець міжнародного конкурсу СФУЛО. Медаль виготовлена з ініціативи і за
клопотанням СФУЛО. Тираж - 300 медалей.
Пам’ятна медаль викарбувана для увіковічення пам’яті про злочинну
трагедію депортації етнічних українців Закерзоння з їхніх одвічних земель. Вона є
монетоподібним жетоном діаметром 50 мм, виготовленим з латуні.
На медалі в центрі зображено темний хрест як символ руїни всього
Закерзоння, на фоні якого – білий журавель з розгорнутими крильми для лету,
який прагне повернутися додому до рідного краю. Але обвитий колючим дротом
насильства, не може побороти зло вигнання. Внизу – «1944-2019». По колу жетона
– «75-ті роковини від початку примусового виселення українців з етнічних земель
Закерзоння». На звороті медалі посередині витиснуто: «75 літ пам’яті», внизу –
«1944-2019». По колу вказано українські історичні землі, з яких виселили корінне
українське населення, у вигляді напису: «Лемківщина, Холмщина, Надсяння,
Підляшшя, Західна Бойківщина, Любачівщина».
Голова СФУЛО вручила всім членам Президії федерації ці пам’ятні медалі в
знак вдячності за велику працю, яку вони провадять у світі задля відновлення
пам’яті про ці злочинні історичні події кінця ІІ світової війни.
Гості мали теплу зустріч з духовенством Тернопілля, представниками
обласної, районної та міської влади, керівниками та членами численної
лемківської спільноти. Також мали нагоду насолоджуватися чудовою концертною
програмою художніх аматорських колективів та виконавців, взяти участь в
презентації кіно матеріалів, виставки «Обличчя Лемківщини», тематичних
конкурсах тощо.
Делегація СФУЛО ознайомилася з містечком народних промислів
Лемківщини, традиційною лемківською кухнею, лемківськими експозиціями
кожного району Тернопілля і майстер-класами на території музейних приміщень.
4 серпня гості взяли участь у Подячній недільній Службі Божій, яка
відправлялася на фестивальній сцені з участю владики. Потім вони продовжували
брати участь в фестивальних заходах до закриття фестивалю.
15 серпня голова СФУЛО Ярослава Галик виступила на Івано-Франківському ОТБ
"Галичина" у телепередачі "Світлиця Надії" з обширним (40 хв.) інтерв’ю про 75-і
РОКОВИНИ ВІД ПОЧАТКУ ДЕПОРТАЦІЇ етнічних українців Лемківщини,
Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини з історичних
українських земель у Польщі в 1944-1951 роках.
16 серпня Я. Галик записала на Українському радіо 30-ти хвилинне інтерв’ю про
підготовку та проведення заходів СФУЛО до цієї трагічної дати. Ось короткі
тези інтерв’ю:«Отже, ще в грудні Федерація розробила пропозиції з підготовки і
проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами початку депортації етнічних
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 рр. і з відповідними листами
надіслала їх Президенту України, Прем’єр-міністру України та голові Верховної
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ради України, а також Міністрам культури, інформаційної політики, освіти і
науки, директору Українського інституту національної пам’яті, а впродовж І
півріччя 2019 року спрямувала ще низку листів, звернень, здійснила ряд візитів,
телефонних перемовин тощо задля гідної організації заходів на державному рівні
до цієї трагічної річниці.
5 липня 2019 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України був створений
Оргкомітет та затверджено план заходів з відзначення 75-х роковин
початку депортації автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 рр. на
державному рівні.
Відповідно до Постанови Днем пам’яті примусового виселення автохтонних
українців встановлено в Україні другу неділю вересня, що цього року припадає на 8
вересня.
А 9 вересня була підписана злочинна Угода від 9.09.1944 року між Урядом
УРСР і ПКНВ «Про евакуацію українського населення з території Польщі і
польських громадян з території УРСР», яка і послужила підставою для виселення
сотень тисяч українців з рідного краю.
Тому 8-9 вересня цього року в Україні вперше на державному рівні
будуть проводитися відповідні заходи з вшанування жертв депортації
етнічних українців Закерзоння.»
22 серпня вийшла передача-інтерв’ю Ярослави Галик на радіо UA Карпати «Про
все і не тільки» про 75-і роковини від початку депортації етнічних українців з
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944-1951 роках (з Наталією Асатурян).
31.08-1.09. 2019 року голова СФУЛО взяла участь у 5-ому обласному – І
Всеукраїнському фестивалі лемківської культури «Гомін Лемківщини» у Зимній
Воді (Львівщина), на якій привітала учасників та організаторів фестивалю і
вручила пам’ятні медалі «75 літ пам’яті» народним депутатам та представникам
громадськості.
Підготувала і відправила вітальний лист 14-ій Лемківській Ватрі в Нагірному.
В серпні Я. Галик підготувала і спрямувала Президенту СКУ Павлу ҐРОДУ листи:
1) щодо підтримки Всеукраїнської олімпіади з української мови для студентів в
усіх закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів
(коледжах та технікумах) задля залучення до участі в даній олімпіаді
студентів-українців за кордоном та наданню Всеукраїнській олімпіаді з
української мови для студентів закладів вищої освіти, що здійснюють
підготовку молодших спеціалістів (студентів коледжів та технікумів),
статусу Міжнародної;
2) про підтримку та участь в заходах до 75-х роковин початку депортації етнічних
українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Західної Бойківщини у
1944-1951 рр. в Києві.
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Також у серпні голова федерації підготувала і спрямувала до СКУ Річний ЗВІТ
громадської спілки «Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань»
(вересень 2018 р. - вересень 2019 р.) про діяльність СФУЛО у 2018-2019 рр. для
друку в Збірнику СКУ в зв’язку з Річними зборами СКУ в Берліні 6-8 вересня 2019
р.
1-4 вересня 2019 року голова СФУЛО взяла участь у І Міжнародній асамблеї
«Українка у світі: професіоналізм, активізм, традиція» з нагоди 70-ліття Світової
Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО, голова Анна Кісіль), яка
проходила у Львові (співорганізатори – СФУЖО, «Львівська політехніка», МІОК).
Виставки, зустрічі, круглі столи...
3 вересня 2019 року у ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО
ЗАКОНОПРОЕКТ №2038 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951
роках були примусово переселені з території Польської Народної
Республіки» народним депутатом Вячеславом Рубльовим і 7 депутатами від партії
«Слуга народу». Законопроект нині знаходиться на розгляді в комітетах. Головний
комітет: Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин. Необхідні висновки 4 комітетів ВРУ.
Вже отримано Висновки від двох комітетів – Комітету ВРУ з питань бюджету і
Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
Очікуються висновки комітетів: Комітету з питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів та Комітету з питань антикорупційної політики.
Голова федерації спрямувала низку листів і запитів до всіх найвищих гілок влади,
зокрема до голови ВРУ та народних депутатів щодо невідкладного і позитивного
розгляду законопроекту, в підготовці якого взяли участь народні депутати
минулого скликання (Андрій Антонищак й ініціативна група).
У відповідь на ряд листів Голови СФУЛО до Голови Верховної Ради України Д.
Разумкова, від голови комітету з прав людини Д. Лубінця 18 грудня 2019 року
надійшов лист №04-25/16-598(252850): «Комітет з розумінням відноситься до
питань, пов’язаних із відновленням прав депортованих та необхідності
законодавчого врегулювання проблем, пов’язаних із визначенням правового
статусу українців, які в першій половині минулого століття зазнали
насильницького переселення зі своїх історичних місць проживання, тому зі свого
боку приділятиме першочергову увагу законопроектам з питань удосконалення
законодавства в цій сфері». Необхідно продовжувати роботу задля ухвалення
законопроекту.
З 7 по 10 вересня голова СФУЛО перебувала в Києві з метою організації заходів до
75-х роковин початку депортації етнічних українців з Лемківщини, Холмщини,
Надсяння, Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. та участі в цих
заходах. Представляю окремий Звіт про проведені заходи 8-9 вересня 2019 року в
Києві.
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Звіт СФУЛО
про проведені заходи на державному рівні до 75-х роковин початку
депортації етнічних українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння,
Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.
8-9 вересня 2019 р. Київ, Україна

8.09.2019 р. 9.00-10.00, Київ. Розмова на Українському радіо Культура з
Ярославою Галик, головою Світової федерації українських лемківських об’єднань
(СФУЛО), із Марком Гованським, заступником голови СФУЛО по американському
континенту, головою Організації Оборони Лемківщини в США, та Василем
Шлянтою, членом Президії СФУЛО, членом Управи Об’єднання лемків Польщі. 75ті роковини початку депортації етнічних українців Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Західної Бойківщини в 1944-1951 рр.
http://ukr.radio/schedule/playarchive.html?periodItemID=2311596&fbclid=IwAR2Abyny0N2lU0pAAEFXZGdDij80RU
dNn9ppXA68MEoVY9C64Cc2Tvu0pDc
8.09.2019 р. о 11 год. в церкві св. Василія Великого на Львівській площі в
Києві відправилася Служба Божа з упоминанням жертв депортації етнічних
українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Західної Бойківщини у
1944-1951 рр. Службу відправив о. ігумен Роман Андрій Шуп’яний. На службі були
присутні багато депортованих українців та їх нащадків. Особливо зворушливою
була чисельна участь дітей з лемківських родин. Боже заплат!
Після відправи о 13.00 відбулася зустріч голови СФУЛО з активом та
учасниками Київського товариства "Лем Київ" (ВУТЛ). Дякую сердечно всій
лемківській громаді товариства "Лем Київ" за організацію та активну участь в
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зустрічі, і зокрема голові товариства п. Стеллі Миронченко за допомогу в
організації Пам’ятних заходів у Києві.
8.09.2019 р. о 20.00 на Майдані Незалежності зібралися депортовані українці
та їх нащадки і запалили свічки пам’яті за жертвами трагедії примусового
виселення в дні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини,
Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини
у 1944 – 1951 рр. Вічная пам’ять!
9.09.2019 р. 10.00-13.00. Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка.
Круглий стіл на тему: "ВИГНАНІ З БАТЬКІВЩИНИ. Відновлення
національної пам’яті про злочин тотального виселення українцівавтохтонів з історичних земель. До 75-річчя початку насильного виселення
українців Закерзоння."
9.09.2019 р. в Київському національному університеті ім.Тараса Шевченка
проходила робота круглого столу на тему: "ВИГНАНІ З БАТЬКІВЩИНИ.
Відновлення національної пам’яті про злочин тотального виселення українцівавтохтонів з історичних земель. До 75-річчя початку насильного виселення
українців Закерзоння." Співорганізатори заходу: КНУ ім. Т. Шевченка, УІНП,
СФУЛО, Київське товариство "Лем Київ".
Круглий стіл відкрив декан історичного факультету, д.і.н., професор Іван
Патриляк, який був також його модератором. З вітальним словом виступили
голова УІНП Володимир В’ятрович і голова СФУЛО Ярослава Галик. Голова
федерації Галик подякувала видатним науковцям, професорам Володимиру
Сергійчуку та Івану Патриляку за значний внесок у справу вивчення і
встановлення історичної правди про депортації етнічних українців з Лемківщини,
Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Західної Бойківщини в 1944-1951 рр. й вручила
їм Почесні грамоти і Пам’ятні медалі "75 літ пам’яті".
З доповідями виступили 12 науковців: доктори історичних наук - Володимир
Сергійчук, Олександр Даниленко, Іван Патриляк, Олег Калакура, Юрій Сорока,
Юрій Шаповал; кандидати історичних наук - Дмитро Байкєнич, Світлана
Даниленко, Тарас Пшеничний, Олег Купчик, Роман Кабачій. В роботі круглого
столу взяли участь: народний депутат 8-го скликання Андрій Антонищак,
дипломат Микола Ярмолюк.
Для участі в круглому столі прибули члени громадських організацій депортованих
з Тернополя, Рівного, Луцька, Івано-Франківська, Львова, Києва та інших міст і
регіонів України, журналісти, науковці, іноземні гості. Всього в круглому столі
взяли участь понад 100 учасників. Впродовж роботи круглого столу велася жвава
дискусія між слухачами і науковцями. Була ухвалена Резолюція круглого столу,
яка була спрямована до державної влади України. СФУЛО висловлює щиру
вдячність ректору Київського національного університету ім.Тараса Шевченка
Леоніду Губерському та декану історичного факультету КНУ Івану Патриляку за
організацію цього важливого заходу в стінах найголовнішого ВНЗ України, а
також голові УІНП Володимиру В’ятровичу за організаційну підтримку.
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09.09.2019. 13.00. Відкриття виставки "ВИГНАННЯ. До 75 роковин початку
депортації українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Західної Бойківщини". Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка.
Виставку відкрив заступник директора УІНП Володимир Тиліщак, який розповів
про основну мету виставки, її розділи, шлях створення. Історик Роман Кабачій,
редактор виставки, розповів про основні етапи депортації, які відображені на
стендах, та особливості матеріальної й духовної культури кожного українського
краю на т. зв. Закерзонні, представленого на виставці в фотографіях, документах,
схемах, мапах, цифрах, датах, фактах.
Голова СФУЛО Ярослава Галик як ініціатор виставки подякувала особисто
Володимиру Тиліщаку, всьому колективу УІНП та робочій групі по її створенню, а
також головному редактору Роману Кабачію за величезну роботу над створенням
цієї надважливої інформаційної виставкової експозиції, яка буде показана у всіх
регіонах України. Другий екземпляр виставки вже відправлено до Львова і там 10
вересня вже відбулося її відкриття в Етнографічному музеї.
Відвідувачі виставки з великим інтересом, а часто із сльозами на очах,
знайомилися з експозиціями виставки (18 банерів), часто відшукуючи близькі для
себе фото і факти. Виставка буде відкрита для огляду в КНУ протягом тижня і
потім помандрує Києвом і Україною. В ній зосереджена колосальна інформація
про ці маловідомі сторінки історії України, які необхідно донести до кожного
українця задля збереження національної пам’яті та відновлення історичної
правди.
09.09.2019. 15.00. Київ, Алея Героїв Небесної Сотні. Мітинг-реквієм та
молебень біля Пам'ятного Хреста жертвам голодомору та політичних
репресій в Україні
На мітинг-реквієм прибули сотні депортованих та їхніх нащадків з різних регіонів
України: з Тернопілля, Львівщини, Прикарпаття, Закарпаття, Житомирщини,
Хмельниччини, Рівненщини, Волині, Полтавщини, Вінниччини, Одещини,
Миколаївщини, Харківщини, Чернігівщини, Кіровоградщини та інших, зокрема м.
Києва і Київщини.
Також у мітингу брав участь голова інституту Національної пам'яті Володимир
В'ятрович, депутати Верховної Ради України 8-9 скликань: Андрій Антонищак,
Софія Федина, Микола Княжицький, Микола Величкович, Степан Кубів, Ахтем
Чийгоз, Ірина Констанкевич, Євгенія Кравчук, Олександр Рубльов та інші. Були
також представники "Меморіалу" - Юрій Баланюк, Богдан Моркляник на чолі з
головою Степаном Кубівим; делегація кримських татарів, які завжди підтримують
депортованих українців; учасники війни на сході, численні журналісти і
представники ЗМІ, історики, науковці, діячі науки і культури, громадські діячі. На
Алеї Героїв Небесної Сотні, біля Пам'ятного Хреста жертвам голодомору та
політичних репресій в Україні, Духовенством різних конфесій була відправлена
спільна поминальна панахида за жертвами депортації, зокрема від УГКЦ брав
участь у відправі ректор Духовної семінарії та група семінаристів.
До Пам’ятного Хреста представники державних і громадських організацій
поклали квіти, зокрема, від СФУЛО – Ярослава Галик, голова федерації, і Богдан

97
Кікта зі Сполучених Штатів Америки, який представляв на заходах Організацію
Оборони Лемківщини в США. Також квіти поклали від ВУТЛ - Олександр
Венгринович та від Київського товариства "Лем Київ" - Стелла Миронченко.
На мітингу-реквіємі з нагоди Дня пам'яті примусового виселення етнічних
українців та у зв'язку з 75-ми роковинами початку депортації українців з
Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної
Бойківщини у 1944-1951 роках виступили свідки депортації з різних регіонів
Закерзоння, керівники громадських організацій депортованих, звучали сумні
пісні та музика.
Представники депортованих українців ухвалили два Звернення до Президента
України Володимира Зеленського, до голови Верховної Ради України Дмитра
Разумкова, до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука про нагальність
ухвалення закону про визнання злочином, депортацією, тотальне примусове
виселення етнічних українців Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Західної Бойківщини з їхніх одвічних земель у 1944-1951
роках, та про встановлення статусу депортованих як жертв політичних репресій
комуністичних тоталітарних режимів СРСР і Польщі.
09.09.2019. 17.00. Київ, Національний академічний драматичний театр
імені Івана Франка.
Пам’ятна академія до 75-х роковин початку депортації етнічних українців з
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини в 1944-1951 рр.
Пам’ятна академія до 75-х роковин початку депортації етнічних українців з
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини в 1944-1951 рр. відбулася в Київському Національному академічному
драматичному театрі імені Івана Франка за багаточисленної участі депортованих
українців та їх нащадків.
В академії взяли участь державні діячі, народні депутати, посли та представники
дипломатичних посольств деяких держав в Україні, представники іноземних
держав. Зокрема від лемківських організацій американського континенту до
України прибув п. Богдан Кікта з США (Організація Оборони Лемківщини в США).
До організаторів та учасників академії звернулися листами Блаженніший
Святослав, Глава УГКЦ, та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Глава
ПЦУ, зі словами підтримки, молитви і благословення. З вступним словом виступив
голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Також
до присутніх звернулася народний депутат Софія Федина, член Президії СФУЛО,
про злочин примусового виселення етнічних українців 1944-1951 рр.
Голова СФУЛО Ярослава Галик виголосила листа від Президента Світового
Конґресу Українців Павла Ґрода про вшанування пам’яті численних жертв
депортації українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 рр. та із закликом до держави
Україна про визнання цієї жахливої трагедії злочином. Галик виступила з
короткою промовою і доконечною вимогою ухвалити закон про визнання
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депортацією за національною ознакою тотальне виселення етнічних українців з
вищевказаних історичних українських земель у 1944-1951 рр. як політичну
репресію комуністичних тоталітарних режимів СРСР і Польщі, а потерпілих
визнати жертвами цих репресій з встановленням статусу депортованих. Також
голова федерації подякувала організаторам Пам’ятних заходів на державному
рівні до 75-х роковин початку депортації етнічних українців з Лемківщини,
Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини
в 1944-1951 рр. і вручила Почесні грамоти СФУЛО і пам’ятні медалі "75 літ
пам’яті" голові УІНП Володимиру В’ятровичу та народному депутату 8-го
скликання Андрію Антонищаку.
З спогадами і свідченнями про страшні злочини примусового виселення, про
терор і репресії, виступили свідки тих подій Володимир Середа і Степан Романюк,
голови громадських організацій депортованих.
Надзвичайно цікавою, переконливою, обґрунтованою та глибоко аргументованою
була історична доповідь про ці трагічні події 1944-1951 рр. професора Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка Івана Патриляка, нащадка
депортованих з Лемківщини.
09.09.2019. 18.30. Київ, Національний академічний драматичний театр
імені Івана Франка.
Спецпогашення художнього маркованого конверта "75-ті роковини трагедії
депортації українців з етнічних земель з Польщі до УРСР".
Художній маркований конверт "75-ті роковини трагедії депортації українців з
етнічних земель з Польщі до УРСР" був виданий АТ "Укрпошта" за ініціативою
СФУЛО і при підтримці Львівської ОДА.
Тираж 390000 примірників. Дизайн Василя Василенка. 75-ті роковини депортації
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
Церемонія спецпогашення маркованого конверту була проведена в приміщенні
Київського Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
як один із заходів відзначення на державному рівні 75-х роковин початку
депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
Спецпогашення
здійснювали:
Наталія
Мухіна,
начальник
управління
філателістичної продукції АТ "Укрпошта"; Володимир В’ятрович, голова
Українського інституту національної пам’яті; Ярослава Галик, голова Світової
федерації українських лемківських об’єднань; Степан Романюк, голова Київського
товариства "Холмщина".
Цей конверт можна придбати у всіх відділеннях "Укрпошти".
09.09.2019. 19.00. Київ, Національний академічний драматичний театр
імені Івана Франка.
Вистава-концерт "Вигнані з раю" Івано-Франківського Національного
академічного драматичного театру імені Івана Франка
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На завершення заходів на державному рівні у рамках вшанування в Україні 75их роковин початку депортації українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння,
Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках на
сцені Київського Національного академічного драматичного театру імені Івана
Франка була поставлена вистава-концерт "Вигнані з раю" Івано-Франківського
Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з участю
Заслуженої артистки України Галини Баранкевич.
Вистава відбулася з великим успіхом і була щиро сприйнята широкою публікою з
усіх куточків України та столиці. Лемківська чарівна пісня не залишила байдужим
жодне серце. У багатьох були сльози на очах…
Ще раз сердечно дякую, дорогі франківці, за щиру і зворушливу оповідь про
трагічне виселення етнічних українців з рідних земель, зокрема з Лемківщини. Це
нині перший і єдиний такий театральний проект в Україні та і, мабуть, у світі.
Дякую неповторному і неймовірному директору театру, Народному артисту
України, лауреату Шевченківської премії Ростиславу Держипільському, дякую
талановитій і прекрасній, добрій дитині Лемківщини, Заслуженій артистці
України Галині Баранкевич!!! Сердечна вдячність всьому чудовому колективу
театру за це глибоко художнє дійство і за невтомну працю!
9.09.2019 р. 22.00-23.00, Київ. Розмова на Українському радіо "Громадське"
з Ярославою Галик, головою Світової федерації українських лемківських
об’єднань (СФУЛО), і з Богданом Киктою, членом Контрольної Комісії
СФУЛО, членом Управи Організації Оборони Лемківщини в США. 75-ті
роковини початку депортації етнічних українців Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Підляшшя, Західної Бойківщини в 1944-1951 рр.
https://hromadske.radio/publications/ce-bula-ne-prosto-tragediya-ce-zlochyn-75rokiv-deportaciyi-ukrayinciv-zpolshchi?fbclid=IwAR372jOIX9sYA5VRWB16_N36CJXFnaj4xAjG-TMSK6c0KYtgovuTJ4JmZ8
Найцікавіші публікації в пресі:
“Вигнані з Раю”: У Києві відзначили 75-річчя початку депортації українців
з етнічних земель
https://www.prostir.ua/?news=vyhnani-z-rayu-u-kyjevi-vidznachyly-75-richchyapochatku-deportatsiji-ukrajintsiv-z-etnichnyhzemel&fbclid=IwAR1bTyo6Itgcl0VYZH66oBTT45nY9VqsuJweLZ69vmM36UGRjQPN3P2
2iYU#.XXvxNbx33AM.facebook
Україна вперше на державному рівні вшановує жертв депортації західних
українців
https://novynarnia.com/2019/09/09/rokovinideportatsiyi/?fbclid=IwAR0mMy8DEJyS35WvQDHHHvIsMj7pUG2EJv9DRnfwe7VaGR
b-jejXwyVTLEQ
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«Виривали з корінням»: у Києві історики розповіли про приховані сторінки
депортації українців
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/vyryvaly-z-korinnyam-u-kyyevi-istorykyrozpovily-pro-pryhovani-storinky-deportaciyiukrayinciv?fbclid=IwAR3mOfoqprmF8TwppZkrqoTv9pYljn4l2wHjRdUhg0gRXJWNJdBc
5I7eZcY

Інна ОМЕЛЯНЧУК. ТРАГІЧНА ДАТА
Вигнані з батьківщини
Вперше на державному рівні вшанували 75-ті роковини початку депортації
українців з їхніх етнічних земель у 1944—1951 роках
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vignani-zbatkivshini/?fbclid=IwAR2MglfaYBkwMC1bm4UFhGV5Lz0gWd5WLmx0glCwoPqbpVP
9BGL_RaNWtuo
26 вересня голова СФУЛО взяла участь в Науковій конференції «Депортації в
системі злочинів тоталітарного комуністичного режиму (до 75-х роковин
депортації кримських татар та початку депортацій українського населення з
території Польщі)», яка проходила у Львові 26-27 вересня 2019 р.
26 вересня 2019 голова федерації також побувала на засіданні ГО "Студентський
клуб" Житомирського і Львівського держуніверситетів ім. І. Франка. Підведені
підсумки проектів "Єдність в різноманітності. Поліщуки" та "Єдність в
ріноманітності. Гуцули." Обговорювався новий проект "Єдність в різноманітності.
Лемки". Планується студентська етнографічна експедиція на Лемківщину.
6 жовтня, в Городоцькому районному Народному домі відбувся XV фестиваль
"Пісні незабутого краю", приурочений 75-им роковинам початку депортації
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та
Західної Бойківщини. Голова СФУЛО надіслала вітання фестивалю, проведення
якого було внесене до державних заходів до 75-х роковин депортації. Також до
фестивалю були виготовлені за державні кошти і вручені його учасникам 100
медалей «75 літ пам’яті», ініційованих СФУЛО.
14 жовтня 2019 р. голова СФУЛО побувала у Львові у філармонії на урочистому
ювілейному творчому вечорі з нагоди 50-річчя створення Народного ансамблю
пісні і танцю "Лемковина", привітала чудовий лемківський колектив, виголосила
урочисту промову і вручила керівнику квіти та Почесну грамоту СФУЛО колективу
«Лемковини».
Також Я. Галик надіслала привітання з нагоди святкування 110-ї річниці з дня
народження видатного українського поета Богдана-Ігоря Антонича колективу
Бортятинського музею-садиби Антоничів та з нагоди 10-річчя Музею.
15 жовтня2019 р. голова федерації надіслала листи народному депутату В.
Рубльову, а також голові комітету з прав людини Д. Лубінцю про внесення
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пропозицій, змін і доповнень до зареєстрованого у ВРУ законопроекту №2038., а
також надіслала Резолюцію круглого столу в Києві.
23 жовтня2019 р. голова СФУЛО Ярослава Галик взяла участь в круглому столі з
нагоди 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Любачівщини,
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944-1951
роках, який відбувся у Івано-Франківську на Прикарпатському факультеті
Національної академії внутрішніх справ з участю науковців: Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника - д.і.н., професор Володимир Комар,
науковців ІФНМУ - к.і.н., доцент Ігор Любчик та к.і.н. Наталія Винник;
Університету Короля Данила - к.ю.н., доцент Олег Андрухів; Прикарпатського
факультету НАВС - к.п.н. Сергій Кваша та інших. З цікавими доповідями
виступили кілька студентів і курсантів академії.
26 жовтня2019 на запрошення лемків Дрогобиччини голова федерації побувала на
чудовому святі - відзначенні 30-ліття створення Дрогобицької громадської
організації "Лемківщина". Ювілярів вітали також голова ВУТЛ Олександр
Венгринович, голова Львівської обласної ГО "Лемківщина" Степан Майкович,
голова Дрогобицької районної ГО "Лемківщина" Володимир Байса, лемки
Борисполя, Самбора, інші гості. Я. Галик вручила медаль "75 літ пам’яті" щирому
активісту Дрогобицької "Лемківщини" і "Яворини" Івану Котику, якому вже
минуло поважних 87 років.
6 листопада з ініціативи та в співорганізації СФУЛО в Івано-Франківську
відбулася Всеукраїнська наукова конференція, на якій голова СФУЛО виступила з
доповіддю про відновлення прав етнічних українців Закерзоння, депортованих за
національною ознакою в 1944-1951 рр.
Прес-реліз про конференцію
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВИСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ ЛЕМКІВЩИНИ, НАДСЯННЯ,
ХОЛМЩИНИ, ПІДЛЯШШЯ, ЛЮБАЧІВЩИНИ, ЗАХІДНОЇ БОЙКІВЩИНИ В 1944–
1951 рр.: ДОСВІД ТА УРОКИ» відбулася 6 листопада 2019 року в ІваноФранківську з ініціативи СФУЛО.
Конференція приурочена трагічним 75-м роковинам початку депортації
етнічнихукраїнців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини в 1944–1951 роках.
Організатори конференції:
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Івано-Франківська обласна рада
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань
Івано-Франківська обласна організація Всеукраїнського товариства «Лемківщина»
Івано-Франківське обласне суспільно-культурне товариство «Надсяння»
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Конференцію привітали ректор університету, д.і.н., професор Ігор Цепенда та
начальник управління культури національностей та релігії Івано-Франківської
ОДА, к.і.н. Володимир Федорак.
В конференції взяли участь близько тридцяти доповідачів: науковці, дослідники,
студенти, громадські діячі з різних регіонів України. Серед них провідні
українські історики: Юрій Макар та Віталій Макар з Чернівців, Євген Сінкевич з
Черкас, Володимир Місько, Володимир Кіцак, Валентин Терещенко з Тернополя,
Дмитро Байкєніч з Києва, Галина Щерба зі Львова, Ігор Любчик, Сергій Адамович,
Петро Костючок з Івано-Франківська та багато інших відомих науковців. На
конференції виступили також студенти університету та громадські діячі.
Голова СФУЛО Ярослава Галик виступила з доповіддю «ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ
ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ЛЕМКІВЩИНИ, НАДСЯННЯ, ХОЛМЩИНИ, ПІВДЕННОГО
ПІДЛЯШШЯ, ЗАХІДНОЇ БОЙКІВЩИНИ, ДЕПОРТОВАНИХ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ
ОЗНАКОЮ В 1944-1951 РОКАХ».
Конференція прийняла Резолюцію, якою закликала Верховну Раду України
ухвалити закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були
примусово переселені з території Польської Народної Республіки», проект якого під
№2038 зареєстровано групою депутатів 3.09.2019 р.
Резолюції круглого стола в Києві і конференцій у Івано-Франківську і в Тернополі
були надіслані головою СФУЛО до всіх найвищих гілок влади держави Україна
22.11.2019 р.
Було також спрямовано низку листів до народних депутатів та до комітету ВРУ з
прав людини.
22 листопада вийшов Вісник СФУЛО №47 під редакцією Ярослави Галик як
головного редактора.
Треба відзначити, що на сайті організації www.sfulo.com постійно подається
базова інформація про СФУЛО, а також основні новини та інформації про заходи.
Активно діє у мережі Фейсбук загальнодоступна група СФУЛО/SFULO (Світова
федерація українських лемківських об’єднань) – адміністратори Я. Галик, Андрій
Хомик, Софія Федина, Тарас Радь.
https://www.facebook.com/groups/sfulo/events/
Впродовж 2019 року активно діяла офіційна сторінка Світова федерація
українських лемківських об’єднань, на якій публікуються основні матеріали та
новини
організації.
Адміністратором
сторінки
є
голова
СФУЛО.
https://www.facebook.com/Світова-Федерація-Українських-ЛемківськихОбєднань-807409262783959/
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23 листопада Ярослава Галик побувала на ювілейному вечорі в Тернополі з нагоди
80-ліття багатолітнього члена Президії СФУЛО, відповідального секретаря, голови
ВУТЛ, голови Тернопільської ОО «Лемківщина» Олександра Венгриновича,
поздоровила славного ювіляра і видатного Лемка з ювілеєм і вручила йому
нагрудний ювілейний знак №001, який був спеціально створений і виготовлений
як нагородний знак СФУЛО для визначних ювілярів.
27 листопада в Тернопільському національному педагогічному університеті ім.
Володимира Гнатюка відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю на тему: "ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ПОЛЬЩІ: науковий та
суспільно-політичний дискурси, історична пам’ять".
Голова СФУЛО виступила на конференції з доповіддю «Права українців
Закерзоння, депортованих за національною ознакою у 1944-1951 роках».
Була прийнята Ухвала конференції, а також досягнуто домовленості з деканом
історичного факультету університету Володимиром Миськом про створення на
базі університету Центру лемкознавства, який очолить Володимир Кіцак, доцент
кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук ТНПУ
ім. В. Гнатюка, к. і. н. Обидва науковці мають лемківське коріння.
30 листопада 2019 року голова федерації взяла участь і виступила з промовою в
Пам’ятній академії з вшанування жертв примусового виселення етнічних
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної
Бойківщини в 1944-1951 роках, приуроченій 75-м роковинам початку депортації,
що відбулася в Тернопільському міському Палаці культури «Березіль» ім. Леся
Курбаса.
Наприкінці листопада голова СФУЛО дала інтерв’ю журналістці Юлії Боєчко для
«Нової зорі» і для «Нашого слова», статті були опубліковані 7 грудня – «Урок
депортації українців».
14 грудня 2019 р. на Прикарпатті 2020-ий рік проголосили Роком пам’яті
депортацій українців у ХХ столітті. Це рішення ухвалили на першому
пленарному засіданні 33-ї сесії обласної ради, що було наслідком Звернення
голови СФУЛО до депутата Івано-Франківської обласної ради, професора кафедри
теорії та історії права Прикарпатського національного університету ім. В.
Стефаника, д.і.н. Сергія Адамовича та стало логічним результатом конференції
6.11.2019 р. Сесія закликала інші регіони підтримати цю важливу ініціативу.
26.12.2019 р. відбулося перше засідання створеного оргкомітету і затвердження
плану заходів на 2020 рік у рамках Року пам’яті депортацій українців на
Прикарпатті, у якому взяла участь голова Івано-Франківської ОО «Лемківщина»
Оксана Данилів.
Івано-Франківщина стала першою областю, яка проголосила Рік пам’яті
депортованих українців.
В грудні голова СФУЛО привітала світову лемківську спільноту і провід СФУЛО
Різдвяним вітанням, яке було опубліковане на сайті федерації та на сторінках

104
СФУЛО у Фейсбук, а також розіслала вітальні різдвяні листівки від СФУЛО
важливим особам і організаціям.
В січні 2020 р. голова СФУЛО підготувала фінансовий і статистичний звіти про
діяльність СФУЛО у 2019 році і подала в Податкову інспекцію та Відділення
статистики.
Також підготувала фінансовий звіт та звіт про роботу федерації в ІІ півріччі 2019
року, також бюджетну програму на 2020 рік.
Розробила проект Плану роботи СФУЛО на 2020 рік для затвердження на
засіданні Президії СФУЛО.
6-10 січня 2020 р. голова СФУЛО Ярослава Галик разом з релігійно-фольклорним
дитячим ансамблем "Лемчатко" з Калуша (організатор Олена Ліщинська)
перебували на північно-західних землях Польщі і вітали з Різдвом
Христовим лемків у Шпротаві, Ґудзіце, Фалковіце, Ліґниці, Любіні, Вроцлаві
(Польща). Діти виступали з вертепом і колядою, з поезією про Лемківщину А.
Ядловського. У Вроцлаві діти колядували в катедрі УГКЦ на запрошення
Преосвященнішого Владики Володимира Ющака, який уділив їм свої
благословення. У Любіні чудова зустріч і коляда відбулися в храмі св. ап. Петра і
Павла УГКЦ, за що сердечна подяка о. Богдану Огороднику і всім лемкамукраїнцям, які тепло прийняли вертеп. Найщиріша подяка о. Андрію Бунзилі
(УГКЦ) за запрошення і гостинність, а також всім парафіянам храму
Преображення Господнього у Шпротаві за сердечне прийняття юних колядників.
Завдяки старанням лемка Яна Ющака, солтиса Ґудзіце, відбулася також спільна
коляда української греко-католицької громади з польською римо-католицькою
громадою, на якій були присутні бургомістр, солтиси кількох сіл, представники
духовенства, працівники культури, а також численні лемки-українці, які
мешкають в цьому і сусідніх селах. Ярослава Галик щиро вітала з Різдвом
лемківські українські родини, які змушені були поселитися тут у 1947 році, після
вигнання їх з Лемківщини внаслідок злочинної акції "Вісла". Було багато теплих
зустрічей і розмов, різдвяних привітань і сліз спогадів та жалю, і щоразу лунала
дитяча коляда, котра звіщала добру новину про народження сина Божого для
лемків-українців у виселенні і зігрівала їхні зболені серця.
11 січня 2020 року лемки святкували у Львові традиційне Лемківське Різдво.
На різдвяне святкування прибули з вітаннями численні гості: народний депутат
України Олег Синютка, представники львівської мерії, голова СФУЛО Ярослава
Галик, голова ВУТЛ Олександр Венгринович, голова Івано-Франківської ОО
"Лемківщина" Оксана Данилів, головний редактор газети "Дзвони Лемківщини,
секретар ВУТЛ Ігор Дуда, голова ГО "Холмщина" у Львові Ірина Гринь,
представники "Надсяння" та багато інших.
Голова СФУЛО Ярослава Галик привітала учасників свята та їхні родини з Різдвом
Христовим і побажала щасливого Нового 2020-го року, а також поздоровила члена
Президії СФУЛО Степана Майковича з 80-літнім ювілеєм і вручила йому
нагрудний іменний ювілейний знак СФУЛО.
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Ярослава Галик також вручила пам’ятну медаль "75 літ пам’яті" ексголові
СФУЛО, професору Івану Щербі за значний внесок в утвердження і розвиток
світової лемківської спільноти.
11 січня 2020 року в Палаці мистецтв у Львові відбувся творчий концерт
лемківського українського співака Остапа Канаки. Голова СФУЛО Ярослава Галик
привітала відомого виконавця, лемка за походженням (Рихвальд-Овчари),
подякувала за його гідний творчий внесок у збереження й популяризацію
лемківської культури та активну громадянську позицію і вручила йому Почесну
грамоту СФУЛО.
На лемківському Різдвяному святі в Івано-Франківську 25 січня 2020 р. голова
федерації привітала лемків Прикарпаття з Різдвяними святами і взяла участь у
святкуваннях.
Також голова СФУЛО в січні отримала запрошення від ООЛ в США взяти участь в
Звітно-виборних зборах ООЛ, а також запрошення від ОЛК відвідати їхню
лемківську громаду в Канаді.
27-28 січня 2020 р. голова федерації перебувала у Львові у Візовому центрі
Канади з метою відкриття візи до Канади задля відвідання ОЛК. Віза до Канади
відкрита на 1 рік.
30 січня за поданням громадської організації «Яремчанське літературно-мистецьке
об’єднання «Зґарда» відбулося нагородження дослідниці, авторки тритомника
«Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946», голови Світової федерації українських
лемківських об’єднань, члена національної спілки краєзнавців України, голови
Яремчанського
літературно-мистецького
об’єднання
«Зґарда»
ЯРОСЛАВИ
ІВАНІВНИ ГАЛИК відзнакою «ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРІЇ».
Висловлюю щиру подяку всім членам Президії СФУЛО, Контрольній Комісії,
Головам Фундацій, всім головам Суб’єктів федерації, Проводам та всім членам
Ваших організацій за велику невтомну працю в 2019 році задля збереження
лемківської культури і відновлення історичної пам’яті, за щиру і дружну
співпрацю в федерації, за розуміння і підтримку діяльності організації та зокрема
мене як голови СФУЛО. Хай 2020 рік буде ще більш плідним, результативним і
щасливим!
02.02.2020 р.
З великою повагою і найкращими побажаннями
Ярослава Галик,
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань

