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Od 1 maja 2004 r. granica polsko-ukrainÂska jest jednoczesÂnie
granicaÎ Ukraina ± Unia Europejska, a naturalnaÎ konsekwencjaÎ wøaÎczenia Polski w struktury europejskie byøo przystaÎpienie Polski
21 grudnia 2007 r. do strefy Schengen. OkolicznosÂcÂ ta spowodowaøa
uøatwienia dla obywateli polskich, ktoÂrzy przekraczajaÎ granice zewneÎtrzne panÂstw-czøonkoÂw tej strefy, ale roÂwniezÇ znacznie utrudniøa
wjazd do naszego kraju obywateli panÂstw trzecich. Niestety, w ich
gronie znalezÂli sieÎ roÂwniezÇ obywatele Ukrainy. SzczegoÂlnie dotkneÎøo to rejony przygraniczne z obu stron, ktoÂre do tego momentu
¹zÇyøyº z granicy, zarabiajaÎc na niej w bardziej lub mniej formalny
sposoÂb.
Nie ekonomia jednak beÎdzie przedmiotem niniejszego opracowania, ale stosunki wyznaniowe i caøa sfera spraw z nimi zwiaÎzanych,
ktoÂre przezÇywajaÎ w ostatnim okresie dosÂcÂ dynamiczny rozwoÂj.
Przez termin ¹stosunki wyznanioweº beÎdziemy rozumieli zaroÂwno korelacje, jakie zachodzaÎ pomieÎdzy podmiotami wyznaniowymi,
podmiotami wyznaniowymi a innymi podmiotami, jak roÂwniezÇ stosunki, w ktoÂrych nie uczestniczaÎ podmioty wyznaniowe, ale opierajaÎ
sieÎ na normach prawa wyznaniowego. Stosunki wyznaniowe nie beÎdaÎ
traktowane wyøaÎcznie przez pryzmat religii, ale takzÇe w konteksÂcie
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szerszej wspoÂøpracy, w gøoÂwnej mierze opierajaÎcej na trosce o wspoÂlne dziedzictwo kulturowe.
Analizie zostanaÎ poddane dwustronne umowy mieÎdzynarodowe,
ktoÂre w swej tresÂci odwoøujaÎ sieÎ do powyzÇszych relacji. Uwaga zostanie skoncentrowana na dziaøalnosÂci powiatu tomaszowskiego, ktoÂry bezposÂrednio graniczy z terytorium Ukrainy. Zawirowania historyczne spowodowaøy, zÇe istnieje duzÇa liczba rozdzielonych rodzin po
obu stronach granicy. Granica w kilku przypadkach podzieliøa roÂwniezÇ na dwie czeÎsÂci miejscowosÂci, ktoÂre przed wojnaÎ stanowiøy jednaÎ
caøosÂcÂ. Niejednokrotnie takzÇe religia byøa przesøankaÎ wzajemnych
animozji.
Pogranicze polsko-ukrainÂskie obejmuje swoim zasieÎgiem po stronie polskiej wojewoÂdztwa lubelskie i podkarpackie, a po ukrainÂskiej
lwowskie i woøynÂskie. Caøkowita powierzchnia pogranicza wynosi
85 018 km2, z czego na PolskeÎ przypada 43 041 km2, a na UkraineÎ
41 977 km2. Granica panÂstwowa z UkrainaÎ wynosi 529 km. Na caøym
pograniczu mieszka 8131,1 tys. ludzi. Na teren wojewoÂdztw polskich
przypada 4361,7 tys. osoÂb, natomiast na wojewoÂdztwa ukrainÂskie
3769,4 tys. NajwieÎkszymi miastami rejonu saÎ LwoÂw, Lublin, èuck
i RzeszoÂw1.
Sam powiat tomaszowski lezÇy na poøudniowo-wschodniej czeÎsÂci
wojewoÂdztwa lubelskiego. Na jego obszarze znajduje sieÎ przejsÂcie
drogowe i kolejowe w miejscowosÂci Hrebenne. Reforma samorzaÎdowa z 1998 r. przywroÂciøa Tomaszowowi Lubelskiemu status miasta
powiatowego2.
Nie sposoÂb omawiacÂ dziaøalnosÂci powiatu tomaszowskiego
w oderwaniu od polityki prowadzonej zaroÂwno na szczeblu centralnym, jak roÂwniezÇ wojewoÂdzkim, dlatego tezÇ wspoÂøpraca wyznaniowa
zostanie omoÂwiona w konteksÂcie szerszej polityki panÂstwa.

1

è. StreÎk, Zarys stosunkoÂw polsko-ukrainÂskich na terenie pogranicznym, http://
www.doss.wroclaw.pl/4_artykuly/a20051028.pdf.
2
Oficjalna strona powiatu tomaszowskiego, http://www.powiat-tomaszowski.
com.pl/.
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1. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

Polityka zawsze odgrywaøa i odgrywa ogromnaÎ roleÎ w ksztaøtowaniu sieÎ stosunkoÂw wyznaniowych, a religia czeÎsto jest czynnikiem
sÂwiadczaÎcym o tozÇsamosÂci narodu. Warto wieÎc zwroÂcicÂ uwageÎ na
te wydarzenia, ktoÂre wywarøy wpøyw na obecnaÎ sytuacjeÎ obydwu
narodoÂw.
W literaturze przedmiotu dostrzega sieÎ rozbiezÇnosÂcÂ poglaÎdoÂw na
temat precyzyjnego wskazania poczaÎtkoÂw zaistnienia stosunkoÂw polsko-ukrainÂskich. Wedøug D. Wojakowskiego mozÇna wyodreÎbnicÂ trzy
etapy:
± etap pierwszy ± poczaÎtkiem jest powstanie zalaÎzÇkoÂw organizacji panÂstwowych;
± etap drugi ± poøowa XIX w. ± stosunki ujmowane saÎ w kategoriach narodowych;
± etap trzeci ± od czasoÂw wejsÂcia pogranicza w sfereÎ wpøywoÂw
radzieckich3.
Wydaje sieÎ, zÇe proponowany podziaø jest niekompletny i nalezÇaøoby wskazacÂ jeszcze kilka etapoÂw. Czwarty etap wzajemnych stosunkoÂw rozpoczyna sieÎ po dniu 24 sierpnia 1991 r., kiedy to Ukraina
proklamowaøa swojaÎ niepodlegøosÂcÂ. Na pewno istotna zmiana wzajemnych relacji nastaÎpiøa roÂwniezÇ po wstaÎpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., jak roÂwniezÇ po pomaranÂczowej rewolucji (przeøom
2004/2005), w ktoÂrej to polskie wøadze i spoøeczenÂstwo odegraøy znaczaÎcaÎ roleÎ.
G. BabinÂski uwazÇa, zÇe poczaÎtkoÂw pogranicza polsko-ukrainÂskiego nalezÇy doszukiwacÂ sieÎ dopiero w XVII w., a dokøadniej od czasoÂw
powstania Bohdana Chmielnickiego, poniewazÇ do 1648 r. obszar
Ukrainy wraz z ludnosÂciaÎ traktowany byø jako integralna czeÎsÂcÂ Rzeczypospolitej.
W chwili obecnej Ukraina targana jest kryzysem wøadzy, a przywoÂdcy pomaranÂczowej rewolucji stali sieÎ dla siebie nieprzejednanymi
wrogami. OproÂcz wewneÎtrznych sporoÂw sytuacjeÎ Ukrainy kompliku3
D. Wojakowski, Polacy i UkrainÂcy. Rzecz o pluralizmie i tozÇsamosÂci na pograniczu, KrakoÂw 2002, s. 97-98.
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je roÂwniezÇ konflikt gospodarczy z RosjaÎ, ktoÂra do tej chwili nie mozÇe
pogodzicÂ sieÎ z utraconymi wpøywami w swojej byøej republice.
Wzajemna korelacja stosunkoÂw polsko-ukrainÂskich w aspekcie
konfesyjnym przybraøa na sile od momentu podpisania w 1595 r.,
a ogøoszonej w 1596 r. unii brzeskiej, ktoÂra miaøa na celu podporzaÎdkowanie KosÂcioøa Prawosøawnego na terytorium Rzeczypospolitej
jurysdykcji papieskiej, z zachowaniem obrzaÎdku wschodniego w liturgii. Unia zostaøa poparta przez metropoliteÎ kijowskiego i halickiego
Michaøa RahozeÎ.
Genezy unii brzeskiej historycy dopatrujaÎ sieÎ w kilku zjawiskach.
Jak podkresÂla S. Kozak, prawosøawni historycy rosyjscy i ukrainÂscy
wskazujaÎ dwie okolicznosÂci. PierwszaÎ z nich jest daÎzÇenie Watykanu
do podporzaÎdkowania sobie KosÂcioøa Prawosøawnego, drugaÎ zasÂ
polityka wøadz polskich. Autor ten podkresÂla, zÇe o ile powyzÇsze
czynniki na pewno odegraøy ogromnaÎ roleÎ, o tyle nie mozÇna jednak
zapomniecÂ o roli, jakaÎ odegraø woÂwczas sam KosÂcioÂø Prawosøawny ze
wzgleÎdu na lansowanaÎ woÂwczas w Rosji teorieÎ trzeciego Rzymu,
zgodnie z ktoÂraÎ wøadcy sÂwieccy mieli podporzaÎdkowacÂ sobie caøy
KosÂcioÂø i jego hierarchieÎ. Dlatego tezÇ unia miaøa bycÂ proÂbaÎ uniezalezÇnienia KosÂcioøa Prawosøawnego od struktur panÂstwowych4.
Nie sposoÂb w niniejszym opracowaniu przedstawicÂ losoÂw KosÂcioøa Greckokatolickiego, ktoÂry byø owocem unii brzeskiej, niemniej
jednak warto odnotowacÂ kilka najistotniejszych faktoÂw.
Cerkiew greckokatolicka istniaøa w Polsce nieprzerwanie do
1947 r., kiedy to wøadze podjeÎøy decyzjeÎ o jej likwidacji. Dokonaøo sieÎ to za sprawaÎ dwoÂch dekretoÂw: z 5 wrzesÂnia 1947 r.5 oraz
z 29 wrzesÂnia 1949 r.6 Pierwszy z nich dotyczyø zajeÎcia mienia pozostawionego przez osoby fizyczne, natomiast drugi rozszerzaø za4

S. Kozak, Z dziejoÂw Ukrainy. Religia, kultura, mysÂl spoøeczna. Studia i szkice,
Warszawa 2007, s. 55-61.
5
Dekret z dnia 5 wrzesÂnia 1947 r. o przejsÂciu na wøasnosÂcÂ PanÂstwa mienia pozostaøego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz.U. z 1947 r., Nr 59, poz. 318).
6
Dekret z 28 wrzesÂnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 5 wrzesÂnia 1947 r.,
o przejsÂciu na wøasnosÂcÂ PanÂstwa mienia pozostaøego po osobach przesiedlonych do
ZSRR (Dz.U. z 1949 r., Nr 53, poz. 404).
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kres konfiskat roÂwniezÇ o osoby prawne, w tym o kosÂcioøy i zwiaÎzki
wyznaniowe.
Wskutek dziaøanÂ, ktoÂre nastaÎpiøy po wydaniu drugiego dokumentu, Cerkiew pozbawiono okoøo szesÂciuset sÂwiaÎtynÂ oraz wielu innych
obiektoÂw sakralnych. Kongregacja dla KosÂcioøoÂw Wschodnich 10 lutego 1948 r. upowazÇniøa biskupoÂw katolickich do administrowania
mieniem KosÂcioøa Greckokatolickiego, jednak rzaÎd polski nie zaakceptowaø tego faktu. Powstaøy w 1950 r. UrzaÎd do Spraw WyznanÂ
uznaø, zÇe KosÂcioÂø Greckokatolicki przestaø w Polsce egzystowacÂ
w zwiaÎzku z wyjazdem ludnosÂci ukrainÂskiej7.
Na skutek odwilzÇy zaistniaøej po pazÂdzierniku 1956 r. podjeÎto
proÂby restytuowania KosÂcioøa Greckokatolickiego w Polsce. W 1957 r.
prymas Stefan WyszynÂski uzyskaø zezwolenie na prowadzenie przez
ksieÎzÇy greckokatolickich dziaøalnosÂci na ziemiach zachodnich i poÂønocnych. W wyniku podpisania nowej umowy repatriacyjnej ze
ZwiaÎzku Radzieckiego powroÂciøo do Polski ok. 250 tys. PolakoÂw,
a wsÂroÂd nich wielu grekokatolikoÂw. WoÂwczas prymas uzyskaø zgodeÎ
wøadz na utworzenie 17 parafii greckokatolickich8.
KosÂcioÂø Greckokatolicki przesÂladowany byø roÂwniezÇ na terytorium ZSRR. W 1946 r. wskutek decyzji wøadz zostaø wøaÎczony
w struktury Rosyjskiego KosÂcioøa Prawosøawnego, a jego powtoÂrna
legalizacja nastaÎpiøa dopiero w 1989 r.9
DuzÇe znaczenie dla stosunkoÂw wyznaniowych mieÎdzy narodami
miaøa dziaøalnosÂcÂ papiezÇa Jana Pawøa II, uwienÂczona wizytaÎ w 2001 r.
W 1991 r. papiezÇ mianowaø biskupoÂw dla trzech diecezji: lwowskiej,
kamieniecko-podolskiej i zÇytomierskiej10. Aktualnie pasterzem diecezji lwowskiej jest ks. abp Mieczysøaw Mokrzycki, byøy sekretarz
Jana Pawøa II.
7

K. GruÈnberg, B. Sprengel, Trudne saÎsiedztwo: stosunki polsko-ukrainÂskie w XXX wieku, s. 629.
8
TamzÇe, s. 702.
9
O. Turij, ZÇycie religijne oraz stosunki mieÎdzywyznaniowe w niepodlegøej
Ukrainie, w: TozÇsamosÂcÂ wyznaniowa i dialog jako czynnik opiniotwoÂrczy w ramach
kultury narodowej. DosÂwiadczenia Biaøorusi, Ukrainy i Polski, Lublin 2008, s. 54.
10
K. Grynberg, B. Sprengel, Trudne saÎsiedztwo, s. 752.
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Dla samego powiatu tomaszowskiego i jego mieszkanÂcoÂw ogromne znaczenie miaøo utworzenie we wrzesÂniu 1991 r. przejsÂcia drogowego w Hrebennem i Rawie Ruskiej po stronie ukrainÂskiej11. Pozwoliøo to mieszkanÂcom przygranicznych terenoÂw na ozÇywienie wzajemnych kontaktoÂw, a takzÇe na odwiedzenie døugo niewidzianych
rodzin i miejsc pochoÂwku najblizÇszych.
Â W I ZWIAÎZKO
Â W WYZNANIOWYCH
2. STATUS KOSÂCIOèO
NA UKRAINIE I W POLSCE

Z punktu widzenia tematu podjeÎtego w niniejszym opracowaniu
wypada przedstawicÂ nawet w stopniu ogoÂlnym struktureÎ wyznaniowaÎ
obu panÂstw. Ze wzgleÎdu na bogataÎ literatureÎ przedmiotu dotyczaÎcaÎ
naszego kraju skupimy sieÎ gøoÂwnie na sytuacji panujaÎcej na Ukrainie12.
Konstytucja Ukrainy zapewnia kazÇdemu prawo do swobodnego
wyboru sÂwiatopoglaÎdu i wyznania. Ponadto stwierdza sieÎ, zÇe Cerkiew
i organizacje religijne na Ukrainie saÎ oddzielone od panÂstwa
(art. 35)13. Obok Konstytucji bardzo wazÇnym zÂroÂdøem ukrainÂskiego
prawa wyznaniowego jest ustawa z 23 kwietnia 1991 r. o wolnosÂci
sumienia i organizacjach wyznaniowych14. Dla zwiaÎzkoÂw wyznaniowych duzÇe znaczenie ma proklamowana w tej ustawie zasada autonomii i niezalezÇnosÂci organizacji religijnych (art. 5 i 7).
Na przeøomie lat 80. i 90. XX w. Ukraina przezÇyøa wzmozÇone
ozÇywienie zÇycia religijnego. Masowo zaczeÎøy powstawacÂ roÂzÇnorodne
organizacje religijne, a ludzie zaczeÎli otwarcie manifestowacÂ wøasne
przekonania. IlustracjaÎ tego zjawiska niech beÎdzie fakt, zÇe w 1985 r.
11
Umowa z 18 maja 1992 r., mieÎdzy RzaÎdem Rzeczypospolitej Polskiej a RzaÎdem
Ukrainy, w sprawie przejsÂcÂ granicznych (MP z 2003 r. Nr 37, poz. 530).
12
W wydawnictwach polskojeÎzycznych proÂba systematyki zagadnienÂ ukrainÂskiego prawa wyznaniowego zostaøa podjeÎta w artykule L. Kovalenko, Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukrainÂskim, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2002, t. 5,
s. 79-109.
13
Tekst za: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s.1664.
14
VVR (Vidmosti Verchownoji Rady Ukrainy-dziennik ustaw), nr 25, poz. 283.
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na Ukrainie radzieckiej zarejestrowanych byøo 16 wyznanÂ religijnych, a na poczaÎtku XXI w. liczba ta znacznie przekraczaøa setkeÎ15.
Na dzienÂ dzisiejszy ± wedøug roÂzÇnych statystyk ± 50-66% obywateli deklaruje sieÎ jako osoby wierzaÎce16, z czego 96% organizacji
wyznaniowych uwazÇa sieÎ za chrzesÂcijanÂskie, 3,33% wyznaje islam,
0,86% tworzy roÂzÇne kierunki judaizmu, 0,45% to wyznawcy buddyzmu oraz innych wschodnich nurtoÂw religijnych, 0,34% to sympatycy
wierzenÂ neopoganÂskich i 0,87% osoby nalezÇaÎce do innych wyznanÂ17.
StatystykeÎ teÎ uzupeøniajaÎ dane zamieszczone na oficjalnej stronie
CIA, na ktoÂre powoøuje sieÎ Wikipedia. Wedøug tych zÂroÂdeø ± dane
na 2006 r. ± sposÂroÂd ogoÂlnej liczby wierzaÎcych 50,4% nalezÇy do
UkrainÂskiego KosÂcioøa Prawosøawnego Patriarchatu Kijowskiego,
26,1% do UkrainÂskiego KosÂcioøa Prawosøawnego Patriarchatu Moskiewskiego, 8% do UkrainÂskiej Cerkwi Greckokatolickiej, 7,2% do
UkrainÂskiego KosÂcioøa Prawosøawnego, 2,2% do KosÂcioøa Rzymskokatolickiego. To samo zÂroÂdøo podaje, zÇe ogoÂlna liczba protestantoÂw
sieÎga 2,2%, wyznawcoÂw judaizmu 0,6% oraz innych wyznanÂ 3,2%18.
NajliczniejszaÎ grupeÎ stanowiaÎ prawosøawni chrzesÂcijanie. Na
dzienÂ dzisiejszy na Ukrainie gøoÂwnie trzy wspoÂlnoty zrzeszajaÎ wiernych. SaÎ to m.in.: UkrainÂski KosÂcioÂø Prawosøawny podporzaÎdkowany
kanonicznie Moskiewskiemu Patriarchatowi, UkrainÂski Autokefaliczny KosÂcioÂø Prawosøawny i UkrainÂski KosÂcioÂø Prawosøawny Patriarchatu Kijowskiego. Dwa ostatnie KosÂcioøy nie saÎ uznawane
przez inne lokalne kosÂcioøy prawosøawne i traktowane saÎ jako niekanoniczne.
O. Turij, ZÇycie religijne, s. 47. Autor zauwazÇa, zÇe do organizacji religijnych
oficjalna statystyka Komitetu PanÂstwowego do spraw NarodowosÂci i Religii zalicza
zgodnie z obowiaÎzujaÎcym ustawodawstwem nie tylko lokalne wspoÂlnoty religijne, lecz
takzÇe osÂrodki oraz administracyjne jednostki organizacyjne (metropolie, eparchie itp.),
klasztory, osÂrodki misyjne, bractwa, jak roÂwniezÇ uczelnie o charakterze religijnym.
16
Wikipedia ± 50% (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina). L. Kovalenko, Podstawowe regulacje wyznaniowe, podaje 58%. Autorka powoøuje sieÎ na: V. Vaskovsyj,
Rozvytok relihijnoji merezhi v Ukrajani: rik 2000, ¹Natsionalna bezpieka i oborona:
@001/3, s. 52; O. Turij, ZÇycie religijne, s. 48, pisze o 66%.
17
O. Turij, ZÇycie religijne, s. 52.
18
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina#cite_note-7; https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/up.html#People.
15
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Stosunkowo niewielkaÎ grupeÎ chrzesÂcijan stanowiaÎ katolicy obrzaÎdku wschodniego i øacinÂskiego oraz protestanci, a wsÂroÂd nich
wspoÂlnoty zielonosÂwiaÎtkowcoÂw, baptystoÂw, adwentystoÂw oraz
sÂwiadkoÂw Jehowy.
Judaizm z kolei reprezentowany jest przez kilka organizacji i kierunkoÂw, wsÂroÂd ktoÂrych najwazÇniejsze to Sojusz ChasydoÂw Chabad
Lubawicz Judejskich WspoÂlnot i Organizacji Wyznaniowych Ukrainy oraz Sojusz Judejskich Organizacji Wyznaniowych Ukrainy. IstniejaÎ takzÇe nieliczne nurty o charakterze reformatorskim. WsÂroÂd
nich wysteÎpujaÎ m.in. wspoÂlnoty judaizmu posteÎpowego, judaizmu
mesjanÂskiego, judeochrzesÂcijan i inne.
Muzuømanie podzieleni saÎ pomieÎdzy trzy niezalezÇne osÂrodki: Duchowny ZarzaÎd MuzuømanoÂw Krymu w Symferopolu, Duchowny
ZarzaÎd MuzuømanoÂw Ukrainy w Kijowie oraz Duchowne Centrum
MuzuømanoÂw Ukrainy w Doniecku19.
Coraz mocniejszaÎ pozycjeÎ na Ukrainie zaczynajaÎ odgrywacÂ nowe
ruchy religijne, ktoÂrych liczba w latach 1992-2007 wzrosøa prawie 60krotnie z 27 do 1583. DuzÇa liczba tych wspoÂlnot jest wynikiem maøo
skomplikowanej procedury rejestracyjnej oraz wymaganej maøej liczby osoÂb do rejestracji. Nowe ruchy religijne dziaøajaÎ w formie organizacji religijnych, a status osoby prawnej nabywajaÎ w momencie
rejestracji przez 10 peønoletnich obywateli20. èatwosÂcÂ rejestracji powoduje liczne naduzÇycia, dlatego tezÇ coraz czeÎsÂciej wysuwane saÎ postulaty, aby nieco zaostrzycÂ obowiaÎzujaÎce procedury.
Sytuacja kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce regulowana jest w gøoÂwnej mierze przez KonstytucjeÎ RP z 1997 r., ustaweÎ
o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, ustawy szczegoÂøowe
regulujaÎce sytuacjeÎ poszczegoÂlnych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a w przypadku KosÂcioøa Katolickiego roÂwniezÇ Konkordat podpisany ze StolicaÎ ApostolskaÎ.
Od wiekoÂw dominujaÎcaÎ pozycjeÎ ma w Polsce KosÂcioÂø Rzymskokatolicki. SwoÂj status zawdzieÎcza gøoÂwnie duzÇej liczbie wyznawcoÂw
19
O. Turij, ZÇycie religijne, s. 52-60; szerzej: ÀÕÛiÓiõÈ âÐ ÒiàÞáßÞÒiÔÐÝÝï (http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2979431&cat_id=31295).
20
TamzÇe; L. Kovalenko, Podstawowe regulacje wyznaniowe, s. 92-98.
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rozlokowanych na obszarze caøego kraju. W Polsce o tym, czy dany
czøowiek nalezÇy do KosÂcioøa Katolickiego decyduje chrzest21. PonizÇej
zaprezentowane zostanaÎ dane zawarte w Maøym Roczniku Statystycznym za 2008 r. NalezÇy jednak zdawacÂ sobie spraweÎ, zÇe saÎ one
oparte na zgøoszeniach samych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
dlatego tezÇ mogaÎ odbiegacÂ od stanu rzeczywistego22.
KosÂcioÂø Katolicki w Polsce funkcjonuje w czterech obrzaÎdkach.
ObrzaÎdek rzymskokatolicki liczy 33 862 826 wiernych, greckokatolicki ± odpowiednio 53 000, ormianÂski 5000 i neounicki 190, w sumie
daje to 33 921 016, co przy ogoÂlnej liczbie ludnosÂci 38 125 000 daje
89%. KosÂcioøy starokatolickie, do ktoÂrych zakwalifikowano Starokatolicki MariawitoÂw, Polskokatolicki, Katolicki MariawitoÂw i Starokatolicki majaÎ øaÎcznie 80 775 wyznawcoÂw. KosÂcioøy prawosøawne (Polski Autokefaliczny KosÂcioÂø Prawosøawny, Wschodni KosÂcioÂø StaroobrzeÎdowy) liczaÎ odpowiednio 506 800 i 457, w sumie 507 257. KosÂcioøy protestanckie (Ewangelicko-Augsburski, ZielonosÂwiaÎtkowy,
AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, WspoÂlnota KosÂcioøoÂw Chrystusowych RP, ChrzesÂcijanÂski KosÂcioÂø Gøosicieli Dobrej Nowiny, ChrzesÂcijan BaptystoÂw, Ewangelicko-Metodystyczny, Ewangelicko-Reformowany, KosÂcioÂø BozÇy w Chrystusie, Wolnych ChrzesÂcijan, Chrystusowy, Ewangelicznych ChrzesÂcijan, Zrzeszenie Wolnych Badaczy
Pisma SÂwieÎtego, SÂwiecki Ruch Misyjny ¹Epifaniaº) majaÎ øaÎcznie
151 894 wyznawcoÂw; sÂwiadkowie Jehowy 126 82723.
DuzÇa liczba zarejestrowanych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych stwarza szerokie pole potencjalnej wspoÂøpracy po obu stronach
granicy. W powiecie tomaszowskim dominujaÎ katolicy obrzaÎdku øacinÂskiego, ale saÎ roÂwniezÇ grekokatolicy, prawosøawni, zielonosÂwiaÎtkowcy i sÂwiadkowie Jehowy.

21

Odmiennie nizÇ np. w Niemczech, gdzie decyduje fakt opøacenia podatkoÂw na
rzecz danego zwiaÎzku wyznaniowego.
22
Szerzej o strukturze wyznaniowej w Polsce w: M. Rynkowski, PanÂstwo i KosÂcioÂø w Polsce, w: PanÂstwo i KosÂcioÂø w krajach Unii Europejskiej, pod red. G. Robbersa,
Wrocøaw 2007, s. 289-303.
23
Maøy Rocznik Statystyczny Polski 2008 (http://www.stat.gov.pl).
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Â SKIE24
3. UMOWY POLSKO-UKRAIN

Historia stosunkoÂw polsko-ukrainÂskich nie byøa øatwa. Po obu
stronach granicy zÇyjaÎ jeszcze ludzie, ktoÂrzy pamieÎtajaÎ bratoboÂjcze
walki PolakoÂw i UkrainÂcoÂw, ale powoli w sÂwiadomosÂci obu narodoÂw
zanikajaÎ wzajemne animozje i ludzie zaczynajaÎ podchodzicÂ do siebie
z wieÎkszym zaufaniem.
Ukraina doskonale zdaje sobie spraweÎ, zÇe Polska mozÇe jej pomoÂc w kwestii potencjalnego czøonkostwa w Unii Europejskiej czy
NATO. Polsce roÂwniezÇ zalezÇy, by w Ukrainie miecÂ sprzymierzenÂca
i mocnego saÎsiada. Dlatego tezÇ nie dziwi fakt, zÇe mieÎdzy obydwoma
panÂstwami rozwija sieÎ ozÇywiona wspoÂøpraca.
Na dzienÂ dzisiejszy funkcjonuje dziewieÎcÂ przejsÂcÂ granicznych
w: Dorohusku, Hrebennem, Hrubieszowie, PrzemysÂlu, Werchracie,
KrosÂcienku, Zosinie i Korczowej. Planowane jest takzÇe otwarcie nowych. Na przejsÂciach tych panuje wzmozÇony ruch, co roÂwniezÇ powoduje wiele problemoÂw.
Po proklamowaniu niepodlegøosÂci Ukrainy w 1991 r. nastaøa nowa jakosÂcÂ w stosunkach mieÎdzy obydwoma narodami. Oficjalnie
i w sposoÂb formalny mozÇna byøo prowadzicÂ wzajemnaÎ politykeÎ.
PonizÇej przyjrzymy sieÎ tym rozwiaÎzaniom prawnym, ktoÂre wywierajaÎ wpøyw na wzajemne stosunki konfesyjne. BeÎdaÎ to umowy
mieÎdzy obydwoma panÂstwami, zawierane zaroÂwno na szczeblu panÂstwowym, jak i regionalnym.
2.1. UMOWY MIEÎDZYPANÂSTWOWE

ZapowiedzÂ wzajemnej wspoÂøpracy na wielu pøaszczyznach, w tym
roÂwniezÇ wyznaniowej, znalazøa sieÎ w traktacie o dobrym saÎsiedztwie
podpisanym 18 maja 1992 r. (ToDS). W art. 10 obie strony zadeklarowaøy, zÇe beÎdaÎ sprzyjacÂ ustanowieniu i rozwojowi wzajemnych kontaktoÂw i wspoÂøpracy. SzczegoÂlna uwaga miaøa zostacÂ posÂwieÎcona
24
W niniejszym opracowaniu termin ¹umowaº i ¹porozumienieº traktowane saÎ
tozÇsamo.
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wspoÂøpracy w obszarach przygranicznych. W tym celu powoøano
MieÎdzyrzaÎdowaÎ KomisjeÎ do spraw wspoÂøpracy Transgranicznej25.
W obu krajach istniejaÎ dosÂcÂ liczne skupiska mniejszosÂci narodowych. Zgodnie z art. 11(ToDS) obie strony zobowiaÎzaøy sieÎ do zapewnienia ochrony czøonkom mniejszosÂci polskiej na Ukrainie
i ukrainÂskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarantuje sieÎ w tym celu
mozÇnosÂcÂ zachowania wyrazÇania i rozwijania swojej tozÇsamosÂci etnicznej, kulturalnej, jeÎzykowej i religijnej bez jakiejkolwiek dyskryminacji26. W tym celu strony zobowiaÎzaøy sieÎ do podjeÎcia dziaøanÂ,
majaÎcych na celu zapewnienie w szczegoÂlnosÂci realizacji prawa do:
± nauczania i uczenia sieÎ jeÎzyka ojczystego i w jeÎzyku ojczystym,
swobodnego posøugiwania sieÎ nim, dosteÎp, rozpowszechniania i wymiany informacji w tym jeÎzyku;
± zakøadania i utrzymywania wøasnych instytucji i stowarzyszenÂ
osÂwiatowych, kulturalnych i religijnych;
± wyznawania i praktykowania swej religii;
± uzÇywania imion i nazwisk w brzmieniu przyjeÎtym dla jeÎzyka
ojczystego;
± ustanawiania i utrzymywania niezakøoÂconych kontaktoÂw mieÎdzy sobaÎ w obreÎbie kraju zamieszkania, jak roÂwniezÇ przez granice.
Prawa mniejszosÂci zostaøy roÂwniezÇ potwierdzone w innej umowie
(art. 12), gdzie obie strony zobowiaÎzaøy sieÎ, zÇe beÎdaÎ na swoim terytorium wspieracÂ dziaøalnosÂcÂ towarzystw narodowo-kulturalnych27.
Po obu stronach granicy istniejaÎ opuszczone i zaniedbane cmentarze wyznaniowe, na ktoÂrych niszczejaÎ bezcenne dobra kultury. Dlatego tezÇ pozytywnie nalezÇy ocenicÂ fakt, zÇe strony zobowiaÎzaøy sieÎ, zÇe
beÎdaÎ zapewniacÂ nalezÇytaÎ ochroneÎ prawnaÎ, materialnaÎ i innaÎ znajdujaÎcym sieÎ na ich terytoriach wartosÂciom, zabytkom i obiektom zwiaÎ25
Traktat mieÎdzy RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ a UkrainaÎ z 18 maja 1992 r. o dobrym
saÎsiedztwie, przyjaznych stosunkach i wspoÂøpracy (Dz.U. z 1993 r., Nr 125, poz. 573).
26
Szerzej na temat dyskryminacji: P. Stanisz, WspoÂlnotowy zakaz dyskryminacji
w zatrudnieniu ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2005, nr 1,
s. 43-56.
27
Umowa mieÎdzy RzaÎdem Rzeczypospolitej Polskiej z RzaÎdem Ukrainy z 20
maja 1997 r. o wspoÂøpracy w dziedzinie kultury nauki i osÂwiaty (Dz.U. z 2000 r., Nr 3,
poz. 29).
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zanym z dziedzictwem kulturalnym drugiej strony (art. 13 ust. 4
ToDS).
Do powyzÇszej normy nawiaÎzuje roÂwniezÇ swaÎ tresÂciaÎ art. 18, w ktoÂrym zapewnia sieÎ, zÇe strony zachowajaÎ i obejmaÎ ochronaÎ prawnaÎ, jak
roÂwniezÇ beÎdaÎ utrzymywacÂ zgodnie z normami prawa mieÎdzynarodowego, w tym humanitarnego, oraz zwyczajami narodowymi i religijnymi wojskowe i cywilne groby, cmentarze i miejsca pochoÂwku znajdujaÎce sieÎ obecnie lub w przyszøosÂci odkryte na ich terytoriach.
Obywatele Ukrainy majaÎ roÂwniezÇ mozÇliwosÂcÂ otrzymywania wiz
bez zbeÎdnej zwøoki w celu wzieÎcia udziaøu w pogrzebie czøonka najblizÇszej rodziny28.

2.2. UMOWY REGIONALNE

Obok umoÂw zawieranych na szczeblu centralnym stosunki polsko-ukrainÂskie regulujaÎ takzÇe umowy zawierane pomieÎdzy jednostkami samorzaÎdu terytorialnego, w ktoÂrych roÂwniezÇ mozÇna doszukacÂ
sieÎ odniesienÂ do kwestii wyznaniowych. Warto wieÎc przyjrzecÂ sieÎ tym
porozumieniom, skupiajaÎc szczegoÂlnaÎ uwageÎ na rozwiaÎzaniach przyjeÎtych przez powiat tomaszowski i gminy wchodzaÎce w jego skøad.
NalezÇy roÂwniezÇ wspomniecÂ o umowach zawartych przez UrzaÎd WojewoÂdzki w Lublinie i Rzeszowie, z tego wzgleÎdu, zÇe granice wschodnie obu wojewoÂdztw saÎ jednoczesÂnie granicami Polski z UkrainaÎ.
ZaroÂwno wojewoÂdztwo lubelskie, jak i podkarpackie w swoich
priorytetach wspoÂøpracy zagranicznej przewidziaøy wspoÂøpraceÎ
z UkrainaÎ. WojewoÂdztwo lubelskie jako potencjalnych partneroÂw
wprost wskazuje obwoÂd lwowski i woøynÂski29. Dotychczas wojewoÂdztwo lubelskie zawarøo nasteÎpujaÎce umowy z partnerami ukrainÂskimi:
± umowa z obwodem woøynÂskim z 1 pazÂdziernika 2002 r. o wspoÂøpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej;

28
Umowa mieÎdzy RzaÎdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem MinistroÂw
Ukrainy o zasadach ruchu osobowego (MP z 2003 r., Nr 56, poz. 878).
29
Uchwaøa Semiku WojewoÂdztwa Lubelskiego z 25 kwietnia 2005 r., nr XXXIII.
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± umowa z obwodem øuzÇanÂskim z 11 wrzesÂnia 2003 r. o wspoÂøpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej;
± umowa z obwodem lwowskim z 16 czerwca 2004 r. o wspoÂøpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej30.
W ramach prezentowanych umoÂw strony zobowiaÎzaøy sieÎ do prowadzenia polityki wspoÂøpracy i wspierania przedsieÎbiorstw, rozwoju
stosunkoÂw gospodarczych, wspoÂøpracy szkoÂø i uczelni wyzÇszych,
wspoÂøpracy w dziedzinie sportu, turystyki i ochrony zdrowia, a takzÇe
rozwiaÎzywania problemoÂw ochrony sÂrodowiska. Zagadnienia konfesyjne nie zostaøy w nich wprost poruszone, niemniej jednak strony
przewidziaøy szeroko rozumianaÎ wspoÂøpraceÎ kulturalnaÎ, ktoÂra mozÇe
przybieracÂ roÂzÇne formy. W jej zakres mozÇe wchodzicÂ chociazÇby
ochrona zabytkoÂw zwiaÎzanych z kultem religijnym.
WojewoÂdztwo lubelskie jest od 1995 r. czøonkiem zwiaÎzku Transgranicznego Euroregion Bug, ktoÂre skupia wojewoÂdztwo lubelskie,
obwoÂd brzeski na Biaøorusi, obwoÂd woøynÂski oraz dwa rejony z obwodu lwowskiego. Jednym z celoÂw zwiaÎzku jest rozwijanie kontaktoÂw mieÎdzy mieszkanÂcami obszaroÂw przygranicznych oraz wspoÂøpracy instytucjonalnej, a takzÇe podmiotoÂw gospodarczych31.
WojewoÂdztwo podkarpackie aktualnie ma podpisane cztery porozumienia z ukrainÂskimi partnerami, a ich materia zbiezÇna jest z tematykaÎ umoÂw, ktoÂre zawarøo wojewoÂdztwo lubelskie. SaÎ to nasteÎpujaÎce porozumienia:
± porozumienie o wspoÂøpracy z obwodem lwowskim z 30 marca
2000 r.;
± porozumienie o wspoÂøpracy z obwodem woøynÂskim z 25 maja
2000 r.;
± porozumienie o wspoÂøpracy z obwodem iwano-frankowskim
z 20 czerwca 2002 r.;
± porozumienie o wspoÂøpracy z obwodem odeskim z 14 kwietnia
2005 r.32
30
Oficjalna strona wojewoÂdztwa lubelskiego: http://www.lubelskie.pl/um/wspolpraca.php.
31
ZwiaÎzek Transgraniczny Euroregion Bug, Stowarzyszenie SamorzaÎdoÂw Euroregionu www. euroregionbug.pl.
32
Oficjalna strona wojewoÂdztwa podkarpackiego: www.podkarpackie.pl.
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WojewoÂdztwo podkarpackie reprezentuje PolskeÎ w ZwiaÎzku
MieÎdzyregionalnym ¹Euroregion Karpackiº. W jego skøad proÂcz
Polski wchodzaÎ przedstawiciele Ukrainy, Søowacji, WeÎgier i Rumunii.
GøoÂwnaÎ przesøankaÎ utworzenia w 1993 r. Euroregionu Karpaty byøo
inicjowanie i koordynowanie dziaøanÂ w zakresie promocji gospodarczej, naukowej, kulturalnej, osÂwiatowej, turystycznej i ekologicznej33.
WojewoÂdztwa lubelskie i podkarpackie oraz obwody lwowski
i woøynÂski majaÎ opracowanaÎ WspoÂlnaÎ StrategieÎ WspoÂøpracy Transgranicznej na lata 2005-2015, a niektoÂre z jej elementoÂw mogaÎ miecÂ
istotne znaczenie dla wzajemnych kontaktoÂw podmiotoÂw wyznaniowych po obu stronach granicy.
Wytyczono priorytety w zakresie rozwoju wzajemnego dziedzictwa, rozumianego jako ochrona wielokulturowego pogranicza polsko-ukrainÂskiego, kultywowanie historycznego dziedzictwa kulturalnego, materialnego i spoøecznego oraz tworzenie wspoÂlnego wizerunku pogranicza34. Konkretyzacja wzajemnych dziaøanÂ w celu
ochrony jego ma koncentrowacÂ sieÎ wokoÂø takich zagadnienÂ, jak:
± sprzyjanie zachowaniu tradycji regionoÂw, ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem ich wielokulturowego charakteru;
± aktywizacja wspoÂøpracy instytucji kulturalnych, sprzyjanie organizacji transgranicznych imprez kulturalnych;
± popularyzacja dziedzictwa kulturowego saÎsiadoÂw i promowanie wzajemnej tolerancji i zrozumienia;
± wsparcie dziaøanÂ na rzecz utworzenia tematycznych szlakoÂw
turystycznych w miejscowosÂciach, ktoÂre majaÎ historyczne i kulturowe
znaczenie dla regionoÂw, wykorzystanie potencjaøu i dosÂwiadczenÂ
mniejszosÂci narodowych w dziaøaniach na rzecz ich poznania i popularyzacji;
± ochrona i odnowa materialnego dziedzictwa kultury35.

33

Euroregion Karpacki, http://www.franko.lviv.ua/rasd/mirror_pl/index.htm.
WspoÂlna Polsko-UkrainÂska Strategia WspoÂøpracy Transgranicznej. Lubelskie,
podkarpackie, woøynÂskie, lwowskie, 2005-2015, Lublin 2005, s. 42.
35
TamzÇe, s. 43.
34
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Przedstawione priorytety znajdujaÎ juzÇ praktyczne zastosowanie
na pograniczu polsko-ukrainÂskim, o czym beÎdzie mowa w dalszej
czeÎsÂci opracowania.
Powiat tomaszowski z racji bliskiego saÎsiedztwa z UkrainaÎ (TomaszoÂw Lubelski lezÇy w odlegøosÂci 22 km od granicy) prowadzi roÂwniezÇ ozÇywionaÎ wspoÂøpraceÎ z najblizÇszymi saÎsiadami. Jej owocem saÎ
porozumienia podpisywane zaroÂwno przez samo miasto powiatowe,
jak roÂwniezÇ przez urzeÎdy gmin, ktoÂre wchodzaÎ w skøad powiatu.
Jednostki samorzaÎdu terytorialnego majaÎ delegacjeÎ ustawowaÎ do
podpisywania tego typu umoÂw. Zgodnie z art. 12 ust. 9a ustawy
o samorzaÎdzie powiatowym do wyøaÎcznej wøasÂciwosÂci rady powiatu
nalezÇy podejmowanie uchwaø w sprawach wspoÂøpracy ze spoøecznosÂciami lokalnymi innych panÂstw oraz przysteÎpowanie do mieÎdzynarodowych zrzeszenÂ spoøecznosÂci lokalnych36.
AnalogicznaÎ tresÂcÂ zawiera takzÇe art. 18 ust. 2 p. 12a ustawy o samorzaÎdzie gminnym37.
Na chwileÎ obecnaÎ powiat tomaszowski ma podpisane dwa porozumienia z ukrainÂskimi partnerami. Pierwsza umowa zostaøa podpisana 1 czerwca 2000 r. z rejonem zÇoÂøkiewskim, druga zasÂ 15 pazÂdziernika 2004 r. z rejonem sokalskim. Podobnie jak w umowach, ktoÂre
podpisane saÎ na szczeblu wojewoÂdzkim, nie ma tutaj wprost odniesienÂ do wspoÂøpracy wyznaniowej, chociazÇ przewidziano wspoÂødziaøanie w obszarze dziaøalnosÂci kulturalnej38.
WsÂroÂd gmin, ktoÂre wchodzaÎ w skøad powiatu tomaszowskiego,
aktualnie tylko dwie majaÎ sformalizowanaÎ wspoÂøpraceÎ (gmina BeøzÇec
i èaszczoÂw), natomiast dwie majaÎ podpisane deklaracje wspoÂøpracy
(gmina Rachanie i gmina Krynice).
Gmina BeøzÇec utrzymuje szerokie kontakty z ukrainÂskim miastem Beøz, z ktoÂrym ma podpisane cztery umowy39. Pierwsza umowa
zostaøa zawarta 18 maja 2007 r. Zgodnie z art. 1 przedmiotem jej jest
36

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzaÎdzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r.,
Nr 91, poz. 578 z poÂzÂn. zm.).
37
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorzaÎdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z poÂzÂn. zm.).
38
Oficjalna strona powiatu tomaszowskiego, http://www.powiat-tomaszowski.
com.pl.
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obustronnie korzystna wspoÂøpraca regionalna w zakresie rozwoju
gospodarczego, nauki, kultury, osÂwiaty, ochrony zdrowia, turystyki
oraz innych kierunkoÂw w zakresie kompetencji stron. Do wspoÂøpracy
wyznaniowej odnosicÂ sieÎ mogaÎ zapisy tej umowy, dotyczaÎce m.in.
wspierania dziaøalnosÂci organizacji pozarzaÎdowych (art. 3 ust. 1 lit. b)
organizowania wspoÂlnych przedsieÎwzieÎcÂ kulturalnych i osÂwiatowych
(art. 3 ust. 1 lit. f), opracowanie i wprowadzanie wspoÂlnych projektoÂw rozwoju regionu dla otrzymania sÂrodkoÂw finansowych z grantoÂw
(art. 3 ust. 1 lit. h) oraz wymiana dosÂwiadczenÂ w zakresie ochrony
zabytkoÂw (art. 3 ust. 1 lit. i)40.
Kolejne trzy umowy zostaøy podpisane 28 listopada 2008 r. SaÎ to:
± umowa zawarta pomieÎdzy lwowskim Obwodowym Centrum
Pracy dla MøodziezÇy a gminaÎ BeøzÇec w ramach wspoÂøpracy mieÎdzynarodowej;
± umowa zawarta pomieÎdzy Obwodowym Stowarzyszeniem
Hosteli MøodziezÇowych a GminaÎ BeøzÇec w ramach wspoÂøpracy mieÎdzynarodowej;
± umowa zawarta pomieÎdzy PanÂstwowym Rezerwatem Historyczno-Kulturowym w miesÂcie Beøz a gminaÎ BeøzÇec w ramach wspoÂøpracy mieÎdzynarodowej.
Tekst tych porozumienÂ jest identyczny, a interesujaÎce nas kwestie
mozÇna odnalezÂcÂ w § 3, gdzie podnosi sieÎ zagadnienia: organizacji
wspoÂlnych przedsieÎwzieÎcÂ kulturalnych (§ 3 lit. c), organizacji i wdrazÇania wspoÂlnych projektoÂw rozwoju regionu w celu uzyskania sÂrodkoÂw z grantoÂw mieÎdzynarodowych (§ 3 lit. d), wymiany dosÂwiadczenÂ
w sferze ochrony zabytkoÂw historii i architektury.
Gmina èaszczoÂw stosunkowa niedawno, bo 30 pazÂdziernika
2008 r., podpisaøa umoweÎ z ZÇoÂøkwiaÎ41. Celem jej jest przyczynianie
sieÎ do utrzymania kontaktoÂw w zakresie poprawy warunkoÂw zÇycia,
poprawy przemysøu rolno-spozÇywczego, turystyki oraz rozwoju spo39
Tekst umoÂw niepublikowany, dosteÎpny dzieÎki uprzejmosÂci UrzeÎdu Gminy
Ç
Beøzec, w posiadaniu autora.
40
Umowa zostaøa zatwierdzona uchwaøaÎ nr VII/45/07 Rady Gminy BeøzÇec z dnia
18 maja 2007 r.
41
Tekst umowy niepublikowany, dosteÎpny dzieÎki uprzejmosÂci UrzeÎdu Gminy
èaszczoÂw, w posiadaniu autora.
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øeczno-gospodarczego obszaroÂw pogranicza. Jako jedyna z analizowanych umoÂw regionalnych odnosi sieÎ w swej tresÂci wprost do wspoÂøpracy wyznaniowej. Stwierdza sieÎ tam, zÇe wspoÂlne projekty wspoÂøpracy
skupione winny bycÂ m.in. na stworzeniu szlakoÂw i tras turystycznych
przedstawiajaÎcych dziedzictwo historyczno-religijne i kulturalne.
AnalizujaÎc przedstawiane dokumenty, mozÇna dojsÂcÂ do wniosku,
Çze zaroÂwno Polska, jak i Ukraina widzaÎ potrzebeÎ wzajemnej wspoÂøpracy w wielu obszarach dziaøalnosÂci. W umowach dominujaÎ gøoÂwnie
kwestie gospodarcze, niemniej jednak dostrzega sieÎ roÂwniezÇ inny
wymiar wspoÂlnych kontaktoÂw.
Â èPRACY
3. FORMY WSPO

Dotychczas charakteryzowano rozwiaÎzania przyjeÎte we wzajemnych umowach, ale wspoÂøpraca na pograniczu polsko-ukrainÂskim
przybiera roÂwniezÇ praktyczne formy. Nie beÎdaÎ tu przedstawione
wszystkie dziaøania inicjowane przez obie strony, lecz jedynie te,
ktoÂre zwiaÎzane saÎ ze sferaÎ stosunkoÂw wyznaniowych.
Najszerszy zakres wzajemna wspoÂøpraca przybiera w miejscowosÂci Korczmin, gdzie cyklicznie pod koniec sierpnia od 2004 r. odbywajaÎ sieÎ Transgraniczne Polsko-UkrainÂskie Dni DobrosaÎsiedztwa42.
Inicjatorem tych spotkanÂ jest parafia greckokatolicka w Lublinie ze
swoim pasterzem dr. Stefanem Batruchem. To z inicjatywy tego duchownego co roku spotykajaÎ sieÎ mieszkanÂcy pogranicza, jak roÂwniezÇ
powstaøo Centrum Dialogu Kultur zwiaÎzane z dziaøalnosÂciaÎ powoøa42

Korczmin to wiesÂ poøozÇona we wschodniej Polsce, w powiecie tomaszowskim,
tuzÇ przy granicy z UkrainaÎ. We wsi znajduje sieÎ najstarsza drewniana sÂwiaÎtynia na
LubelszczyzÂnie. Pierwsza informacja o istnieniu zabytku w Korczminie pochodzi
z 1531 r. Z Korczmina pochodzi søynna ikona Matki Boskiej KorczminÂskiej, ktoÂra
obecnie znajduje sieÎ w Lublinie w sÂwiaÎtyni przeniesionej z miejscowosÂci Targoszyn.
W 1951 r., w ramach ¹regulacji granicyº z ZSSR, ktoÂra oddawaøa nam kawaøek BieszczadoÂw, a zabieraøa miasteczka Beøz, UhnoÂw i Krystynopol, nowa linia drutoÂw kolczastych podzieliøa miejscowosÂcÂ Korczmin na dwie czeÎsÂci radzieckaÎ i polskaÎ. Od 1951 r.
cerkiew byøa opuszczona azÇ do 2002 r., kiedy to na nowo staøa sieÎ wøasnosÂciaÎ wspoÂlnoty
greckokatolickiej w Lublinie. Informacje dzieÎki uprzejmosÂci ks. dra S. Batrucha.
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nej Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Dziaøania parafii i fundacji przybierajaÎ roÂzÇne formy, m.in. takie jak: dialog transgraniczny,
dialog modlitewny, dialog kultu, dialog tradycji i religii oraz dialog
poznawczo-analityczny43.
Program Dni Transgranicznych obejmuje spotkanie na granicy
wraz z jej otwarciem w miejscu, gdzie nie ma czynnego przejsÂcia granicznego. Ponadto majaÎ miejsca wysteÎpy zespoøoÂw artystycznych, happeningi, targi sztuki regionalnej, panele dyskusyjne, spotkania wøadz
samorzaÎdowych oraz modlitwa celebrowana przez hierarchoÂw z Polski
i Ukrainy. Co roku jest inny motyw przewodni i inny program spotkanÂ.
Tematyka ich przedstawiaøa sieÎ nasteÎpujaÎco w kolejnych latach44:
± 2004 r. ± Transgraniczny dialog kultury polskiej i ukrainÂskiej;
± 2005 r. ± Od zÇelaznej kurtyny do otwartosÂci;
± 2006 r. ± Granica, ktoÂra øaÎczy;
± 2007 r. ± Europejski most;
± 2008 r. ± Spotkanie na granicy.
W czasie spotkanÂ odbywajaÎ sieÎ roÂwniezÇ obozy poøaÎczone z warsztatami dla studentoÂw i pracownikoÂw naukowych z Polski, Ukrainy
i Niemiec. Zaplecze metodologiczne zapewniajaÎ studenci i pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas spotkania w 2006 r. dokonano szczegoÂøowej i profesjonalnej inwentaryzacji XIX-wiecznego cmentarza w Korczminie oraz innych znajdujaÎcych sieÎ w miejscowosÂci zabytkoÂw. W 2007 r. oboÂz miaø charakter
badawczy i poøaÎczony byø z pracami renowacyjnymi prowadzonymi
na starych cmentarzach i w zabytkowych sÂwiaÎtyniach.
Podczas spotkanÂ zostaøo otwarte tymczasowe przejsÂcie graniczne
w Korczminie, gdzie obywatele Polski i Ukrainy mogaÎ po okazaniu
dokumentoÂw pieszo przekraczacÂ graniceÎ Aby jednak mozÇliwe byøo
zorganizowanie takiego przejsÂcia, konieczne jest speønienie niezbeÎdnych wymaganÂ. Zgodnie z art. 9 umowy z 18 maja 1992 r. mieÎdzy
43

S. Batruch, Inicjatywy dialogu przez budowanie tozÇsamosÂci wyznaniowej na
pograniczu polsko-ukrainÂskim, w: TozÇsamosÂcÂ wyznaniowa i dialog jako czynnik opiniotwoÂrczy w ramach kultury narodowej. DosÂwiadczenia Biaøorusi, Ukrainy i Polski,
Lublin 2008, s. 76-77.
44
Materiaøy dotyczaÎce organizacji spotkanÂ otrzymaøem od ks. dra Stefana Batrucha.
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RzaÎdem Rzeczypospolitej Polskiej a RzaÎdem Ukrainy w sprawie
przejsÂcÂ granicznych Komendant GøoÂwny StrazÇy Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej i PrzewodniczaÎcy PanÂstwowego Komitetu do
spraw Ochrony Granicy PanÂstwowej Ukrainy po wzajemnym porozumieniu sieÎ i uzgodnieniu z wøasÂciwymi organami swoich panÂstw
mogaÎ w uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu odpowiednich wymogoÂw i kontroli, zezwolicÂ na przekroczenie granicy panÂstwowej w przejsÂciach granicznych, w ktoÂrych nie przewiduje sieÎ tego
rodzaju przekroczenÂ granicy panÂstwowej45. Tryb ten jest roÂwniezÇ
potwierdzony w art. 4 ust. 1 rozporzaÎdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r., ustanawiajaÎcego wspoÂlnotowy kodeks
zasad regulujaÎcych przepøyw osoÂb przez graniceÎ46.
Wymagania stawiane osobom przekraczajaÎcym graniceÎ formuøuje art. 5 rozporzaÎdzenia nr 562/2006, zgodnie z ktoÂrym cudzoziemiec
wjezÇdzÇajaÎcy na terytorium WspoÂlnoty musi miecÂ wazÇny dokument
podroÂzÇy oraz wazÇnaÎ wizeÎ, jezÇeli taka jest wymagana. Zgodnie z umowaÎ zawartaÎ mieÎdzy RzaÎdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
MinistroÂw Ukrainy z 30 lipca 2003 r. o zasadach ruchu osobowego
obywatele Ukrainy mogaÎ przekraczacÂ graniceÎ panÂstwowaÎ na podstawie wazÇnych dokumentoÂw podroÂzÇy oraz wiz, natomiast obywatele
RP na podstawie wazÇnych dokumentoÂw podroÂzÇy47.
Na podstawie danych udosteÎpnionych przez NadbuzÇanÂski Oddziaø StrazÇy Granicznej w Cheømie statystyka obustronnych przekroczenÂ granicy podczas Transgranicznych Dni DobrosaÎsiedztwa w latach 2006-2008 przedstawia sieÎ nasteÎpujaÎco:
Rok
2006

45
46
47

Liczba przekroczenÂ
W dniu 26.08.2006 r., w godz. 08.00 ± 19.00 odprawiono:
± na kierunku do Polski ± 915 osoÂb (606 ob(li). RP, 287 ob(li).
Ukrainy, 10 ob(li). Austrii, 1 ob. Francji, 5 ob(li). Gruzji,
2 ob(li). Hiszpanii, 1 ob. Niemiec, 2 ob(li). USA), 1 ob.
Wøoch),

MP z 2003 r., Nr 37, poz. 530.
RozporzaÎdzenie nr 562/2006, L 105/1.
MP z 2003 r., Nr 56 poz. 878 z poÂzÂn. zm.
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± na kierunku z Polski ± 902 osoby (612 ob(li). RP, 266 ob(li).
Ukrainy, 13 ob(li). Austrii, 1 ob. Francji, 5 ob(li). Gruzji,
2 ob(li). Hiszpanii, 1 ob. Niemiec, 2 ob(li). USA).
W dniu 28.08.2006 r. w godz. 09.00 ± 15.00 odprawiono:
± na kierunku do Polski ± 248 osoÂb (163 ob(li). RP i 85 ob(li)
Ukrainy),
± na kierunku z Polski ± 234 osoby (160 ob(li). RP i 74 ob(li).
Ukrainy).
èaÎcznie w ww. dniach odprawiono 2 299 osoÂb.
W dniu 27.08.2007 r. w godz. 09.00 ± 18.00 odprawiono:
± na kierunku do Polski ± 76 osoÂb (51 ob(li). RP i 25 ob(li).
Ukrainy),
± na kierunku z Polski ± 81 osoÂb (61 ob(li). RP i 20 ob(li).
Ukrainy).
W dniu 28.08.2007 r. w godz. 08.00 ± 18.00 odprawiono:
± na kierunku do Polski ± 727 osoÂb (642 ob(li). RP, 84 ob(li).
Ukrainy i 1 ob. USA),
± na kierunku z Polski ± 633 osoby (537 ob(li). RP, 95 ob(li).
Ukrainy i 1 ob. USA).
èaÎcznie w ww. dniach odprawiono 1360 osoÂb.
W dniu 28.08.2008 r. w godz. 07.00 ± 18.00 odprawiono:
± na kierunku z Polski ± 522 osoby (480 ob(li). RP i 42 ob(li).
Ukrainy),
± na kierunku do Polski ± 512 osoÂb (460 ob(li). RP i 52 ob(li).
Ukrainy).
èaÎcznie odprawiono 1034 osoby.

ZÂroÂdøo: NadbuzÇanÂski Oddziaø SG w Cheømie.

Powodzenie, jakimi cieszaÎ sieÎ spotkania w Korczminie, sÂwiadczy,
zÇe ludnosÂcÂ przygranicznych terenoÂw czuje potrzebeÎ wzajemnych
kontaktoÂw i wspoÂøpracy. Dobrze sieÎ roÂwniezÇ skøada, zÇe lokalni wøodarze widzaÎ szanseÎ rozwoju we wspoÂøpracy, ktoÂra winna przybieracÂ
roÂzÇnorodne formy. SzansaÎ rozwoju mozÇe bycÂ podpisana 8 marca
2008 r. umowa o maøym ruchu granicznym z UkrainaÎ, ktoÂra uøatwia
przekraczanie granic obywatelom Ukrainy mieszkajaÎcym w 30 km
pasie przygranicznym.
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Stosunki wyznaniowe pojawiajaÎ sieÎ w dokumentach podpisywanych mieÎdzy PolskaÎ a UkrainaÎ na roÂzÇnych szczeblach, od centralnych
poczynajaÎc, a na samorzaÎdowych konÂczaÎc. Nie saÎ one tak rozbudowane jak kwestie kontaktoÂw gospodarczych, niemniej jednak odgrywajaÎ znaczaÎcaÎ roleÎ. Charakteryzowane formy wspoÂøpracy w gøoÂwnej
mierze koncentrujaÎ sieÎ wokoÂø ochrony dziedzictwa kulturalnego
obydwu narodoÂw. Jednak w obreÎbie tego pojeÎcia znajdujaÎ sieÎ roÂwniezÇ kwestie zwiaÎzane z religiaÎ i jej manifestowaniem.
Polityka powiatu tomaszowskiego, ktoÂry poøozÇony jest na granicy
polsko-ukrainÂskiej, wydaje sieÎ wychodzicÂ naprzeciw potrzebom jego
mieszkanÂcoÂw. Systematycznie umacnia sieÎ wzajemne relacje, podpisujaÎc coraz to nowe porozumienia dotyczaÎce szerokiego spektrum
zagadnienÂ.
Przykøad Transgranicznych Dni DobrosaÎsiedztwa w Korczminie
pokazuje, zÇe inicjatywa wspoÂødziaøania nie zawsze musi pochodzicÂ od
wøadz, ale roÂwniezÇ od obywateli, ktoÂrzy najlepiej odczytujaÎ potrzebeÎ
chwili.
RELIGIOUS RELATIONS IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND.
Â W POVIAT
THE EXAMPLE OF TOMASZO

Summary
The author discusses the religious relations at the Polish-Ukrainian
borderland with particular attention to TomaszoÂw Lubelski Poviat. By
religious relations the author understands the correlations between denominational entities, between denominational entities and other entities as
well as the relations involving denominational entities but governed by
denominational law.
The author's approach to the issue is multi-faceted and goes beyond
plain characteristics of initiatives undertaken by the authorities of TomaszoÂw Lubelski Poviat. The study does not omit to touch upon the historical context of Polish-Ukrainian cooperation. The author also outlines
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the underlying ideas of the agreements concluded between TomaszoÂw
Lubelski Poviat and its gimnas and discusses the relevant solutions adopted at the national and regional level.
The concluding part of the paper focuses on the practical forms of
collaboration such as the Cross-border Polish-Ukrainian Good Neighbourhood Days held annually in Korczmin, TomaszoÂw Lubelski Poviat.
During this event, the inhabitants of either side of the border converge to
maintain mutual relationships. In order to help this, a provisional border
crossing is established to enable thousands of visitors to attend. The symbol of the village of Korczmin, which was halved by reason of historical
turbulence, is now seen as a symbol of reconciliation.
Translated by Konrad Szulga

