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1. Wprowadzenie

Okres międzywojenny na Kresach Południowo-Wschodnich należał do 
jednego z najtrudniejszych w historii dwudziestowiecznej Polski. Przede 
wszystkim dominował niełatwy aspekt dotyczący relacji pomiędzy Pola-
kami i Ukraińcami – dwoma największymi grupami narodowościowymi, 
zamieszkującymi te tereny od wieków. Z chwilą ugruntowania się państwo-
wości polskiej w Małopolsce Wschodniej, zgodnie z decyzją Rady Amba-
sadorów z dnia 15 marca 1923 roku, pogłębiły się i tak już widoczne podziały. 
Głównym problemem - patrząc z punktu widzenia racji stanu II Rzeczpo-
spolitej - stały się ukraińskie dążenia narodowowyzwoleńcze, które opierały 
się na konflikcie z Polakami, zarówno na polu kulturalnym, gospodarczym, 
politycznym, jak również religijnym. Ukraińcy niemal w całości grupowali 
się wokół Cerkwi greckokatolickiej, a Polacy – Kościoła rzymskokatolic-
kiego. Jednak w  miarę upływu czasu wzrastał w  siłę także nacjonalizm 
ukraiński, który coraz częściej przybierał znamiona sabotażu i  działań 
zbrojnych, skierowanych przeciwko polskim mieszkańcom regionu1.

1 Szerzej na temat nacjonalizmu ukraińskiego w okresie międzywojennym traktuje: 
R. Torzecki, Kwestia ukraińska w Polsce 1923–1939, Kraków 1989.
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Powiat Podhajce – położony w środkowej części województwa tarno-
polskiego – był doskonałym przykładem wzajemnych zależności i koeg-
zystencji obu narodowości, gdzie jednak nieznaczną większość stanowili 
Ukraińcy. Według pierwszego spisu powszechnego z  1921 roku powiat 
zamieszkiwało prawie 82 tys. mieszkańców, z czego 28 tys. było obrządku 
łacińskiego, 49,5 tys. greckokatolickiego, a 4,3 tys. wyznania mojżeszo-
wego. Nieco odmiennie ukształtowały się proporcje, gdy ankieterzy 
zapytali o narodowość. W tym akurat aspekcie ze społeczeństwem pol-
skim utożsamiało się 35 tys. osób, ukraińskim – 43,5 tys., a żydowskim 
3,1 tys. Co warte podkreślenia, w granicach administracyjnych powiatu 
znajdowały się 63 wsie i  39 obszarów dworskich, ale tylko jedno mia-
sto  –  powiatowe Podhajce. Mieszkało w  nim niewiele ponad 4,8 tys. 
mieszkańców, z czego 1,5 tys. było Polakami, 0,8 tys. Ukraińcami i ponad 
2,5 tys. Żydami2. 

Dziesięć lat później, w drugim powszechnym spisie ludności, powiat 
podhajecki liczył już 95,7 tys. osób, z czego 38 tys. obrządku łacińskiego 
i  ormiańskokatolickiego, 52,6 tys. greckokatolickiego i  prawie 4,8 tys. 
mojżeszowego. Przekładało się to na płaszczyznę języka ojczystego – bo 
o narodowość wówczas nie pytano – na 46,7 tys. mówiących po polsku, 
31,3 tys. po ukraińsku, 13,7 tys. po rusku i 3,3 tys. po hebrajsku. W samych 
Podhajcach żyło wówczas 5,7 tys. mieszkańców, z czego 1488 było obrządku 
łacińskiego, 1067 greckokatolickiego i 3124 judaistycznego. Językiem pol-
skim posługiwało się 2,3 tys. osób, ukraińskim – 0,5 tys., ruskim – 0,3 tys., 
a hebrajskim prawie 2,6 tys.3

Przytoczenie powyższych danych wydaje się niezbędne, gdyż ilu-
strują one złożoną sytuację w regionie. Widać bowiem na tej podstawie 
różnice pomiędzy kwestią religii a problemem przynależności narodo-
wej i językowej. Oprócz samych liczb równie ważny – o ile nie najważ-
niejszy  –  okazał się jednak w  okresie międzywojennym kontekst spo-
łeczno-polityczny, w  jakim przyszło Polakom podjąć nierówną walkę 
o utrzymanie polskości na Kresach Południowo-Wschodnich. Pierwszą 

2 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Skorowidz miejscowości 
Rzeczypospolitej Polskiej, t. 15: Województwo tarnopolskie, Warszawa 1923, s. 12–13.

3 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Drugi powszechny spis lud-
ności z dn[ia] 9 XII 1931 r. Mieszkania i  gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 
zawodowe. Województwo tarnopolskie, Warszawa 1938, s. 31–34.
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i najważniejszą przyczynę zagrożenia upatrywano w intensywnym roz-
woju nacjonalizmu ukraińskiego, który przejawiał się rosnącą falą anty-
polskich wystąpień. 

Strona polska podjęła szeroko zakrojoną próbę ocalenia własnej 
świadomości i kultury na Kresach, której najbardziej widocznym prze-
jawem stała się akcja budowy kościołów, kaplic publicznych i domów 
ludowych, zwłaszcza w  małych miasteczkach i  wsiach. Jej inicjato-
rem w ostatnich dekadach XIX w. był biskup pomocniczy archidiecezji 
lwowskiej Jan Puzyna, a kontynuował ją i pogłębiał w latach 1901–1923 
metropolita lwowski Józef Bilczewski. Niewątpliwie dużą rolę i nieoce-
nioną pomoc w tym względzie odegrały organizacje „Strzelca” i Towa-
rzystwa Szkoły Ludowej, chociaż zawieruchy wojenne mocno uszczu-
pliły dokumentację archiwalną, która mogłaby to poświadczyć. Ponadto 
w akcję tę aktywnie włączyło się Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschod-
nich, które powstało jesienią 1933 roku. Jego założycielami byli człon-
kowie rządowego obozu sanacyjnego, a prezesem przez cały okres funk-
cjonowania – czyli do września 1939 roku – dawny premier Aleksander 
Prystor. Organizacja ta stawiała sobie za cel wspieranie rozwoju gospo-
darki i kultury polskiej oraz umacnianie polskiego stanu posiadania na 
Kresach Wschodnich4. 

Koło Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich w Podhajcach wcho-
dziło w  skład okręgu tarnopolskiego, który od samego początku swej 
działalności – czyli od marca 1934 roku – aktywnie włączył się w pracę 
organizacyjną. Zarząd okręgu zaczął gromadzić wszelkie informa-
cje dotyczące najpilniejszych potrzeb regionu w  zakresie komunikacji, 
turystyki, organizacji społecznych, budowy świątyń rzymskokatolickich, 
domów ludowych, szkół i bibliotek. Z upływem czasu poszerzano zakres 
działania. Podjęto bowiem próbę przyciągania do regionu inwestycji 
gospodarczych, wspierano i promowano turystykę na Kresach, organizo-
wano pomoc materialną dla mieszkańców okręgu – rozdawano ubrania, 
obuwie, pomoce naukowe dla szkół czy też nasiona dla rolników. W sfe-
rze kulturalnej utworzono sekcję teatralną, która opiekowała się specjal-
nie powołanym Teatrem Podolsko-Pokuckim. Okręg zorganizował też 

4 J. Tomaszewski, Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich, [w:] Encyklopedia historii 
Drugiej Rzeczypospolitej, red. nauk. A. Garlicki i in., Warszawa 1999, s. 461.
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ponad 45 kas zapomogowych bezprocentowego kredytu i podjął starania 
o organizację Izby Rolniczej w Tarnopolu5.

Skomplikowana sytuacja na Kresach i obawa o dalsze losy tych ziem 
i zamieszkujących je Polaków zmuszały rodaków do podejmowania kon-
kretnych działań zapobiegawczych. Tym też należy tłumaczyć redak-
cję omawianego w  niniejszym artykule memoriału autorstwa podhajec-
kiego koła Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich, które postanowiło 
interweniować u samego metropolity lwowskiego arcybiskupa Bolesława 
Twardowskiego6. Już w  piśmie przewodnim zwrócono się do hierarchy 
z  prośbą, by wspomógł finansowo budowę kościołów w  Gniłowodach, 
Bieniawie i Litwinowie – miejscowościach położonych w powiecie podha-
jeckim. Racje i intencje wnioskodawców były tutaj jak najbardziej słuszne, 
gdyż metropolita wspomagał tego typu inicjatywy za pośrednictwem zało-
żonego jeszcze w końcu XIX w. przez bp. Jana Puzynę funduszu budowy 
kościołów i kaplic. Problemem jednak w skutecznym odbiorze memoriału 
okazał się fakt nieznajomości rzeczywistego wkładu archidiecezji lwow-
skiej w dzieło budowy nowych świątyń rzymskokatolickich, który wyni-
kał z braku dostępu do źródeł kurialnych przez osoby postronne. Według 
bowiem udokumentowanych danych lwowska Kuria Metropolitalna 
zezwoliła w 1935 roku na kwestę, a w 1936 roku przeznaczyła na kościół 
w Gniłowodach 300 zł. Natomiast na rzecz kościoła w Bieniawie wyasy-
gnowano w latach 1935–1936 łącznie 2 000 zł. Nie odnotowano natomiast 
żadnych wydatków na kościół w Litwinowie7.

5 Według stanu na dzień 11 czerwca 1939 roku okręg tarnopolski liczył 266 człon-
ków. Niestety, brakuje danych odnośnie do działalności i  stanu osobowego Koła 
w Podhajcach. M. Kacprzak, Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich 1933–1939, 
Łódź 2005, passim.

6 Twardowski Bolesław (1864–1944) – święcenia kapłańskie w 1886 roku we Lwo-
wie; kanclerz lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego (1895–1902); proboszcz 
parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w  Tarnopolu (1902–1918); kanonik 
lwowskiej Kapituły Metropolitalnej (1918–1923); biskup pomocniczy archidiecezji 
lwowskiej (1919–1923); arcybiskup metropolita lwowski (1923–1944). G. Chajko, 
Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864–1944) metropolita lwowski obrządku łaciń-
skiego, Rzeszów 2010, passim.

7 W latach 1928–1931 Kuria Metropolitalna obrządku łacińskiego we Lwowie wspo-
magała także finansowo na terenie powiatu podhajeckiego budowę kościoła w Pe-
tlikowcach Starych, asygnując na ten cel 5500 zł; a w 1937 roku przeznaczyła 500 zł 
na tynkowanie kościoła i plebanii w Petlikowcach Nowych. Tamże, s. 188–196.



Sytuacja religijna i oświatowa ludności polskiej oraz ukraińskiej...   109

Na memoriał Towarzystwa nie udzielono żadnej zwrotnej odpowiedzi. 
Jedynie w imieniu metropolity kanclerz lwowskiej Kurii Metropolitalnej 
ks.  Zygmunt Hałuniewicz zamieścił krótką adnotację: „Każda miejsco-
wość sama trafi do Kurii, gdy będzie potrzebowała subwencji na budowę 
kościołów. Gdyby obrona Kresów Wschodnich ograniczała się tylko do 
pisania memoriałów do Kurii, która sama dobrze wie, czym są kaplice 
i  w  miarę możności je subwencjonuje, to niewiele zdziała”8. Cytowane 
słowa zdają się potwierdzać tezę o trwającym zaangażowaniu środowiska 
lwowskiej archidiecezji w dzieło wznoszenia nowych obiektów sakralnych. 
Warto też nadmienić, że do nieprzychylnej recepcji dokumentu mogły 
przyczynić się także sympatie polityczne metropolity, który przyznawał 
się do antysanacyjnych poglądów. Wniosek Towarzystwa Ziem Wschod-
nich – organu powołanego do istnienia przez grupę osób związanych bli-
sko z marszałkiem Józefem Piłsudskim, mógł bowiem zostać potrakto-
wany jako polityczny9.

Bardzo ważną rolę w procesie rozbudowy sieci kościelnej na Kresach 
odegrała oprócz wsparcia finansowego również ofiarna praca fizyczna 
wspólnoty wiernych obrządku rzymskokatolickiego. W okresie międzywo-
jennym na terenie powiatu Podhajce podjęto budowę lub odbudowę trzech 
kościołów, w miejscowościach Litwinów10, Petlikowce Nowe11 i Petlikowce 

8 Archiwum Lwowskiej Kurii Metropolitalnej w Krakowie [dalej: ALKMK], Akta 
Konsystorskie, sygn. 990, Adnotacja ks. Zygmunta Hałuniewicza na rewersie me-
moriału Towarzystwa Rozwoju Kresów Wschodnich. Koło w Podhajcach (Lwów, 
13 czerwca 1936 roku).

9 Abp Bolesław Twardowski był sympatykiem Narodowej Demokracji. G. Chajko, 
Arcybiskup Bolesław Twardowski…, dz. cyt., s. 357.

10 Kościół zaczęto wznosić w 1936 roku i ukończono w 1938 roku, kiedy to jego uro-
czystego poświęcenia dokonał abp B. Twardowski. Większość inwestycji sfinan-
sowała właścicielka lokalnego majątku – Helena Lityńska. M. Kurzej, Kaplica pu-
bliczna (kościół) pw. Zwiastowania Najśw. Panny Marii w Litwinowie, [w:] Kościoły 
i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 15, red. J. K. Ostrow-
ski, Kraków 2007, s. 323–324.

11 W 1916 roku kościół został zniszczony i częściowo rozebrany na materiał do budo-
wy ziemianek. Ocalało tylko prezbiterium i ściana zachodnia. Obiekt odbudowano 
i poświęcono w 1923 roku, ale jego urządzanie i wykańczanie trwało do 1935 roku. 
M. Biernat, Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża św. w Petlikowcach Nowych, 
[w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 15, dz. 
cyt., s. 358.
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Stare12. Do chwili wybuchu II wojny światowej zdołano je ukończyć. Nato-
miast w  Bieniawie13 i  Gniłowodach14 inwestycje były zaawansowane, ale 
aneksja Kresów Wschodnich przez Związek Sowiecki na stałe pogrzebała 
szanse na pomyślną finalizację przedsięwzięcia.

W niniejszym artykule  –  poza pismem przewodnim  –  zamieszczono 
także zasadniczą treść wystąpienia zredagowanego w  formie krótkiego 
memoriału, która przede wszystkim obrazuje aktualny stan powiatu. Auto-
rzy zwrócili w  nim uwagę na zaawansowany stopień rozwoju instytucji 
i  organizacji społecznych ukraińskich. Jednocześnie też starali się przy-
najmniej ogólnie zaznaczyć postępy prac budowlanych przy wznoszeniu 
domów ludowych i przybliżyć własną aktywność organizacyjną Polaków. 
Całości dopełniają dwie tabele, które wydają się najcenniejszymi elemen-
tami dokumentu, gdyż w  sposób precyzyjny  –  bo liczbowy  –  wykazują 
dysproporcje pomiędzy ukraińskim a  polskim stanem posiadania. Samo 
porównanie opiera się tutaj na podziale powiatu według struktur kościel-
nych, z zaznaczeniem jednak ilości obiektów zajmujących się pracą orga-
niczną i spółdzielczą.

Memoriał został podpisany przez cały szereg ludzi i instytucji z mia-
sta Podhajec, ale niestety tylko część z  nich jest możliwa do odczyta-
nia. Z  tego też powodu zrezygnowano przy edycji tekstu źródłowego 

12 Pierwotny kościół drewniany spaliły wojska rosyjskie w 1917 roku. Budowę no-
wego prowadzono w latach 1924–1930, ale prace wykończeniowe ciągnęły się aż 
do 1937 roku. M. Biernat, Kościół parafialny pw. Narodzenia Matki Boskiej w Pe-
tlikowcach Starych, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa 
ruskiego, t. 15, dz. cyt., s. 371–373.

13 Kościół został zniszczony podczas działań wojennych w 1915 roku. Ludność miej-
scowa podjęła się jego odbudowy, a  w  1935 roku rozpoczęto wznoszenie nowej 
świątyni, jednak nie zdążono przeprowadzić wszystkich prac wykończeniowych. 
W 1937 roku znaczącej pomocy finansowej udzieliło Powiatowe Kuratorium Bu-
dowy Domów Ludowych, Kościołów i Kaplic w Podhajcach. J. Skrabski, Kościół 
parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bieniawie, [w:] Kościoły i klasztory rzym-
skokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 15 dz. cyt., s. 18–19.

14 Kaplica murowana uległa zniszczeniu podczas I wojny światowej. W 1925 roku 
rozpoczęto jej odbudowę, ale prace postępowały w wolnym tempie z powodu braku 
funduszy. Dopiero w 1937 roku pomoc ze strony Powiatowego Kuratorium Budo-
wy Domów Ludowych, Kościołów i Kaplic w Podhajcach pozwoliła na intensyfi-
kację robót i ich ukończenie w 1939 roku. J. Skrabski, Kaplica publiczna w Gniłowo-
dach, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 15, 
dz. cyt., s. 239–241.
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z wymienienia wszystkich sygnatariuszy. Natomiast wśród instytucji roz-
poznanych, zidentyfikowanych na podstawie odciśniętych pieczęci, należy 
wymienić następujące: Urząd Parafialny obrządku łacińskiego w Podhaj-
cach, Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Polskich w Podhajcach, 
Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich, Związek Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej Koło w  Podhajcach, Związek Straży Pożar-
nych Oddział Podhajecki, Związek Strzelecki Powiat Podhajce, Ogólny 
Związek Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Koła 
w  Podhajcach, Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rze-
czypospolitej Polskiej w Podhajcach, Zarząd Kółka Rolniczego w Siółku 
ad Podhajce, Ochotnicza Straż Pożarna w  Siółku ad Podhajce, Szkoła 
powszechna 7-klasowa męska im.  Jana III Sobieskiego w  Podhajcach 
i Przemysłowe Stowarzyszenie, Cech I w Podhajcach. 

Omawiany dokument nie tylko stanowi bardzo ważne źródło do 
poznania historii zagadnienia budownictwa sakralnego w  archidiecezji 
lwowskiej, ale również w prosty sposób zestawia i ukazuje dysproporcje 
pomiędzy Polakami a Ukraińcami w powiecie podhajeckim, zarówno pod 
względem samej liczebności, jak również ich pracy organicznej. Jest to tym 
cenniejsze, że materiały źródłowe dotyczące tego regionu  –  ze względu 
na ogromną eksterminację społeczności polskiej przez bandy ukraiń-
skich nacjonalistów podczas II wojny światowej i  wielkie zniszczenia 
materialne – należą do rzadkości. Rangę poniższych zestawień zdają się 
potwierdzać także liczni podpisani pod nim sygnatariusze, którymi – co 
warte podkreślenia – byli nie tylko zwykli obywatele Podhajec, ale także 
lokalne organizacje i stowarzyszenia polskie. 

Pismo przewodnie, memoriał i  tabele zostały sporządzone pismem 
maszynowym na czystym papierze formatu B5, scalonym w formie zeszytu. 
Przechowuje je Archiwum Lwowskiej Kurii Metropolitalnej w Krakowie15. 
Podczas edycji tekstu zastosowano współczesną pisownię polską, nie doko-
nując jednak korekty w warstwie stylistycznej dokumentu.

15 ALKMK, Akta Konsystorskie, sygn. 990, Memoriał w sprawie budowy domów lu-
dowych, kościołów i kaplic w powiecie podhajeckim (Podhajce, 6 czerwca 1936 roku). 
Wymienione archiwum na mocy rozporządzenia arcybiskupa lwowskiego Mieczy-
sława Mokrzyckiego wiosną 2012 roku zostało przekazane w depozyt Uniwersyte-
towi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie.
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2. Edycja źródła

2.1. List przewodni Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich  
– Koło w Podhajcach do abp. Bolesława Twardowskiego we Lwowie 
(Podhajce, 6 czerwca 1936 roku)

Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich 
Koło w Podhajcach
L.65. Podhajce, dnia 6 czerwca 1936 r.

Do Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa [Bolesława] Twardowskiego  
we Lwowie

W imieniu społeczeństwa katolickiego i polskiego w Podhajcach, zwra-
camy się do Jego Eminencji z usilną prośbą o udzielenie Kuratorium Budowy 
Domów Ludowych, Kościołów i Kaplic, wydatniejszej pomocy finansowej, 
w szczególności na dokończenie budowy kościoła w Gniłowodach i Bienia-
wie, oraz na zapoczątkowaną budowę kościółka w Litwinowie, w gromadzie 
należącej dotąd do parafii w Zawałowie16, oddalonej 12 k[i]l[o]m[etrów], 
a skupiającej rozsiane po okolicznych miejscowościach osadnictwo polskie.

Za Zarząd Koła:
J. Mitka17

2.2. Memoriał Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich

Memoriał w sprawie budowy domów ludowych, kościołów i kaplic w powie-
cie podhajeckim

Osią, dookoła której obracają się wszystkie przejawy życia na Ziemiach Połu-
dniowo-Wschodnich, a zatem i w powiecie podhajeckim jest fakt, że na zie-
miach tych zamieszkują dwie narodowości, polska i ukraińska, mające swe 
odrębne cele i dążności, jeżeli idzie o stosunek ich do Państwa Polskiego 

16 Gniłowody, Bieniawa, Litwinów, Zawałów – wsie w pow. Podhajce, woj. tarnopolskie.
17 Brzmienie nazwiska odczytano w wersji prawdopodobnej.
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i wszystkiego co z tym związane jest18. Ludność polska stojąca twardo przy 
Państwie Polskim jest najsilniejszą gwarancją, że na ziemiach tych żadne inne 
Państwo nie powstanie i że ziemie te stanowiły i po wieczne czasy stanowić 
będą integralną część Rzeczypospolitej Polskiej.

Wie o tym dobrze ludność ukraińska względnie jej warstwy kierownicze, 
które budują nacjonalizm ukraiński, jako fundament, na którym stanąć ma 
przyszłe państwo ukraińskie.

Ukraińcy pracę zaczęli i kontynuują od podstaw. Wiedzieli i wiedzą, że 
trzeba wielu lat pracy intensywnej i ciągłej, by polepszać ilościowo i jako-
ściowo pod względem uświadomienia narodowego społeczeństwo, by ono 
swoją postawą i gotowością bojową mogło zabrać w[e] właściwym momen-
cie głos decydujący. Pracę nad tym społeczeństwem powierzyli czynnikom 
stojącym najbliżej tego społeczeństwa, mającym codziennie bezpośredni 
kontakt z pojedynczym człowiekiem, to jest duchowieństwu grecko-kato-
lickiemu i wsiowej inteligencji, którym to czynnikom kazano w pierw-
szym rzędzie wychować kadry młodzieży, stanowiącej najbardziej ideową 
i bojową część społeczeństwa. By móc spełnić zadanie wychowania świa-
domej celów młodzieży, należało stworzyć odpowiednie organizacje i sto-
sować środki wpływające pobudzająco na młodzież. Organizacjami tymi są 
Proswita19 i Ridna Szkoła20, środkami tymi są przedstawienia we własnych 

18 Szyk zdania zgodny z oryginałem.
19 Proswita – ukraińskie towarzystwo kulturalno-oświatowe, założone w 1868 roku 

we Lwowie. Do 1914 roku była największą i najważniejszą organizacją Ukraińców 
w Galicji. Posiadała trzystopniową strukturę, składającą się z czytelni na wsi, filii 
w miastach i  centrali we Lwowie. Według stanu z  1939 roku obejmowała swo-
im zasięgiem 85 proc. osiedli ukraińskich w Galicji, skupiając w 3075 czytelniach 
ok. 360 tys. osób. Wydawała książki, kalendarze, czasopisma, prowadziła biblioteki 
stałe i objazdowe. W sferze dydaktycznej prowadziła różnego rodzaju kursy, np. dla 
analfabetów, kierowników czytelni i innych. Środki finansowe pozyskiwała głów-
nie ze składek członkowskich, produkcji wydawniczej i ofiarności społeczeństwa, 
przede wszystkim emigracji. M. Siwicki, Proswita, [w:] Encyklopedia historii Dru-
giej Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 349.

20 Ridna Szkoła – właśc. Ukraińskie Towarzystwo Pedagogiczne, założone w 1881 
roku we Lwowie, celem wychowywania młodzieży poprzez szkolnictwo prywat-
ne w  duchu patriotyzmu ukraińskiego. Utrzymywała się ze sporadycznych ofiar, 
subwencji ukraińskich instytucji i  przedsiębiorstw, składek członkowskich, po-
mocy emigrantów oraz dobrowolnego opodatkowania Ukraińców. W 1939 roku 
obejmowała 55 proc. osiedli ukraińskich w Galicji, posiadała 2064 kół oraz ponad 
100 tys. członków. Prowadziła klasy powszechne o profilu podstawowym i średnim, 
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domach Proswity, które umożliwiają częste i liczne zbiórki oraz hodowanie 
swych uczuć narodowych. W ten sposób cerkiew i dom Proswity są kamie-
niem węgielnym rozwoju świadomego nacjonalizmu ukraińskiego.

Ale czynnikiem hamującym okazał się i jest element polski. Stąd wyni-
kło drugie zadanie: element ten kruszyć. I o to równolegle toczy się walka 
o duszę polską. I to drugie zadanie zostało również podjęte przez kler i inte-
ligencję ukraińską.

Walka była i jest prowadzoną wszystkimi możliwymi środkami, począw-
szy od codziennego wpływania męża na żonę, ojca na dziecko aż do fałszo-
wania urzędowych ksiąg metrykalnych i terroru bojówek.

Drugą fazą rozwoju ukraińskiego było wzmacnianie się gospodarcze przez 
kooperatywy i Silśkij Hospodar21, które miały już ułatwione zadanie, bo znaj-
dowały pomieszczenie w wybudowanych już domach Proswity i rozpoczęły 
swą pracę w zmontowanym narodowo społeczeństwie. 

Rezultatem tych wysiłków jest zruszczenie wsi polskich znajdujące 
swój wyraz w zruszczonych nazwiskach, w przejściach na obrządek grecki, 
w uczestniczeniu Polaków w Proswitach, cerkwiach i w zmniejszonej u nich 
odporności narodowej.

Polskie jednakże czynniki nie tylko, że się nie poddają, ale podejmują 
i prowadzą walkę o polskość kresów wschodnich. Środkiem tej walki są 
i mogą być tylko kościół polski, dom ludowy polski i polskie organizacje. 
W walce tej jednakże element polski jest stroną słabszą, gdyż dysponuje 
mniejszą ilością tych czynników, które odgrywają tutaj rolę decydującą, 
tj. kościołów i domów ludowych.

Stąd wysiłek społeczeństwa polskiego nastawiony na wyrównanie różnic 
w powyższym kierunku. Wysiłek ten natrafia jednak na poważne trudności 

przedszkola oraz działalność wychowawczo-oświatową dla dorosłych. Przy kołach 
bardzo często funkcjonowały biblioteki. Od 1932 roku Towarzystwo wydawało ilu-
strowany dwutygodnik „Ridna Szkoła”. M. Siwicki, Ridna Szkoła, [w:] Encyklope-
dia historii Drugiej Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 370–371.

21 Silśkij Hospodar (Wiejski Gospodarz) – ukraińskie towarzystwo gospodarcze za-
łożone w 1898/99 przez księży Tomę i Juliana Dytkewyczów w Olesku k. Złoczo-
wa. W 1903 roku przeniesiono jego siedzibę do Lwowa i rozszerzono działalność 
na całą Galicję. Silskij Hospodar zajmował się teoretyczną i praktyczną pomocą 
gospodarczą dla ukraińskich rolników, wydawał prasę i  literaturę specjalistyczną, 
organizował pomoc agronomiczną oraz prowadził otwarte kursy szkoleniowe. 
W 1939 roku liczył 2040 kół skupiających ok. 160 tys. członków. M. Sycz, Silśkij 
Hospodar, [w:] Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 404.
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finansowe, ponieważ zasoby własne, na które składa się ofiarność społeczeń-
stwa i subwencje poszczególnych organizacji czy też miejscowych instytucji, 
są za małe, by różnice te wyrównać w krótkim przeciągu czasu.

Powiat podhajecki nie jest w stanie własnymi siłami wybudować wię-
cej jak w ciągu roku jeden lub dwa domy ludowe. W roku bieżącym są na 
ukończeniu domy ludowe w Woli Gołuchowskiej, Bieniawie, Złotnikach22, 
Polskiej Woli23 i Wolicy. Rozpoczęto budowę w Markowej i Starym Mieście. 
Ponadto przygotowane są materiały budowlane na kościół w Litwinowie 
i Michałówce24. Kontynuowanie zaczętych prac idzie bardzo powoli i dlatego 
powiat podhajecki widzi się zmuszonym zwrócić się o pomoc z zewnątrz.

Załączony wykaz statystyczny jest wymownym obrazem rzeczywistości 
polsko-ukraińskiej i stanowi równocześnie dowód na to, że jak długo obraz 
tego wykazu nie zostanie zmieniony na korzyść, tak długo wzmocnienie ele-
mentu polskiego będzie nierealnym.

22 Wola Gołuchowska, Złotniki – wsie w pow. Podhajce, woj. tarnopolskie.
23 Polska Wola – gromada w gminie Wiśniowczyk, pow. Podhajce, woj. tarnopolskie.
24 Wolica, Markowa, Stare Miasto, Michałówka – wsie w pow. Podhajce, woj. tarno-

polskie.

Zestawienie ogólne

Wyszczególnienie Rzym[sko]kat[olickich] 
(polskich)

Gr[ecko]kat[olickich]  
(ukraińskich)

Ogółem parafii 16 34

Najdalsza odległość gromad od parafii 14 km 6 km

Ogółem kościołów i kaplic 18 46

Domów Ludowych (Narodnych) 17 43

Czytelń T.S.L. – Proswit 26 66

Kółek Rolniczych – Kooperatyw 43 58



Siedziba parafii  
polskich

Ilość  
gromad  

należących  
do parafii

Łączna 
ilość  

wiernych 
[w] całej 
parafii

Najdalsza 
odległość 
od parafii 

w km

Ilość  
kościołów, 

kaplic

Ilość ogólna

Czytelni 
TSL

Kółek  
Rol[niczych]

Domów  
Lud[owych]

Białokrynica 4 1780 5 1 1 2 1

Bieniawa 4 1671 3 1 2 4 2

Bekerów 9 1980 12 1 3 3 2

Boków 6 1099 7 2 – 2 1

Horożanka 4 1386 4 1 2 2 1

Hnilcze 3 1496 2 2 2 2 1

Markowa 4 1159 5 1 2 2 –

Podhajce 16 6147 12 1 6 5 3

Rosochowaciec 7 2327 10 1 2 2 2

Sokołów 4 2010 7 1 2 2 –

Szwejków 4 1641 6 1 1 1 –

Wolica 2 557 2 1 1 1 1

Wiśniowczyk 8 2610 7 1 2 2 2

Toustobaby 2 2060 2 1 1 1 –

Zawałów 9 657 14 1 2 2 1

Złotniki 6 3248 7 1 2 3 –



Siedziba  
parafii  

ukraińskich

Ilość  
gromad  

należących  
do parafii

Łączna 
ilość  

wiernych 
w całej  
parafii

Najdalsza 
odległość 
od parafii 

w km

Ilość  
kościołów,  

kaplic

Ilość ogólna

Czytelń 
Proswity Kooperatyw Domów 

Narod[nych]

Białokrynica 4 1199 5 2 4 – –

Bieniawa 
Bohatkowce
Sosnów

1
2
5

614
1874
2019

–
4
4

1
1
2

1
2
2

1
2
2

1
2
1

Nowosiółka- 
-Łęczówka
Nowosiółka- 
-Kąt

7
 
2

2100
 

936

5
 
1

2
 
1

4
 
1

3 

1

2 

1

Boków
Sławentyn
Szumlany

2
1
1

1344
1350
2043

3
–
–

2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Horożanka
Dryszczów

3
1

2070
788

1
–

1
1

2
1

2
1

1
–

Hnilcze 3 1892 2 1 1 1 1

Markowa 4 1409 5 1 3 2 2

Podhajce
Stare Miasto
Wierzbów
Telacze
Mądzelówka
Mużyłów

9
2
–
2
4
–

2918
1091
1703
1208
1510
1997

5
½
-
2
6
–

4
1
1
1
1
1

4
2
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1

Iszczków 4 1514 3 1 2 1 2

Sokołów 3 2852 ½ 1 3 1 –

Szwejków
Zastawce Hoł.

4
-

1233
488

2
–

1
1

2
1

1
1

1
1

Hołhocze 2 3620 1 1 2 2 1

Wiśniowczyk 
Zarwanica
Kotuzów

3
2
–

2482
1385
1273

3
1
–

1
1
1

2
2
1

2
2
1

2
1
1

Toustobaby 2 1385 1 2 2 2 1

Zawałów 
Nosów
Litwinów 
Bożyków 

5
2
2
3

3180
2376
2631
2960

1½
1
2
3

2
1
2
3

5
2
2
3

4
2
2
2

4
2
1
2

Złotniki 4 3458 4 2 3 2 2


