SPRAWOZDANIE Z POBYTÓW NA UKRAINIE WE WRZEŚNIU 1994 ROKU
We wrześniu 1994 roku dwukrotnie wyjeżdżaliśmy na Ukrainę, aby przejść śladami
Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby OFM Cap. Pierwszy wyjazd rozpoczął się pierwszego
września, gdy o godzinie dwudziestej wyruszyliśmy spod krakowskiego klasztoru, aby udać się
do sióstr serafitek na Łowiecką po rzeczy, które mieliśmy zabrać do Kamionki Bugskiej dla
sióstr tam pracujących. Kierownikiem wyprawy był O. Józef Marecki, a jej uczestnikami ks.
Tomasz Jelonek i p. Maria Zapałowicz. Do Krosna samochód prowadził O. Radosław,
gwardian krośnieński.
Na drodze prowadzącej do Tarnowa w tym dniu wydarzył się tragiczny wypadek, który
zupełnie wyeliminował ruch kołowy w obie strony. Musieliśmy zatem udać się na źle
oznakowany objazd, na końcu którego, już za Bochnią gorliwy policjant łapał kierowców za
przekroczenie jakiejś niewidocznej linii ciągłej. Dla zabezpieczenia objazdu policja nie
dysponuje odpowiednią ilością personelu, ale dla utrudniania jazdy kierowcom, którzy
pokonali niełatwy i wymagający koncentracji uwagi objazd, znajduje się funkcjonariusz. Ot,
komunistyczne zwyczaje nadal w naszej policji, w której nie dokonano odpowiednich zmian i
wszystko jest po staremu i staremu systemowi służy. To doświadczenie z polską policją pozwoli
nam łatwiej zauważyć zmiany, jakie nastąpiły na Ukrainie w ciągu minionego roku, gdzie
uciążliwość policji bardzo się zmniejszyła.
W dalszej drodze napotkaliśmy dużą mgłę, co opóźniło nasz przyjazd do Krosna. W
klasztorze byliśmy dopiero o północy. Krótką noc zakończyliśmy o piątej trzydzieści, aby o
szóstej koncelebrować Mszę świętą wraz z O. Łukaszem. Był to pierwszy piątek miesiąca i
przy konfesjonałach stało bardzo dużo ludzi, czekających na spowiedź. Po Mszy świętej
zjedliśmy śniadanie i przygotowywaliśmy się do drogi. Nadszedł także siostrzeniec O. Józefa,
Mirek, który wraz z przybyłą z Krakowa trójką osób stanowił skład wyprawy.
Przez Rzeszów, Jarosław i Bełżec jechaliśmy ku granicy w Hrebennem, a na leśnym
parkingu przed Bełżcem posililiśmy nasze siły darami Bożymi, które wieźliśmy ze sobą.

Na zdjęciu posiłek przed przekroczeniem granicy

Przejście granicy odbyło się po europejsku. Nawet nie kazano nam wychodzić z samochodu,
aby przejść przed kontrolą paszportową. Nikt też nie węszył po samochodzie, jak to było
zawsze w zwyczaju. Byliśmy bardzo zaskoczeni taką zmianą na granicy. Również obsługujący
granicę żołnierze byli schludnie ubrani.
Tak znaleźliśmy się na Ukrainie i udaliśmy się do Kamionki Bugskiej (dawniej:
Strumiłowej).
Poniżej droga do Kamionki Bugskiej

Zrujnowany kościół
Podjechawszy przed kościół, nie zastaliśmy ani ks. Władysława Derunowa, proboszcza w
Kamionce, ani siostry Barbary, przełożonej domu sióstr serafitek, więc udaliśmy się do państwa
Bednarskich, gdzie poczęstowano nas herbatą i świetnym chlebem z marmoladami
owocowymi.

Kościół w Kamionce

Krzyż koło kościoła

Fragment kościoła

Barak służący za klasztor sióstr Serafitek
Zaraz też rozpoczęliśmy właściwą pracę, udając się wraz z p. Michałem Bednarskim do
Lwowa, aby na cmentarzu zamarstynowskim odszukać miejsce pochowania Matki O. Serafina,
Anny Kaszubowej. Zadanie to okazało się jednak niewykonalne. Cmentarz jest zdewastowany,
zarośnięty, chodzą po nim kury z okolicznych gospodarstw, z których na teren cmentarza
wyrzuca się śmieci, a także są ślady przebywania w grobowcach ludzi prawdopodobnie z
marginesu społecznego.
Tak więc członkowie trybunału mogli dokonać wizji lokalnej miejsca, ale bez pełnego
sukcesu. Natomiast zdewastowane i zapomniane cmentarze będą nam towarzyszyły często w
tej wyprawie.
Korzystając z tego, że na Ukrainie czas jest wcześniejszy o godzinę w porównaniu z
naszym czasem i dzień wieczorem trwa dłużej, udaliśmy się do Dublan, gdzie przed wojną była
szkoła rolnicza. Do Dublan O. Serafin dochodził ze Lwowa w czasie okupacji radzieckiej po
roku 1939 i tam odprawiał Msze święte w kaplicy szkolnej. Władza radziecka zamieniła później
tę kaplicę na salę sportową przy Instytucie Gospodarstwa Rolnego, jaki do dziś znajduje się w
Dublanach. Kaplica jednak obecnie znów spełnia swoje funkcje sakralne i jest bardzo ładnie
odnowioną cerkwią prawosławną. Zobaczyliśmy ją jedynie z zewnątrz. Stoi przy ulicy Zielonej
pod numerem siódmym.
Powróciliśmy do Kamionki, kolacją poczęstowali nas państwo Bednarscy, a potem
księża udali się do sióstr serafitek, gdzie spotkaliśmy obu księży Derunowów. Siostry zaprosiły
nas dwu na nocleg, więc po przywiezieniu naszych rzeczy rozpoczęły się nocne rodaków
rozmowy, w których udział wzięli: ks. Władysław i ks. Celestyn Derunowowie, siostry Barbara
i Grażyna oraz my dwaj przybyli z Polski. Pozostali członkowie naszej wyprawy nocowali u p.
Bednarskich.
Sobotę trzeciego września rozpoczęliśmy Mszą świętą o godzinie siódmej w kaplicy
sióstr, a na śniadanie wraz z siostrami udaliśmy się do p. Bednarskich na ukraińskie pierogi.
Pod koniec śniadania przyszedł dziadek Bednarski i zaraził nas wszystkich swoim
niezrównanym humorem.
Trzeba było jednak opuścić grono tak życzliwych osób i udać się w dalszą drogę, która
w tym dniu miała nas zaprowadzić do Korca. W drogę z nami wybrał się także Sasza Bednarski,

który jako człowiek tamtejszy bardzo przydatny jest w czasie drogi i przy różnych kontaktach
z ludźmi.
Po drodze zatrzymaliśmy się przed klasztorem kapucyńskim w Olesku. Znajduje się on
w dobrym stanie i należy do muzeum, które mieści się w zamku (miejscu urodzenia Jana III
Sobieskiego). Nie ma jednak możliwości zwiedzenia obiektu wewnątrz, a więc jedynie z
zewnątrz mogliśmy go obejrzeć. Przed zamkniętym budynkiem kościelnym, którego okna są
zabite, a na fasadzie widoczne są zacieki, stoi figura Matki Bożej, a przy wejściu na plac
przykościelny po obu bokach są figury świętych. Jednym z nich, którego wyobrażenie zostało
bardziej zniszczone przez czynniki atmosferyczne, jest św. Onufry, pustelnik, którego jedynym
okryciem były długie włosy.
Następną miejscowością, w której zatrzymaliśmy się, było Dubno. Była to jedna z tych
miejscowości na Wołyniu, które po wojnie i wyjeździe wszystkich kapłanów obsługiwał O.
Serafin. W Dubnie jest czynny kościół, obsługiwany obecnie przez księdza Tadeusza z
Krzemieńca. Dlatego w powszedni dzień nie łatwo było dostać się do wnętrza kościoła, z czego
zrezygnowaliśmy, zadawalając się wizją zewnętrzną.
Dalsza droga prowadziła nas do Równego, gdzie nie zastaliśmy ks. Czajki,
równieńskiego proboszcza, z którym chcieliśmy omówić przyjazd i wygłoszenie kazania w
dniu osiemnastym września w związku z rocznicą śmierci Sługi Bożego. Zobaczyliśmy
natomiast wnętrze kościoła, które w ciągu minionego roku uzyskało posadzkę. Nad głównym
ołtarzem jest też nowa figura Pana Jezusa. Kościół zatem bardzo zyskał i staje się coraz
piękniejszy. W jego prawej nawie znajduje się tablica poświęcona pamięci O. Serafina, której
poświęcenie przez metropolitę lwowskiego, księdza arcybiskupa Mariana Jaworskiego
nastąpiło 19 września poprzedniego roku.
Z Równego pojechaliśmy drogą kijowską na wschód. W połowie drogi między
Równym a Korcem zatrzymaliśmy się na poboczu, aby zjeść obiad z naszych zapasów.
W Korcu zatrzymaliśmy się przy kościele. W zeszłym roku jego zewnętrzny wygląd był
bardzo piękny, zadziwiał bielą potynkowanych ścian. Po roku biel poczerniała, widocznie
tynkowanie było pospieszne i niefachowe. Natomiast parafia ma już kapłana, a od dwu tygodni
pracują tu siostry serafitki. Początki ich pracy, jak zwykle, nie są łatwe. Jedną z form
apostolskiej obecności są odwiedziny chorych i niedołężnych. Właśnie z jedną z sióstr obaj
kapłani udają się do domu państwa Masalskich. Dom ten, położony na uboczu miasta w terenie
poprzecinanym jarami, był dobrym punktem zatrzymywania się O. Serafina, który tu
przyjeżdżał, aby spowiadać i odprawiać Mszę świętą. Położenie domu zapewniało częściowe
chociaż bezpieczeństwo. W czasie pobytu kapłana, a zwłaszcza w czasie sprawowania świętych
czynności zawsze ktoś czuwał na zewnątrz, a reszta należała do Opatrzności.
P. Julia Masalska jest obecnie niewidoma, a jej bratanek Henryk pomagał nam
rozszyfrowywać zdjęcia z O. Serafinem, kłócąc się przy tym ze swoją żoną. Zobaczyliśmy
pokój, który służył do spowiadania i drugi, w którym odprawiały się Msze święte. W tym domu
znajduje się także obraz, który był w kościele, a który potem ludzie wzięli do siebie, aby nie
został zniszczony.
Na noc Mirek z Saszą zostali w samochodzie, aby go pilnować. I tak nie mieliby gdzie
spać. Panią Marysię zabrały siostry do siebie, a kapłani udali się do domu p. Aleksandra, gdzie
przy bardzo prymitywnych warunkach można było nocować. P. Aleksander będzie nam
towarzyszył przez cały dzień następny.
Tym kolejnym dniem była niedziela. Po śniadaniu, którym poczęstowały nas siostry
serafitki, udaliśmy się w okolice Korca, w których przebywał i pracował O. Serafin w czasie
wojny i tak zwanych czerwonych nocy. Jedziemy przez Morozówkę, następnie Wieśmiany, w
których jest ładna cerkiew. Za chwilę w Staroszówce kończy się asfalt, dalsza droga wyłożona
kostką pozwala na „zawrotną” prędkość dwudziestu kilometrów na godzinę, przy których
samochód podskakuje i cały trzeszczy, jakby miał się rozwalić. Znów mijamy cerkiew i

dojeżdżamy do Frankopola. Tu nie ma cerkwi, a są baptyści. Z Frankopola na lewo (to znaczy
na zachód) droga prowadzi do Józefówki, a po prawej stronie jest Łuczyca, za którą znajduje
się Horodnica.
Jadąc dalej dojeżdżamy do Ustia. Jest to ujście Korczyka, rzeki przepływającej przez
Korzec do Słuczy. Najpierw musimy zjechać w pole, aby przepuścić duże stado bydła, sunące
całą szerokością drogi, potem mijamy cerkiew. Droga dalej prowadzi do Dermanki, a my
skręcamy w prawo, aby udać się do Myszakówki. Przejeżdżamy dylowy most na Słuczy i
jedziemy lasem. Droga jest coraz bardziej piaszczysta i koła samochodu zapadają się w piasek.
Nie łatwo wydobyć wóz z pułapki i zaraz zakopuje się znowu. Dlatego rezygnujemy z dalszej
jazdy i musimy drogę odbyć piechotą.

Mirek z Saszą zostają przy samochodzie, a pozostali idą piaszczystą drogą, przy której ukazują
się ślady dawnej wsi. W lesie rosną zdziczałe grusze, są pozostałości studni. Na miejscu wsi od
pół wieku rośnie las. W nim odnajdujemy zrujnowany cmentarz. Na jednym kamieniu można
odczytać nazwisko Wierzbicki. Opodal cmentarza, na wzgórku znaleźliśmy rowy po
wyrwanych fundamentach. Tu prawdopodobnie znajdował się kościół. Nie pozostało nic z
niego. A z całej wsi są zaledwie ślady murów, jak na przykład przy grupie starych dębów.

Wróciliśmy do samochodu, a nim jechaliśmy z powrotem do Frankopola, aby w tej
miejscowości skręcić w kierunku Horodnicy. Trzeba było przejechać przez most, który nie
posiada poręczy i przez bardzo kiepską drogę, pełną dziur, częściowo błotnistą, a częściowo
pokrytą piaskiem. Od miejscowości Łuczyca droga się nieco poprawiła i tak zajechaliśmy do
Horodnicy. W tej to miejscowości, przed wojną znajdującej się za kordonem granicznym, O.
Serafin w czasie okupacji niemieckiej nawiedzał wiernych i odrestaurował kościół. Później tu

schronił się w czasie likwidacji Dermanki, ale i stąd musiał uchodzić. Obecnie znów kościół
jest w odbudowie i przez rok od naszej poprzedniej bytności poczyniono już wiele.

Przyjechaliśmy akurat w momencie, gdy rozpoczęła się Msza święta odprawiana przez
proboszcza z Nowogradu Wołyńskiego. Poczekaliśmy do końca celebry, zwiedzając w tym
czasie cmentarz. To na nim przed przeszło pięćdziesięciu laty O. Serafin robił porządki i
wzywał młodzież do stawiania powywracanych krzyży. Gdy ksiądz proboszcz skończył
Najświętszą Ofiarę, poprosiliśmy go o pozwolenie odprawienia Mszy świętej. Proboszcz
zachęcił ludzi, aby zostali na tej Mszy świętej i obiecał im, że będzie kazanie, sam natomiast
odjechał. W kościele było około dwudziestu osób. Rozpoczęliśmy koncelebrę około godziny
piętnastej. Ks. Tomasz powiedział krótkie kazanie, mówiąc o O. Serafinie i jego pracy na tych
terenach. Nie spodziewaliśmy się, że wszyscy obecni będą chcieli powtórnie przystąpić do
Komunii świętej i wzięliśmy tylko dwie hostie do konsekracji. Dlatego trzeba było bardzo
wykorzystać podzielność postaci chleba, aby wszystkim podać Ciało Pańskie. Sam nie mogę
sobie wyobrazić, jak mi się to udało.

Po Mszy świętej rozdaliśmy ludziom obrazki z podobizną Sługi Bożego i książki o nim.
Gdy wyszliśmy z kościoła, okazało się, że nasz samochód został przez kogoś otwarty, ale nic
w nim nie zginęło. Po rozmowie z ludźmi przed kościołem, jedna kobieta zabrała nas do
swojego domu. Obaj młodzieńcy pozostali przy samochodzie, a my pozostali udaliśmy się dość
daleko na drugą stronę Słuczy, na ulicę Kirowa pod numer szesnaście.
Trzy kwadranse przyszło nam czekać w domu państwa Walinkiewiczów, aby
przygotowano posiłek i poczęstowano nas obiadem z ukraińską gościnnością. Przez ten czas
gospodarz przygotował terenowy samochód, aby zawieść nas do Nowej Huty. Droga wiodła
przez Dubniki i Klinową, a potem lasem i wertepami. Nowa Huta była także miejscem
duszpasterskiej pracy O. Serafina w czasie jego tajnego wędrowania do wiernych oczekujących
na pociechę religijną. Obecnie jest to miejsce opustoszałe. Zobaczyliśmy jedno gospodarstwo,
pani Janiny Dąbrowskiej, koło jej nędznej chaty znajdowały się resztki domu jej ojca, Hipolita,
w którym zatrzymywał się O. Serafin. Dom ten sukcesywnie jest rozbierany i służy pani
Dąbrowskiej za opał. Po kolejnej zimie może nie zostało z niego już ani śladu.
Pani Dąbrowska chodzi trzydzieści kilometrów do kościoła w Horodnicy, ale w tym
dniu akurat nie była. Razem z nią pojechaliśmy do Lewocz, gdzie są jeszcze ślady rozburzonego
kościoła. Gdy odwieźliśmy ją do domu, przymusiła nas, abyśmy się poczęstowali ciastem. Ze
swego ubóstwa chciała coś ofiarować. Ta ofiarność jest zadziwiająca.
Po powrocie do Horodnicy podjechaliśmy pod kościół, gdzie czekał nasz samochód ze
swoją obstawą i odwieźliśmy do Korca pana Aleksandra, aby sami powrócić do Horodnicy,
gdzie państwo Walinkiewiczowie przyjęli nas na noc, odstępując księżom jeden pokój, a drugi
p. Marysi. Mirek z Saszą kolejną noc spędzali w samochodzie. W pokoju, którego okno przez
długie lata nie było otwierane, trudno było usnąć i trzeba było powalczyć z oknem, aby się
jednak otwarło i wpuściło trochę powietrza. Rano natomiast są kłopoty z toaletą i golić się
trzeba na sucho. Zjedliśmy śniadanie, a potem dość długo czekali na zagotowanie się wody,
którą chcieliśmy zabrać do termosu na cały dzień. Gospodarz pilotował nas przez Łuczycę do
Ustia, a potem jechaliśmy przez Dermankę, Morennoje (znajdują się tu liczne moreny
polodowcowe), Sokole Góry i Szwajcarię Nadsłuczańską do Sosnowego. Wieś ta leży na
miejscu dawnego Ludwipola, który był miasteczkiem. Tu na początku wojny pracował O.
Bolesław Wojtuń, który zaprosił O. Serafina na Wołyń, tu też po przybyciu na tę ziemię swoich
przeznaczeń Sługa Boży przebywał przez pewien czas. Śladów po tamtym okresie już nie ma.
Za Sosnowem dojechaliśmy do lepszej drogi i po przejechaniu pewnego odcinka
natrafiliśmy na napis objaśniający, że jesteśmy w Moczulance, okazało się więc, że
przejechaliśmy obok poszukiwanej Starej Huty i trzeba się wracać. Napotkana kobieta
potwierdziła, że nasze przypuszczenia są słuszne i wróciliśmy się, aby dokonać wizji w nie
istniejącej miejscowości, w której niegdyś stacjonowało wielu polskich partyzantów i pod ich
opieką przebywali liczni wygnańcy, wśród których pracował i chorował na tyfus plamisty O.
Serafin.
Na rozległym terenie widać jedynie niewielkie pozostałości zabudowań, a w oddali duże
stado krów, choć żadnej wsi stąd nie można się dopatrzeć. Udaliśmy się na miejsce, które kiedyś
było wsią. Blisko drogi zauważyliśmy stosunkowo rozległe ruiny i mniemaliśmy, że jesteśmy
na miejscu kościoła, ale potem okazało się, że pozostałości kościoła są nieco dalej, a w badanym
miejscu prawdopodobnie stała okazała plebania (tak określa ją w swoich wspomnieniach O.
Serafin). Odnalazłszy miejsce kościoła przeszliśmy do szukania cmentarza. Na równinie
znajdowało się kilka rozkopanych mogił, a pod laskiem odkryliśmy szereg prawie już
niewidocznych wzniesień terenu, które kiedyś były mogiłami. Rozkopane natomiast mogiły
mogą świadczyć o poszukiwaniu skarbów, albo są śladami odnalezienia i wywiezienia ludzkich
resztek przez rodzinę. Na tych miejscach znajdowały się fragmenty drewnianych trumien.
Po dokonanych lokalizacjach odprawiliśmy Mszę świętą. Na miejscu kościoła
znaleźliśmy trochę cienia, postawili tam nasz stolik i na nim sprawowała się po pięćdziesięciu

latach znów Najświętsza Ofiara. Sprawowałem ją o spokój wieczny wszystkich poległych na
tych terenach, jakże obfitych w daninę krwi, a także za mojego Ojca, którego rozstrzelano w
Charkowie na rozkaz Stalina. W czasie Mszy świętej powiedziałem kilka słów o
niezniszczalności Eucharystii, która powraca nawet na ruiny. Przedziwnie toczy się ludzka
historia. Na teren dawnego kościoła, przy którym kiedyś gromadzili się liczni żołnierze i
uchodźcy, powracają kapłani, aby wspomnieć pracującego tu Sługę Bożego, choć wydawało
się, że nienawiść do wszelkiej religii zatrze każdy jej ślad, a Stalin, który piątego marca 1940
roku podpisał wyrok na tysiące polskich oficerów, piątego marca 1953 roku zmarł według
oficjalnych komunikatów. Z Bogiem nie ma żartów!
Po Mszy świętej pod autentyczną gruszą zjedliśmy posiłek i jeszcze przez pewien czas
penetrowali okolicę. Okazało się, że odprawialiśmy dokładnie w prezbiterium dawnego
kościoła, którego pewne zarysy dało się odnaleźć.
Wybrawszy się w dalszą drogę, przez Moczulankę dojechaliśmy do zwiedzanych
poprzedniego dnia Lewocz. Chcieliśmy znaleźć cmentarz, który miał być w lesie, ale nam się
to nie udało. Pojechaliśmy więc dalej przeważnie kiepskimi drogami przez Białoszówkę,
Horodiszcze, koło Berezna, przez Orliwkę (tu skręciliśmy w lewo) i Polany do szosy
prowadzącej z Równego do Sarn. Tu zrezygnowaliśmy z jazdy drogami na skróty i ruszyli w
stronę Sarn, aby potem skręcić w lewo do Malińska. Przy końcu tej miejscowości znajdował
się sklep, w którym Sasza po długim oczekiwaniu kupił trzy chleby i arbuz. Dokonawszy
zakupów, w pobliskim lesie zatrzymaliśmy się na posiłek. Nabrawszy natomiast nowych sił,
dość prędko dojechaliśmy do Kuzmiwki (dawnej Kaźmierki), w której było sanktuarium
pielgrzymkowe. Do niego ostatnią pielgrzymkę przyprowadził O. Serafin.
Powiedziano nam, że kościół był tam, gdzie stoi dom kultury. Rzeczywiście od strony
ulicy pozostało murowane ogrodzenie. Teren sanktuarium musiał być rozległy. Śladów
kościoła szukaliśmy koło domu kultury, którego ściany z pewnością kryją kamienie i cegły z
rozebranego Domu Bożego, on jednak stał trochę dalej. Nie pozostało z niego ani śladu, a
jedynie rząd kasztanowców wskazuje na miejsce, które kiedyś te drzewa okalały. Na miejscu
kościoła rośnie trawa, a w pobliżu znajdują się zabudowania techniczne, związane z domem
kultury, jak na przykład kotłownia.
Bardziej w głąb odnaleźliśmy zupełnie zarośnięty cmentarz. Pomniki zostały
powywracane, a od kamieni nagrobkowych zakończonych krzyżami wszystkie one zostały
odrąbane i walają się obok. Celowa dewastacja i skazanie na niepamięć.
Dokonawszy tej wizji lokalnej, powróciliśmy do szosy równieńskiej i udali się w stronę
Równego. Po drodze zatrzymaliśmy się w Aleksandrii. Tu także przebywał Sługa Boży. Przy
drodze wznosi się cerkiew, ale kościół znajdował się w innym miejscu. Pewien rowerzysta,
który wiózł synka na ramie wskazał nam miejsce, a gdy nie bardzo zorientowaliśmy się z jego
wypowiedzi, sam pojechał przed samochodem i nas zaprowadził. To jeden z przykładów
uczynności, z jakimi spotykaliśmy się ze strony prawosławnych.
Kościół został przerobiony na obiekt świecki. Na dole znajduje się sala teatralna, a na
plebanii jest biblioteka. Zrobiliśmy zdjęcia i pojechali dalej. W Równym odwiedziliśmy ks.
Czajkę i z nim ustalili przyjazd na siedemnastego i osiemnastego września. Następnie udaliśmy
się do Ostroga, gdzie na plebani zastaliśmy trzech krakowskich kapłanów, ks. Witolda
Kowalowa, proboszcza w Ostrogu, ks. Marcina Strachanowskiego, który ma się wnet przenieść
na inną placówkę i ks. Andrzeja Ścisłowicza. Tu także omówiliśmy sprawę przyjazdu z
kazaniami o O. Serafinie w niedzielę osiemnastego września, przed rocznicą Jego śmierci.
Księża zatrzymali nas na kolacji, w czasie której oglądaliśmy filmy wideo o Ostrogu i
kościołach Wołynia. O. Józef zadzwonił do Krasiłowa, aby się nas tam spodziewano, gdyż
godzina zrobiła się już późna. Nocą więc wybraliśmy się w dalszą drogę. Na rogatce przy
skrzyżowaniu dróg z Szepietówki do Chmielnickiego i z Białej Cerkwi do Krzemieńca trzeba
było się zarejestrować na posterunku policji, ale nas puszczono w dalszą drogę. Rejestracja jest

obowiązkowa od godziny dwudziestej drugiej do szóstej. Wszystko odbyło się bardzo
grzecznie. Obserwujemy duży postęp od zeszłego roku. Policjanci drogowi zatrzymują i
sprawdzają raczej rzadko, a poprzednio prawie przy każdym posterunku była kontrola
dokumentów i zadawano wiele pytań. Ogólnie policjanci są milsi od naszych powracających
do służby w policji komuchów.
W Krasiłowie byliśmy o północy. O. Paweł Lasocki czekał na nas, zaprosił na herbatę i
zaprowadził do pokoi. Nareszcie można było się wykąpać!
Wtorek, szóstego września, rozpoczęliśmy Mszą świętą odprawioną w górnej kaplicy o
godzinie 730 z krótką homilią. Potem zjedliśmy śniadanie, rozmawiając z Braćmi. Nie
zatrzymywaliśmy się dłużej, gdyż czekała nas dalsza droga, choć nie mieliśmy ściśle
wyznaczonego planu. Z Krasiłowa pojechaliśmy do Krzemieńca. Na znanej z nocnej rejestracji
rogatce policjant chciał nam wsadzić do samochodu jakiego prawosławnego duchownego, ale
on miał jechać do Szepietówki, więc nie doszło do spotkania ekumenicznego, a tylko
zostaliśmy pobłogosławieni przez niedoszłego pasażera.
Pogoda popsuła się wyraźnie, coraz bardziej było pochmurno i dwa razy w drodze
spotkał nas deszcz. W Krzemieńcu zwiedziliśmy okolice dawnego kolegium jezuickiego, a
potem podjechaliśmy pod kościół, który jako jedyny w dawnej diecezji łuckiej pozostał otwarty
przez cały czas od drugiej wojny światowej. Przy kościele spotkaliśmy ks. Proboszcza, który
pokazał nam kościół i zaprosił z kazaniami na osiemnastego września. Odprawia w
Krzemieńcu, w Dubnie i w Szumsku. Postać O. Serafina jest tu znana wśród starszych ludzi, a
szczególnie wiele do powiedzenia będzie miała p. Irena Sandecka.

Dawny kościół zamieniony na liceum

Budynek kościelny w Krzemieńcu

Ulica w Krzemieńcu

Zamek na Górze Bony w Krzemieńcu

Dom Słowackiego
Tu wyjaśniliśmy sobie jedną sprawę związaną ze Sługą Bożym. Wiedzieliśmy, że w
Krzemieńcu stale był otwarty kościół i sądziliśmy zatem, że ktoś go obsługiwał, a więc O.
Serafin nie był jedynym kapłanem, który po 1945 roku pozostał w tej diecezji. Dowiedzieliśmy
się, że kościół był otwarty, ale kapłan został zabity jeszcze przez Niemców i do 1974 roku w
Krzemieńcu nie było stałego duszpasterza. Rzeczywiście, po deportacji Polaków O. Kaszuba
był jedynym kapłanem na Wołyniu i do Krzemieńca także dojeżdżał. Zatem jego, jeszcze

oficjalna, parafia po 1945 roku oprócz sześciu miejscowości (Równe, Zdołbunów, Ostróg,
Korzec, Sarny i Dubno), o których się zwykle mówiło posiadała także inne punkty, których
Sługa Boży nie opuszczał. Jak to robił?!
Jak zwykle, nie mieliśmy sprecyzowanych planów, a O. Serafin poprowadził nas
swoimi śladami i tak wiele mogliśmy tu uzyskać. Z Krzemieńca pojechaliśmy do Poczajowa,
gdzie znajduje się wielkie sanktuarium prawosławne (Poczajowska Ławra) z cudownym
wizerunkiem Matki Bożej. Na wysokim wzgórzu stoi przepiękny kompleks cerkiewny, którego
kopuły złocą się w słońcu, zrobiła się bowiem piękna, słoneczna pogoda. Udaliśmy się na
zwiedzenie terenu ławry, a Sasza przekonał stróża Soboru Uspieńskiego, aby nas wpuścił, choć
minęła już pora zwiedzania. Człowiek ten okazał się bardzo życzliwy, nie tylko nas wpuścił,
ale także oprowadził i udzielił objaśnień.
Cudowny obraz znajduje się wysoko nad carskimi wrotami. W dni szczególnie
uroczyste może być spuszczany dla oddania mu czci. Natomiast w bocznej nawie jest kopia
tego obrazu, do której zawsze można podejść. Aktem czci jest ucałowanie rąk Maryi i stóp Jej
Syna. Zachęceni przez przewodnika uczyniliśmy to na wzór wschodniej pobożności. Przy kopii
cudownego obrazu stoją kule, na których przybył tu pewien człowiek z Besarabii, chromy od
urodzenia, a uzdrowiony cudownie bez kul wrócił do domu. W innym miejscu świątyni, bliżej
wyjścia jest czczony ślad stopy Matki Bożej, która w tym miejscu miała się objawić.
Przedstawieniem tego objawienia jest postać Maryi wśród płomieni. Drugi raz Matka Boża
miała się pokazać w czasie tureckiej inwazji na Zbaraż i ocaliła to miejsce od wrogów. Wielki
obraz w lewej nawie przedstawia to wydarzenie.
Po wyjechaniu z Poczajowa znowu chwycił nas silny deszcz, ale nie trwał długo.
Mogliśmy więc zjechać na pobocze i spożyć nasz obiad. Była godzina 1445. Dalej przez Brody
udaliśmy się w stronę Lwowa, ale zatrzymaliśmy się jeszcze w Nowym Milatynie, gdzie
znaleźliśmy kościół Pana Jezusa Milatyńskiego. Tu w czasie pierwszej okupacji radzieckiej we
wrześniu roku 1940 pielgrzymował z wiernymi ze Lwowa O. Serafin. Była to ostatnia
pielgrzymka do tego miejsca. Obecnie cudowny obraz znajduje się w kościele księży
misjonarzy w Krakowie na Kleparzu (ulica św. Filipa), a ks. Władysław Derunow robił przed
czternastym września (Święto Podwyższenia Krzyża) przygotowania do wznowienia kultu
Pana Jezusa Ukrzyżowanego przy kaplicy cmentarnej w Streptowie. Natomiast dawny kościół
- sanktuarium jest w odbudowie jako cerkiew prawosławna. W miejscowości tej nie ma
katolików, ale ze strony tamtejszych ludzi spotkaliśmy się z życzliwością. Wokół kościoła
widać zdewastowane pomieszczenia, które służyły pielgrzymom, a klasztor jest w ruinie.
Dojechawszy do Lwowa, skierowaliśmy się na ulicę Leśną, która znajduje się w pobliżu
kościoła św. Antoniego, gdzie szukaliśmy pewnego człowieka, mogącego nam coś powiedzieć
o Słudze Bożym, aleśmy go nie zastali w domu. Udaliśmy się więc do katedry, którą akurat po
chwili otwarto. Tu spotkaliśmy biskupa Rafała Kiernickiego i z nim mogliśmy omówić sprawę
naszego udziału we Mszy świętej w dniu śmierci O. Serafina, to jest dwudziestego września.
Podobnie, jak w roku poprzednim będziemy chcieli koncelebrować i powiedzieć kazanie.
Następnie mieliśmy około godziny czasu, aby p. Marysia i Mirek mogli choć trochę
zobaczyć Lwów. Przeszliśmy przez Rynek, gdzie warto zobaczyć ratusz (stoją pod nim lwy) i
kamienicę Jelonkowską (numer 22), zobaczyliśmy fronton kościoła jezuitów (obecnie
archiwum), udali się koło Cerkwi Przemienienia pod Operę, szli wałami Hetmańskimi, Placem
Mickiewicza (pomnik) i Placem Bernardyńskim, aby wstąpić do kościoła pobernardyńskiego,
który jest cerkwią kościoła ukraińskiego i w którym odprawiało się nabożeństwo. Następnie
ulicą Podwale przeszliśmy w okolice Cerkwi Wołoskiej, którą zobaczyliśmy z zewnątrz. Koło
muzeum historii religii, które jest w kościele dominikańskim i dawnej katedry ormiańskiej
przeszliśmy do Cerkwi Przemienienia, która teraz była otwarta i mogliśmy ją zobaczyć. Stąd
wróciliśmy na plac koło katedry, gdzie O. Józef czekał na nas w samochodzie.

We Lwowie odwiedziliśmy jeszcze p. Bronisławę Derunową, matkę dwu kapłanów, aby
jeszcze w oktawie złożyć jej życzenia imieninowe. Krótka rozmowa przekonała nas jeszcze
raz, że jest to osoba bardzo silna duchowo i bezgranicznie oddana sprawom Kościoła.
Ze Lwowa pojechaliśmy do Kamionki Bugskiej, gdzie u sióstr serafitek zjedliśmy
kolację i tam kapłani pozostali na nocleg.
We środę, siódmego września, koncelebrowaliśmy z ks. Władysławem w kościele
kamionkowskim, a po śniadaniu udaliśmy się do p. Bednaskich, aby się pożegnać. Ruszaliśmy
bowiem już w stronę granicy. Za miejscowością Zibołki złapaliśmy gumę i trzeba było
wymieniać lewe przednie koło samochodu. Z nami jechał też drugi samochód, prowadzony
przez brata s. Elizy, który ją odwiózł do Kamionki i wracał do kraju. Przez Ukrainę Mirek
jechał w tamtym samochodzie.
Jeszcze przed południem byliśmy przy granicy, ale trzeba było czekać ponad trzy
godziny, aby na nią wjechać. Potem już wszystko poszło sprawnie i prędko. Służba graniczna
i celnicy ukraińscy okazali się nawet milsi od Polaków, którzy mieli jakąś specjalną akcję, bo
za przejściem granicznym, już po stronie polskiej, stały silne oddziały policji, ale nas nie
zatrzymywali. Jechaliśmy przez Leżajsk, gdzie wulkanizator naprawiał nasze koło i było trochę
czasu, aby zobaczyć słynne sanktuarium. Potem udaliśmy się z listem od s. Edyty z Korca do
jej rodziców w Brzózie Królewskiej i do Krosna, aby odwieść Mirka. Stamtąd już do Krakowa.
W domu byłem jeszcze we środę, ale tylko kilka minut przed północą. Dzięki Bogu wspaniała
przygoda za nami i kawał dobrej roboty.
Tak zakończyła się pierwsza nasza wrześniowa wyprawa na Ukrainę. Po kilku dniach i
załatwieniu swoich ważnych spraw w kraju mieliśmy tam powrócić, aby nadać właściwą
oprawę duszpasterską rocznicy śmierci O. Serafina.
Szesnastego września o godzinie szesnastej wróciłem z 32 Sympozjum Biblistów
Polskich w Częstochowie, a już o siedemnastej mieliśmy zaplanowany wyjazd z klasztoru.
Prowadził, jak zwykle, O. Józef Marecki, a z krakowskiego domu jechał z nami O. Tadeusz
Starzec. Podjechaliśmy po moje rzeczy na Kochanowskiego i udaliśmy się do Olszanicy po O.
Celestyna Gibę. W czasie naszego pobytu w Olszanicy nad Krakowem przeszła silna wichura,
która połamała wiele gałęzi i której towarzyszył silny deszcz. Jechaliśmy przez Nową Hutę,
Szczurową i Tarnów do Sędziszowa, gdzie po kolacji i krótkiej rozmowie na salce udaliśmy się
na spoczynek.
W sobotę siedemnastego września o czwartej nad ranem koncelebrowaliśmy w pustym
kościele sędziszowskiego klasztoru i zaraz po Mszy świętej ruszyli w drogę. Było jeszcze
ciemno, ale niebo zaczęło się rozjaśniać od Wschodu, a potem przybrało różne odcienie
czerwieni. Najpierw pojawiło się słońce, ale potem przyszedł deszcz. Jechaliśmy przez
Rzeszów i Sokołów Małopolski do Brzózy Królewskiej, skąd z domu rodzinnego s. Edyty
zabraliśmy rzeczy przeznaczone do Korca. Następnie przez Leżajsk skierowaliśmy się w stronę
Hrebennego.
Było pochmurnie, ale nie padało. Przed Bełżcem na nawiedzanym przez nas parkingu
zjedliśmy śniadanie. Tylko trochę musieliśmy poczekać przed wjazdem na przejście graniczne,
bo akurat obsługiwano dwa autokary. Potem nie było żadnych kolizji. Polski wojskowy,
podchodząc do samochodu dla kontroli paszportów i widząc duchownych, pozdrowił Pana
Boga, a ukraiński celnik okazał się o wiele przyjemniejszy od celniczki polskiej.
Wjechaliśmy na Ukrainę dokładnie w pięćdziesiątą piątą rocznicę napadu Związku
Sowieckiego na te ziemie, należące wówczas do Drugiej Rzeczpospolitej. W Polsce obchodzi
się teraz tę smutną rocznicę, o której przez wiele lat trzeba było milczeć, tu jest cicho, a nawet
nazwa ulicy 17 września zniknęła w Równym. Nie wiadomo, jak to nazwać, wyzwoleniem,

połączeniem, czy okupacją radziecką. Historia nie jest jednoznaczna1, a dziś pozostały fakty, z
którymi trzeba się pogodzić. Jesteśmy na Ukrainie i życzymy jej sukcesów.
Zajechaliśmy do Kamionki Bugskiej, u sióstr zostawiliśmy przywiezione im rzeczy i
udaliśmy się do p. Bednarskich. Powitani przez dziadka i mamę Saszy, wypiliśmy herbatę,
zjedli chleb z masłem, zabrali kanister z olejem napędowym i wraz z Saszą ruszyliśmy dalej.
Pojechawszy przez Streptów, w którym kilka dni przedtem odbyły się uroczystości religijne,
dojechaliśmy do drogi Lwów - Kijów, którą jechaliśmy przez Busk, Olesko i Brody, aby w
Radziwiłowie skręcić na Krzemieniec, przejeżdżając przez Poczajów.
W Krzemieńcu byliśmy około piętnastej (czasu ukraińskiego). Nie zastaliśmy
proboszcza przy kościele, bo wyjechał błogosławić związek małżeński w Dubnie. Pozostałem
więc sam, a pozostali uczestnicy naszej wyprawy udali się dalej do parafii, w których mieli
następnego dnia głosić kazania. Były to następujące miejscowości: Równe, Ostróg i Korzec.
Przyszło mi czekać dość długo, bo Proboszcz przyjechał dopiero po siedemnastej i zaraz
udał się na katechezę. Proboszczem jest ks. Tadeusz Mieleszko, pochodzący z Sarzyny, kapłan
diecezji rzeszowskiej. Sprawuje opiekę duszpasterską w Krzemieńcu, Dubnie i Szumsku.
O godzinie osiemnastej odprawiłem Mszę świętą i powiedziałem homilię. Na Mszy
świętej było około dwudziestu osób i prawie wszystkie przystąpiły do Komunii świętej.
Po skończonej liturgii pojechaliśmy samochodem do domu, w którym mieszka tutejszy
duszpasterz. Jedzie się dobry kawałek w górę kiepską drogą w stronę cmentarza. Pozostałem w
tym nie zachwycającym pomieszczeniu, które jednak stało się już przedmiotem penetracji
złodziei i stale jest na to narażone mimo obecności dużego psa. Ks. Tadeusz pojechał jeszcze
na jedną katechezę, co zajęło mu dość dużo czasu. Po jego powrocie rozpoczęliśmy rozmowę,
a koło dwudziestej trzeciej przyjechał ogromnie zmordowany bp Marcjan Trofimiak, który
wracając z jakiejś trudnej misji chciał się u ks. Tadeusza przespać. Po wspólnej herbacie i chwili
rozmowy udaliśmy się na spoczynek nocny.
W niedzielę, osiemnastego września, wstałem o siódmej, po rannych czynnościach i
śniadaniu wyjechaliśmy z ks. Tadeuszem do Dubna. Biskup jeszcze spał i tylko pokiwał nam
ręką na pożegnanie. Przed Dubnem widzieliśmy dużą cerkiew, która jest w budowie, bardzo
już zaawansowanej. Podobno miejscowy zakład pracy funduje tę świątynię. W samym
historycznym mieście znajduje się zrujnowany zamek, który, jako jedyny, oparł się
Chmielnickiemu. Dlatego tu w trudnych czasach przedrozbiorowych składano różne cenne
przedmioty, ufając, że w ten sposób zostaną zabezpieczone. Jednak wpadły one w ręce
rosyjskiego zaborcy, który także zniszczył zamek. W Dubnie oddany jest już do użytku
wiernych kościół, który oglądaliśmy z zewnątrz w czasie poprzedniej podróży po Ukrainie w
drodze do Równego i Korca. W kościele mieściła się sala gimnastyczna i z prezbiterium były
wejścia do łazienek. Jeszcze podłoga jest niezmieniona i pozostały rekwizyty do ćwiczeń
gimnastycznych. Właściwe miejsce sakralne odgrodzone jest zasłonami, jest prowizoryczny
ołtarz na środku, a przenośne organy organistka nosi ze sobą, aby nie stały się łupem złodziei.
Obok jest zakrystia, wytynkowana, ale właściwie pusta.
Odprawiłem Mszę świętą i powiedziałem kazanie, a po Eucharystii rozdawaliśmy
obrazki ze Sługą Bożym. Ks. Tadeusz rozmawiał z wiernymi przed kościołem, a potem
udaliśmy się do domu parafianek, które przygotowały dla duszpasterza jarzyny. Zabrawszy ten
dar ołtarza, pojechaliśmy do Krzemieńca i na krótko zatrzymali się w domu księdza,
spożywając drugie śniadanie. Bp Trofimiak wyjechał już w czasie naszej nieobecności.
W rozkładzie dnia miejscowego duszpasterza była teraz Msza święta w samym
Krzemieńcu. Pojechaliśmy razem, ks. Tadeusz odprawiał Najświętszą Ofiarę, a ja zająłem
miejsce w konfesjonale i powiedziałem kazanie.
Pięć lat później nacjonalizm ukraiński i wpływy postkomunistyczne powróciły do radosnego obchodzenia
przyłączenia Zachodniej Ukrainy do Macierzy. Nie wróży to nic dobrego ani Ukrainie, ani Polsce, ani wzajemnym
ich stosunkom.
1

W kościele była także p. Irena Sandecka, która chciała wypowiedzieć się na temat
dobrze znanego jej O. Serafina. Udałem się zatem z nią do jej domu przy ulicy Drogomonowa
2 (blisko kościoła) i nagrałem jej wypowiedzi. Pani Irena ma (wrzesień 1994 rok) osiemdziesiąt
dwa lata, jest bardzo sprawna fizycznie i posiada trzeźwy umysł. Jest osobą w wysokim stopniu
inteligentną, jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i potrafi pięknie opowiadać
wspaniałą polszczyzną. Godzina pobytu u p. Ireny była prawdziwą ucztą duchową.
Po godzinie ks. Tadeusz przyjechał po mnie, aby zabrać na obiad, po którym
wyjechaliśmy do Szumska. Budynek kościelny, choć zajęty dla innych celów, stał tam do roku
1985 i już w czasie pieriestrojki, gdy wychwalano na Zachodzie Gorbaczowa za tolerancyjność
i otwartość, został wysadzony w powietrze. Pozostał tylko mały fragment fundamentów i
pozostało rozgoryczenie ludzi, którzy mówią, że w pół roku później już by tego nie zrobiono.
Poniżej ruiny kościoła w Szumsku

Na dawnym terenie kościelnym zbiera się materiał budowlany dla budowy nowej świątyni, ale
nie będzie to takie prędkie, a obecnie Msza święta odprawia się w domu prywatnym, w
normalnej izbie, która na co dzień jest izbą mieszkalną. Zgromadziło się trzydzieści osób (dla
porównania: w Dubnie było ponad czterdzieści, w Krzemieńcu ponad pięćdziesiąt).
Odprawiłem Mszę świętą z kazaniem, a po liturgii przeszliśmy na teren budowy. Zgłosiła się
pewna kobieta, której córkę (także obecną na Mszy świętej ochrzcił w Szumsku O. Serafin, gdy
te kobiety powróciły tu z Kazachstanu. Dziewczynka w chwili chrztu miała dziesięć lat.

Wróciwszy do Krzemieńca, wyjechaliśmy na Górę Zamkową (zwaną Górą Bony), gdzie
znajdują się ruiny zamku. Następnie zobaczyliśmy z zewnątrz Dom Słowackiego i na
cmentarzu grobowiec matki poety. Znajdujący się w kościele pomnik Słowackiego był
powodem pozostawienia tego kościoła otwartym przez cały czas po wojnie. Komuniści mieli
jakąś słabość do poetów, odbywały się tu specjalne spotkania poświęcone pamięci wielkiego
Juliusza. Miasto natomiast zapłaciło za to szczególnym zaniedbaniem inwestycyjnym, które
tłumaczono wydatkami na utrzymanie kościoła. Do dziś to zaniedbanie jest bardzo widoczne,
choć samo miasto i jego położenie wśród zieleni jest przepiękne. Zwłaszcza widać to z Góry
Bony.
Po zwiedzeniu cmentarza wróciliśmy w okolice kościoła, gdzie ponad godzinę
czekaliśmy na przyjazd naszego samochodu, w którym byli już wszyscy uczestnicy wyprawy,
każdy po spełnieniu swojej misji w poszczególnych miejscowościach związanych z pamięcią
Sługi Bożego. O. Celestyn odprawiał w Równym Mszę świętą w sobotę o godzinie osiemnastej

bez kazania i w niedzielę o jedenastej koncelebrował z ks. Czajką oraz wygłosił kazanie. Po
Mszy świętej odbyły się modlitwy przed tablicą pamiątkową. O. Józef odprawiał Mszę świętą
wraz z proboszczem w Korcu i wygłosił okolicznościowe kazanie. On też przekazał siostrom
serafitkom rzeczy przywiezione z Polski. Natomiast O. Tadeusz odprawiał i głosił kazania w
Zdołbunowie, w Ostrogu i w Kunowie (jest to miejscowość należąca do diecezji żytomierskiej,
którą obsługują księża z Ostroga, który jest położony w diecezji lwowskiej, na terenie
przedwojennej diecezji wołyńskiej czyli łuckiej)2. W Zdołbunowie trwa remont odzyskanej
plebanii, usytuowanej obok kościoła, która niegdyś służyła O. Serafinowi. To pierwszy lokal,
do którego wszedł po podjęciu decyzji o pozostaniu na Wołyniu i opuszczeniu wagonu
zdążającego do Polski. Wysiadł wtedy na stacji w Zdołbunowie. Po zremontowaniu plebanii
do Zdołbunowa ma się przenieść z Ostroga ks. Andrzej, natomiast ks. Marcin już wyjechał do
Buczacza na swoją nową placówkę.
Zebrawszy się już w komplecie, pożegnaliśmy się z ks. Tadeuszem i ruszyli do
Krasiłowa. Choć dzień był pochmurny, pod wieczór zrobiło się ładnie i zaczęło świecić słońce.
Teraz zaś naszej podróży towarzyszył księżyc. W Krasiłowie nie było O. Adriana, który
wyjechał do Polski, nie łatwo było się dokołatać do klasztoru, w którym nikt nie spodziewał się
naszego przyjazdu.
Po dobrze przespanej nocy w poniedziałek, dziewiętnastego września, zebraliśmy się na
śniadaniu, w czasie którego dzieliliśmy się jeszcze wrażeniami z przeprowadzonych
poprzedniego dnia zajęć i uzyskanych wrażeń. Potem z O. Józefem i Saszą poszliśmy zwiedzić
Krasiłów, w którym byliśmy kilkakrotnie, ale znaliśmy tylko jedną drogę - do klasztoru i to
odbywaną samochodem. Na głównym placu miasta, na którym ruch kołowy jest zakazany, stoi
pomnik Lenina. Dalej doszliśmy do terenu dawnego dworu, gdzie dziś znajdują się zakłady
przetwórstwa rolniczego. Stoją jeszcze zniszczone rzeźby, które kiedyś upiększały otoczenie.
Wracając zobaczyliśmy pomnik trzech młodych chłopców, którzy zginęli w Afganistanie, mieli
po dziewiętnaście, dwadzieścia lat. Spełnili internacjonalistyczny obowiązek, jak głosiła
propaganda, nazywając tak zaborczą, imperialistyczną wojnę poza granicami Związku
Sowieckiego. Chłopcom nikt już ziemskiego życia nie przywróci, a na pomniku pod gwiazdą
przestawiona jest postać smętnej kobiety, na pierwsze wejrzenie przypominającej Matkę Bożą
Bolesną. Boleść matki jest przecież taka sama.

2

Obecnie Ostróg należy do odrodzonej diecezji łuckiej.

Po przechadzce mieliśmy trochę czasu dla siebie, a następnie był obiad, po którym O.
Tadeusz z O. Piotrem Kurkiewicem pojechał do Starokonstantynowa, a pozostali udali się przez
Chmielnicki do Hreczan. Jest to miejscowość na przedmieściach Chmielnickiego (przedtem
zwanego Proskirowem), znajduje się tu cmentarz, a na nim przez wszystkie lata powojenne
była otwarta dla kultu religijnego kaplica cmentarna. Wielu ludzi tu przybywało, tu wiązały się
małżeństwa i był udzielany chrzest święty. Liczni mieszkańcy Ukrainy tu narodzili się do życia
w łasce Bożej. W tej części Ukrainy było to jedyne miejsce oprócz Połonnego. Kaplica
cmentarna została wiele razy rozbudowywana dla podołania istniejącym potrzebom i w miarę
bardzo ograniczonych możliwości. Ten życiowy kontekst tłumaczy wprost kuriozalny wygląd
obiektu. Daje on jednak świadectwo czasom, które minęły.
Przy kościele nie spotkaliśmy ani księży, ani ludzi, którzy mogliby dać świadectwo o
O. Serafinie, pozostało więc jedynie świadectwo obiektu, mówiące o czasach, w których, nie
mając nawet stałego miejsca dla kultu, pracował Sługa Boży.
Wróciliśmy do Krasiłowa, dzień był pochmurny i przechodziły przelotne deszcze. O
godzinie osiemnastej koncelebrowaliśmy w kościele wraz z ojcami ze wspólnoty krasiłowskiej:
O. Hilarym Wilkiem i O. Krzysztofem Zającem (zbieżność nazwisk!). Po Mszy świętej
udaliśmy się do kaplicy na górze, aby wspólnie odmówić nieszpory, a potem dość długo
siedzieliśmy przy kolacji, kontynuując rozpoczęte tam rozmowy jeszcze na salce. Trzeba było
jednak udać się na spoczynek, gdyż kolejny dzień (dwudziesty września) mieliśmy rozpocząć
o godzinie trzeciej (w Polsce druga), aby zdążyć na Mszę świętą w katedrze lwowskiej.
Z Krasiłowa wyjechaliśmy o 410 i przez Chmielnicki i Tarnopol jechaliśmy do Lwowa.
Z początku świecił księżyc prawie w pełni i na niebie widać było gwiazdy, między innymi
konstelację Oriona, potem niebo coraz bardziej zasnuwało się chmurami, a gdy już w pobliżu
Lwowa zatrzymaliśmy się na parkingu, aby spożyć posiłek, zaczęło mżyć, wiał silny wiatr i
było chłodno. W dalszej drodze już towarzyszył nam coraz większy deszcz. Tak dojechaliśmy
do Lwowa i udali się na plac koło katedry koło kaplicy Boimów. Do Mszy świętej pozostało
jeszcze trochę czasu, który można było poświęcić na osobistą modlitwę.
O godzinie dziesiątej zawsze w katedrze lwowskiej jest odprawiana Msza święta. W
tym dniu przewodniczył koncelebrze O. Józef, a O. Celestyn powiedział okolicznościowe
kazanie z okazji rocznicy śmierci O. Serafina. Po Mszy świętej zabraliśmy p. Derunową i
pojechaliśmy na Cmentarz Janowski, aby nawiedzić grób Sługi Bożego. W porównaniu z
rokiem poprzednim zauważyliśmy większą ilość kwiatów. Na szczęście deszcz przestał padać.
Z cmentarza podjechaliśmy pod dom p. Derunowej (ulica Palija 5), gdzie zostali ojcowie
Celestyn i Tadeusz, a w trójkę udaliśmy się na poszukiwanie pewnego człowieka, którego
poprzednio nie udało nam się znaleźć. O. Józef zastał go w domu, ale nie wiele mógł się od
niego dowiedzieć. Są ludzie, którzy wolą być małomówni, gdy mogłoby to im zaszkodzić w
robieniu interesów. Następnie odszukaliśmy dawny kościół kapucynów, który później służył
franciszkanom, a obecnie jest zajęty i szczelnie zamknięty. Znajduje się przy ulicy Korolenki
(dawnej Franciszkańskiej). Chociaż obecne przeznaczenie budynku jest świeckie,
charakteryzuje się on wyraźną kapucyńską architekturą.
Znaleźliśmy także dawny kościół franciszkanek przy ulicy Łysenka (dawnej Kurkowej),
do którego dochodził z Mszą świętą O. Romuald, gdy pracował we Lwowie. Obecnie jest tam
cerkiew prawosławna, należąca do patriarchatu kijowskiego, a w dawnym klasztorze obok
kościoła znajduje się prawosławne seminarium duchowne.
Po powrocie do p. Derunowej udałem się jeszcze na godzinę na miasto, gdzie nabyłem
kilka książek w księgarni przy placu Mickiewicza i w sklepiku przed kościołem bernardyńskim,
prowadzonym przez greko-katolików. Przy okazji warto zauważyć, że nabyte pod koniec
poprzedniego pobytu na Ukrainie karbowańce po pięćdziesiąt tysięcy za dolara obecnie już
zdążyły ulec inflacji i za dolara można kupić sześćdziesiąt tysięcy. Dwudziestoprocentowa

inflacja w ciągu dziesięciu dni. A w lipcu poprzedniego roku za dolara otrzymywaliśmy trzy i
pół tysiąca karbowańców (kuponów).
Dokonując zakupów wszędzie spotykałem się z uprzejmością i życzliwością, choć
rozmawiałem po polsku i byłem w koloratce. Obiegowe opinie, choć wynikłe z jednostkowych
zachowań się ludzi, nie mogą być generalizowane. Nie można mówić o jakiejś powszechnej
wrogości czy nawet rezerwie. To samo doświadczyłem, gdy wracając z zakupów spotkałem
koło kościoła bernardyńskiego dwu kapłanów unickich, którzy naprawiali coś przy
samochodzie. Poznawszy ich po koszulach, choć nie mieli koloratek, pozdrowiłem Pana Boga
i nawiązała się bardzo miła i serdeczna rozmowa.
Obiad zjedliśmy u p. Derunowej, a potem wraz z O. Józefem udaliśmy się do doktora
Mosinga, aby złożyć mu wizytę. Poznaliśmy go już w roku poprzednim, jest on stryjem mojej
magistrantki, Ani. Przy kawie przeprowadziliśmy bardzo miłą rozmowę o wielu interesujących
nas sprawach. Doktor ma trudności z chodzeniem, ale wydaje się, ze jego ogólna kondycja jest
w porównaniu z rokiem poprzednim raczej korzystna.
Problem noclegu został rozwiązany następująco: O. Celestyn, O. Tadeusz i ks. Tomasz
będą spać w pokoju, który u p. Derunowej przeznaczony jest dla jej synów kapłanów, obecnie
nieobecnych we Lwowie (ks. Celestyn udał się do Woroneża, aby tam pracować duszpastersko,
ks. Władysław przebywa w Kamionce), O. Józef z Saszą pojechali do Kamionki, aby także
uzupełnić paliwo, którego nadal nie można nabyć w stacjach benzynowych. Korzystając z
wolnego wieczoru wybraliśmy się z O. Tadeuszem na zwiedzanie Lwowa. Trasa nasza
prowadziła przez kościół bernardyński (obecnie cerkiew unicką), koło murów miejskich,
arsenału, cerkwi wołoskiej, pomnika pierwszego ruskiego drukarza i muzeum historii religii,
które mieści się w pięknej budowli dominikańskiego kościoła Bożego Ciała. Na tablicy
ogłoszeń przed muzeum widać wyraźnie, że napis: muzeum historii religii jest przerobiony z
napisu: muzeum ateizmu i religii. Dalsza droga prowadziła przez zaułek przy byłej katedrze
ormiańskiej, następnie weszliśmy do cerkwi Przemienienia i po jej zobaczeniu skierowaliśmy
się na rynek, który obeszliśmy dookoła, oglądając ratusz, cztery posągi postaci mitologicznych
i kamienicę Jelonkowską (oczywiście obowiązkowo).
Z rynku przeszliśmy obok katedry i przed frontonem byłego kościoła i kolegium
jezuitów, gdzie obecnie mieści się archiwum. Mijając cerkiew Przemienienia od tyłu, udaliśmy
się pod gmach opery, przypominający swym wyglądem zarówno Teatr Słowackiego w
Krakowie, jak i Operę Wiedeńską. Wspólne korzenie w ramach monarchii austrowęgierskiej.
Wałami Hetmańskimi (obecnie Plac Wolności) przeszliśmy pod pomnik Mickiewicza,
a potem wybraliśmy się ulicą Kopernika widząc kolejno: pałac ślubów (dawniej Potockich),
bibliotekę Ossollineum w odbudowie, kościół św. Łazarza, pałac Sapiehów, secesyjny pałac z
roku 1923 i kościół św. Marii Magdaleny z zewnątrz pięknie odnowiony.
Następnie przeszliśmy obok gmachu Politechniki przy ulicy Bandery i znaleźliśmy się
w pobliżu soboru św. Jura. Oczywiście o tej porze wszystkie obiekty można było zobaczyć
jedynie od zewnątrz. Wracając przeszliśmy koło parku Kościuszki (obecnie Ivano Franka),
przed gmachem Uniwersytetu, ulicą Strzelców Siczowych i znaleźliśmy się koło banku przy
Wałach Hetmańskich, skąd udaliśmy się na ulicę Palija. O. Tadeusz odbył spacer w habicie, a
ja byłem na krótko. Nikt nas nie zaczepiał, nie czynił złośliwych uwag, co tak powszechne jest,
gdy w takim stroju idzie się ulicami polskich miast zwłaszcza o zmroku.
Po kolacji przygotowywaliśmy się do spania, bo dzień już trwał około dziewiętnastu
godzin, a następny miał znów rozpocząć się dość wcześnie.
We środę, dwudziestego pierwszego września, już o godzinie 515 O. Józef podjechał
samochodem pod dom, w którym nocowaliśmy, aby zabrać nas w długą drogę do Rychalska,
gdzie mieliśmy szukać śladów O. Serafina. Rychalsk jest rodzinną miejscowością p.
Derunowej, która razem z nami wybrała się w drogę. Jechaliśmy szosą Lwów - Kijów aż do
Nowogradu Wołyńskiego, omijając wszystkie miasta obwodnicami. Z początku mieliśmy

bardzo gęstą mgłę, która utrudniała jazdę i ją wyraźnie opóźniała, potem warunki się poprawiły,
ale dzień był pochmurny. Od Nowogradu mieliśmy jeszcze około trzydzieści kilometrów w
stronę Emilczyna.
W Rychalsku zajechaliśmy do p. Kamili Kotwickiej, w domu której bywał O. Serafin
spowiadał ludzi i odprawiał Mszę świętą. Do dziś w kącie izby stoi nakryty obrusem stół, który
kiedyś bywał ołtarzem.

Pierwszy raz w Rychalsku Sługa Boży był czternastego września 1941 roku na odpust
Podwyższenia Krzyża. Rychalsk znajdował się za kordonem Drugiej Rzeczpospolitej i od
rewolucji należał do Rosji sowieckiej. O. Serafin mógł na tych terenach spieszyć z posługą
duszpasterską po inwazji niemieckiej, gdy przestał istnieć kordon. Ostatni pobyt Sługi Bożego
w tej miejscowości miał mieć miejsce bezpośrednio przed wyjazdem do Lwowa, gdzie O.
Serafin zmarł. W wielu miejscowościach powtarza się to samo przekonanie, że sterany pracą i
schorowany Kapłan bezpośrednio z tej miejscowości udał się w ostatnią drogę, która
niespodziewanie zakończyła się we Lwowie. Oczywiście O. Serafin nie mógł do Lwowa
przyjechać z różnych miejscowości równocześnie, a najprawdopodobniej przybył tam z
Równego, przyczyn zaś istniejącej legendy należy chyba doszukiwać się w fakcie, że do
ostatnich dni Włóczęga Boży wędrował i odwiedzał swoje owieczki. Kiedy więc przyszła
wiadomość o Jego śmierci, nie zawsze też zaraz, wielu ludzi było świadomych, że tak niedawno
jeszcze mieli swego Duszpasterza wśród siebie i stąd wydawało im się, że to od nich musiał
bezpośrednio udać się do Lwowa, aby skończywszy życie ziemskie w swoim rodzinnym
miejscu (co było pragnieniem Sługi Bożego) zameldować się u bram nieba.
O. Józef przeprowadził wywiad, zrobiliśmy zdjęcia, a następnie na ołtarzu O. Serafina
odprawiliśmy Mszę świętą koncelebrowaną z kazaniem. W czasie Mszy świętej nad
miejscowością przeszła burza.

Po Mszy świętej ugoszczono nas obiadem, po którym podjechaliśmy pod budujący się nowy
kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża. Nie zastaliśmy proboszcza, a na plebanii była
p. Genowefa Buławska. Początkowo była bardzo zastraszona i nic nie chciała powiedzieć, ale
p. Derunowa z nią porozmawiała i skłoniła ją do pojechania z nami do jej domu, znajdującego
się w pobliżu stacji kolejowej.

Z tego powodu w tym domu także zatrzymywał się O. Serafin i sprawował liturgię. Podobnie
jak w poprzednio zwiedzanym domu w jednym pokoju odbywała się spowiedź, a w drugim
zbierali się ludzie na Mszę świętą. Tu także zrobiliśmy zdjęcia. Pani Genowefa, jak też p.
Kamila, należą do Trzeciego Zakonu św. Franciszka, do którego zostały przyjęte przez O.
Serafina. Takich osób w Rychalsku było więcej, ale już pomarły. Przyjmowanie do tercjarstwa
było jedną z praktyk duszpasterskich Sługi Bożego.
W drodze powrotnej jechaliśmy przez Korzec. Na ulicy spotkaliśmy dwie siostry
serafitki i zabrawszy je do samochodu podjechaliśmy pod plebanię, na której one mieszkają.
Proboszcz od kilku dni był nieobecny i pilnowanie wszystkich spraw kościoła należało do
sióstr, które poczęstowały nas podwieczorkiem, po którym kontynuowaliśmy dalszą drogę. Nie
wracaliśmy już do Lwowa, ale zajechaliśmy do Kamionki. U sióstr serafitek zjedliśmy kolację,
u nich też zostali na nocleg ojcowie Celestyn i Tadeusz. Z O. Józefem udaliśmy się natomiast
do p. Bednarskich. Bardzo brakowało mi tego, że nie mogłem zostać u sióstr i odprawić
adorację. Byłem bardzo zmęczony i zmówiwszy brewiarz zaraz poszedłem spać.
We czwartek dwudziestego drugiego września Mszę świętą odprawiliśmy w kaplicy
sióstr w Kamionce o godzinie ósmej, a po niej zjedliśmy śniadanie.

Śniadanie u sióstr
Następnie wybraliśmy się w drogę powrotną do Polski. Przejście graniczne zajęło nam tylko
czterdzieści minut i o godzinie dziesiątej czasu polskiego byliśmy w kraju. Na obiad
zatrzymaliśmy się w Sędziszowie i około siedemnastej po przejechaniu dwu tysięcy siedmiuset
kilometrów z Bożą pomocą byliśmy na miejscu w Krakowie.

