
PIELGRZYMKA  NA  KRESY 

                        Organizowanie wakacyjnych pielgrzymek to już tradycja 
Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku 
Kościelnym.  

Po pielgrzymkach do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Łagiewnik i Lichenia 
przyszedł czas na pielgrzymkę poza granice naszego kraju – na Kresy. 

              Celem tegorocznej pielgrzymki był Lwów i okoliczne miejscowości 
związane z naszą historią tj. Olesko, Podhorce, Żółkiew. Odwiedziliśmy także 
„ukraińską Częstochowę” tzn. Uspieńską Ławr ę w Poczajowie. 

 

Odwiedzając historyczne miejsca i obiekty Lwowa wracaliśmy pamięcią do kart 
historii naszej Ojczyzny.                                                                                 
Szczególne wrażenie zrobił na nas Cmentarz Łyczakowski, na którym znajdują 
się mogiły znanych Polaków jak: Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej,  
słynnego matematyka – Stefana Banacha, autora znanego wszystkim wiersza 
„Kto ty jesteś? – Polak mały”- Władysława Bełzy i wielu innych synów i córek 
naszej Ojczyzny. Na każdym z tych grobów złożyliśmy biało-czerwone 
wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze. Najwięcej wzruszeń wywołał jednak 
Cmentarz Orląt Lwowskich, na którym spoczywa ponad 3 tysiące młodych 



patriotów, którzy polegli w obronie Lwowa w 1920 roku. Ogromna nekropolia  
z szeregami białych krzyży to niezapomniane wrażenie.    

 

 

                             Ważnym miejscem, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. jest 
Katedra Łacińska, w której król Jan Kazimierz składał słynne śluby 
ofiarowując naszą Ojczyznę opiece Matki Boskiej Łaskawej. Zwiedzając Lwów, 
co krok napotykaliśmy wspaniałe zabytki jak: Opera Sztuki i Baletu. Katedra 
Ormiańska, Uniwersytet im. Jana Kazimierza, Pałac Potockich, liczne 
kościoły i cerkwie odrestaurowane po okresie stalinizmu oraz szereg 
pięknych kamieniczek położonych wokół Rynku Starego Miasta.  

 



Oczywiście nie mogliśmy ominąć pomnika naszego wieszcza narodowego – 
Adama Mickiewicza. Jego pamięć uczciliśmy składając piękną wiązankę 
kwiatów  i zapalając znicze. Na pamiątkę spotkania z Mickiewiczem we 
Lwowie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na stopniach jego pomnika.  

 

 

      Trzy dni spędzone we Lwowie to jednak za mało, aby go dokładnie zwiedzić 
i poczuć wspaniałą atmosferę panującą w tym mieście. 

             Kolejne zwiedzane miejsca to zamek w Olesku, gdzie urodził się król 
Jan III Sobieski, pałac w Podhorcach, będący rezydencją królewską                        
i szlachecką oraz miasto Żółkiew założone przez hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego z polską kolegiatą i zamkiem króla Jana III Sobieskiego. 



   

            Wielką niespodzianką dla uczestników była wizyta na stadionie 
lwowskim zbudowanym na EURO 2012.  Bardzo nowoczesny, olbrzymi obiekt 
wywarł na wszystkich ogromne wrażenie. 

 

            Czterodniowy pobyt na Kresach dawnej Rzeczpospolitej to przeżycia, 
które na długo zostaną w pamięci wszystkich pielgrzymów.  


