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STOSUNKI  WYZNANIOWE  NA  POGRANICZU  POLSKO–UKRAIŃSKIM  NA 

PRZYKŁADZIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO

Tematem niniejszego opracowania są stosunki wyznaniowe na pograniczu polsko-ukraińskim, 

na przykładzie działalności powiatu tomaszowskiego. Stosunki wyznaniowe pojmowane są tu 

jako  korelacje  zachodzące  pomiędzy  podmiotami  wyznaniowymi,  podmiotami 

wyznaniowymi  a  innymi  podmiotami,  jak  również  stosunki,  w  których  nie  uczestniczą 

podmioty wyznaniowe, ale opierają się one na normach prawa wyznaniowego. 

Artykuł podchodzi do zagadnienia w sposób wieloaspektowy, nie ogranicza się jedynie do 

charakterystyki działań podejmowanych w ramach działalności powiatu tomaszowskiego, ale 

przedstawia  również  uwarunkowania  historyczne  współpracy  polsko-ukraińskiej. 

Charakterystykę  umów  podpisywanych  przez  powiat  tomaszowski  oraz  gminy,  które  go 

tworzą, poprzedza omówienie rozwiązań zawartych na szczeblu centralnym i wojewódzkim.

Ostatnia część opracowania poświęcona jest  omówieniu praktycznych form współpracy w 

oparciu o charakterystykę Transgranicznych Polsko-Ukraińskich Dni Dobrosąsiedztwa, które 

co roku odbywają się w miejscowości Korczmin, w powiecie tomaszowskim. Spotkania te 

mają na celu rozwijanie wzajemnych kontaktów osób mieszkających po obu stronach granicy. 

Podczas odbywających się uroczystości tworzy się prowizoryczne przejście graniczne, które 

co  roku  przekracza  kilka  tysięcy  osób.  Symbol  miejscowości  Korczmin,  która  w  wyniki 

zawirowań  historycznych  została  podzielona  na  dwie  części,  teraz  staje  się  symbolem 

wzajemnego pojednania.

RELIGIOUS  RELATIONS  IN  THE  POLISH-UKRAINIAN  BORDERLAND.  THE 

EXAMPLE OF TOMASZÓW POVIAT

The author discusses the religious relations at the Polish-Ukrainian borderland with particular 

attention to Tomaszów 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 Tomaszów Lubelski Poviat. The study does not 

omit to touch upon the historical context of Polish-Ukrainian cooperation. The author also 

outlines  the  underlying  ideas  of  the  agreements  concluded  between Tomaszów  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, 

Tomaszów 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.


