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Z ks. W³odzimierzem
Kuœnierzem – probosz-
czem parafii pw. œw. Marii
Magdaleny we Lwowie
rozmawia³a Maria Basza.

- Sekretarz Rady Miejskiej
miasta Lwowa Wo³odymyr
Kwurt podczas konferencji
prasowej 23 maja, w której
brali udzia³ samorz¹dowcy
miast polskich, na pytanie
dziennikarza „Kuriera Gali-
cyjskiego”, dlaczego w³adze
miasta nie chc¹ zwróciæ
koœcio³a Marii Magdaleny
we Lwowie wspólnocie para-
fialnej opowiedzia³, i¿ decy-
zja ju¿ zosta³a podjêta i obec-
nie trwa proces za³atwiania
formalnoœci. Ta wiadomoœæ
zosta³a podana przez nie-
które media, równie¿ przez
nasz¹ gazetê. Jak Ksi¹dz
skomentuje tê informacjê?

- Informacja ta nie odpo-
wiada rzeczywistoœci. Pan
Kwurt mówi³, ¿e s¹ czynione
pewne przygotowania do
zwrotu koœcio³a wiernym, lecz
ani proboszcz koœcio³a Marii
Magdaleny – czyli ja, ani ks.
arcybiskup – pasterz Archi-
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Ks. W³odzimierz Kuœnierz – proboszcz parafii
pw. œw. Marii Magdaleny we Lwowie

diecezji absolutnie nic o tym
nie wiedz¹. Byæ mo¿e coœ siê
dzieje za kulisami, ale my o
tym nic nie wiemy. Gdyby
w³adze miejskie mia³y powa¿-
ne plany w tej kwestii, na
pewno odbywa³oby siê to w
porozumieniu z nami. Takie
wypowiedzi przedstawicieli
w³adz miejskich Lwowa o
tym, ¿e sytuacja zmierza ku
rozstrzygniêciu – jest kreowa-
niem wizerunku Lwowa, tym
bardziej, ¿e wspomniana wy-

powiedŸ Wo³odymyra Kwurta
mia³a miejsce w obecnoœci
przedstawicieli miast pol-
skich.

- Jak uk³ada siê Ksiêdzu
wspó³praca z dyrektorem
Sali Organowej p. Julianem
Winnickim?

- Dziêkujê za to pytanie.
Wspó³praca nasza uk³ada siê
Ÿle. Pan dyrektor odzwier-
ciedla równie¿ pozycjê pana
Wasyla Kosiwa – zastêpcy mera
miasta Lwowa. Toleruj¹ nasz¹

Kosiw w innym miejscu mówi
co innego, ale mnie powie-
dzia³ dok³adnie w³aœnie te
s³owa. Powinniœmy zaakcep-
towaæ sytuacjê, ¿e pierw-
szeñstwo ma zawsze Sala
Organowa. Najwa¿niejsze s¹
koncerty, próby, a o ile zostaje
czas, to wówczas mo¿emy
odprawiæ Mszê œw.

Wchodz¹c do koœcio³a,
spotykamy portiera. Mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ze wcho-
dzimy do kina lub teatru. Nad
g³ow¹ tej pani wisz¹ portrety
ró¿nych osób – wœród nich
portret Stepana Bandery. Nie
krzy¿, nie Matka Boska, nie
œwiêty obraz. Po Mszy œw.
musimy o³tarz zas³oniæ kur-
tyn¹, bo ludzie, którzy przy-
chodz¹ na koncert siadaj¹
plecami do o³tarza, a twarz¹
– w kierunku organów. Na
podium, obok organów wy-
stêpuje chór lub artysta,
repertuar nie zawsze odpo-
wiadaj¹cym œwiêtoœci miejsca.
Jest to zupe³na desakra-
lizacja koœcio³a.

Nie mamy nic przeciwko
temu, ¿eby w naszym koœciele
odbywa³y siê koncerty, wy-
stêpy, ale ma byæ to robione
w sposób cywilizowany. Z
uszanowaniem nas, jako pra-
wowitych w³aœcicieli tego
koœcio³a, jako tych, komu
wed³ug prawa Bo¿ego nale¿y
siê pierwszeñstwo w u¿ytko-
waniu koœcio³a. Koœció³ prze-
cie¿, nie by³ wybudowany
jako Sala Organowa. Gdyby
miasto Lwów – teraz, czy za
Austrii, czy za Polski budo-
wa³o Salê Organow¹, a my –
rzymscy katolicy nie maj¹c
gdzie odprawiaæ nabo¿eñstw,
prosilibyœmy ¿eby nam to
pomieszczenie udostêpniono,
to wówczas nie mielibyœmy

obecnoœæ w koœciele Marii
Magdaleny, poniewa¿ musz¹
siê pogodziæ z tym, ¿e my ju¿
tu jesteœmy. Aczkolwiek, ci¹g-
le podkreœlaj¹, ¿e jesteœmy
u¿ytkownikami koœcio³a
drugiej kategorii, ¿e to nie jest
koœció³ – jest to Sala Orga-
nowa i my musimy to zaak-
ceptowaæ. Jak powiedzia³ mi
pan Kosiw – powinniœmy za-

pomnieæ o tym, ¿e kiedy-
kolwiek koœció³ zostanie

nam zwrócony. Mo¿e pan

tam ¿adnych praw i uwa¿a-
libyœmy to za normalne. Tym-
czasem, ta budowla zosta³a
wybudowana jako koœció³,
póŸniej dopiero zrobiono tu
Salê Organow¹. Jesteœmy
traktowani w sposób poni-
¿aj¹cy. Prawnik, reprezen-
tuj¹cy wojewódzk¹ admini-
stracjê, powiedzia³: „Dlaczego
Warszawa nie wybuduje Sali
Organowej we Lwowie?
Wtedy oddalibyœmy wam
koœció³”. Taka wypowiedŸ
œwiadczy o bardzo niskiej
„œwiadomoœci demokratycz-
nej” przedstawicieli w³adz
miejscowych we Lwowie.

Jest rzecz¹ zrozumia³¹, i¿
w takiej sytuacji trudno jest
mówiæ o wspó³pracy. My
jesteœmy w swoim koœciele, to
jest nasza w³asnoœæ. Gene-
racja lwowian, parafian œw.
Marii Magdaleny, którzy cho-
dzili do tego koœcio³a jeszcze
nie wymar³a. Koœció³ defini-
tywnie zosta³ zamkniêty w
1962 roku i jeszcze ¿yj¹ ci,
którzy pamiêtaj¹, jak ich
rodzice fundowali organy do
tego koœcio³a. Sala Organowa
korzysta obecnie z organów
i nie chce nam ich udostêpniæ
na czas trwania Mszy œw.,
poniewa¿ organy s¹ „zbyt
cenne dla miasta Lwowa”. To
jest zwyk³a kradzie¿.

- Dyrektor Sali Organo-
wej nie pozwala parafii ko-
rzystaæ z organów. Wyj¹tkowo
na œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia i na Wielkanoc udziela
³askawie swego pozwolenia.
Swoje stanowisko argumen-
tuje w ten sposób, i¿ parafia
nie w³o¿y³a ¿adnych œrod-
ków w renowacjê tych¿e
organów.

- Gdyby policzyæ wszystkie
straty materialne i moralne,

Do koœcio³a wchodzi siê obok portierni. Mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ze wchodzimy do kina lub teatru. Wisz¹ tu
portrety ró¿nych osób – wœród nich portret Stepana
Bandery. Nie krzy¿, nie Matka Boska, nie œwiêty
obraz...

Widok wnêtrza koœcio³a w kierunku organów, na których umieszczona reklama
„Lwiwskiej (Lwowskiej) Gazety”, krzes³a stoj¹ „ty³em” do o³tarza
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które parafia Marii Magda-
leny ponios³a od w³adz so-
wieckich, póŸniej od w³adz
ukraiñskich, które nie oddaj¹
nam koœcio³a – œrodki, które
zosta³y w³o¿one przez Salê
Organow¹ okaza³yby siê
nieporównywalne do strat
przez nas poniesionych. Ko-
rzystaj¹ z naszego koœcio³a,
z naszych organów i jeszcze
mów¹, ¿e my coœ jesteœmy
winni – to zwyk³a bezczelnoœæ.

- Proszê opowiedzieæ o
procesie s¹dowym: Sala
Organowa – kontra parafia
œw. Marii Magdaleny we
Lwowie.

- Sytuacja wygl¹da w ten
sposób. Do roku 2004 w³¹cz-
nie parafia œw. Marii Magda-

itd. Trzeba by³o oficjalnie
prosiæ, pytaæ… W koñcu powie-
dzieliœmy – chcemy podpisaæ
umowê nie z Sal¹ Organow¹,
ale z „w³aœcicielem”. Wed³ug
prawa ukraiñskiego, organi-
zacje religijne maj¹ pierw-
szeñstwo w wynajmowaniu
przys³uguj¹cych im pomiesz-
czeñ. My jesteœmy parafi¹ œw.
Marii Magdaleny i ta budowla
jest koœcio³em œw. Marii
Magdaleny. Mamy pierwszeñ-
stwo przed Sal¹ Organow¹.

Poszliœmy na kompromis,
zgadzaj¹c siê byæ równo-
rzêdnym u¿ytkownikiem z
Sal¹ Organow¹, jako dwa
podmioty prawne, które w
odpowiednich godzinach
wynajmuj¹ salê od miasta.

przy ul. Bandery 8 we Lwowie
jest koœcio³em, a nie Sal¹
Organow¹. My, jako parafia
zgodzilibyœmy siê na to, ¿eby
w koœciele równie¿ odbywa³y
siê koncerty, z uszanowaniem
nas, jako w³aœcicieli. Powinno
siê to odbywaæ na zasadach
cywilizowanych, na zasadach
przyjêtych w œwiecie uzgod-
nieñ.

Sala Organowa przegra³a
pierwsz¹ rozprawê s¹dow¹.
Obecnie pan Winnicki w
imieniu Sali Organowej z³o¿y³
apelacjê od tego orzeczenia.

- Rozumiem, i¿ w koœ-
ciele mog³yby siê odbywaæ
koncerty muzyki powa¿nej?

- Oczywiœcie. Chodzi o to,
¿eby zosta³a zachowana sak-
ralnoœæ koœcio³a.

Prosiliœmy, ¿eby przynajm-
niej w niektóre dni tygodnia
pozwolono nam wieczorem
odprawiaæ nabo¿eñstwa ma-

podniesienia poziomu demo-
kracji? By³oby to dzia³aniem
dla dobra Ukrainy. Nato-
miast, w sytuacji obecnego
konfliktu, osoby, które sta-
raj¹ siê uchodziæ za patriotów
Ukrainy, dzia³aj¹ na jej szkodê.

- W jaki sposób, krok po
kroku uregulowaæ zaistnia-
³¹ niezdrow¹ sytuacjê?

- Ju¿ w tej chwili mog¹
odbyæ siê rozmowy, nego-
cjacje z w³adzami miasta – z
Wydzia³em Kultury, któremu
podlega Sala Organowa jako
instytucja, w celu ustalenia
czasu odprawiania przez nas
Mszy œw. i nabo¿eñstw w
œwiêta i uroczystoœci koœciel-
ne. Je¿eli miasto wyst¹pi z
propozycj¹ podpisania trój-
stronnej umowy: instytucje,
reprezentuj¹ce miasto Lwów,
parafia i Sala Organowa,
wówczas bêd¹ i koncerty,
bêdzie, i Msza œw. My bêdzie-

nam salki, w której odbywa-
³aby siê katecheza dla m³o-
dzie¿y, pomimo tego, ¿e w
koœciele jest wiele pomiesz-
czeñ, które nadawa³yby siê do
tego celu. Gdyby tylko chciano
nam je udostêpniæ. Nie ma
plebanii, gdzie mo¿e za-
mieszkaæ ksi¹dz. W tej chwili
ksiê¿a wynajmuj¹ mieszkanie
od osoby prywatnej, z którego
bêd¹ mogli korzystaæ do roku
2011. A co bêdzie dalej? Nie
wiadomo.

- Proszê opowiedzieæ o
sobie.

- Œwiêcenia kap³añskie
otrzyma³em z r¹k JE ks. abpa
Mariana Jaworskiego 16
grudnia 1995 roku. W grud-
niu minie 14 lat. Zacz¹³em
jako wikariusz w Moœciskach,
nastêpnie przez rok by³em
administratorem na Trzcieñ-
cu, ko³o Moœcisk. Piêæ lat
by³em w Pary¿u, studiowa³em
Pismo Œwiête w Instytucie
Katolickim, pisa³em odpo-
wiednie prace naukowe,
zyska³em tytu³ licencjata.
By³em prefektem we Lwow-
skim Wy¿szym Seminarium
Duchownym, by³em probosz-
czem przez cztery i pó³ roku
w Bursztynie, o którym po-
zosta³y mi bardzo mi³e
wspomnienia. Przez dwa lata
wyk³ada³em Pismo Œwiête w
greckokatolickim Wy¿szym
Seminarium Duchownym w
Stanis³awowie.

W tej chwili jestem pro-
boszczem w koœciele œw. Ma-
rii Magdaleny we Lwowie.
£¹cze te wszystkie obowi¹zki
z prac¹ wyk³adowcy Pisma
Œwiêtego w Instytucie œw. To-
masza z Akwinu w Kijowie,
w Szkole Biblijnej w Odessie.
Od jesieni rozpoczynam wy-
k³ady we Lwowskim Wy¿szym
Seminarium Duchownym w
Brzuchowicach.

- Co Ksi¹dz najczêœciej
wspomina? Które wspomnie-
nia dodaj¹ otuchy w ¿yciu,
w pos³udze kap³añskiej?

- S¹ to ludzie, z którymi
pracujê. Mile wspominam
Moœciska, tam stawia³em
pierwsze kroki w pos³udze
kap³añskiej, pomaga³ mi je
stawiaæ równie¿ ks. Józef
Legowicz. Wspominam moj¹
parafiê na Trzcieñcu, dobre
wspomnienia mam z parafii
w Pary¿u, w której duszpas-
terzowa³em podczas studiów.
Wspominam ostatni¹ moja
parafiê Bursztyn, z któr¹ tyle
mnie ³¹czy.

Parafia Marii Magdaleny
jest histori¹, która siê w³aœnie
rozpoczyna. Pewne wiêzi siê
tworz¹, buduj¹. Mam na-
dziejê, ¿e przy pomocy prak-
tycznej i modlitewnej parafian
moja praca, moja pos³uga
bêdzie owocna.

- Tego Ksiêdzu, jako
parafianka koœcio³a Marii
Magdaleny ¿yczê z ca³ego
serca.

Koœció³ œw. Marii Magdaleny we Lwowie

leny, na czele z ks. bpem
Leonem Ma³ym – administra-
torem parafii, podpisywa³a
co roku umowê o wynajem
koœcio³a na wyznaczone go-
dziny od Sali Organowej. Lecz
op³aty, których ¿¹da³a Sala
Organowa by³y niewspó³-
miernie wy¿sze od prawdzi-
wych kosztów utrzymania.
Trzeba by³o op³acaæ i sprz¹-
taczki, i portiera. Musieliœmy
„prosiæ o ³askê” Salê Orga-
now¹. Wed³ug prawa, obo-
wi¹zuj¹cego obecnie na
Ukrainie, w³aœcicielem jest
Rada Miejska Lwowa. Koœció³
œw. Marii Magdaleny jest
„w³asnoœci¹ komunaln¹”.
Sala Organowa, jako instytu-
cja, podlegaj¹ca Ministerstwu
Kultury Ukrainy wynajmuje
koœció³ od miasta Lwowa.
Dotychczas my, jako parafia,
wynajmowaliœmy koœció³ od
Sali Organowej.

Taka sytuacja stwarza³a
wiele nieporozumieñ, ponie-
wa¿ byliœmy traktowani jako
drugorzêdni u¿ytkownicy.
Zawsze by³y problemy z umo¿-
liwieniem nam odprawiania
nabo¿eñstw w innych godzi-
nach; chodzi tu o rekolekcje,
Triduum Paschalne, pasterki

Taka trójstronna umowa
mog³aby byæ zawarta. Lecz,
ani w³adze miejskie, ani
dyrektor na tak¹ umowê nie
wyrazili zgody. Wiêc, od roku
2004 nie podpisano ¿adnej
umowy.

Julian Winnicki zaskar¿y³
nas do s¹du, ¿¹daj¹c uregu-
lowania d³ugu, który jego
zdaniem parafia zaci¹gnê³a
wobec Sali Organowej. Wed-
³ug naszych obliczeñ, uiœci-
liœmy nadp³atê za czynsz.
Drugim zarzutem jest to, ¿e
parafia nie zawar³a umowy
najmu koœcio³a od Sali Or-
ganowej. Chodzi o to, abyœmy
byli drugorzêdnymi u¿ytkow-
nikami koœcio³a. W pierwszej
kolejnoœci w koœciele jest miej-
sce na koncerty, próby,
szko³y mog¹ urz¹dzaæ swoje
uroczystoœci, na przyk³ad
kolegium medyczne tu, w
koœciele wybiera³o nowego
dyrektora.

Nie mamy zamiaru podpi-
sywaæ umowy na zasadach,
które nam dyktuje Sala Orga-
nowa. Chcemy podpisaæ
umowê bezpoœrednio z urzê-
dem miasta Lwowa. Bêdzie to
oznacza³o, ¿e miasto liczy siê
z nami, uznaje, ¿e budowla

jowe. Odmowa. Us³yszeliœmy
j¹ z ust zastêpcy mera Lwowa
– pana Kosiwa. Wszystkie
informacje, wypowiedziane
na konferencjach prasowych
od przedstawicieli w³adz
Lwowa, jak ta, któr¹ ostatnio
wypowiedzia³ pan Kwurt – s¹
zwyk³ym piarem.

Jednym z argumentów,
u¿ywanym przez urzêdników
miejskich, wyra¿aj¹cym
sprzeciw wobec zwrotu koœ-
cio³a jest ten – nie mo¿na
oddaæ koœcio³a, poniewa¿
bêdzie to wielk¹ strat¹ dla
kultury w tym mieœcie. Je¿eli
miastu zale¿y bardzo na sali
koncertowej, na sali organo-
wej, to dlaczego miasto nie
zainwestuje w tego typu
budowlê?

W razie, gdyby sprawa
koœcio³a œw. Marii Magdaleny
zosta³a pozytywnie uregulo-
wana bêdzie to oznacza³o, ¿e
lwowianie – obywatele Ukra-
iny, w wiêkszoœci polskiego
pochodzenia, ale te¿ Ukra-
iñcy, Rosjanie, ¯ydzi, którzy
chodz¹ do naszego koœcio³a
nie bêd¹ siê czuæ obywate-
lami drugiej kategorii. Bêd¹
siê czuæ pe³noprawnymi oby-
watelami Ukrainy. Czy¿ to nie
bêdzie krokiem do przodu dla
Ukrainy, dla jej imagu? Dla

my czuli siê u siebie i kultura
miasta nie dozna ¿adnego
uszczerbku. Brakuje dobrej
woli ze strony w³adz Lwowa.

- Jakiej pomocy oczeki-
wa³by Ksi¹dz od w³adz
Rzeczypospolitej Polskiej?

- Przede wszystkim wspar-
cia moralnego. Aby na wy¿-
szym szczeblu, na spotka-
niach polsko-ukraiñskich
ktoœ upomnia³ siê o nas. Aby
politycy nie robili dobrej miny
do z³ej gry, ¿e miêdzy naszymi
narodami nie ma ¿adnych
dra¿liwych punktów. Budo-
waæ przysz³oœæ polsko-ukra-
iñsk¹ mo¿na jedynie na
prawdzie i na wzajemnym
szacunku.

- Ksiê¿a, pracuj¹cy w
parafii Marii Magdaleny nie
maj¹ plebanii…

- Najpierw powiem o dusz-
pasterstwie w naszej parafii.
W dzieñ powszedni na Msze
œw. o godz. 8-00 rano przy-
chodzi co najmniej 25 osób
i kilkaset osób w niedziele.
Ludzie codziennie modl¹ siê
o zwrot koœcio³a, na zasadach
spo³ecznych codziennie sprz¹-
taj¹ koœció³, korytarze, toaletê
– wykonuj¹c m.in. prace
sprz¹taczek Sali Organowej.
Oddanie tych ludzi trzyma
parafiê przy ¿yciu. Brakuje

Przy wejœciu do koœcio³a, w gablocie – repertuar Sali
Organowej oraz szyld z napisem (Budynek Muzyki
Organowej i Kameralnej)
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