
Pamięci Roberta Kuwałka

W poszukiwaniu utraconego świata – podróże edukacyjne

Nasze ukraińskie wyprawy były dla nas odkrywaniem nie tylko utraconego świata, ale 
również odkrywaniem naszych własnych światów – często miejsca znane z historii, ale tak 
różne  od  naszych  wyobrażeń  o  nich,  upał,  drogi  niekoniecznie  pierwszej  kategorii 
odśnieżania, za to kategorii „leje” (wiadomo co to znaczy  dla wszystkich podróżujących po 
tej „zwykłej” Ukrainie). Odwiedzanie tych miejsc, które nigdy nie powinny być zapamiętane 
z  okrutnych  czasów Holokaustu  i  próba  ocalania  od  zapomnienia  ludzi,  którzy żyli  tutaj 
i tworzyli, a czasem po prostu żyli w harmonii z otaczającym pięknem natury…

On,  Robert  – nasz przewodnik po utraconym świecie,  wielki znawca tego świata. 
Codziennie rano witający nas uśmiechem w autokarze, zawsze chętny do pokazania miejsc 
przez Boga i ludzi zapomnianych…

Ona, Agata – pilotka i najlepsza przewodniczka po ukraińskich drogach, tych znanych 
i mniej znanych, każdego dnia próbująca uczynić nasz pobyt jak najlepszym.

Taka  dwójka  zdarza  się  tylko  raz,  a  my  mieliśmy szczęście  uczestniczyć  w  tych 
wyprawach z nimi.  Przejechaliśmy razem kilka tysięcy kilometrów – aż trudno uwierzyć. 
Przeżywaliśmy różne chwile, zdarzyło się nam nawet jeść weselne dania na moście razem 
z  młodą parą  i  ich  drużbami,  spotkać  na ulicy Drohobycza ucznia  Brunona Schulza,  czy 
podziwiać  sesje  ślubne  na  chocimskim  Zamku.  A teraz  brakuje  nam  Roberta,  właśnie 
odbywalibyśmy kolejną wspólną wyprawę, tym razem na Bukowinę.

Robert,  uczyniłeś  dla  nas  Ukrainę  jeszcze  bliższą,  zadziwiającą  swoją  urodą 
i uśmiechem prostych ludzi. I za to Ci dziękuję 

                                                                                     Iwona K., Lublin 26 lipca 2014 r.

Podróż I – Kijów

W pierwszej wyprawie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Studnia Pamięci. Jednym z miejsc 
odwiedzonych był Babi Jar.

Podróż II: 28 VII – 31 VII 2011 -  Lwów, Żółkiew

W programie: dawna dzielnica żydowska na Starym Mieście,  Wzgórze z Katedrą św. Jura, Nowy 
Cmentarz  Żydowski,  teren  byłego  obozu  na  Janowskiej,  dworzec  Kleparów,  Plac  Krakowski, 
Przedmieścia Krakowskie i  Gródeckie,  teren dawnego getta – dzielnice Kleparów i  Zamarstynów, 
ulica Panieńska – dom i fabryka Rudolfa Redera;  Żółkiew – katedra, centrum miasta, synagoga.

Podróż III : 24 VII – 30 VII2012  -  Galicja i Pokucie

W programie: 
Rawa Ruska – teren getta i dworzec kolejowy
Uhnów – ruiny synagogi
Bełz – bożnica Towarzystwa Dobroczynnego „Iszre Tow”, kirkut z nagrobkami dynastii cadyków
Kulików – Rynek
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Sambor – przedmieścia Blech, synagogi
Drohobycz – śladami Brunona Schulza – dom Schulza, Willa „Krokodyl”, Rynek, Wielka Synagoga, 
cmentarz
Las Bronicki – miejsce egzekucji drohobyckich Żydów
Hołobutów – pomnik pomordowanych stryjskich Żydów
Stryj – dawna dzielnica żydowska, Wielka Synagoga
Bolechów – cmentarz żydowski
Stanisławów – Rynek, Synagoga Reformowana, cmentarz żydowski, teren getta , Młyn Rudolfa
Kołomyja – Rynek, Muzeum Historii Kołomyi
Las w Szeprawcach – miejsce egzekucji
Kosów – cmentarz żydowski
Kuty – śladami Ormian i Żydów – cmentarz żydowski, kościół ormiański, wycieczka nad brzeg 
Czeremoszu – dawna granica RP polsko – rumuńska
Halicz – cmentarz karaimski

Podróż IV : 24 VII – 30 VII 2013 – Podole

W programie: 
Busk – synagoga, cmentarz żydowski
Złoczów – rezydencja Sobieskich, miejsce pogromu i egzekucji Żydów z 1941 r.
Brody – ruiny synagogi, cmentarz żydowski, silny ośrodek chasydzki i centrum Haskali na początku 
XIX wieku
Krzemieniec – cmentarz, synagoga, gmach Liceum Krzemienieckiego
Zbaraż – cmentarz żydowski, zamek – rezydencja Zbarskich, Wiśniowieckich i Potockich
Tarnopol – nowy cmentarz żydowski, miejsce po dawnej dzielnicy żydowskiej i getcie, miejsce 
działalności Josefa Perla
Satanów – cmentarz z nagrobkami z XVI i XVII wieku, synagoga, ruiny zamku
Podhajce – synagoga, cmentarz żydowski
Trembowla – ruiny zamku
Husiatyń – synagoga
Czortków- synagoga, cmentarz z grobem założyciela chasydzkiej dynastii z Czortkowa Dawida Mosze 
Friedmana, ruiny zamku
Skała Podolska – synagoga, cmentarz żydowski, ruiny zamku
Kamieniec Podolski – miejsce egzekucji Żydów z 1941 r., synagoga, twierdza, Brama Polska, Ratusz, 
Katedra , Studnia Ormiańska, zespół klasztorny Dominikanów
Chocim – twierdza
Bakota – dawne zatopione miasto w rozlewisku Dniestru, wykuty w skale klasztor z XI wieku
Zaleszczyki – synagoga
Tłuste – cmentarz żydowski, masowe groby z  egzekucji z 1943 r.
Buczacz – cmentarz żydowski, Ratusz

Podróż V – Bukowina…

Tyle planów i nadziei na nowe odkrycia, wszystko dopięte już w marcu i przygotowane do 
wyprawy, za rok miał być Krym… Los poplątał te plany.


