
             POCZTÓWKA Z  GRECKO - POLSKIEGO  KIJOWA

Kościół św. Mikołaja wybudowany został w latach 1899–1909 według projektu genialnego polskiego 
architekta Władysława Horodeckiego  tworzącego głównie w Kijowie zwanym  polski  GAUDIM.  
Do 1936 roku był użytkowany przez katolicką społeczność Kijowa. Wtedy też władze radzieckie 
zamknęły go przeznaczając na pomieszczenia gospodarcze. W 1978 Rada Ministrów USRR 
przekazała budynek na cele muzyczne. Od tego czasu odbywają się tutaj koncerty muzyki organowej. 
Mimo starań ukraińskich katolików o zwrot świątyni nie udało się jej odzyskać. Pomimo tego od 
1991 roku regularnie odbywają się w kościele nabożeństwa. Podział  na katolików i prawosławnych 
legł u podstaw  barier  oraz  wojen  ideologicznych  i trwał  jeszcze w  roku 2022. 

                            CZASY  RUSI KIJOWSKIEJ  OD  JEJ  ZARANIA 
Kijów został założony na początku V wieku jako placówka handlowa na szlaku łączącym 
Konstantynopol ze Skandynawią.  Stąd  spławiano towary i niewolników szlakiem greckim w dół 
Dniepru na Morze Czarne. Według starej, zapisanej już w VIII wieku legendy, nazwa miasta wywodzi
się od imienia pierwszego legendarnego księcia – Kija. Naukowcy widzą w niej jednak raczej 
związek ze źródłosłowem: Kujaw związanym z Kuciem, co rzekomo znajduje potwierdzenie w 
źródłach arabskich, nazywających Kijów: Kujawią lub Kujabem. Wyjaśnienie nazwy  jest w serii 
Wielka Slavia. Wg Kroniki Nestora w 862 roku dwóch Waregów Askold i Dir z drużyny Ruryka 
udało się z Nowogrodu Wielkiego na południe i opanowali Kijów, rządząc w nim do 882 roku. Wtedy
zostali najechani i zabici przez Waregów pod dowództwem władcy nowogrodzkiego Helgi, którego 
źródła ruskie nazwały Olegiem Mądrym.Był  to jednak  Aleksander a nie Oleg czyli  Grek i   
patriarcha  bizantyński a tak skandynawska  legenda jest preparacją i fałszerstwem.  W ten sposób 
rzekomo   wg tej preparacji zostały zjednoczone dwa państwa Waregów, którego stolicą został Kijów. 
Dało to początek Rusi Kijowskiej. Przy okazji zaprzysiężenia układu z Bizancjum przez Igora 
Rurykowicza  w 945 roku, wspomniano o istnieniu w Kijowie greckiej świątyni św. Eliasza. W 
988 lub 989 roku miał miejsce w Kijowie grecki chrzest Włodzimierza Vladyslavusa I Wielkiego 
uznawany symbolicznie za chrzest Rusi.                             
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                  Rok 483  początek  historii  KIJOWA . POLANIE .

                                  
    Polacy w Kijowie byli obecni od jego powstania.  Jak twierdzą  inne   żródła ,  Kijów został 
założony przez Kija księcia polańskiego. Nestor w „Powieści minionych lat” twierdzi, że Polanie nad 
Dnieprem i Polanie nad Wisłą  wywodzą się od tych samych Słowian naddunajskich (Latopis Nestora 
[w:] August Bielowski Monumenta Poloniae Historica Lwów 1864, s. 553). 

 Dzięki bardzo wygodnemu położeniu geograficznemu Kijów od początku był ważnym centrum 
handlowym, więc tu przybywali i osiedlali się kupcy z sąsiednich państw, w tym także i z Polski. Już 
we wczesnym średniowieczu w Kijowie istniała polska gmina kupiecka Lacka(czyli polska) Słoboda. 
(Tadeusz M. Trajdos, Kościół Katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania 
Władysława II Jagiełły, 1386-1434, 1982). 

   Brama Lacka była jedną z trzech bram grodu, zbudowanych przez Jarosława Mądrego. Brama 
została po raz pierwszy wspomniana w Latopisie hipackim w roku 1151, dziejopis podaje, że została 
spalona podczas pożaru w styczniu roku 1124. Zniszczeniu uległy w owym roku również bramy 
Żydowska, Węgierska oraz Złota .

Pośrodku między Lacką a Złotą bramą znajdował się kwartał polskiej/lackiej gminy kupieckiej.
   Od XII w. możemy liczyć się ze stałą obecnością kupców polskich w Kijowie. Z końca XII w. 
pochodzą wiadomości o kolonii "bezbożnych Lachów" w Kijowie. Te zwroty z  zafałszowanego 
latopisu należy niewątpliwie połączyć z istnieniem w Kijowie kolonii wrocławskich kupców, co 
wiąże się oczywiście z działalnością handlową ale także z małżeństwem Bolesława Wysokiego z 
księżniczką Wierzchosławą córką księcia Wsiewołoda Jarosławowicza 



 Mieszczanie wrocławscy często odwiedzali Kijów, a krótko po najeździe mongolskim spotkał ich 
tam Carpini, gdy powracał z Mongolii .

 W wieku XIII kolonia kupców polskich w Kijowie mogła posiadać dość duże znaczenie. Przy bramie
lackiej dla kupców erygowany zostaje w pierwszej połowie XIII wieku, drewniany kościół i klasztor 
p.w. Najświętszej Maryi Panny na początku pod opieką Benedyktynów ze szkockiego opactwa w 
Wiedniu, później Dominikanów (Władysław Abraham. Organizacja kościoła w Polsce do połowy 
wieku XII. 1962). 

Czytamy w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1883 roku,
że: „Za czasów panowania Włodzimierza Rurykowicza stał się fakt pamiętny, albowiem do Kijowa 
przybył z Krakowa św. mąż Jacek Odrowąż, dominikanin z trzema towarzyszami: Godynem, 
Floryanem i Benedyktem. Książę kijowski dał plac na „błoniu”, gdzie św. Jacek kościół i klasztor dla 
swego zgromadzenia zbudował.

Przytem pewna pobożna matrona, licznych posiadłości właścicielka, dostatki swoje i majętność temu 
zgromadzeniu zapisała. Kijów, z powodu, że był zamieszkały przez t.zw. „gości”, czyli kupców 
cudzoziemskich liczył wielu katolików – o ile  jest to prawdą a a nie skażeniem  katolickim  źródeł. 
(Słownik geograficzny ...s. 65). Św. Jacek przybył do Kijowa w 1228 roku i musiał uciekać przed 
nawałą Mongolską w 1240 roku. Legendy, które zachowały się w pamięci ludowej o świętym Jacku 
mówią o jego popularności wśród mieszkańców Kijowa. Jedna z legend powiada o wygnaniu z 
kobiety złych duchów w jednej z okolic Kijowa, inna opowiada o jego cudownym uratowaniu figury 
Maryi, która poprosiła, by uciekający przed Tatarami Jacek nie zostawiał jej samej. Kiedy 
dominikanin wziął figurę Najświętszej Maryi Panny, nagle stała się niewiarygodnie lekka. Przeniósł 
w ten sposób figurę do Krakowa, gdzie odzyskała pierwotny ciężar. Inna legenda podaje, że podczas 
głodu po najazdach tatarskich miał karmić ubogich pierogami własnego wyrobu. Dlatego przylgnął do
niego przydomek „św. Jacek z pierogami” 
                                                                  
           ODRODZENIE KIJOWA PO NAJAZDACH TATARSKICH

    Po zniszczeniu przez Batu-chana Kijowa pozostały po nim tylko zgliszcza. Nieliczna ludność, która
schroniła się w okolicznych lasach, bała się wracać na te „łyse góry”. Jednak wyniszczony Kijów, 
powoli się odradzał. Lecz w 1352 roku grasująca w Europie zaraza zwana „czarną śmiercią” 
wyniszczyła większość mieszkańców Kijowa.
   Po Tatarach Kijów był właściwie spadkiem bezdziedzicznym (Słownik geograficzny ...s.74). W 
1363 roku wielki książę litewski Olgierd, rozbił Tatarów i zajął Kijów. Włodzimierz, syn Olgierda 
został panem Kijowa. Przy Włodzimierzu Kijów wzrósł, zaludnił się. Handel wschodni znów go 
zaczął ożywiać.

CZASY RZECZYPOSPOLITEJ I POWSTANIE WOJEWÓDZTWA KIJOWSKIEGO W 
SKŁADZIE MAŁOPOLSKI
   
 W 1471 roku król Kazimierz uczynił z Kijowa miasto wojewódzkie. Odtąd w Kijowie rezydowali nie
książęta na prawie krwi, a wojewodowie z ramienia króla Polski. Od 1471 roku do 1772 roku 
województwo kijowskie było jednym z 11 województw stanowiących Małopolskę. (Choć w 1686 
roku na mocy traktatu Grzymułtowskiego miasto oficjalnie zostało przyznane Rosji, pomimo tego do 
końca I Rzeczypospolitej w tytulaturze państwowym istniało województwo kijowskie, którego 
faktyczną stolicą (w związku z opanowaniem Kijowa przez Rosjan) był Żytomierz).                     
 Do połowy XVII w. województwo składało się z 3 powiatów: kijowskiego, owruckiego i 
żytomierskiego (Słownik geograficzny ...s.75).

 



 Pierwszy wojewoda kijowski Gasztołd wraz z biskupem kijowskim założyli w Kijowie ośrodki 
naukowe, w których genueńczycy, schroniwszy się do Kijowa po zdobyciu przez Turków Kaffy (w 
1445 roku), zajęli się uczeniem języka łacińskiego, greckiego i innych przedmiotów (Słownik 
geograficzny ...s.75).

   W 1482 roku Medligerej han spalił Kijów, wyciął mieszkańców, przez zdradę zdobył zamek, a 
wojewodę Jana Chodkiewicza razem z rodziną wziął do niewoli. Naczynia złote ze zrabowanych i 
spalonych cerkwi wysłał swemu sprzymierzeńcowi wielkiemu księciu moskiewskiemu. Następny 
wojewoda kijowski Bohdan Andrzejowicz, przysłany przez króla Kazimierza, ściągnął dla obrony 
miasta od Tatarów 40 000 wojska. Z rozkazu królewskiego naprawił i odbudował zniszczony zamek. 
Syn króła Polski Zygmunta Jagiеllończyka – Aleksander Jagiellończyk w 1494 roku nadał dla Kijowa
prawa magdeburskie, natomiast za króla Zygmunta I Starego „miasto otrzymało też herb na pieczęci 
miejskiej, a w 1513 roku też że wiele dał przywilejów dla mieszczan, ale o cerkwiach i monasterach 
też nie zapominał. Monaster pieczarski swobodami obdarzył" (Słownik geograficzny ...s.75).
 
  Okres od 1450 do 1586 roku był bardzo bolesnym w historii Kijowa, tylko w tym okresie miasto 
było łupione i rabowane przez Tatarów 86 razy, a w 1522 roku książę moskiewski zdobył Czernihów i
życie w Kijowie w tym czasie napominało warunki stanu wojennego, co bardzo utrudniało normalne 
funkcjonowanie struktur kościelnych. Nie patrząc na te trudne czasy miasto się odradzało i 
odbudowywało. Katolikami w mieście opiekowali się dominikanie lub franciszkanie .

  W 1569 roku wskutek unii Lubelskiej biskup kijowski łaciński zasiadał w senacie. Natomiast miasto 
stało się urzędowym miejscem dorocznych zjazdów, czyli sejmików. Król Zygmunt August tutejszych
mieszczan hojnie obdarzał swobodami o czym świadczą liczne przywileje dla nich. Handel kwitnął, 
liczne wspomnienia z tego czasu wspominają o bogactwie Kijowa (Słownik geograficzny ...s.79). 
Ponieważ przyłączenie do Korony Polskiej umożliwiło odtworzenie więzi handlowych z krajami 
Europy Zachodniej, Chanatem Krymskim, Turcją, Iranem, gdyż handlujących kupców kijowskich 
osłaniał immunitet króla polskiego (Z.J. Peszkowski, Kijów, Bykownia, Łódź-Warszawa-Orchard 
Lake 1999, s. 16)

  Do 1608 roku wojewodą kijowskim był  greko- katolicki kniaź Konstanty Wasyl Ostrogski, który 
bardzo rzadko pojawiał się w mieście, jakie było skazane samo na siebie i często padało łupem 
kozaków. W 1610 roku wojewodą kijowskim został Stanisław Żółkiewski, który dbał o miasto, a król 
Zygmunt III „dopomagał mu, swobód przyczyniał, prawami ozdabiał” (Słownik geograficzny ...s.82).
  
 KIJÓW W SKŁADZIE IMPERIUM ROSYJSKIEGO

Wojny polsko-ukraińskie prowadzone w XVII wieku zakończyły się tym, że w wieku XVIII oba 
narody zostały wchłonięte przez Imperium Rosyjskie. Od czasu rozejmu andruszowskiego trwała 
stopniowa rusyfikacja Kijowa: wypierano z niego nie tylko polskie ale i ukraińskie kulturalne 
wpływy. Monarchia rosyjska aktywnie umacniała się na swoich „odwiecznych” ziemiach. Ziemie 
teraz wówczas rozciągały się aż do Warszawy, a Kijów stał się „tyłową” bazą tzw. Kraju Południowo-
Zachodniego. Jeszcze dziś służy to za podstawę tzw. zachodniego rusizmu, tj. poglądu wg którego ani
Ukraińcy, ani Białorusini nie istnieją. Istnieje tylko zachodnia część wielkiego rosyjskiego narodu. 
Pamięć o Kraju Południowo-Zachodnim, co nie dziwi, jest żywa do dziś, np. w nazwie jednego z 
ukraińskich przedsiębiorstw kolejowych. Z punktu widzenia Ukrainy jest to nazwa zupełnie 
nonsensowna i funkcjonuje ona nie z przyzwyczajenia a z powodu naszego braku zasad i dla wygody 
sąsiadów.       

  



  
 W roku 166o roku był wydany ukaz carski zgodnie z którym Kijów mają opuścić Polacy, Ormianie i 
Żydzi, ale po tym jak Kijów stał się centrum guberni, zakaz został odwołany. I znów tu zebrała się 
liczna wspólnota katolików, która niestety nie miała swego kościoła. Sytuacja zmieniła się po śmierci 
Katarzyny II w 1798 roku. Jej następcą stał jej syn Paweł I, który był dosyć życzliwy do rzymskich 
katolików. Mieszkańcy Kijowa zwrócili się do niego z prośbą pozwolić zbudować w Kijowie kościół. 
I już w następnymi roku, na Peczersku, w rejonie Nowego Targu pojawił się nieduży drewniany 
kościół p. w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, który w 1800-1801 roku został przekazany oo. 
Dominikanom, którzy przybyli do Kijowa. Obecność mnichów bardzo ożywiła życie religijne 
katolików Kijowa, to właśnie oni stali się inicjatorami budowy nowego, dużego kościoła i własnego 
klasztoru (Білоусов Ю. Римсько-католицька...). 

W 1815 roku cesarz Aleksander I, podczas swojego pobytu w Kijowie, wyznaczył plac na budowanie 
kościoła katolickiego, „który ze składek szczodrze udzielanych rozpoczęty” (Słownik 
geograficzny ...s. 89). Świątynia została zbudowana w latach 1817–1842 na planie krzyża, z kopułą 
na skrzyżowaniu naw w stylu klasycystycznym.

 Mało który z kijowian wie, że w podziemiach perły architektury kijowskiej – cerkwi św. Andrzeja 
przetrzymywany był dowódca polskiego powstania 1794 r. Tadeusz Kościuszko nim został uwięziony
z Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Zaś w Pałacu Maryńskim przebywał ostatni król Polski 
– Stanisław August Poniatowski...   Po upadku powstania styczniowego władza carska przeprowadziła
czystkę w aparacie administracyjnym w znacznej mierze opanowanym przez Polaków. Udział 
duchowieństwa katolickiego w powstaniu stał się pretekstem do zerwania konkordatu z Rzymem w 
1866 roku. Jednak polskie życie w Kijowie nie zamarło i już w latach 70-tych XIX wieku powstało 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Kijowie. W 1884 roku założono Korporację Studentów 
Polaków, na czele której stał brat przyszłego prezydenta II Rzeczpospolitej – Stanisław Narutowicz. 

                                                     PAŁAC  MARYŃSKI

Dla kościoła „św.Aleksandra” planowana była inna kopuła, która by swoimi kształtami 
przypominałaby kopułę soboru św. Izaaka w Petersburgu, czyli dekorowana wieloma kolumnami 
dookoła wysokiego bębna klasycznego. Jednak mając taką kopułę świątynia stałaby się 
architektoniczną dominantą starego Kijowa, szczególnie na tle urzędowego Peczerska, dlatego 
legenda mówi, ze przy zatwierdzeniu projektu w Petersburgu imperator Mikołaj I, osobiście 
czerwonym ołówkiem podkreślił „zbędną” część kopuły i podpisał „tylko do tej pory i żadnego 
centymetra ponad”. Natomiast co do piękna jego wspaniałego wnętrza wszyscy byli jednego zdania. 
Jego fundatorami byli bracia Poniatowscy. 



Niedaleko kościoła znajdowały się dwa budynki: jeden – klasztor , inny – mieszkanie dla kleru. 
Między kościołem i budynkami był zasadzony ogród. W dolnej części ul. Kościelnej znajdowała się 
kamienica, która zabezpieczała stabilność finansową świątyni i duchowieństwa (Білоусов Ю. 
Римсько-католицька...).

                                                                             
 W latach 40-tych XIX w. w Kijowie już były dwie parafie. Ukazem 1833 roku dnia 9 listopada do 
Kijowa przeniesione zostało liceum z Krzemieńca (Słownik geograficzny ...s. 89). W taki sposób 
licealiści byli ukarani za poparcie powstania listopadowego. Do Kijowa została przywieziona 
biblioteka liceum, jego kolekcje i laboratoria. W 1834 roku na bazie liceum powstaje uniwersytet św. 
Włodzimierza. Ponieważ wśród studentów uniwersytetu większością byli Polacy, w 1836 roku car 
pozwolił urządzić kaplicę dla studentów kijowskich. Proboszczem miał być kierownik wydziału 
teologii katolickiej na uniwersytecie św. Włodzimierza. Najpierw kaplica mieściła się w budynku 
prywatnym, a kiedy zostało wybudowane nowe pomieszczenie uniwersytetu przenieśli ją tam. Kaplica
otrzymała za patrona św. Mikołaja i została poświęcona w 1843r. Według opisów miała ona dość duże
rozmiary - około 30 m. długości i około 15 m. szerokości. W kaplicy były 3 ołtarze, główny z 
obrazem Jezusa Chrystusa i tabernakulum, boczne ołtarze Jana Ewangelisty i Maryi Panny ozdobione 
obrazami z ich wizerunkami. Wszystkie trzy obrazy były namalowane przez znamienitego Karola 
Briułłowa. W kapliczce były nawet organy. Uniwersytecka katolicka kaplica mieściła się w północno-
zachodniej części uczelnianego budynku, na pierwszym piętrze .

   Na uniwersytecie kadrę naukową i studencką początkowo tworzyli prawie wyłącznie Polacy 
(studenci i wykładowcy nie Polacy stanowili w tych latach zaledwie około 10% społeczności 
akademickiej), a same miasto Kijów w sensie kulturowym było w ponad połowie miastem polskim. 
W roku akademickim 1838/39 studenci polscy stanowili 62,5% ogółu studentów. Dzielnicę Łypki 
zamieszkiwała niemal wyłącznie arystokracja polska, obok rosyjskiej (tutaj znajdowały się 
posiadłości magnackie Potockich i Branickich), także na głównej ulicy Kreszczatik tętniło polskie 
życie społecznościowe. 

Na tej głównej alei miasta mieściło się wiele prowadzonych przez Polaków nowoczesnych sklepów, 
renomowanych firm, banków, hoteli, zakładów rzemieślniczych. Podobnie było na sąsiednich ulicach:
Funduklejewskiej, Luterańskiej, Puszkińskiej, Prorieznoj, Wielkiej Włodzimierskiej, Nikołajewskiej i 
innych. Życie teatralne opierało się niemal tylko na wędrownych polskich trupach. Centrum jednej z 
polskich dzielnic Kijowa była ulica Kościelna, gdzie się znajdował kościół p.w. św. Aleksandra. To 
tutaj odbyły się jedne z największych manifestacji w mieście młodzieży polskiej w przeddzień 
wybuchu powstania w 1863 roku . Po upadku powstania styczniowego kaplica uniwersytecka została 
zamknięta, a przed tym zlikwidowany został wydział teologii katolickiej.
  
 Kaplice katolickie istniały też na innych uczelniach i w instytucjach publicznych. Niestety dzisiaj nie 
mamy ich opisów, ale źródła podają, że było ich około 15. Mieściły się one, między innymi: w 
Pierwszym Imperatorskim Aleksandrowskim Gimnazjum, Kijowskim korpusie Kadeckim, Instytucie 
szlachetnych panien. Oprócz tego wspominane są też prywatne kaplice: na Padole, na Łukjanowce 
(przy szpitalu), w Puszczy Wodyci, na Szulawce, oraz na katolickiej części cmentarza Bajkowego. Są 
także wiadomości o kaplicy na lewym brzegu Kijowa – Darnicy, która wówczas była uważana za 
miejscowość działkową (Білоусов Ю.    Римсько-католицька...).



   
W II połowie XIX wieku liczba Polaków w Kijowie ciągle wzrastała. Pod koniec XIX wieku, kościół 
„św. Aleksandra” już nie mógł zmieścić wszystkich parafian, liczba których na początku XX wieku 
była ponad 40 000 osób. Jedynym wyjściem była budowa jeszcze jednej świątyni.
  
 W grudniu 1896 roku wspólnota kościoła św. Aleksandra zwróciła się z prośbą o wydzielenie ziemi 
pod budowę kościoła, złożywszy do rady miasta list, podpisany przez 314 wpływowych katolików. 
Ziemia pod budownictwo nowej świątyni p.w. św. Mikołaja była wydzielona przy ul. Wasylkiwśkiej. 
Po czym był ogłoszony konkurs na projekt, który miał być wykonany w stylu gotyckim. Wśród wielu 
propozycji najlepszym okazał się projekt Stanisława Wołowskiego, który wówczas był jeszcze 
studentem. 

Ponieważ Wołowski przedstawił tylko szkic projektu, to sporządzenie pełnowartościowego projektu i 
budownictwo kościoła wspólnota zleciła doświadczonemu kijowskiemu architektowi Władysławowi 
Horodeckiemu (Білоусов Ю. Римсько-католицька...). 
                                                              
Uroczyste położenie kamienia węgielnego pod świątynię odbyło się 4 sierpnia 1899 r. Prace trwały od
1899 r. do 1909 r. Kościół p.w. św. Mikołaja stał się jedną z najpiękniejszych budowli Kijowa i 
symbolem jego polskości.
  
  Nowy napływ Polaków do Kijowa rozpoczął się podczas boomu budowlanego na przełomie XIX i 
XX wieku. W tym czasie w Kijowie mieszkało 17 tys. Polaków, a w 1909 roku ich liczba wzrosła do 
44 tysięcy. Polacy sprawowali także wiele ważnych funkcji, a Józef Zawadzki był nawet prezydentem
miasta. Pochodził z Wilna, dzierżawił drukarnię Uniwersytetu św. Włodzimierza i kierował nią 30 lat. 
Jednak najwyraźniejszy ślad w wizerunku ówczesnego Kijowa pozostawili architekci, zwłaszcza ci 
polskiego pochodzenia, W. Horodecki, I. Ledóchowski i inni. W tej części naszego cyklu opowiemy 
wam o polskiej wspólnocie w Kijowie na przełomie XIX i XX wieku oraz jej wkładzie w rozbudowę 
miasta nad Dnieprem.
Sam przegląd miejsc związanych z życiem i funkcjonowaniem kijowskiej społeczności polskiej na 
przełomie XIX i XX wieku pokazuje jak różnorodne i wieloaspektowe było jej życie, a także jak 
znaczy wkład wniosła kijowska „Polonia” w życie miasta nad Dnieprem.

Do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku Kijów był jednym z najważniejszych 
ośrodków polskości na dawnych wschodnich ziemiach przedrozbiorowej Polski Polacy w Kijowie 
stanowili elitę społeczną i intelektualną. Na tutejszym uniwersytecie kadrę naukową i studencką 
początkowo (po upadku powstania styczniowego) tworzyli prawie wyłącznie Polacy (studenci i 
wykładowcy ukraińscy i rosyjscy stanowili w tych latach zaledwie około 10% społeczności 
akademickiej), miasto Kijów w sensie kulturowym natomiast było w ponad połowie miastem 
polskim.

 W roku akademickim 1838/39 studenci polscy stanowili 62,5% ogółu studentów. Dzielnicę Łypki 
zamieszkiwała niemal wyłącznie arystokracja polska, obok rosyjskiej (tutaj znajdowały się 
posiadłości magnackie Potockich i Branickich), także na głównej ulicy Kreszczatik tętniło polskie 
życie społecznościowe (tutaj w 1920 wkroczyły polskie dywizje wojskowe, podczas tzw. wyprawy 
kijowskiej. Na tej głównej alei miasta mieściło się wiele prowadzonych przez Polaków nowoczesnych
magazynów, renomowanych firm, banków, hoteli, zakładów rzemieślniczych. Podobnie było na 
sąsiednich ulicach: Funduklejewskiej, Luterańskiej, Puszkińskiej, Prorieznoj, Wielkiej 
Włodzimierskiej, Nikołajewskiej i innych. 



Życie teatralne opierało się niemal tylko na wędrownych polskich trupach. Centrum jednej z polskich 
dzielnic Kijowa była ulica Kościelna, przy której znajdował się katolicki kościół pw. św. Aleksandra. 
To tutaj odbyły się jedne z największych manifestacji w mieście młodzieży polskiej w przeddzień 
wybuchu powstania w 1863. Na przełomie wieków XIX/XX rozpoczęła się budowa kolejnego 
kościoła katolickiego w mieście, według projektu polskiego arch. Władysława Horodeckiego – pw. 
św. Mikołaja (do lat '60 XIX wieku istniał również kościół w gmachu tutejszego Uniwersytetu). W 
tym okresie, na przełomie wieków, żyło w Kijowie ponad 35 000 Polaków (1900 rok), liczba ta 
wzrosła prawie trzykrotnie do roku 1915 i osiągnęła ponad 100 000, co stanowiło 25% ówczesnej 
populacji Kijowa. Należeli oni do najbogatszych mieszkańców miasta, działało tutaj wiele filii i 
sklepów z Warszawy; na 142 cukrownie 50% należało do polskich właścicieli. W mieście największą 
księgarnią i jednocześnie magazynem książkowym z biblioteką były zabudowania na alei Kreszczatik
Leona Idzikowskiego – księgarza i wydawcy, który wydał ponad 100 tłumaczeń oryginalnych dzieł 
polskich, a jego zbiory liczyły setki tysięcy książek. W latach 1860-1863 prezydentem Kijowa był 
Józef Zawadzki założyciel Towarzystwa Polskiego w Kijowie. 

Poza tym w Kijowie działało wiele polskich zakładów przemysłowych, szkół prywatnych, 
pracowniczych, gimnazjów, siedzib gazet, teatrów, sklepów i firm, a także wydawnictw codziennych 
(np. gazeta Dziennik Kijowski, której nakład wynosił średnio około 5 000 egzemplarzy; była 
prenumerowana zarówno w Kijowie i okolicy, jak również w Moskwie, Petersburgu i Warszawie). Na
tutejszym Cmentarzu Bajkowym znajduje się szereg nagrobków Polaków związanych z Kijowem, a 
także polscy żołnierze polegli w 1920 podczas wojny polsko-rosyjskiej. 
                                                                
Momentem przełomowym w życiu Polaków  wKijowie, a także całej Ukrainy był rok 1905, kiedy car 
Mikołaj II wydał manifest tolerancyjny, gdy Polakom pozwolono używać języka ojczystego w liturgii,
zakładać polskie szkoły, wydawać własną prasę i zakładać towarzystwa kulturalno-społeczne i 
charytatywne. Polacy kijowscy skorzystali z tej możliwości na 100%.
  
 Kijów stał się miastem, gdzie wydawano największą ilość dzienników polskich. Niezależnie od 
okresu prasa polska pełniła oprócz swoich funkcji ideowych i informacyjnych inne, ważne dla 
społeczeństwa kresowego funkcje. Przede wszystkim sprzyjała integracji mieszkających tu Polaków, 
umacniała więzi z krajem, zapoznawała odbiorców z dziejami historycznymi i bohaterami 
narodowymi.
   
Jedną z pierwszych organizacji kulturalnych, które powstały po 1905 roku było Kijowskie Polskie 
Towarzystwo Miłośników Sztuki, celem Towarzystwa było szerzenie kultu sztuki wśród 
społeczeństwa polskiego. Towarzystwo prowadziło trzy sekcje: sztuki dramatycznej, muzycznej, 
rzeźby i malarstwa oraz miało urządzać przedstawienia teatralne, koncerty, wieczory literackie i 
artystyczne. Z usług tego Towarzystwa mogły korzystać różne organizacje i instytucje. Od 1908 roku 
można już mówić o stałym polskim teatrze w Kijowie (T. Zienkiewicz, Polskie życie literackie w 
Kijowie w latach 1905-1918, Olsztyn 1990, s. 68).

   W Kijowie również powstało polskie środowisko literackie, które skupiało wydawców, redaktorów, 
dziennikarzy, publicystów, krytyków, pisarzy i poetów. Na początku 1909 roku powstało Koło 
Literatów i Dziennikarzy Polskich (T. Zienkiewicz, Polskie życie literackie w Kijowie..., s.93-77). 



Działały też liczne polskie instytucje charytatywne, wśród których Kijowskie Rzymsko-Katolickie 
Towarzystwo Dobroczynne, które prowadziło dwa szpitale, dom pracy, biuro pośrednictwa pracy, trzy
ochronki, przytułek dla starców, tanie kuchnie oraz zapewniało pomoc lekarską i odzież dla ubogich. 
Środki na tę działalność zdobywało poprzez organizowanie przedstawień operowych i teatralnych 
oraz wieczorów artystycznych (T. Zienkiewicz, Polskie życie literackie w Kijowie..., s.93-
77).Również w Kijowie powołano do życia Kolegium Uniwersyteckie, gdzie kształcono przyszłe 
kadry nauczycielskie oraz liczne towarzystwa naukowe, jak Towarzystwo Popierania Nauki i Kultury 
Polskiej na Rusi, Towarzystwo Prawników Polskich, Polskie Stowarzyszenie Techniczne, 
Towarzystwo Naukowe (Patek, Polacy na Wschodzie w latach 1917-1922 (od przewrotu 
październikowego do proklamowania ZSRR), „Przegląd Polonijny” t. XXI, 1995, z. 2, s. 9-10).
   
Tymczasem liczba Polaków w Kijowie nie przestawała wzrastać, więc znów powstało pytanie o 
budowanie nowych świątyń. I już w 1910 roku mieszkanka Kijowa, szlachcianka Karolina 
Jaroszyńska rozpoczęła starania o budownictwo kościoła jej własnym kosztem (Білоусов Ю. 
Римсько-католицька...). Pierwszy projekt kościoła św. Józefa opracowany przez diecezjalnego 
architekta Karola Iwanickiego został złożony na zatwierdzenie w 1910 roku jako projekt kaplicy 
rzymsko-katolickiej w siedzibie Karoliny Jaroszyńskie na ul. Jurkowskiej 1 i został zatwierdzony 
dopiero pod koniec 1913 roku. W tym że roku odbyło się założenie fundamentu. Kościół miał cechy 
eklektyczne z elementami pseudo romańskiego stylu, był asymetryczny z prawie 40-metrową wieżą. 
Budowę przerwała I wojna światowa, choć już został wzniesiony granitowy cokόł 
(http://pallotyni.kiev.ua/pl/?g-084).
  
Po rozpoczęciu I wojny światowej liczba Polaków w Kijowie wzrosła trzykrotnie i w 1915 osiągnęła 
ponad 100 000, co stanowiło 25% ówczesnej populacji Kijowa. Należeli oni do najbogatszych 
mieszkańców miasta, działało tutaj wiele filii i sklepów z Warszawy; na 142 cukrownie 50% należało 
do polskich właścicieli. W mieście największą księgarnią i jednocześnie magazynem książkowym z 
biblioteką były zabudowania na alei Kreszczatik Leona Idzikowskiego – księgarza i wydawcy, który 
wydał ponad 100 tłumaczeń oryginalnych dzieł polskich, a jego zbiory liczyły setki tysięcy książek. 

Poza tym w Kijowie działało wiele polskich m.in. zakładów przemysłowych, szkół prywatnych, 
pracowniczych, gimnazjów, siedzib gazet, teatrów, sklepów i firm, a także wydawnictw codziennych 
(Jan Engelgard, W Mieście Bułhakowa (3), Myśl Polska, nr 47-48, 21-28 listopada 2010).
  
 Jak wspomina ówczesny proboszcz kościoła św. Aleksandra frekwencja w kościołach była 
nadzwyczajna. Tylko w kościele św. Aleksandra w dni powszednie Msza św. regularnie się odbywała od
6-tej rano do 11tej. Stałych księży mieszkało na plebanii 13, a do 1918 roku Mszę św. w kościele 
codziennie miewało od 24 do 26 kapłanów (T. Skalski, Terror i cierpienie, Lublin-Rzym-Lwów 1995, 
504s., s. 112-113).
 
 W 1918 w Kijowie ogłoszono stworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej i stoczono ciężkie boje z 
bolszewikami, w których brała udział 3. Armia Wojska Polskiego, która, w porozumieniu z atamanem
Symonem Petlurą, wkroczyła do miasta 7 maja 1920 roku w czasie wyprawy kijowskiej. Bolszewicy 
ostatecznie zdobyli miasto w 1920. Jak poważnie rząd polski traktował sprawę niepodległości 
Ukrainy świadczy jeden z rozkazów Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z 8 maja 1920 roku, 
w którym polecano dowódcom jednostek: zawiadomić całą ludność polską, że musi ona zrozumieć 
jasno, że jeśli chce się uchronić przed ponowną inwazją bolszewicką, jaka po wyjściu stąd wojska 
polskiego może nastąpić – winna szczerze i dla własnego interesu oddać swe siły dla stworzenia 
państwowości i wojska ukraińskiego, którego stworzenie może jedynie uchronić ten kraj przed 
powrotem hord komunistycznych. Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem 
bolszewickim 1920 roku, Warszawa-Pułtusk 2000, s. 111, 112.



"Natomiast wyprawa kijowska jako operacja prowadząca do poparcia organizacji samodzielnej 
Ukrainy Ludowej, a wiec do oderwania części ziem należących prawne do dawnej Rosji, była 
przeciwna polityce francuskiej, która trwała w wierze w odbudowę Rosji, jednoczącej ziemie 
etnograficznie zupełnie jej obce. Interes Francji wymagał, aby Rosja była wielka i silna. Natomiast 
interes Polski wymagał, aby Rosję Sowiecką pobić, a wywalczony pokój trwale zabezpieczyć. 

Względy strategiczne Polski szły w parze ze względami politycznymi Polski, ale mijały się z 
ówczesnymi poglądami politycznymi Francji która wierzyła w odbudowę Wielkiej Rosji. Radykalna 
Francja roku 1920 była nam jawnie nieprzychylna, Francja umiarkowana życzyła nam granic i – 
spokojnego sąsiada od Wschodu. Cała Francja nie wierzyła w żywotność polityczną Ukrainy. Te 
różnice poglądów znalazły swój wyraz w stosunkach dyplomatycznych między obydwoma 
państwami." Tadeusz Kutrzeba, 

Wyprawa kijowska, Warszawa 1937, Wyd. Gebethner i Wolff, s. 314.

 Mówiąc o życiu religijnym Polaków w Kijowie nie sposób nie wspomnieć o ks. Teofilu Skalskim, 
proboszczu parafii św. Aleksandra w latach 1913-1926. Dzięki jego staraniom założone zostały dwa 
katolickie towarzystwa społeczne „Towarzystwo św. Zyty” dla wojskowych i towarzystwo 
„Dźwignia” dla pracujących kobiet. Ks. Skalski był prezesem już wspomnianego Katolickiego 
Stowarzyszenia Dobroczynności i członkiem Wydziału Głównego Polskiego Komitetu 
Wykonawczego na Rusi. Dzięki jego staraniom i kosztom parafii św. Aleksandra w Kijowie powstała 
Macierz Szkolna, a potem cała sieć szkół parafialnych. 

(W maju 2013 roku w kościele św. Aleksandra odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
prałata Teofila Skalskiego, która jest hołdem wdzięczności Polaków i katolików Kijowa dla pasterza, 
który w tak trudnych czasach opiekował się Kościołem i Polakami Kijowa). Aktywność polskiego 
życia religijno-społecznego zaniepokoiła władze. Kijowska prasa tego czasu była pełna nagonek na 
katolików, kilku księży zostało skazanych za to, że nawracali prawosławnych, za udział w narodowo-
patriotycznej działalności, za założenie katolickich towarzystw.

 Nie patrząc na to życie Polaków kijowskich przed rewolucją bolszewicką rozwijało się w wielu 
kierunkach, nabierało różnych kształtów, niestety rewolucja bolszewików i pierwsze akty prawne 
nowej władzy unicestwiły wszystkie nadzieje i spodziewania katolików, Polaków.                                



Życie społeczne i religijne Polaków rozwijało się w różnych kierunkach, nabierało przeróżnych 
kształtów. Czyli sytuacja była odmienna od tej, która nastąpiła po 1917 roku, kiedy w ramach totalnej 
ateizacji nie dopuszczane było istnienie Kościoła katolickiego jak i Polaków, jako największych 
wrogów nowego, bestialskiego ustroju.

KIJÓW – W CZASACH BOLSZEWICKO-KOMUNISTYCZNYCH

   W 1917 roku Ukrainę ogarnia chaos, władze zmieniają się jedna po drugiej, jak wspomina ks. Teofil
Skalski „nastały dla Kijowa i dla Kresów naszych czasy okropne. Zmieniały się w Kijowie rządy i 
władze. O ile pamiętam przeszliśmy przez jedenaście władz i rządów. Każdy z nich utwierdzał się nie 
bezboleśnie dla miasta, niekiedy nawet po parodniowym bombardowaniu, każdy coś rekwirował, 
terroryzował ludność, mordował swoich przeciwników rzeczywistych, ale częściej urojonych, 
konfiskował złoto obalał walutę starą, i wprowadzał swoje bezwartościowe, papierowe pieniądze …

 „ (T. Skalski, Terror i cierpienie, ss. 121-122). Najgorsze jednak było dopiero wkrótce …
 Po objęciu rządów przez bolszewików zaczęły się prześladowania polskich działaczy społecznych i 
niepodległościowych. Niejednokrotnie wystarczyło być tylko Polakiem i odezwać się „słowo na ulicy
po polsku, aby być sądzonym jako kontrrewolucjonista” (J. Kupczak, Polacy na Ukrainie w latach 
1921-1939, Wrocław 1994, s. 84-86).  W 1918 roku zostali rozstrzelani między innymi bracia Marian 
i Józef Lutosławscy, oskarżeni o działalność antypaństwową. Powodem aresztowania był zatarg z 
Ludowym Komisariatem do Spraw Polskich, który został utworzony przez władze bolszewickie w 
listopadzie 1917 roku w celu podporządkowania spraw ludności polskiej panującej wówczas 
ideologii.                    
                             
 



  Coraz częściej powtarzały się rewizje w lokalach polskich organizacji konfiskowano ich majątki i 
oddawano do dyspozycji wspomnianego Komisariatu do Spraw Polskich.

   Represje wobec ludności polskiej nie ustępowały i w czasie wojny polsko-radzieckiej, przybierając 
coraz to nowe formy. W latach 1919-1921 w związku z oskarżeniem o współpracę z władzami w 
Polsce, a także udział w tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej, doszło do masowych aresztowań 
Polaków. Uwięzionych głównie zsyłano do obozów w głąb Rosji. Również w tym czasie ograniczono 
działalność polskiego szkolnictwa i oświaty. Głośny był m. in. proces aresztowania w Kijowie w maju
1919 roku 27 polskich studentów, spośród których 5 zostało skazanych na rozstrzelanie. Bardzo 
często ustępujące pod naporem wojsk polskich oddziały bolszewickie aresztowały Polaków jako 
zakładników, nie pomijając przy tym dzieci, kobiet i ludzi starszych (A. Patek, Polacy na 
Wschodzie ... s. 17).
   

Po podpisaniu traktatu ryskiego 18 marca 1921 roku Polacy, którzy nie wyjechali z Kijowa stali się 
obywatelami Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
   Lata 30-te były wyjątkowo tragiczne. Ludność polska poniosła wówczas ogromne straty wskutek 
masowych aresztowań, aktów ludobójstwa, deportacji. Pod koniec 1930 roku z Ukrainy wysiedlono 
75 tys. rodzin. Od marca do czerwca 1931 roku wywieziono 23,5 tys. Rok 1936 zapoczątkował 
kolejny etap masowych deportacji. W marcu 1936 roku w Kijowie postanowiono wysiedlić w dniach 
25 maja-10 czerwca do Kazachstanu 3317 rodzin z obwodu kijowskiego. Jednak apogeum represji 
wobec Polaków miał miejsce w latach 1937-1938. Do rozpętania represji przeciwko Polakom 
posłużyła nagłaśniana wcześniej i sfabrykowana przez organa NKWD sprawa Polskiej Organizacji 
Wojskowej.
Ówczesny komisarz ludowy spraw wewnętrznych ZSRR Mikołaj Jeżow w swoim rozkazie 
operacyjnym nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 roku nakazał wykrywać i niszczyć członków POW, co 
w praktyce oznaczało nakaz o rozstrzeliwaniu osób narodowości polskiej. „Polską operację” 
przeprowadzano w sposób okrutny: aresztowano bez konkretnych dowodów, biciem i torturami 
wymuszano przyznanie się do przynależności do POW. 



Pod koniec 1937 roku „w sprawie polskiej” aresztowano około 19 tys. osób, zakończono śledztwo 
wobec ok. 7 tys., z których rozstrzelano prawie 4,9 tys. osób. Ofiary tej operacji stanowią 
prawdopodobnie znaczną część osób pochowanych przed rokiem 1939 w Bykowni pod Kijowem. Po 
inwazji na Polskę „dołączyli” do nich także polscy oficerowie z Ukraińskiej Listy Katyńskiej (M. 
Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, Warszawa-Wrocław 
1991, s. 76, H. Stroński, Polska droga do Kazachstanu. Represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 
w latach trzydziestych, „Przegląd Wschodni”, 1994, t. III, z. 2(10)). 

W 1938 roku został zamknięty ostatni kościół katolicki w Ukrainie – kościół św. Aleksandra w 
Kijowie i urządzono tam internat dla pracowników, a na miejscu prezbiterium urządzono toaletę, a w 
1947 roku pomieszczenie kościoła adaptowano dla potrzeb radzieckich kulturalno-oświatowych 
organizacji. I dopiero w 1991r. świątynia została zwrócona wiernym, ale niestety nie jako ich 
własność, a pomieszczenie arendowane u państwa... Natomiast kościół św. Mikołaja został zamknięty 
w 1933 roku i obrócony w przechowalnię warzyw. Po wojnie w kościele umieszczono państwowe 
archiwum USRR. W 1979 r. w kościele urządzono Dom Muzyki Kameralnej i Organowej i w tym 
celu jest on wykorzystywany do dziś, nie zważając na niejednokrotne prośby wiernych o zwrot 
świątyni.
  Kościoły dla Polaków na pradawnych i dawnych Kresach stanowiły bardzo drogi symbol więzi z 
kulturą polską oraz niesłychanie ważne psychologiczne i moralne oparcie w dążeniu do zachowania 
własnej tożsamości narodowej. Zresztą sekretarz Konsulatu RP w Kijowie Niezbrzycki pisał w 
raporcie 10 listopada 1929 roku, że ocalenie kościołów było największą ich troską: „...podświadomie 
czuja oni (Polacy), że tracąc kościoły tracą jedyną spójnię z Polską. Sytuacja jest tym tragiczniejsza –
kontynuował – że pojmują oni doskonale, iż o kilkadziesiąt kilometrów na zachód położona Polska 
nie troszczy się o ich los”. Nastroje ludności polskiej określał jako rozpaczliwe (R. Dzwonkowski, 
Kościół Katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997, s. 247).
   
 Wielki Głód na Ukrainie.

 Hołodomor klęska głodu w latach 1932 – 1933 w ZSRR, która szczególne nasilenie przybrała na 
terytorium ówczesnej Ukraińskiej SRR (dzisiejsza Ukraina wschodnia i centralna) – konsekwencja 
wprowadzonej przez kierownictwo WKPi władze państwowe Związku Radzieckiego polityki 
przymusowej kolektywizacji rolnictwa i bezwzględnej egzekucji przez organy państwowe ZSRR 
narzuconych chłopom obowiązkowych, nieodpłatnych kontyngentów dostaw produktów rolnych w 
wymiarze przekraczającym możliwości produkcyjne wsi.Według różnych szacunków spowodował 
śmierć od co najmniej 3,3 do 6-7 milionów ludzi. Ogółem, w latach 1921–1947, wskutek trzech 
klęsk głodu (w 1921–1923, 1932–1933 i 1946–1947), życie straciło około 10 milionów 
mieszkańców Ukrainy.  Głód wywołany kolektywizacją spowodował również wiele ofiar poza 
Ukrainą – na Kubaniu (który wówczas był przeważnie ukraińskojęzyczny Powołżu, Zachodniej 
Syberii i w Kazachstanie. Nie ulega jednak wątpliwości, że Ukraina zajmowała szczególne miejsce na
mapie głodu – miał tam największe rozmiary i pochłonął najwięcej ofiar. Niektóre represje (jak zakaz 
wyjazdu poza granice republiki w ucieczce przed głodem) dotyczyły wyłącznie chłopów z Ukrainy i 
Kubania.
W 1934 do Kijowa przeniesiona została z Charkowa stolica Ukraińskiej SRR. W latach 30. XX wieku
w Bykowni pod Kijowem Rosjanie zamordowali ok. 150 tys. osób. W 1941 niemieccy hitlerowcy 
dokonali masakry kilkudziesięciu tysięcy kijowskich Żydów w Babim Jarze.



 W 1939 roku po wkroczeniu armii radzieckiej na wschodnie terytoria II Rzeczypospolitej zaczęły się 
masowe aresztowania. Aresztowali wojskowych, pracowników państwowych, urzędników oraz 
osoby, które zajmowały stanowisko w administracji polskiej, inteligencje, każdego, kto mógł być 
wrogiem nowego reżimu. 31 października 1939 roku, na sesji Rady Najwyższej ZSRR W.M. 
Mołotow ogłosił o pomyślnym zajęciu Wschodniej Polski i wzięciu do niewoli ćwierć miliona armii 
polskiej. W związku z tym, na terytorium europejskim ZSRR znajdowało się 23 obozy dla jeńców 
wojskowych. Więzienia kijowskie były przepełnione jeńcami polskimi, większość z których na 
zawsze została na ziemi kijowskiej, w Bykowni, gdzie i wcześniej grzebano ich Rodaków 
rozstrzelanych w podziemiach NKWD, często tylko za to, że byli Polakami i katolikami...
  Po wkroczeniu Niemców do Kijowa na jaw wyszła sprawa Bykowni, w planach było nawet 
zbudowanie pomnika, który by uwiecznił pamięć ofiar komunistycznych, ale w 1943 roku do Kijowa 
powrócili Sowieci i prawie przez 50 lat o bestialskich zbrodniach reżimu komunistycznego nie wolno 
było mówić. 
                                                                     
Miejsce zbrodni niejednokrotnie przekopywano, a potem zasadzono las, by nie wiedziano, nie 
pamiętano o tych setkach tysięcy, którzy zabrani pewnego dnia od swoich rodzin już nigdy więcej nie 
wrócili...
   
Pod czas okupacji niemieckiej nieco ożywiło się życie religijne, otworzone zostały niektóre cerkwie 
prawosławne, co do katolików istnieją tylko ustne wspomnienia, że gromadzili się oni na Mszy w 
pomieszczeniu karaimskiej kenesy – zbudowanej przez Władysława Horodeckiego w 1900 roku.W 
latach powojennych katolicy Kijowa jeszcze zbierali się na modlitwy w domu prywatnym, w 
podmiejskiej wiosce działkowej. Raz na jakiś czas Msze św. odprawiał ks. Tadeusz Hoppe, salezjanin 
z Odessy. Jednak w 1957 roku Chruszczow ogłosił nasilenie walki z religią i kaplica w domu 
prywatnym została zamknięta przez władze kijowskie. Wierni jednak nie przestawali zbierać się na 
modlitwie. Po kryjomu zbierali się po domach, maskując spotkania modlitewne pod święta rodzinne. 
Czas od czasu w Kijowie gościli księża, wśród których był o. Serafin Koszuba, którego nazywano 
wędrownym apostołem Wołynia, Sybiru i Kazachstanu. Z biegiem czasu najbardziej aktywni katolicy,
nie licząc się ze konsekwencjami, kilkakrotnie zwracali się do władzy miejskiej, by pozwolono im 
mieć własną kaplice, ale cały czas odpowiedź była negatywna. Otrzymując cały czas odmowy – 
wyruszyli ze skargą do Moskwy, co na dziwo miało dobre skutki – w Kijowie pozwolono urządzić 
kaplicę. Katolicy wykupili na okolicach miasta czteropokojowy budynek, w którym urządzili 
świątynię. 2 maja 1969 roku w nowej kaplicy była pierwsza Liturgia, pod czas której kapłana 
symbolizował położony na ołtarzu ornat.
 

 CZASY WSPÓŁCZESNE
   Po upadku ZSRR wiele się poprawiło. Życie religijne zaczęło się podnosić ze zgliszcz. Jeszcze w 
1991 roku dało się odwojować kościół św. Aleksandra, choć nie na własność, ale tylko jako dzierżawę
wieczystą. Gorzej wyglądają sprawy z kościołem św.  Mikołaja, gdzie codzienne Msze św. odprawiają
się w piwnicy, a na górze znajduje się sala muzyki organowej. I kościoła nie udaje się odzyskać mimo
długoletnich starań i  obietnic prezydentów, zwłaszcza prezydenta Leonida Kuczmy Janowi Pawłowi 
II, podczas Jego pielgrzymki na Ukrainę w 2001 roku. Piękny zabytek architektury rujnuje się od 
nowoczesnych zabudowań biznes centrów, które jak grzyby po deszczu rosną dookoła, świątynia pęka
od wibracji metra, które władze radzieckie wykopały pod nią, w środku zjada ją grzyb. Ozdoba 
miasta, arcydzieło architektury niszczeje. 



Czy dlatego, że jest symbolem katolickości i polskości Kijowa? Czy w takiej sytuacji można w ogóle 
marzyć o pięknych budynkach parafialnych, niegdyś wybudowanych przez Polaków przy 
wspomnianych powyżej kościołach, a dziś należących do miasta?
   
Na dzień dzisiejszy w Kijowie jest 8 parafii. Bardzo trudno jest określić ilość katolików i Polaków na 
ich terenie. Na skutek okrutnych represji w przeszłości i obecnie utrzymującej się niechęci wobec 
tych, co nazywaliby się katolikami czy Polakami, mało kto oficjalnie się przyznaje do swojej 
tożsamości. Przyjmuje się, że tych „odważnych” w Kijowie jest przynajmniej 60 000, „ukrytych” zaś 
kilkanaście razy więcej, zaś na niedzielnych Mszach św. jest obecnych kilka tysięcy osób. Oczywiście
czasy współczesne są zdecydowanie lepsze dla katolików i Polaków w Ukrainie, niż 70 lat terroru 
wcześniej, ale do tej pory jesteśmy traktowani „wyjątkowo”.  Jest wymowne to, co przez ostatnie lata 
dzieje się w jednej z dzielnic Kijowa - na Obołoni. Po wieloletnich trudnych i kosztownych wysiłkach
udało się uzyskać teoretyczną możliwość wybudowania świątyni. 

Próby postawienia katolickiego krzyża zakończyły się pocięciem go na kawałki. Siostry zakonne, 
które w kwietniu 2013 roku modliły się na tym miejscu o budowę świątyni zostały bezkarnie 
ostrzelane i poranione z broni pneumatycznej. Wygląda na to, że miasto wprawdzie wydzielając 
katolikom  na Obołoni miejsce pod budowę świątyni, liczyło jednak na to, że parafia nie będzie w 
stanie sobie poradzić ze związanymi z tym problemami. Gdy jednak okazało się, że zdołali 
doprowadzić do samego rozpoczęcia budowy, to zaczęły się ekscesy, na które nie reagują władze 
miasta, ani milicja, ani prokuratura. 
                                                        
Nie zważając na to katolicy mają nadzieję, że jednak świątynia powstanie. Każda parafia musi się 
zmagać, ale dopóki są kapłani parafię się rozwijają.
   
W parafii „Chrystusa Króla Wszechświata” też stoimy przed ogromnym wyzwaniem – mamy 
wybudować ośrodek parafialny ze świątynią w centrum, gdzie można będzie odradzać katolickie i 
polskie tradycje Kijowa i zaradzić wielu potrzebom duchowym i kulturalnym „odważnych” i 
„ukrytych” Polaków w Ukrainie. Historia zobowiązuje. Mamy ten atut, że nasza działka choć jest 
niewielka, to stanowi własność prywatną i nie budzi niepokojów. Sztuką jest tylko znaleźć Polaków, 
którzy włączą się w powstanie takiego „Domu Spotkań Polaków”, gdzie można będzie rozwijać się 
duchowo, odbudowując poczucie swojego udziału we wspaniałych polskich tradycjach Kijowa i 
Ukrainy.
Kijów – stolica Ukrainy, jej serce i duma. Miasto – historia którego liczy ponad 1500 lat. Stolica Rusi 
Kijowskiej, w historii której niemal od początku byli obecni Polacy, katolicy. Oni byli i są częścią 
historii tego miasta, częścią jego wspaniałości i rozkwitu... częścią jego upadków i zniszczeń. Polacy 
umierali razem z Kijowem i razem z nim się odradzali, nigdy nie stali na uboczu jego dziejów, na 
odwrót: kochali to miasto, bronili od zniszczeń i tworzyli go. Niestety historia miasta jak i całej 
Ukrainy często służy nie prawdzie, a władzy politycznej i zależnie od tej ostatniej przepisywana jest 
pod panującą ideologię.
   Kijów był jednym z najważniejszych ośrodków polskości na dawnych wschodnich ziemiach 
przedrozbiorowej Polski. Polacy tu stanowili elitę społeczną i intelektualną. Józef Ignacy Kraszewski 
tak opisywał swoją podróż do Kijowa w II poł. XIX wieku: „Na ulicach... polski język słychać co 
chwila; we wszystkich magazynach, sklepach, hotelach, restauracjach...; księgarnie polskie są tu 
ogromne; teatr, choć przyjechał w środku lata, interesy robił dobre; firm polskich mnóstwo...; dzięki 
pracy i roztropności, dzięki zamożności i solidarności, stanowimy żywioł poważny” 

                 spaczeni  katoliccy www.pallotyni.kiev.ua/pl/?polacy-w-kijowie   
oraz  wikipedia z  poprawkami – pallotyni nienawidzący prawosławia   ale dostarczyli wiedzy 
historycznej 



Etapy ofensywy kijowskiej z datami zajmowania poszczególnych terenów

Rząd URL 1920. Symon Petlura siedzi w środku.

                                                                        

Józef Piłsudski i Symon Petlura w Winnicy, kwiecień 1920
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Symon Petlura i gen. Antoni Listowski wśród żołnierzy polskich – wyprawa kijowska, kwiecień 1920.

Wojsko polskie i ukraińskie wkracza do Kijowa Chreszczatyk 7 maja 1920

Piłsudski i Petlura Kijów 1920                             

                                                         
 WIELCY  ARTYŚCI UKRAIŃSCY I ICH ZWIĄZKI Z  POLSKĄ

Bohdan Łepkij  ur. 9 listopada 1872 we wsi Krogulec w powiecie czortkowskim, zm. 21 lipca 
1941 w Krakowie - ukraiński prozaik, poeta i literaturoznawca, senator RP   V kadencji.

Ojciec, Sylwester Łepkyj, był dobrze wykształconym duchownym (absolwentem filologii klasycznej i
teologii na Uniwersytecie Lwowskim) i to on był pierwszym nauczycielem przyszłego pisarza, a 
później krytykiem jego utworów. Bohdan ukończył gimnazjum z wykładowym językiem polskim w 
Brzeżanach. To właśnie na czasy nauki w tej placówce przypadają jego pierwsze próby literackie. Po 
ukończeniu gimnazjum kontynuował naukę w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale wkrótce 
przeniósł się na uniwersytet we Lwowie. Dużo pisał, udzielał się w studenckim stowarzyszeniu Watra 
(Ватра). Począwszy od 1895, jego utwory ukazywały się na łamach periodyków, m.in. „Diło” 
(„Ділo”) i „Bukowyna” („Буковинa”). Podczas jednego z wakacyjnych pobytów u rodziców poznał 
Iwana Frankę. To spotkanie wywarło na nim ogromne wrażenie. W 1895 powrócił do Brzeżan, gdzie 
rozpoczął pracę w gimnazjum. Wówczas powstały wiersze i opowiadania: Stricza, Dlia brata, W swit 
za oczi, Dybak (Стріча, Для брата, В світ за очі, Дивак) oraz tłumaczenia, studia nad twórczością 
Marii Konopnickiej, sztuka Za chlibom (За хлібом), która została wystawiona przez teatr Ruśka 
Besida (Руськa бесідa).

Jednak życie w prowincjonalnym miasteczku nie sprzyjało rozwojowi jego talentu. W roku 1899 
przeprowadził się do Krakowa, tętniącego życiem ośrodka nauki i kultury, gdzie rozpoczął pracę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim.
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 W tamtych czasach w Krakowie przebywała znaczna grupa ukraińskich twórców i z czasem dom 
Łepkiego stał się miejscem ich spotkań. Gościł często u siebie Wasyla Stefanyka, Ostapa Łuckiego, 
Bohdana Bojczuka. W sobotnie wieczory natomiast w czytelni Proswity (Просвітa) dyskutowali na 
tematy literackie. Łepki należał do lwowskiego ugrupowania poetyckiego Mołoda Muza i w tym 
środowisku nazywano go profesorem.W Krakowie pracował nad swoimi zbiorami opowiadań, które 
ukazały się drukiem: Z seła (1898), Opowidannia, Szczasływa hodyna (1901), W hłuchim kuti (1903), 
Po dorozi żyttia (По дорозі життя, 1905), Kydaju słowa (Кидаю слова, 1911). Drukuje kolejne 
tomiki poezji: Striczky (1901), Łystky padyt’, Osiń (1902), Na czużyni (1904), Z hłybyn duszi (1905), 
Dlia ideji (1911), Z-nad moria (З-над моря, 1913) oraz studia literackie i tłumaczenia na język polski
(m. in. Słowo o wyprawie Igora).

 Po wybuchu I wojny światowej Łepkyj wyjechał do Wiednia, gdzie wraz z grupą znajomych z grupy 
Mołoda Muza drukował broszury i zbiory pieśni. W 1915 objęła go mobilizacja. Jednak nie został 
wysłany na front, tylko skierowany do pracy kulturalno–wychowawczych w obozie jenieckim w 
Niemczech. Po zakończeniu wojny powrócił do ojczyzny, ale wkrótce, w 1920, wyjechał do Berlina. 
Echa wydarzeń wojennych można odnaleźć w wielu utworach Ł.: Buria, Intermezzo, Weczir, Dzwony,
Dusza, Swoji (Буря, Intermezzo, Вечір, Дзвони, Душа, Свої).W 1925 powrócił do Krakowa i został 
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okres okupacji niemieckiej był dla Łepkiego niezwykle 
trudny. Zmarł 21 lipca 1941 roku i został pochowany na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. 
Utwory Łepkiego tłumaczono na polski, rosyjski, czeski, niemiecki, węgierski.

Iwan Wahylewycz  -Jan Wagilewicz  ur. 2 września 1811, zm. 10 maja 1866) – ksiądz 
greckokatolicki, ukraiński działacz "Ruskiej Trójcy", poeta-romantyk (pisał po ukraińsku i polsku), 
historyk, etnograf, folklorysta, tłumacz, od 1851 kustosz biblioteki Ossolineum.

Autor gruntownej naukowej interpretacji Słowa o wyprawie Igora (napisanej w j. polskim, 
zamieszczonej w "Monumenta Poloniae Historica" wydawanym przez Augusta Bielowskiego), 
zarysu historii literatury ruskiej Zamitky o rus'kij literaturi, pracy Pys'mennyky Polszczi-ukrajinci 
(Pisarze Polski - Ukraińcy), prac o słowiańskiej symbolice i demonologii. Redaktor ukraińskiej 
gazety Dnewnyk rus’kyj (1848). Był korektorem drugiego wydania Słownika Lindego. Współautor 
Rusałki Dnistrowej. Studiował w Greckokatolickim Seminarium Generalnym we Lwowie, 
wyświęcony w 1846. Za przywiązanie do kultury polskiej i działalność w "Ruskim Soborze" był ostro
atakowany przez ukraiński ruch narodowy oraz świętojurców, w 1848 wystąpił z Cerkwi 
greckokatolickiej, i został ewangelikiem. 

To z kolei spowodowało zerwanie kontaktów przez polskich współpracowników. Jako romantyk 
gorąco interesował się przeszłością narodu ruskiego, jego życiem oraz językiem, poszukując w nim 
cech samodzielnych. Starał się udowodnić fakt istnienia niezależnego narodu ruskiego i jego 
odrębności od czasów najdawniejszych.Opublikował wiele dzieł w języku polskim, m.in. Kronika 
południowej Rusi, Monaster Skit w Maniawie, Rozprawy o języku południowo-ruskim, Gramatyka 
języka małoruskiego w Galicji (1846). Posiada również wkład w wydanie Latopisu Nestora dokonane 
przez Augusta Bielowskiego, bowiem pomagał mu w tłumaczeniu tekstu na język polski.W swoich 
badaniach nad etnografią doszedł do oryginalnych wniosków pośród innych uczonych: wyjaśniając 
pochodzenie Słowian ,Wahyłewycz początkowo uważał, że ich pierwotną krainą były Indie  w 
późniejszym czasie (pod wpływem innych uczonych) zmienił zdanie i wyprowadzał ich rodowód z 
terenów naddunajskich. Mieszkał w skromnych warunkach w parterowym domku w ogrodzie 
Ossolińskich. Zmarł w nędzy



Iwan Jakowycz Franko
ur. 27 sierpnia 1856 w Nahujowicach, zm. 28 maja 1916 we Lwowie – ukraiński poeta i pisarz, slawista, 
tłumacz, działacz społeczny i polityczny; obok Tarasa Szewczenki uważany jest za jednego z 
najwybitniejszych przedstawicieli ukraińskiej myśli politycznej i literatury.

                          Nasze twarze poryły żal i życia piętna
                        choć w oczach nie zgasł jeszcze nam miłości żar,
                       na rękach ciążył łańcuch: gadzinowa pętla,
                      wciąż nas gniotła ku ziemi jakaś moc przeklęta
                       i ciężarem straszliwym zginała nam kark. 

Źródło: Kamieniarze, „Życie Literackie” nr 35, 26 sierpnia 1956, s. 4, tłum. Aleksander 
Baumgardten

Iwan Franko urodził się w 1856r. we wsi Nahujewicze w powiecie drohobyckim. Był synem kowala 
Jakuba Franka (z pochodzenia Niemiec) i Marii Kulczyckiej, pochodzącej z polskiej rodziny 
drobnoszlacheckiej (nie  jak twierdzą  źródła  ukraińskie z  chłopów  ukraińskich). Uczęszczał do 
szkoły wiejskiej w Jasienicy Solnej, następnie do szkoły prowadzonej przez zakon bazylianów w 
Drohobyczu, po ukończeniu której jesienią 1867r. wstąpił do polskiego gimnazjum w tym mieście.

1875 – Rozpoczął studia na Uniwersytecie Lwowskim (filologia klasyczna, język i literatura ukraińska).
Będąc na pierwszym roku studiów wydrukował na łamach studenckiego czasopisma Druh swoją 
pierwszą powieść Petrije i Doboszczukowie oraz wydał pierwszy tomik wierszy Ballady i 
opowiadania. W rok po przybyciu do Lwowa zaczął ogłaszać na łamach almanachu Dnistrianka cykl 
tzw. opowiadań borysławskich.
1877 – Został aresztowany i oskarżony o propagandę socjalistyczną. Powodem aresztowania były 
kontakty z Erazmem Kobylańskim (Michałem Koturnickim), delegowanym przez koło studentów 
polskich w Petersburgu za granicę dla zorganizowania nielegalnego przerzutu literatury socjalistycznej
ze Szwajcarii do Rosji. Na ławie oskarżonych, oprócz Kobylańskiego i Franki zasiedli: Edmund 
Brzeziński, Bolesław Limanowski oraz Ukraińcy: Mychajło Pawłyk i Ostap Terlecki. Był to pierwszy 
wielki proces socjalistyczny w Galicji.

Po wypuszczeniu z więzienia nawiązał bliskie kontakty z socjalistami polskimi i stał się głośnym 
popularyzatorem marksizmu. Tłumaczył na język ukraiński fragmenty Kapitału Marksa i Anty-
Dühringa Engelsa

Uczestniczył w redagowaniu miesięcznika literacko-naukowego Hromadśkyj Druh, wszedł do 
lwowskiego Komitetu Socjalistycznego i redakcji polskiego organu robotniczego we Lwowie Praca. 
W Komitecie tym współpracował z Bolesławem Czerwieńskim, Bolesławem Limanowskim, Antonim
Mańkowskim i ukraińskim działaczem społecznym Mychajłą Pawłykiem. Dziełem Komitetu było 
przygotowanie w 1881 programu socjalistów galicyjskich, który propagował solidarność proletariatu 
galicyjskiego z klasą robotniczą innych krajów oraz głosił ideę walki o poprawę bytu mas 
pracujących kraju.
1880 – Drugie aresztowanie, trzymiesięczne uwięzienie w Kołomyi
1887 – Jako stały współpracownik wszedł do redakcji polskiego dziennika Kurier Lwowski (pracował 
tam dziesięć lat). Redakcją pisma kierowali Henryk Rewakowicz i Bolesław Wysłouch, uczestnik 
powstania styczniowego, organizator ruchu ludowego w Galicji. Franko zaprzyjaźnił się z nimi i brał 
czynny udział w życiu społeczno-politycznym polskich środowisk Galicji, zwłaszcza w 
organizowaniu ruchu socjalistycznego i ludowego. Na łamach Kuriera Lwowskiego opublikował setki
artykułów na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne i literackie. Swoje prace naukowe
drukował nie tylko w prasie ukraińskiej i polskiej, ale także niemieckiej, czeskiej, węgierskiej, 
rosyjskiej i innych.



1889 – Trzecie aresztowanie tuż przed wyborami do sejmu galicyjskiego
1890 – Wraz z Mychajłem Pawłykiem założył Rusko-Ukraińską Partię Radykalną, pierwsze w Galicji 
ukraińskie ugrupowanie polityczne o ideologii socjalistycznej.
1890 – Wyjechał do Czerniowiec a później do Wiednia na studia, uwieńczone w 1893 uzyskaniem 
stopnia doktora filozofii.

Po powrocie do Lwowa rozpoczął starania o uzyskanie docentury w tamtejszym uniwersytecie. Mimo
chlubnie przeprowadzonej habilitacji stanowiska tego nie otrzymał na skutek oporu reakcyjnych kół 
własnego społeczeństwa oraz administracji galicyjskiej.
Współredagował organy prasowe partii radykalnej – Narod,Chliborob, występował na wiecach 
organizowanych przez radykałów, pisywał do prasy politycznej krajowej i wiedeńskiej.
W latach 1895, 1897 i 1898 kandydował do sejmu krajowego Galicji, jednak bez powodzenia.
Od 1894 ściśle współpracował na niwie Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki z przybyłym do 
Lwowa Mychajłem Hruszewskim. Towarzystwo to stało się w przededniu I wojny światowej ukraińską 
akademią nauk.

Działalność polityczna Franki, zarówno na gruncie ukraińskim, jak polskim, ściągała na niego 
czasami nienawiść i szykany ze strony obu narodowości. Skutkowało to głównie atakami słownymi 
na poetę. Krąg jego ideowych wrogów poszerzał się coraz bardziej, z czasem ogarnął również koła 
liberalne. Do znacznego zaostrzenia w stosunkach polsko-ukraińskich doszło po ogłoszeniu drukiem 
przez Iwana Frankę w 1897 w czasopiśmie wiedeńskim "Die Zeit" artykułu zatytułowanego Poeta 
zdrady (Ein Dichter des Verrates), w którym Franko zarzucał Adamowi Mickiewiczowi kult 
walenrodyzmu. Wystąpienie to okazało się jedną z najbardziej przykrych i najdotkliwszych w skutkach
pomyłek pisarza, tym bardziej, że zarzuty podnoszone przez niego na polskiego poetę były tym 
dziwniejsze, że przecież Franko był znakomitym znawcą literatury polskiej. Po ukazaniu się tego 
artykułu w Die Zeit zamknęły się przed nim podwoje redakcji Kuriera Lwowskiego. Równocześnie 
wywołało to falę krytyki i oburzenia zarówno ze strony Polaków, jak i społeczeństwa ukraińskiego/
Nagonka ta spowodowała, że zamykał się coraz szczelniej w pracy naukowej i literackiej. Od 1898 
redagował ukraińskie czasopismo Literaturno-naukowyj Wisnyk. Na jego łamach ogłaszał przekłady 
wierszy i poematów Mickiewicza.

 Entuzjastyczne wzmianki o wartościach moralnych polskiego poety zaczęły się ukazywać także w 
jego pracach historyczno-literackich. Dla współczesnych był to dowód, że artykuł w Die Zeit stanowił
przykrą pomyłkę i że ukraiński pisarz żywił głęboki kult dla polskiego wieszcza narodowego jako 
wyraziciela najszczytniejszych dążeń narodu polskiego.

Ostatnie lata życia spędził w przygnębieniu i ciężkiej chorobie. Mimo to nie zaprzestawał pracy. Gdy 
nie mógł już utrzymać pióra w ręku, dyktował synom swoje utwory literackie, artykuły 
publicystyczne i studia naukowe. Już w czasie I wojny światowej, niedługo przed śmiercią, 
podyktował wiersz Nie milcz wymierzony przeciw bezsensownej rzezi i szowinistycznym nastrojom.
Dorobek pisarski Iwana Franki liczy ponad 5 tys. pozycji (poezja, proza, dramat, prace naukowe, 
przekłady, artykuły krytycznoliterackie oraz teksty publicystyczne na tematy polityczne, społeczne i 
kulturalne). Tworzył w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim i niemieckim. 

Opublikował kilka zbiorów wierszy, w których znalazł się m.in. głośny utwór Wicznyj rewolucjoner. 
Poematy, m.in. Mojżesz (1905, wydanie polskie 1913).
W powieściach i nowelach o tematyce społecznej pisał o kształtowaniu się klasy robotniczej w 
borysławskim zagłębiu naftowym i o życiu ludu galicyjskiego, np. zbiory opowiadań Lasy i pastwiska
(1883, wydanie polskie 1950), Świńska konstytucja (1896, wydanie polskie 1955), Historia kożucha 
(1892, wydanie polskie 1955). Także autor dramatów.



Przełożył na język ukraiński wiele dzieł literatury światowej. Przyjaźnił się z E. Orzeszkową i J. 
Kasprowiczem, propagował literaturę polską. Badacz ukraińskiego folkloru i piśmiennictwa 
starosłowiańskiego oraz staroruskiego. Współpracował z B. Wysłouchem w organizowaniu ruchu 
ludowego w Galicji. 1890 współzałożyciel partii radykalnej.
Z innych przekładów na język polski: Utwory wybrane tom 1-2 (1955), Opowiadania (1978), Murarz
i inne opowiadania (1950), Na dnie. Studium psychologiczno-społeczne (1926), O literaturze polskiej 
(1897), Obrazki galicyjskie (1897).

Zmarł w 1916r. we Lwowie. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim. 

Salomea Kruszelnicka    uczennica  polskich  nauczycieli
ur. 23 września 1873 w Bielawińcach pod Buczaczem - zm. 16 listopada 1952 we Lwowie - ukraińska
wokalistka (sopran) i pedagog.

Sołomija Kruszelnycka
Uczyła się w gimnazjum w Tarnopolu na prawach eksterna. Śpiewała w chórze "Ruśka besida".

Kształciła się od roku 1891 w konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, 
pod kierunkiem Walerego Wysockiego. Zadebiutowała 15 kwietnia 1893 w Operze Lwowskiej rolą 
Leonory w operze "La Favorite" Gaetano Donizettiego, a następnie w Krakowie. W sezonie 1895-
1896 występowała w Odessie, w 1896 we Włoszech, a następnie wyjechała na występy do Ameryki 
Południowej. W latach 1898-1902 była gwiazdą Opery Warszawskiej. W 1902 roku wyjechała do 
Paryża, gdzie była zaangażowana w Operze. W 1904 we Włoszech w Brescii odniosła sukces w 
tytułowej roli w Madame Butterfly Pucciniego. Osiadła na stałe we Włoszech, w Viareggio, 
poślubiwszy markiza Cesarego Riccioniego i zdobywając międzynarodową sławę.Występowała na 
scenie La Scali, m.in. u boku legendarnego tenora Enrico Caruso. W 1920, u szczytu sławy, zostawiła 
na zawsze arenę operową i poświęciła resztę życia wykonawstwu muzyki kameralnej (śpiewała 
utwory w ośmiu językach). Ostatni zagraniczny koncert zaśpiewała w Rzymie w 1929 roku. Od 
sierpnia 1939 zamieszkała na stałe we Lwowie; otrzymała tytuł profesorski i prowadziła klasę 
wokalną w Lwowskim Konserwatorium im. M. Łysenki.W roku 1951 otrzymała tytuł Zasłużony 
Działacz Sztuki USRR.Zmarła we Lwowie 16 listopada 1952. Pochowana jest na Cmentarzu 
Łyczakowskim obok grobu Iwana Franki.

Dzisiaj imieniem Salomei Kruszelnickiej nazwane są Opera lwowska, licea muzyczne we Lwowie i 
Tarnopolu, ulice we Lwowie, Tarnopolu i Buczaczu. 19 listopada 2009 roku w Teatrze Wielkim Opery 
Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia Salomei Kruszelnickiej. Popiersie
sławetnej śpiewaczki umieszczono w galerii wybitnych artystów Opery Narodowej. Autor popiersia, 
artysta Wasyl Jarycz, wyrzeźbił wybitną Kruszelnicką z brązu, a popiersie umieścił na granitowej 
kolumnie. Cała kompozycja ma ponad dwa metry wysokości. Inspiracją do stworzenia postumentu 
była postać Hrabiny z opery Stanisława Moniuszki, w którą wcielała się Salomea Kruszelnicka.

            ARCHITEKTURA  MIASTA  KIJÓW
                            POMNIK MATKA  OJCZYZNA
W Kijowie pojawił się nowy taras widokowy. Jako punkt do obserwacji panoramy stolicy Ukrainy 
służy pomnik, a właściwie… tarcza Matki-Ojczyzny. Z wysokości 92 metrów rozciąga się piękny 
widok na Ławrę Pieczerską, Dniepr, Narodowy ogród botaniczny, Lewobrzeże i wiele innych 
odległych miejsc. Z takiej wysokości naprawdę dużo można zobaczyć, bo nawet już z poziomu 36 
metrów widać Kijowskie przedmieście – miasteczko Wyszogród.Ciekawostką dla fanów doznań 
ekstremalnych będzie możliwość obejrzenia Matki-Ojczyzny również od wewnątrz. Na taras 
widokowy prowadzą trzy windy. Dwie z nich – pochyłe, są ukryte w postumencie i ręce Matki-
Ojczyzny. 



Równoczesny wjazd możliwy jest dla dwóch osób, natomiast ograniczony wstęp do punktu 
obserwacji będzie obowiązywać dla kobiet ciężarnych, osób starszych, dzieci do 12 roku życia i pań 
na szpilkach. Wejście na szczyt czyli tarczę Matki-Ojczyzny zajmuje ok. 25-30 min., a dozwolony 
czas pobytu – 10-15 min. 



                                       WIDOKI    KIJOWA



                                           KIJÓW  1918.

       
                                    POMNIK  UKRAINA



                                  
                                                          ŁAWRA  PIECZERSKA

                                      CENTRUM  METROPOLII  KIJOWSKIEJ
                                                                        



                                                      WIDOK  KIJOWA 

                                                   MAJDAN  NIEZALEŻNOŚCI

                                                                 



                                            BITWA  O  KIJÓW  1941/ 1943
Bitwa o Kijów – nazwa niemieckiej operacji, która skutkowała potężnym okrążeniem wojsk 
radzieckich wokół Kijowa podczas II wojny światowej. Uważa się tą operację okrążeniową za 
największe okrążenie wojsk w całej historii wojskowości. Operacja trwała od 23 sierpnia do 26 
września 1941 roku w czasie operacji "Barbarossa"]. W radzieckiej historiografii operacja znana jest 
jako Kijowska Operacja Obronna  i podane są w niej nieco inne daty, mianowicie od 7 lipca do 26 
września 1941 roku.

W czasie operacji okrążono prawie cały Front Południowo-Zachodni Armii Czerwonej i według 
niemieckich danych wzięto do niewoli 665 tys. żołnierzy. Pomimo tego okrążenie Kijowa nie zostało 
całkowicie zamknięte, dzięki czemu małe grupy żołnierzy Armii Czerwonej zdołały wymknąć się z 
okrążenia, w tym szef sztabu frontu marsz. Siemion Budionny, marsz. Siemion Timoszenko i 
komisarz polityczny Nikita Chruszczow.

 Główny dowódca Frontu Południowo-Zachodniego gen. Michaił Kirponos został złapany w pułapkę 
za linią wroga i zginął podczas próby przebicia się. Klęska pod Kijowem była, na skalę nie notowaną 
do tej pory, katastrofą Armii Czerwonej, która sama w sobie przekraczała nawet klęskę pod Mińskiem
pomiędzy czerwcem a lipcem 1941 roku. 1 września Front Południowo-Zachodni liczył 752-760 tys. 
żołnierzy (850 000 z siłami rezerwowymi), 3923 działa i moździerze, 114 czołgów i 167 
samolotów.W okrążeniu utknęło 452 700 żołnierzy, w tym 2642 działa i moździerze oraz 64 czołgi. Z 
tej liczby ok. 15 tys. żołnierzy udało się wyrwać z okrążenia do 2 października. W liczbach 
całkowitych Front Południowo-Zachodni odniósł następujące straty: 700 544 ofiary, w tym 616 304 
zabitych, pojmanych lub zaginionych w akcji. Skutkiem tego pięć radzieckich armii (5., 37., 26., 21. i 
38.) składające z 43 dywizji właściwie przestały istnieć. 40. Armia została również poważnie 
przetrzebiona. Podobnie jak Front Zachodni przed nim, tak i Front Południowo-Zachodni musiały być
odbudowywane właściwie od początku. Kijów został wyzwolony w listopadzie 1943 roku.



Bitwa o Kijów   1943 – bitwa na froncie wschodnim podczas II wojny światowej przeprowadzona 
przez Armię Czerwoną w listopadzie i grudniu 1943 roku w celu wyzwolenia Kijowa i jego okolic 
spod okupacji niemieckiej. Bitwa składała się z trzech strategicznych operacji (dwóch ofensywnych i 
jednej obronnej) przeprowadzonych przez Armię Czerwoną i jednego operacyjnego kontrataku 
wykonanego przez Wehrmacht.                    

POMNIK   RURYKOWICZÓW  ( Tysiąclecia  Rosji)

Dynastia   Rurykowiczów   jest pochodzenia greckiego  .Związany jest  z  nią ród  
Duninów oraz  polscy Piastowie. 

I tak zapoczątkowali funkcjonowanie szlaku z Węgier do Grecji. Legenda o Ruryku pojawiła się w 
XII wieku w Powieści Dorocznej. Jest to najstarsza zachowana kronika ruska.. Według niej niej w 
roku 354 Ruryk, powierzył opiekę nad synem Igorem dla krwawego księcia Olega. W 862 roku książę
Oleg opanowuje Smoleńsk, Lubacz i Kijów. Za jego panowania Kijów stanowił centralny ośrodek 
powstającego państwa, Rusi Kijowskiej.

Udział Skandynawów w tworzeniu państwa ruskiego nie był marginalny, jak twierdziło wielu badaczy
w Rosji. Skandynawskie pochodzenie władców Rusi potwierdzają  rzekomo wstępne wyniki badań 
prowadzonych w ramach projektu genetycznej rekonstrukcji drzewa genealogicznego Rurykowiczów.
Była to założona przez Ruryka dynastii, która rządziła na Rusi Kijowskiej i w Księstwie 
Moskiewskim. Zbadano dotychczas DNA czterech współczesnych potomków Rurykowiczów. 

Wyniki wskazują na ich pokrewieństwo z mieszkańcami rejonu Upplandii, historycznej krainy 
Szwecji. 

Z ziemi skandynawskiej na Ruś
Teorię o wikińskich korzeniach Rusi Kijowskiej już w XVIII wieku wysunął   Niemiec a więc  
germanofil Gerhardt Friedrich Müller zaproszony do badań przez członków Rosyjskiej Akademii 
Nauk. Gdy niemiecki historyk zaczął przekonywać o podbiciu Rusi przez Skandynawów, członkom 
akademii to tak się nie spodobało, że na posiedzeniu w 1749 r. przerwano wykład Müllera. 
Uczony opublikował wyniki swoich badań dopiero ponad 20 lat później. Przeciwnicy teorii 
o skandynawskim pochodzeniu kijowskich władców podkreślali, że dwa imiona braci Ruryka, Sineus 
i Truvor, wynikają z niezrozumienia skandynawskiego dokumentu i słów „sine hus" (z domem) oraz 
„tru voring" (z lojalną strażą). 

O   rzekomym przybyciu Skandynawów na tereny dzisiejszej Ukrainy i Rosji mówi najstarszy 
zachowany z tego rejonu dokument, staroruski latopis zatytułowany „Powieść minionych lat", 
opisujący dzieje państwa ruskiego od czasów najdawniejszych do początku XII wieku. Autorstwo 
tego dokumentu, który powstał na początku XII wieku, przypisuje się kijowskiemu mnichowi 
Nestorowi. „Powieść" podaje, że w roku 862 (6370 według bizantyńskiej rachuby czasu, którą 
posługuje się latopis) Waregowie, którzy „zza morza ściągali dań z Czudów i ze Słowien, i z Mery, i z
Wesów, i z Krywiczów", zostali przegnani przez ludność miejscową. 

Latopis  został sfałszowany a  obecna jego wersja  jest  kolejnym duplikatem oraz podróbą.



                                                                      

Tysiąclecie Rosji (ros. Тысячелетие России) – pomnik z brązu na Kremlu nowogrodzkim w 
Nowogrodzie Wielkim. Został wzniesiony w 1862 roku z okazji tysiąclecia przybycia kniazia 
Ruryka do Nowogrodu Wielkiego, który traktowany jest za założyciela państwa ruskiego 
obecnej Rosji. 

Konkurs na projekt pomnika odbył się w 1859 roku z którego wyłoniono dwóch zwycięzców, 
architekta Wiktora Aleksandrowicza Hartmanna, oraz artysty Michaiła Mikieszyna, w międzyczasie 
zarządzono także zbieranie datków na pokrycie kosztów postawienia pomnika. Na pomnik składa się 
ogromne jabłko królewskie, bądź jak twierdzą rosyjscy badacze czapka Monomacha będąca 
symbolem władzy carskiej, otoczone sylwetkami 129 postaci ludzkich położonych w trzech 
poziomach monumentu. 

Fragment pomnika z widokiem na postać Dymitra Dońskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Dmitry_Donskoi_(Millennium_Monument_in_Novgorod).jpg


Każda z postaci reprezentuje różne okresy w historii państwa rosyjskiego przedstawione 
chronologicznie m.in: Początek państwa rosyjskiego, Chrzest Rusi, Bitwa na Kulikowym Polu, 
Zwiększenie znaczeniaWielkiego Księstwa Moskiewskiego, Początek dynastii Romanowów, postacie 
Iwana III, DymitrDońskiego wyzwoliciela Rusi spod jarzma państwa mongolsko-tureckiego i wielu 
innych. Wszystko osadzone jest na cokole wykonanym z granitu sprowadzonego do Nowogrodu 
Wielkiego z miasta Sortawala, który swoją sylwetką przypomina dzwon, masa cokołu, na którym 
wznosi się posąg wykonany z brązu to blisko 35 ton, natomiast samego posągu około 65 ton. 
Całkowita wysokość pomnika to około 15,7 metrów, natomiast jego średnica w najszerszym miejscu 
cokołu wynosi 9 metrów. 

Odsłonięcie pomnika nastąpiło 8 września 1862 rokuna specjalnie zorganizowanej defiladzie z 
udziałem tysięcy żołnierzy, w obecności samego imperatora Aleksandra II i rodziny cesarskiej. 

Podczas II wojny światowej Niemcy próbowali zdemontować pomnik i wywieźć go do III Rzeszy, 
jednak ostatecznie nie osiągnęli zamierzonego celu, a pomnik odrestaurowano i otwarto go ponownie 
2 listopada 1944 roku. 

                      CMENTARZ  POLSKICH  OFIAR  NKWD W  BYKOWNI

Bykownia (ukr. Биківня, ros. Быковня) – dawna wieś na Ukrainie, od 1923 roku w granicach 
Kijowa. Pobliski lasek to miejsce pochówku ofiar masowych mordów w czasach stalinowskich. 
Liczbę pochowanych w tym rejonie oblicza się nawet na 100–120 tysięcy; w większości są to ofiary 
ukraińskie z lat 1937–1938 (okres tzw. wielkiego terroru). W 1937 roku kijowskie NKWD zwróciło 
się do ministerstwa odpowiedzialnego za lasy państwowe, by w lesie Bykownia we wskazanych 
kwartałach wydzielić 4,5 ha dla ich potrzeb. Wokół wyznaczonego terenu, otoczonego dookolną 
drogą, wzniesiono szczelny, drewniany płot o wysokości 3 metrów; obszar zamknięty drogą miał 
powierzchnię 5,3 ha. Miejsce pochówku ofiar mordu, dokonywanego prawie wyłącznie przez strzał w
głowę, upamiętnione jest pomnikiem, krzyżem i kamieniem pamiątkowym. W latach 70. XX wieku 
władze planowały wybudowanie tu dworca autobusowego w celu zatarcia śladów. Wszystkie groby 
były kilkakrotnie ekshumowane. 



Pierwsze, tajne ekshumacje miały miejsce w 1971 roku; według przypuszczeń prof. Andrzeja Koli, 
szefa polskiej ekipy archeologów prowadzących badania w Bykowni, służyły one wyczyszczeniu 
grobów z przedmiotów, które pozwoliłyby na identyfikację narodowościową. Oficjalna nazwa obiektu
to "Państwowy rezerwat historyczno-memorialny Groby Bykowni" (ukr. Державний iсторико-
меморіальний заповідник «Биківнянські могили»). 
Podejrzewano, że prawdopodobnie to tu spoczywają szczątki części z 3435 obywateli polskich z tak zwanej 
"ukraińskiej listy katyńskiej" – w tym oficerów Wojska Polskiego, policjantów i urzędników, ofiar zbrodni 
katyńskiej, których miejsca pochówku do tej pory oficjalnie nie odnaleziono. Na terenie lasu odkryto liczne 
przedmioty pochodzenia polskiego (przeszło 4000 sztuk), w tym m.in. jamę o rozmiarach 3 m x 3 m, głęboką 
na 2,5 m, zawierającą wyłącznie przedmioty polskie należące do wielu osób, np. ponad 70 par polskich butów 
wojskowych. 

Badania archeologiczno-ekshumacyjne

Badania archeologiczno-ekshumacyjne w Bykowni rozpoczęto w 1989 roku. Przeprowadzono wówczas 
doraźną ekshumację i przyznano, że w lesie leżą osoby zamordowane przez NKWD w latach 1937–1938 
(wcześniej utrzymywano, że w Bykowni pogrzebano osoby zamordowane przez Niemców w czasie II wojny 
światowej). 

Badania w latach 2001–2004

Badania prowadzone w Bykowni w latach 2001–2004 wykazały, że jest to największy na Ukrainie cmentarz 
ofiar komunizmu 

Badania w latach 2006–2007

Po informacjach władz ukraińskich, w 2006 roku do badań poszukiwawczych przystąpił polski Instytut 
Pamięci Narodowej, który odnalazł między innymi 21 zbiorowych mogił Polaków. Taka identyfikacja poparta 
była znalezionymi licznymi przedmiotami świadczącymi o związkach z Polską – strzępkami mundurów, 
dokumentami, monetami, a nawet protezą dentystyczną określaną jako "polskiej szkoły". Wśród znalezionych 
przedmiotów za najważniejsze dowody pochówku polskich oficerów w Bykowni uważa się odkryty w 2007 
roku nieśmiertelnik st.sierż. Józefa Naglika oraz odnaleziony w tym samym roku grzebyk do wyczesywania 
wszy austriackiej firmy Matador Garantie, z wydrapanymi prawdopodobnie szpilką nazwiskami 4 polskich 
żołnierzy, w tym ppłk. Bronisława Szczyradłowskiego, będącego zastępcą dowódcy obrony Lwowa i Ludwika
Dworzaka, profesora prawa karnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, najbliższego ucznia prof. 
Juliusza Makarewicza, a jednocześnie sędziego Sądu Apelacyjnego we Lwowie. Obaj znajdują się na 
ukraińskiej liście katyńskiej. 

Badania w 2011 roku

W 2011 roku w Bykowni prowadzono prace ekshumacyjne, kierowane przez prof. Andrzeja Kolę, szefa 
Zakładu Archeologii Podwodnej w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Odnaleziono kolejne przedmioty pochodzenia polskiego, jednak określenie nazwisk konkretnych ofiar okazało
się w większości przypadków niemożliwe wskutek wcześniejszych ekshumacji i braku przedmiotów 
umożliwiających identyfikację. Do 4 czerwca 2011 roku ustalono nazwiska 9 polskich ofiar pogrzebanych w 
Bykowni, figurujące na ukraińskiej liście katyńskiej. Ogólna liczba polskich ofiar pochowanych w tym 
miejscu została oszacowana przez archeologów na ok. 1700. 30 czerwca 2011 roku w Bykowni odbył się 
symboliczny pogrzeb 492 polskich ofiar wydobytych z dołów śmierci. 

17 września 2015 roku premier Polski Ewa Kopacz i Ukrainy Arsenij Jaceniuk wzięli udział w oficjalnej 
ceremonii upamiętniającej ofiary totalitaryzmu w Bykown. 

28 listopada 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski i Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz 
wmurowali akt erekcyjny pod budowę Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni, czwartego spośród tzw. 
cmentarzy katyńskich. Uroczyste otwarcie i poświęcenie cmentarza nastąpiło 21 września 2012 roku z 
udziałem Bronisława Komorowskiego i Wiktora Janukowycza. 



Pracom archeologiczno-ekshumacyjnym w Bykowni poświęcony jest film dokumentalny Gdzie rosną 
poziomki w reżyserii Anny Ferens (2006). Zdjęcie autorstwa Maksymiliana Rigamonti, ukazujące prace 
ekshumacyjne, uzyskało pierwszą nagrodę w konkursie Grand Press Photo 2012. 



                                     KIJÓW  MAJDAN  NIEZALEŻNOŚCI                        

                                       BOHDAN  CHMIELNICKIJ
                                             



Wzniesiona przez   hetmana Chmielnickiego   cerkiew św. Eliasza w Subotowie
                                                                                       

Czasy Chmielnickiego

Czasy, w których żył i działał Bohdan Zenobi Chmielnicki, charakteryzowały się na Naddnieprzańskiej 
Ukrainie znaczną ilością najazdów tatarskich, wojen z Turcją i Rosją. Ziemie te, znajdujące się w dużej 
mierzew rękach „królewiąt” zarówno rodzimego jak i polskiego pochodzenia, zamieszkiwał od stuleci lud, 
który przyzwyczajony do szerokich wolności, a jednocześnie buntujący się ze względu na wzrastający ucisk 
pańszczyźniany gotowy był do chwycenia za broń. Szlachta i magnaci oraz Żydzi byli uważani za 
wyzyskiwaczy, tym więcej, że tuż pod bokiem istniała wolna i niezależna od nikogo Sicz Zaporoska, a w 
miastach i zamkach rezydowali Kozacy – odrębny jak gdyby stan Rzeczypospolitej, w rozumieniu ludności 
wiejskiej mieszczący się gdzieś pomiędzy szlachtą a chłopamiChłopi ukraińscy widzieli te dysproporcje i 
wiedząc, że nie mają szans na dostanie się do stanu szlacheckiego, liczyli na pomoc swojego sprzymierzeńca –
Kozaczyzny. Dlatego, gdy Chmielnicki przystąpił do działań zbrojnych, pod jego sztandary napłynęły rzesze 
„czerni”, czyli miejscowego chłopstwa. Hetman zaporoski rósł w siłę zarówno dzięki wojskom kozackim, jak 
i dzięki zasileniu przez chłopstwo. Przypuszczać należy, że nie do końca rozumiał wagę problemu sam 
hetman, który nie doceniał siły ludowego powstania, a – być może – także się go obawiał. 

Ostatecznie utworzenie niezależnego bytu na ziemiach ukrainnych pozostało niezrealizowane, obszar Ukrainy 
(czyli Naddnieprze) został przez Chmielnickiego w części przekazany Rosji, a okrojona reszta pozostała przy 
Polsce – wkrótce potem znalazła się także częściowo pod jurysdykcją Turcji. Utrata lewobrzeżnej Ukrainy 
była dla Rzeczypospolitej porażką; dla Kozaczyzny zaporoskiej był to początek końca

Kijów: Odsłonięto popiersie polskiego uczonego
2013-08-30   W Kijowie odsłonięto w piątek popiersie polskiego naukowca prof. Wojciecha 
Świętosławskiego, absolwenta Politechniki Kijowskiej i rektora Politechniki Warszawskiej, który - w 
ocenie inicjatorów jego upamiętnienia - "łączy narody Polski i Ukrainy". 



  Prof. Wojciech Świętosławski 

Uroczystość odbyła się przed gmachem wydziału chemii Politechniki Kijowskiej, gdzie uczony studiował. W 
ceremonii uczestniczyły władze tej uczelni i Politechniki Warszawskiej, a także wicepremier Ukrainy 
Kostiantyn Hryszczenko.                            

"Składamy dziś hołd człowiekowi, który rzeczywiście łączy nasze dwa narody. Swą służbą dla nauki stał się 
przykładem dla wielu pokoleń ludzi" - powiedział w swym przemówieniu Hryszczenko.Rektor Politechniki 
Kijowskiej Mychajło Zhurowski wyraził nadzieję, że działalność Świętosławskiego będzie inspiracją dla 
młodzieży kształcącej się w jego uczelni. 

"Naszym zadaniem jest wychowywanie kolejnych pokoleń uczonych i działaczy państwowych. Możemy to 
robić wyłącznie powołując się na tak wielkich ludzi, jakim był Świętosławski" - podkreślił.Idea upamiętnienia
profesora Świętosławskiego wyszła od Janusza Fuksa z polskiej Sekcji Wychowanków Politechniki 
Kijowskiej, która liczy ponad 300 osób. Poparły ją następnie władze politechnik w Kijowie i Warszawie oraz 
polska fundacja edukacyjna "Perspektywy", która zajmuje się promocją polskich uczelni na Ukrainie.Wojciech
Alojzy Świętosławski urodził się w 1881 roku na Wołyniu. W 1899 roku ukończył gimnazjum w Kijowie, a 
następnie otrzymał dyplom inżyniera na wydziale chemii Politechniki Kijowskiej.W 1918 roku, po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości, przeprowadził się do Warszawy. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i 
Politechnice Warszawskiej, której był rektorem w latach 1928-1929.W latach 1935-1939 był ministrem 
wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Zmarł w 1968 roku w Warszawie.

Świętosławski - jeden z twórców współczesnej termochemii - był dwukrotnie zgłaszany do Nagrody 
Nobla
                                                                         

http://gosc.pl/files/13/08/30/878886_ciech_C59AwiC499tosC582awski_34.jpg


                                                     LACKA  BRAMA

                                                              MUZEUM  WODY                                                        40.





                                                            PANORAMA KIJOWA                                                   41.

        W Kijowie upamiętniono powstanie styczniowe
 

Michał Chodurski 22.01.2013   polskieradio.pl

 
Pracownicy ambasady i polskich konsulatów, w tym Rafał Wolski z Kijowa, złożyli kwiaty pod 
tablicą, która znajduje się na ścianie twierdzy, w miejscu gdzie rozstrzelano pięciu Polaków, 
dowódców powstańczych oddziałów. 

 foto: Piotr Pogorzelski Polskie Radio 



 HORODECKI 

Władysław Horodecki, właśc. Leszek Dezydery Władysław Horodecki, ukr. Владисла́в 
Владисла́вович Городе́цький (ur. 4 czerwca 1863 w Szołudkach koło Niemirowa na Podolu, zm. 3 
stycznia 1930 w Teheranie) – polski architekt tworzący głównie w Kijowie, przedstawiciel 
modernizmu, przedsiębiorca i mecenas. Urodził się w polskiej rodzinie szlacheckiej herbu Kornic na 
Podolu, wylegitymowanej ze szlachectwa w latach 1824-1890 i wpisanej do części VI księgi 
szlacheckiej guberni podolskiej. Kształcił się w gimnazjum realnym św. Pawła w Odessie, a potem w 
Imperatorskiej Akademii Sztuki w Petersburgu. W 1890 roku osiedlił się w Kijowie, gdzie zajmował 
się także polowaniem. 

Po przejęciu władzy w Kijowie przez bolszewików wyjechał w 1920 do Polski, by w 1928 roku 
znaleźć się w Teheranie – zajmował się tam, na zlecenie amerykańskiej kompanii, budową 
infrastruktury kolejowej. Tam zmarł w styczniu 1930 roku. Pochowano go na lokalnym katolickim 
cmentarzu Dulab. Nagrobek zdobi napis w języku polskim profesor architektury. Jego stryjecznym 
wnukiem jest Zdzisław Otello Horodecki. 

Upamiętnienie

Od 1996 roku jest patronem dawnej ulicy Karola Marksa (Nikołajewskiej) w Kijowie. 

W 2011 roku w Niemirowie został odsłonięty pomnik. Jest to popiersie architekta umieszczone na 
postumencie z białej cegły. Napis w języku ukraińskim obok nazwiska podaje daty urodzenia i 
śmierci. W 2013 roku z okazji 150 rocznicy urodzin wybito na Ukrainie monetę o nominale 5 hrywien
upamiętniającą architekta. 

Prace

• gmach Narodowego Muzeum Sztuki Ukrainy zbudowany w latach 1897-1899 przy ul. 
Hruszewskiego 6 w Kijowie z zastosowaniem starogreckiej kolumnady, z reliefem na frontonie
przedstawiającym alegorię sztuki i rzeźbami dwóch lwów. Horodecki nadał budynkowi lekki 
kształt, na co wpłynęło zastosowanie cementu z prywatnej fabryki Ton pod Kijowem, 

• Kościół św. Mikołaja z lat 1899-1909 położony przy ul. Wielkiej Wasylkowskiej 75 w Kijowie,
zaprojektowany w stylu neogotyckim z dwoma sześćdziesięciometrowymi szpiczastymi 
wieżami oraz rozetą na fasadzie, 

• kienesa karaimska z 1900 r. wzniesiona przy ul. Jarosławowy Wał 7. Horodecki nadał jej 
kształt mauretański z wielką kopułą, która jednak nie zachowała się do naszych czasów, 

• budynek należący do fabryki mebli J. Kimayera przy ul. Bankowa 13 w Kijowie, 
• Południoworosyjska Fabryka Maszyn przy ul. Żyliańskiej 101 w Kijowie, zwracająca uwagę 

prostotą form, z lat 90. XIX wieku, 
• dom z chimerami wzniesiony przy ul. Bankowej 10 w Kijowie w stylu modernistycznym pod 

siedzibę własną w latach 1901-1903, obecnie jedna z siedzib prezydenta Ukrainy, 
• willa własna w Eupatorii (Krym), 
• mauzoleum Potockich w Pieczerze, 
• fabryka cukru w Szpikowie, 
• gimnazjum w Humaniu, 
• gimnazjum w Czerkasach, 
• drewniany szpital w Mosznach, 
• łaźnia miejska w Zgierzu z 1926 r. 
• wieża ciśnień w Piotrkowie Trybunalskim z 1927 r., 
• kasyno w Otwocku z 1927 r., 
• pałac szacha w Teheranie, wybudowany ok. 1930 r., 
• dworzec kolejowy w Teheranie, wybudowany ok. 1930 r. 



• odnowienie pałacu Wiśniowieckich i Mniszchów w Wiśniowcu w 1924 r. 

Budynek z chimerami w Kijowie (1901-1903) 

POLACY I ARCHITEKTURA KIJOWA 



Ignacy Leduchowski zaprojektował dawny dom czynszowy (ul. Kościelna, 7) zbudowany w 1913
r. w stylu modern. Rzeźby dłuta – F. Sokołowa

Rozbudowa Kijowa w XIX i na początku XX stulecia powiązana jest również z szeregiem nazwisk 
architektów o polskich korzeniach. W poprzednim numerze przybliżyliśmy czytelnikom nazwiska i 
dzieła niektórych z nich. Dziś podajemy informację o kolejnych mistrzach, prace których upiększyły 
nasze miasto.

Architekt Zbigniew Klawe - autor projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej (obecnie Narodowa 
Parlamentarna Biblioteka Ukrainy) przy ul. M. Hruszewskiego 1. Projekt architektoniczny utrzymany 
w stylu neorenesansu nosił tytuł „Znak zapytania w kole” i wygrał dzięki względnie dostępnej cenie 
realizacji (nieco ponad 100 rubli). Budownictwo trwało dwa lata i prace zakończono wiosną 1911 
roku.

Znakomitym eksploratorem secesji - nowego stylu dominującego na przełomie XIX i XX wieku był 
w Kijowie architekt Ignacy Leduchowski. Zaprojektował on szereg ciekawych domów - przy ul. 
Bezakiwskiej (obecnie - Symona Petlury) 8, Nazariwskiej 19 i 21, Welykij Żytomirs’kyj 32, jak 
również znaną w Kijowie willę-klinikę lekarza - Polaka Piotra Kaczkowskiego (dziś - ul. Ołesia 
Honczara 33).

https://www.dk.com.ua/gfx/foto/malak_dom_czynsz-507.jpg


Michał Wrubel - kompozycja „Aniołowie z labarumami”(1884 r.)

Twórczy dorobek architekta Leszka Dezyderego Władysława Horodeckiego, który spędził w 
Kijowie 30 lat jest dziś dobrze znany. Najważniejsze jego dzieła w tym mieście, gdzie mieszkał i 
pracował w latach 1891-1920 to: Południoworosyjskie Zakłady Budowy Maszyn, Fabryka Mebli 
Józefa Kimajera, Fabryka Cementu „For” na Kureniówce, kilka dochodowych kamienic, Miejskie 
Muzeum Starożytności i Sztuki (obecnie - Narodowe Muzeum Sztuki Ukrainy), karaimska kenesa 
(obecnie - Dom Aktora), katolicki kościół św. Mikołaja i najpopularniejszy wytwór jego fantazji - 
własna kamienica przy ul. Bankowej 10 - arcydzieło kijowskiej architektury stylu modern (niestety, 
zdefektowany wewnątrz w wyniku ostatniej niefortunnej „restauracji”).  W domu tym zachowały się 
unikatowe rzeźbione kominki wzornictwa rzeźbiarki Ewy Kulikowskiej - żony ww. budowniczego.

Architekt W. Horodecki równie owocnie pracował na Czerkaszczyźnie, rodzimym Podolu, jak też na 
Krymie. W latach 1920-1928 dużo projektował i budował w Polsce, zaś w okresie od 1928 do 1929 r. 
- w Iranie, gdzie i zakończył swój żywot 3 stycznia 1930 roku i spoczął na katolickim cmentarzu 
Dulab w Teheranie.

Wyrazista osobowość, łowca i myśliwy klasy światowej - Władysław Horodecki na zawsze pozostał 
jednym z najwspanialszych kijowskich architektów XX wieku, ulubieńcem miejskiego folkloru.

https://www.dk.com.ua/gfx/foto/malak_choragwi-507.jpg


Jedną z trzech kijowskich bożnic dla wyznawców Mojżesza Synagogę Galicyjską (nazwa od
pobliskiego Placu Galicyjskiego) zaprojektował Fiodor Ołtarzewski (Олтаржевський)

Oprócz spuścizny architektonicznej, pozostawił po sobie rysunki i fotografie samodzielnie ilustrując 
książkę „W dżunglach Afryki. Dziennik myśliwego”, wydaną w Kijowie w 1914 roku w polskiej 
drukarni (firma Leona Idzikowskiego), która mieściła się przy Kreszczatyku 38.

Wdzięczni kijowianie przemianowali wcześniejszą ulicę Mikołajewską na ulicę Architekta 
Horodeckiego oraz postawili mu pomnik w pasażu na Kreszczatyku. Nawiasem mówiąc, W. 
Horodecki był członkiem jury i uczestnikiem konkursu na projekt pomnika Tarasa Szewczenki w 
Kijowie.

Sądząc z nazwiska i imienia ojca (Adolf), można przypuścić, iż polskie korzenie miał również 
architekt Wszewłod Obremski, budowniczy i twórca budynków mieszkalnych, studenckiej stołówki i
ambulatorium Politechniki Kijowskiej i Kijowskiego Instytutu Komercyjnego przy bulwarze Tarasa 
Szewczenki 22-24.

Architekt Franciszek Wyszyński opracował generalne plany dwóch Wszechrosyjskich Wystaw i 
kilku rozmieszczonych na nich pawilonów: w 1911 roku - w Jekaterynosławiu i w 1913 roku - w 
Kijowie.

Nazwisko cywilnego inżyniera Fiodora Ołtarzewskiego również ma polską proweniencję. Według 
jego kreśleń zbudowano domy dochodowe przy ul. Wołodymirskij 92/39, Luterańskiej 32, 
Antonowycza 20, jak również Synagogę Galicyjską przy ul. Żylanskiej 97.

https://www.dk.com.ua/gfx/foto/malak_synagoga-507.jpg


Dziś w zacisznym pasażu spacerowym w centrum stolicy Władysław Horodecki zaprasza do
rozmowy na temat swojej książki z wrażeniami o pobycie w dżunglach Afryki (autorami

pomnika są - W. Szczur i W. Siwko (odsł. 2004 r.)

Z architekturą ściśle powiązane jest malarstwo monumentalne, mające za zadanie dekorowanie 
obiektów architektonicznych. Wśród twórców tej dziedziny sztuki można również spotkać wielu 
Polaków. Pracami wykończeniowymi w Soborze św. Włodzimierza kierował profesor Adrian 
Prachow, a malowidła wnętrz wykonywali nie tylko znani rosyjscy, ukraińscy, lecz i polscy 
mistrzowie pędzla - Michał Wrubel (ornamenty), Paweł i Aleksander Świedomscy(kompozycje 
„Ostatnia Wieczerza”, „Wjazd do Jerozolimy”, „Ukrzyżowanie”, „Sąd Piłata”); Wilhelm 
Kotarbiński (kompozycje „Wniebowstąpienie”, „Stworzenie świata”). On też pokrywał malowidłami
plafony i gzymsy w pałacowych willach Mikołaja Tereszczenki (bulwar Tarasa Szewczenki 12) i 
Chanenków (ul. Tereszczenkiwska 15), zaś w 1893 roku uczestniczył w organizacji Towarzystwa 
Kijowskich Artystów Malarzy.

Pierwszy ze wspomnianych - znamienity Michał Wrubel pozostawił po sobie unikatowe malowidła 
ścienne w Cerkwi św. Cyryla, zabytku architektury XII stulecia, (kompozycje „Zstąpienie Ducha 
Świętego”, „Aniołowie z labarumami” - na chórze, „Lament Nagrobny” - w absydach narteksu oraz 
cztery ikony, stworzone jeszcze w 1885 roku w Wenecji: „Matka Boska z dzieciątkiem”, „Jezus 
Chrystus”, „św. Atanazy” i „św. Cyryli”.

W różnych okresach czasu w Kijowie mieszkali i tworzyli również tacy znakomici malarze - Polacy, 
jak: Kazimierz Malewicz, Eugeniusz Wrzeszcz, Kazimierz Agnit-Śledziewski, Marian Malowski.



Wśród Ukraińców zafascynowanych sztuką wyjątkowym uznaniem cieszyła się Krakowska 
Akademia Sztuk Pięknych. Tu w różnych latach arkana sztuki poznawali Mykoła Buraczek, Wasyl 
Chmeluk, Serhij Lytwynenko, Wiktor Maslianykow, Wiktor Miernyj, Wasyl Perebijnis, 
Oleksander Trietiakiw-Sosnyc'kyj.

W tym wstępnym rozpoznaniu obrysowany został tylko temat, który wart jest głębszych badań i 
dalszych profesjonalnych publikacji dotyczących pogłębienia ogólnych danych, jak i charakterystyk 
konkretnych postaci. Szczególnie stosuje się to nazwisk co nieco już zapomnianych.

Dmytro MAŁAKOW
(Tłum. i oprac. St. Panteluk)
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