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Drodzy czytelnicy, 

O ddajemy w Pań-
stwa ręce kolej-
ny numer nasze-

go kwartalnika, który jest 
poświęcony dramatycznym 
wydarzeniom na ulicach 
Kijowa, gdzie miliony ludzi 
wzięło udział w pokojowych 
demonstracjach w obro-
nie wolności i europejskie-
go wyboru.

- Serce Europy bije dziś 
na Euromajdanie, mówił 
były przewodniczący PE Je-
rzy Buzek w Kijowie, gdzie 
trwa epiczna walka o wol-
ność i przyszłość całej Eu-
ropy. To nie przesada, bo 
ostatecznym celem Putina 
jest stworzenie despotycznej 
Unii Euroazjatyckiej. 

- Jeśli Ukraina naprawdę, 
w tej czy innej formie, utraci 
swoją niepodległość, bezpie-
czeństwo europejskie będzie 
zagrożone - to ryzyko będzie 
najbardziej odczuwalnym w 
Polsce i krajach bałtyckich”, - 
uważa były wicekanclerz Nie-
miec Joschka Fischer.

Znakomity publicy-
sta Jerzy Giedroyć w 1999 
roku powiedział, że „Nie-
podległa Ukraina jest dla 
naszej przyszłości ważniej-
sza niż przystąpienie do 
NATO. Bo bez Ukrainy Ro-
sja nigdy nie będzie pań-
stwem imperialnym”, a zna-
ny strateg Zbigniew Brze-
ziński twierdził, iż: „Rosja 
razem z Ukrainą jest skaza-
na na bycie wielkim świato-
wym mocarstwem”. 

Jakie ryzyko niesie wdra-
żanie scenariusza rosyjskie-
go? Czym grozi Polsce i Eu-
ropie ewentualna utrata 
niepodległości Ukrainy? Co 
może zdarzyć się po tym?

«Rosja musi zniszczyć 
„kordon sanitarny”, utwo-
rzony z małych, gniew-
nych i historycznie nieod-
powiedzialnych narodów 
i państw... W roli takiego 

„kordonu sanitarnego” tra-
dycyjnie występuje Polska 
i kraje Europy Wschod-
niej... Zadaniem Eura-
zji jest to, aby ta barie-
ra nie istniała». Ten tekst 
został napisany nie przez 
pacjenta kliniki psychia-
trycznej. Nie, odwrotnie, 
został on napisany przez 
męża stanu, ex-doradcę 
marszałka parlamentu Ro-
sji Aleksandra Dugina, au-
tora monografii „Podsta-
wy geopolityki. Geopolitycz-
na przyszłość Rosji”. Rosyj-
skie elity podzielają jego po-
glądy. Książka Dugina uka-
zała się przy wsparciu De-
partamentu Strategii Aka-
demii Sztabu Generalnego 
Ministerstwa Obrony Rosji 
i otrzymała rekomendację, 
jako podręcznik dla tych, 
którzy podejmują decyzje w 
najważniejszych sferach ży-
cia politycznego.

Z kolei prezydent Rosji 
Władimir Putin w swoim do-
rocznym przemówieniu do 
Rady Federacji w 2005 roku 
powiedział, że: «upadek 
ZSRR był największą kata-
strofą geopolityczną XX wie-
ku». Od tego czasu Putin z 
maniakalnym uporem pró-
buje przywrócić imperium 
na terenie byłego Związku 
Radzieckiego. 

Wojna w Gruzji i bloko-
wanie przystąpienia Ukra-
iny do udziału w Member-
ship Action Plan NATO w 
2008 roku oraz podpisa-
nia przez Ukrainę umo-
wy o stowarzyszeniu z UE 

w 2013, świadczą o tym, 
iż Putin testuje wytrzyma-
łość Zachodu. Wydarzenia 
w Syrii i na Ukrainie wska-
zują, że Rosja za wszelką 
cenę pragnie wskrzesić im-
perium i nie boi się nowej 
zimnej wojny. To wyraźny 
sygnał dla Europy Wschod-
niej, która jeszcze nie zapo-
mniała wszystkich „uroków” 
stalinizmu.

Nie ma wolności bez 
prawdy. W tym numerze 
chcemy rzucić światło na 
ukryte manipulacje agen-
tów wpływu, dzięki którym 
Rosja na przestrzeni kilku 
wieków ma ogromny wpływ 
na politykę państw sąsia-
dujących. Chcemy zwró-
cić szczególną uwagę na im-
perialną technologię „dziel i 
rządź” wobec Polski i Ukrainy. 
Jak mówił Pan Jezus: „Po-
znajcie prawdę a prawda was 
wyzwoli”.
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64 Hisroria żytomierza

rosyjski 
scenariusz

Miliony ludzi na antyrządowych demonstracjach w Kijowie i innych 
miastach Ukrainy pod koniec 2013 roku, wyraźnie wykazali całemu 
światu, że Ukraińcy kategorycznie nie akceptują wyboru geopolitycznego, 
narzuconego władzom Ukrainy przez agentów putinowskiej Rosji. 
Protestujący, których według obliczeń systemowej komisji Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy popiera ponad 75 procent obywateli, stanowczo 
wypowiedzieli swoje kategoryczne "Nie!" tym, którzy chcieliby wskrzesić 
ponure euroazjatyckie imperium w granicach byłego ZSRR

– Teraz sytuacją kieruje Putin przez Miedwiedczuka, - 
byłego szefa administracji prezydenta Kuczmy. Mówi 
się, że nic nie można stwierdzić na 100 procent, ale 
w tym przypadku to jest rzeczywiście 100-procentowa 
pewność, - oświadczyła w wywiadzie dla serwisu 
"Ukraińskiej Prawdy" deputowana parlamentu 
Ukrainy Inna Bogosłowska. To oświadczenie warte 
jest tego, aby je wnikliwie przeanalizować. Dlatego 
proponujemy naszym czytelnikom artykuł, w którym 
badamy historię bezprecedensowej ingerencji 
rosyjskiej w sprawy wewnętrzne Ukrainy

euromajdan. 
Pod skrzydłami arcHanioła

Każde miasto ma wyjątkową duszę i historyczny los. Ta 
unikalność zależy od wielu czynników – geopolitycznego 
położenia, krajobrazu, klimatu, zasobów naturalnych, sieci 
szlaków handlowych, religii, kultury i tożsamości cywilizacyjnej. 
Żytomierz również ma szczególny urok, który jest uzależniony 
od czasu i przestrzeni. Oblicze Żytomierza nosi piętno 
wielowiekowej historii i wyjątkowego geograficznego położenia. 
Miasto położone jest bowiem na skraju stref klimatycznych, na 
granicy między różnymi religiami i cywilizacjami, na terytorium, 
które przez wieki pozostawało w strefie konfliktu interesów 
konkurencyjnych mocarstw
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Miliony ludzi na antyrządowych demonstracjach w Kijowie 
i innych miastach Ukrainy pod koniec 2013 roku, wyraźnie 
wykazali całemu światu, że Ukraińcy kategorycznie nie akceptują 
wyboru geopolitycznego, narzuconego władzom Ukrainy przez 
agentów putinowskiej Rosji. Protestujący, których według 
obliczeń systemowej komisji Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 
popiera ponad 75 procent obywateli, stanowczo wypowiedzieli 
swoje kategoryczne "Nie!" tym, którzy chcieliby wskrzesić ponure 
euroazjatyckie imperium w granicach byłego ZSRR

EUROMAJDAN
Ukraina –
jest europą!

Protesty wybuchły 21 listopada w 
dniu patrona Ukrainy św. Michała Ar-
chanioła (zgodnie z kalendarzem ob-
rządku wschodniego). Ludzie, którzy 
byli oburzeni decyzją rządu o wstrzy-
maniu procesu podpisania umowy 
stowarzyszeniowej z UE, zaczęli gro-
madzić się przy pomniku na Placu 
Niepodległości w Kijowie. Pierwsze 
grupy niezadowolone z decyzji rządu 
powstały spontanicznie wśród dzien-
nikarzy i aktywistów, którzy nawiązy-
wali kontakty poprzez popularny por-
tal społecznościowy Facebook. 

W pierwszych dniach protestów 
wzięło udział kilka tysięcy młodzieży, 
inteligencji i działaczy społecznych. 
Trzy dni później do protestów dołą-
czyli się politycy, w tym przedstawi-
ciele opozycji parlamentarnej. W ca-
łym kraju, od wschodu do zachodu, 
odbyły się spontaniczne manifesta-

cje pod hasłem „Ukraina – to Euro-
pa!”. Ludzie zwrócili się do Januko-
wycza z żądaniem podpisania umowy 
o stowarzyszeniu z UE na szczycie 

„Partnerstwa Wschodniego” w Wilnie. 
Spodziewali się, że władze będą się li-
czyć z opinią społeczeństwa.  

24 listopada - w tym dniu Ko-
ściół katolicki obchodził uroczystość 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata - wielka manifestacja w Kijo-
wie zgromadziła ponad 150 tys. lu-
dzi. Wielkie tłumy na ulicach po raz 
kolejny dowiodły, że wyniki badań 
socjologicznych ukazują prawdzi-
we dążenia społeczne na rzecz inte-
gracji Ukrainy z Zachodem. Wśród 
protestujących pod flagą biało-czer-
woną stali miejscowi Polacy, także 
przedstawiciele organizacji skupia-
jącej potomków szlachty polskiej w 
Kijowie. Obywatele Ukrainy wszyst-
kich narodowości pokazali światu, 
że ich kraj należy do cywilizacji eu-
ropejskiej.
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janUkowycz 
zignorował  
opinię ludu

Ale władza nie chciała słu-
chać głosu zdecydowanej więk-
szości społeczeństwa. Prezy-
dent Ukrainy, który na kilka 
dni przed decyzją rządu Azaro-
wa spotkał się z prezydentem 
Putinem, zrobił wszystko, aby 
nie doszło do podpisania umo-
wy stowarzyszeniowej na szczy-
cie wileńskim.  Ukraińcy zrozu-
mieli, że Janukowycz w zmowie 
z Putinem ukradł ich marzenia o 
wolnym i demokratycznym kra-
ju, o powrocie do Europy, które 
inspirowały Ukraińców przez 22 
lata niepodległości.  

Aktywiści stwierdzili, że nie 
wstrzymają pokojowego prote-

stu, dopóki rząd nie uwzględni 
ich żądań. Do protestów dołączy-
li się studenci pod flagami Ukra-
iny oraz Unii Europejskiej, którzy 
pod Pomnikiem Niepodległości 
na głównym placu stolicy Ukra-
iny zorganizowali niewielkie mia-
steczko namiotowe. Tymczasem w 
centrum Kijowa pojawiły się licz-
ne oddziały milicji, w tym bojow-
nicy jednostek specjalnych “Ber-
kut”... W nocy 30 listopada ini-
cjatywę na Euromajdanie przejęli 
studenci - postępowa młodzież ki-
jowska, przeważnie w wieku od 17 
do 23 lat. To był pokojowy, pięk-
ny i spontaniczny protest. Janu-
kowycz, który poprzedniego dnia, 
na szczycie w Wilnie zniszczył 
marzenia tej młodzieży o wolnej 
i szczęśliwej przyszłości, pokazał 
im swoją alternatywę...

krwawa Sobota
O czwartej nad ranem 30 listo-

pada kilkuset studentów zostało 
otoczonych przez specjalne od-
działy milicji - Berkut. Rozpoczął 
się bezprecedensowy atak na ma-
nifestantów... Szansy na ucieczkę 
z oblężenia nie było. Przestraszo-
na młodzież, chłopcy i dziewczę-
ta, wycofali się w stronę Pomni-
ka Niepodległości. Dziewczęta za-
częły płakać i krzyczeć, a chłop-
cy ustawili się w zwartym szere-
gu, żeby bronić ich własnymi cia-
łami, ale bez skutku, bo tego wy-
starczyło tylko na kilka sekund. 
Brutalni bojownicy Berkuta za-
stosowali gaz łzawiący i zaczę-
li pałować studentów po głowie, 
plecach, nogach, gdzie się dało... 
Młodzi ludzie, zakrwawieni, upa-
dali na ziemię, ale milicjanci kon-
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tynuowali ze szczególnym okru-
cieństwem bić ich na chodniku. 
Bili wszystkich, chłopców, dziew-
cząt, kobiety w ciąży, przypadko-
wych przechodniów oraz przed-
stawicieli mediów. W wyniku 
ataku także ucierpieli znajdują-
cy się wówczas na Majdanie Po-
lacy - dziennikarz Tomasz Pie-
chal z portalu Eastbook i Ja-
cek Zabrocki, który jest dyrek-
torem jednego z polskich kon-
cernów na Ukrainie. Berkutowcy 
gonili uciekających i łapali na-
wet w odległości kilku kilome-
trów, ponownie bijąc po głowie 
pałkami i kopiąc z niesłychanym 
okrucieństwem. Na wpół przy-
tomnych, broczących krwią mło-
dych ludzi brutalnie wleczono po 
chodniku i pakowano do milicyj-
nych pojazdów...

pod skrzydłem 
św. michała 
archanioła 

Pomimo tego kilkudziesięciu 
studentów zdołało się wycofać się 
w kierunku placu Michajłowskiego, 
gdzie prawosławni mnisi udzielili 
im schronienia za murami Michaj-
łowskiego klasztoru. Wkrótce w tym 
kierunku skierowano oddziały ber-
kutowców. Młodzież zaczęła budo-
wać barykady. Poszkodowani zna-
leźli schronienie pod skrzydłami św. 
Michała Archanioła - obrońcy ziemi 
kijowskiej. Podobnie, jak setki lat 
temu, gdy mieszkańcy Kijowa chro-
nili się od hord azjatyckich za mu-
rami kościołów. Jednak tym razem 
przestępcy w mundurach już nie 
mieli możliwości kontynuować be-
stialskiego ataku, ponieważ wokół 

klasztoru zebrało się tysiące obu-
rzonych ludzi. Tego samego dnia 
w godzinach południowych na uli-
ce Kijowa wyszło ponad pół miliona 
(500 tys.) protestujących...

W ciągu 22 lat niepodległości 
Ukraina jeszcze nie widziała takie-
go okrucieństwa. Zdecydowana 
większość ludzi w całym kraju po-
tępiła przemoc. Rząd stracił wiary-
godność. Manifestanci zażądali nie-
zwłocznego podpisania umowy o 
stowarzyszeniu z UE, postawienia 
przed sądem przestępców w mun-
durach, dymisji rządu, ustąpienia 
prezydenta i rozwiązania parlamen-
tu. Wieczorem 1 grudnia 2013 r. (a 
była to niedziela) na ulicach Kijowa 
zgromadził się już ponad milionowy 
tłum demonstrantów (według moni-
toringu satelitarnego BBC - 1 mln. 
600 tys. osób).
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Wieczorem 01 grudnia 2013 roku na ulicacH kijoWa zgromadził 
się już Ponad milionoWy tłum demonstrantóW (Według 
monitoringu satelitarnego BBc - 1 mln. 600 tys. osóB). 
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roSyjSki  
ScenariUSz

Urzędnicy państwowi ponow-
nie zignorowali wolę ludu. Co 
więcej, nieopodal pałacu prezy-
denckiego, zorganizowana zosta-
ła przez władze prowokacja rosyj-
skich agentów (wśród których był 
znany prowokator Dmytro Kor-
czyński oraz przedstawiciele ro-
syjskich kiboli „Ultras”), którzy 
wszczęli starcia, co spowodowało 
brutalne pobicie pokojowych de-
monstrantów przez siły specjalne. 
W czasie kontrataku berkutowcy i 
wojska wewnętrzne używały prze-
ciwko ludziom gaz łzawiący oraz 
rzucały granaty ogłuszające, sły-
chać było wiele wybuchów. Pod-
czas krwawych starć ulicznych 
milicjanci z okrucieństwem bili 
kogo popadło... Wśród nich, set-
ki niewinnych młodych ludzi i po-
nad 40 przedstawicieli mediów, 
między innymi polski dzienni-
karz Paweł Pieniążek.... Odnosiło 
się wrażenie, że milicjanci celowo 
chcieli kaleczyć demonstrantów.

Na materiale filmowym wi-
dać wyraźnie, że kilku najak-
tywniejszych prowokatorów mi-
licjanci nie bili, przeciwnie, za-
nim rozpoczął się kontratak, oni 
nagle zniknęli kryjąc się w szere-
gach oddziałów sił specjalnych. 
To dowód na to, że ich czynno-
ści były zaplanowane przez mili-
cję, z którą współpracowali. Na-
tomiast kilkudziesięciu niewin-
nych uczestników pokojowej de-
monstracji, którzy nie uczestni-
czyli w starciach, po ciężkim po-
biciu, zostali zaaresztowani... W 
taki okrutny sposób, prorosyjski 
rząd zemścił się na społeczeń-
stwie za europejskie marzenia 
i pokazał własnym obywatelom, 
że opinia zdecydowanej większo-
ści będzie zignorowana, a pro-
testy będą brutalnie tłumio-
ne. Jednocześnie władze próbo-
wały zastraszyć demonstrantów 
aresztowaniami i represjami. Ale 
ludzie nie ulękli się...

republika 
eUropejSka  
na majdanie

Setki tysięcy protestujących 
zajęło kilka budynków admini-
stracyjnych, zaczęto budować 
barykady i tworzyć oddziały sa-
moobrony w centrum Kijowa. Sa-
moorganizacja i solidarność ma-
nifestantów i mieszkańców Ki-
jowa przyczyniły się do powsta-
nia niezwykłej „republiki euro-
pejskiej” w sercu stolicy Ukrainy. 
Stworzono Sztab Oporu Narodo-
wego. Zostały zorganizowane od-
działy samoobrony, kuchnia po-
lowa, opieka zdrowotna, służ-
ba porządku publicznego, biuro 
prasowe mające za zadanie prze-
kazywania obiektywnej informa-
cji i kontaktu z ambasadami. W 
ciągu kilku dni utworzył się wy-
jątkowy mechanizm samoorgani-
zacji społeczeństwa. Euromajdan 
stał się symbolem, nową jakością 
i niepowtarzalnym zjawiskiem w 
polityce światowej.

Ruchem oporu kierowali lide-
rzy opozycji parlamentarnej oraz 
znani dziennikarze i działacze 
społeczni. Kwatera Główna Eu-
romajdanu ogłosiła ultimatum 
wobec władz państwowych z na-
stępującymi żądaniami: podpi-
sanie umowy o stowarzyszeniu 
z UE, postawienie przed sądem 
przestępców w mundurach oraz 
doprowadzenie do dymisji rządu, 
ustąpienia prezydenta i rozwią-
zania parlamentu. 

Tymczasem Janukowycz udał 
się z wizytą do Chin, spodzie-
wając się, że protesty stopnio-
wo osłabną z powodu nadcho-
dzącej zimy. Ale ilość protestują-
cych rosła z każdym dniem, po-
mimo deszczu, śniegu i mrozu. 
Taktyka zastraszania protestują-
cych fabrykowaniem fikcyjnych 
spraw karnych też nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów. Wręcz 
przeciwnie, to dodało jeszcze od-
wagi i zahartowało zwolenników 
integracji europejskiej... 

Wieczorem 01 grudnia 2013 roku na ulicacH kijoWa zgromadził 
się już Ponad milionoWy tłum demonstrantóW (Według 
monitoringu satelitarnego BBc - 1 mln. 600 tys. osóB). 
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Wracając z Chin, Januko-
wycz przyleciał do Soczi na spo-
tkanie ze swoim rosyjskim ko-
legą i po raz kolejny przepro-
wadził tajne negocjacje z Pu-
tinem, co doprowadziło do no-
wej fali oburzenia na Ukrainie. 
Ludzie bowiem po zawieszeniu 
procesu dążącego do podpisa-
nia umowy stowarzyszeniowej z 
EU, bardzo sceptycznie odnosili 
się do wszelkich kontaktów rzą-
du z Federacją Rosyjską. Tym 
samym Janukowycz “dolał oli-
wy do ognia” na Euromajdanie...

europejski marsz 
milionów

Niedziela 8 grudnia 2013 
roku stała się datą przełomo-
wą w najnowszej historii Ukra-
iny i, być może, całej Europy 
Wschodniej. Naród Ukrainy za-
demonstrował światu swój wy-
bór geopolityczny i światopoglą-
dowy. Na wielkiej ogólnoukra-
ińskiej demonstracji, na praw-
dziwym wiecu narodowym w Ki-
jowie zgromadziły się miliony 
zwolenników europejskiego wy-
boru Ukrainy (według BBC - 2 
mln. 400 tys. osób). Takiej re-

kordowej ilości ludzi nie zebrała 
nawet Rewolucja Pomarańczo-
wa w 2004 roku. Protestujący 
całkowicie zablokowali dzielni-
cę rządową. Wzniesiono  bloka-
dy dróg, barykady i nowe mia-
steczka namiotowe. W tym dniu 
ludzie obalili idola radzieckiej 
epoki - zniszczyli pomnik krwa-
wego wodza bolszewików Leni-
na, który stał akurat naprzeciw 
Rynku Besarabskiego w samym 
centrum stolicy Ukrainy. Tak 
więc ludzie powiedzieli swoje 
ostateczne „Tak!” europejskiej 
przyszłości... 

Europa i świat z zaintereso-
waniem obserwowali takie po-
tężne dążenie Ukraińców do eu-
ropejskiej cywilizacji, do godno-
ści i wolności człowieka. „Czy 
widzieliście kiedyś setki tysię-
cy ludzi, którzy wyszli na uli-
ce, aby walczyć o Europę”?! To 
pytanie, zachwycony kijowskim 
Euromajdanem, zadał wiceprze-
wodniczący Europejskiej Par-
tii Ludowej Jacek Saryusz-Wol-
ski. Ze swej strony Szef Komi-
sji Europejskiej José Manuel 
Barroso zauważył: „Spójrzcie na 
Ukrainę. Ci młodzi ludzie, któ-
rzy walczą na ulicach Ukrainy 
nie bacząc na mróz, piszą nową 

historię Europy”. Z kolei, komi-
sarz ds. rozszerzenia i polity-
ki sąsiedztwa w Komisji Euro-
pejskiej Štefan Füle dodał: „Po-
dziwiam w narodzie ukraińskim 
umiłowanie wolności i dojrza-
łość jego europejskiego ducha”. 
To tylko kilka myśli wypowie-
dzianych ad hoc przez europej-
skich polityków o ukraińskiej 
europejskiej rewolucji końca 
2013 roku... Rewolucji, która 
zaskoczyła świat pokojem, soli-
darnością, odwagą, godnością i 
miłością...

szaleństwo 
władzy

Ale rząd, który w oczach lu-
dzi stracił zaufanie, całkowicie 
zdegradowany w opinii publicz-
nej ponownie zignorował wolę 
narodu, wyrażając tym samym 
swoją pogardę. Przed całym 
światem, który on-line obserwu-
je wydarzenia na Euromajdanie, 
gdy do Kijowa przybyła pani Ca-
therine Ashton, Wysoki Przed-
stawiciel Unii Europejskiej do 
spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, reżim rządzą-
cy popełnił zuchwałą i bezsen-
sowną próbę rozwiązania kryzy-
su politycznego przy ponownym 
użyciu siły... 

W nocy 11 grudnia, licz-
ne oddziały wojsk wewnętrz-
nych i „Berkutu” otoczyły ba-
rykady i przystąpiły do sztur-
mu Euromajdanu... Małe gru-
py samoobrony Euromajdanu 
(nazywane popularnie „setka-
mi”) na czele z posłami parla-
mentu, przedstawicielami opo-
zycji, próbowały ich zatrzymać, 
ale zbyt liczne jednostki sił spe-
cjalnych gwałtownie parły do 
przodu... W tym czasie zaczęły 
bić na alarm dzwony Michajłow-
skiego klasztoru... Ponownie św. 
Archanioł uratował żywe serce 
europejskiego Kijowa... W cią-
gu kilku godzin liczba obroń-
ców Euromajdanu wzrosła do 
15 tys. Duchowni z krzyżami 
w rękach walczyli z wrogiem w 
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pierwszych szeregach... Brutal-
ny atak jednostek specjalnych 
został zatrzymany. Euromajdan 
odparł atak...

ukraińcy obrali 
integrację z unią 
europejską

W weekend na Placu Niepodle-
głości w Kijowie ponownie zebra-
ło się ponad milion demonstran-
tów. W przededniu wizyty Janu-

kowycza w Moskwie zaplanowa-
nej na 17 grudnia, przedstawicie-
le zdecydowanej większości spo-
łeczeństwa Ukrainy, zgromadze-
ni na Euromajdanie ogłosili rzą-
dzącym wolę narodu. Podjęto re-
zolucję, w której sformułowane 
zostały nowe żądania protestu-
jących - niezwłocznie uwolnić li-
dera opozycji Julię Tymoszenko i 
pod żadnym pozorem nie podpi-
sywać z Putinem umowy o przy-
stąpieniu Ukrainy do Unii Celnej 
z Rosją.

Naród Ukrainy na Euromaj-

danie stanowczo sprzeciwił się 
jakimkolwiek próbom integra-
cji Ukrainy ze strukturami two-
rzonymi przez totalitarną Rosję. 
Euromajdan głośno zadeklaro-
wał wolę narodu ukraińskiego, a 
mianowicie, że żadne dokumen-
ty zawieszające proces integra-
cji europejskiej, podpisane przez 
urzędników w Moskwie, nie będą 
uznawane za legalne. Na obec-
nym etapie jest to główne i bez-
warunkowe osiągnięcie kijow-
skiego Euromajdanu.

Waldemar żółkiewski
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W Kijowie obalono pomnik Lenina

Pomnik został obalony przez dwie grupy młodych ludzi z zakrytymi 
twarzami. Kiedy Lenin runął na ziemię tłum rzucił się w jego 
kierunku. Monument zaczęto rozbijać młotami
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M łodzi ludzie przynieśli ze 
sobą drabinę. A następ-
nie rzucali na monument 

żelazne liny, które ciągnęli. Towa-
rzyszący im tłum śpiewał hymn 
państwowy. Kierowcy przejeżdża-
jących obok samochodów trąbili 
pozdrawiając zgromadzonych.

Próba obalenia monumen-
tu trwała kilkanaście minut. Gdy 
postać Lenina lekko się przechy-
liła, ludzie zaczęli głośno klaskać 
i radośnie wykrzykiwać „Chwała 
Ukrainie!”. Kiedy Lenin runął na 
ziemię tłum rzucił się w jego kie-
runku. Monument zaczęto rozbi-
jać ogromnymi młotami.

Wiadomość o powaleniu po-
mnika szybko dotarła na Majdan 
Niepodległości. Jeden z polity-
ków opozycyjnej, nacjonalistycz-
nej partii Swoboda Andrij Ilienko 
pokazał fragment pomnika. - Co 
za przykre samobójstwo - powie-
dział o zniszczeniu monumentu 
lider Swobody Ołeh Tiahnybok. 

Jego kolega partyjny Ihor Mirosz-
nyczenko oświadczył, że ugrupo-
wanie, które reprezentuje, bierze 
na siebie całą odpowiedzialność 
za to, co stało się z Leninem. 

Z kolei Witalij Kliczko, szef 
opozycyjnej partii Udar zastrzegł, 
że sztab protestów nie podejmo-
wał żadnych decyzji o powaleniu 
pomnika. Dodał, że Lenin prze-
wrócił się pewnie z zazdrości. - A 
wiecie dlaczego? Bo udało mu się 
zrobić tylko jedną rewolucję, a Ja-
nukowycz zrobił ich aż dwie!

Pomnik wodza rewolucji był 
nieraz atakowany. Ostatnio ty-
dzień temu, także w czasie de-

monstracji opozycji. Wtedy oto-
czyli go funkcjonariusze milicji, 
którzy obronili monument. Tym 
razem milicja nie interweniowała. 

W 2009 roku ukraińscy nacjo-
naliści domagający się usunięcia 
komunistycznych symboli, ode-
rwali Leninowi nos i rękę, któ-
re potem wróciły na swoje miej-
sca. Granitowego wodza rewolucji 
o wysokości prawie 3,5 metra po-
stawiono w Kijowie w 1946 roku. 
Jego autorem był rzeźbiarz Sier-
giej Mierkułow. Był to jedyny taki 
pomnik w centrum ukraińskiej 
stolicy.

IAR/PAP/asop

Lenin - organizator ludobójstwa                                                 
W książce niemieckiego socjologa i ekonomisty Gunnara Heinsohna „Słownik ludobójstwa” („Rovohlt Taschen-

buch”, 1998 р.), która ukazała się z okazji 50. rocznicy Konwencji ONZ (1948 r.). na stronie 56 można znaleźć imię 
Lenina wśród światowych liderów w eksterminacji ludzkości. W tej książce, nazwano największych morderców w hi-
storii świata, wśród liderów: Stalin — 42 672 000 ofiar; Mao Zedong — 37 828 000 ofiar; Hitler – 20 946 000 ofiar; 
Lenin — 4 017 000 ofiar. Razem liderzy rosyjskich bolszewików zniszczyli 46 644 000 osób, a wspólnie z ideowymi 
braćmi z Chin 84 472 000 osób.

Komentarz
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Władza przeciwko wolności

16 stycznia 2014 roku Rada Najwyższa Ukrainy znacznie zaostrzyła kary dla 
uczestników niesankcjonowanych zgromadzeń, wprowadziła do prawa pojęcie 
organizacji społecznej spełniającej funkcje "zagranicznego agenta" oraz uprościła 
procedurę uchylania immunitetu poselskiego

Odpowiednie zmiany praw-
ne, ujęte m.in. w ustawie 
nr 3879, przegłosowali 

deputowani rządzącej większości 
kontrolowanej przez Partię Re-
gionów prezydenta Wiktora Ja-
nukowycza. Według komentato-
rów oznacza to „faktyczne wpro-
wadzenie dyktatury na Ukrainie”.

Ze względu na zablokowaną 
przez opozycję trybunę parlamen-

tu posłowie większości („janu-
kowyczowskiej”) przyjęli zmiany 
głosując przez podniesienie rąk. 
Ustawy zostały przyjęte w gło-
sowaniu przez podniesienie rąk, 
których faktycznie nikt nie liczył. 
Trwało to kilka sekund. Opozycja 
oświadczyła, że głosowanie było 
bezprawne, a przewodniczący 
parlamentu i prezydent nie mają 
prawa podpisywać tych ustaw. 

„Zwracamy się do społeczności 
międzynarodowej: reżim Wiktora 
Janukowycza i Partia Regionów 
całkowicie zrujnowali ukraiń-
ską władzę państwową. Mamy do 
czynienia z obaleniem ładu kon-
stytucyjnego i bezprawnym prze-
jęciem władzy na Ukrainie” – po-
wiedział jeden z przywódców opo-
zycji, Arsenij Jaceniuk.

„Po dzisiejszych wydarzeniach 
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Władza przeciwko wolności
Ukrainę czeka druga fala prote-
stów” – ostrzegł polityk, w które-
go ocenie złagodzenie procedu-
ry uchylania immunitetu posel-
skiego skierowane jest przeciwko 
opozycji.

O ile sprawa karania łamią-
cych prawo deputowanych do-
tyczy 450 osób zasiadających w 
Radzie Najwyższej, to – jak wska-
zują komentatorzy – uchwalona 
w czwartek ustawa nr 3879 ude-
rza w podstawowe wolności oby-
watelskie, co może odczuć już 
każdy mieszkaniec Ukrainy.

PAP

najważniejsze  
„innowacje UStaw”:

1. W przypadku jazdy w kolumnie 
samochodowej, składającej się z 5 i 
więcej samochodów – odebranie pra-
wa jazdy i samochodu na 2 lata;

2. Za działalność niezarejestro-
wanej agencji informacyjnej – konfi-
skata sprzętu, kara grzywny wielkich 
rozmiarów;

3. Za udział w akcjach pokojo-
wych w kasku i mundurze – do 10 
dni aresztu;

4. Za niewykonanie żądania służb 
ograniczenia dostępu do internetu – 
kara 6800 hrywien;

5. Za niewykonanie przepisów 
SBU – mandat 2000 hrywien;

6. Protokół o popełnieniu czynu, 
za który grozi postępowanie admini-
stracyjne już nie trzeba wręczać oso-
bie, przeciwko której ono ma być wsz-
częte, wystarczy zeznanie „świadka”;

7. Za blokowanie dostępu do miej-
sca zamieszkania – 6 lat więzienia;

8. Za oczernianie (wróciło do 
KK) – 2 lata;

9. Za rozpowszechnianie mate-
riałów o charakterze ekstremistycz-
nym – 3 lata;

10. Za wszczynanie i udział w ma-
sowych zamieszkach – od 10 do 15 
lat (dotyczy np. każdego aktywisty 
Euromajdanu);

11. Za zbieranie informacji o „Ber-
kucie”, sędziach, i innych przedstawi-
cielach władzy- 3 lata;

12. Za grożenie milicjantowi – 7 lat;
13. NUO (Pozarządowe Organiza-

cje Społeczne), czyli te, które są dofi-
nansowane z zagranicy, mają być na-
zywane „zagranicznymi agentami” i 
muszą zgodnie z nową ustawą płacić 
podatek dochodowy;

14. NUO i Kościoły nie mogą zaj-
mować się „ekstremistyczną dzia-
łalnością”;

15. Państwo może podjąć decy-
zję o ZABLOKOWANIU DOSTĘPU 
DO INTERNETU;

16. Każdego teraz można osą-
dzić ZAOCZNIE, skazując na wie-
le lat więzienia, nawet bez koniecz-
ności pojawienia się oskarżonego 
w sądzie; 

17. Funkcjonariusze „Berku-
tu” oraz ci, kto byli sprawcami po-
bicia aktywistów Majdanu, zostaną 
zwolnieni od odpowiedzialności.

Komentarz 
znanego prawnika: 

Prezes Centrum Reform Politycz-
nych i Prawnych i ekspert w zakre-
sie prawa publicznego Igor Koliushko 
uważa, że nie ma żadnego powodu, 
aby sądzić, że projekty ustaw zostały 
przyjęte przez podniesienie ręki. „Nie 
widzę podstaw, aby sądzić, że te usta-
wy zostały przyjęte. Tego jeszcze nie 
było w historii Rady Najwyższej Ukra-
iny, żeby bez liczenia realnych głosów, 
a mając jedynie na uwadze liczeb-
ność klubów parlamentarnych, móc 
twierdzić, że ustawa została przyjęta. 
To nie jest zgodne z przepisami i pro-
cedurami prawnymi, to jest po prostu 
dzikość”, - zaznaczył znany prawnik.

Centrum PolityCznyCh  
i PrawnyCh reform
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Sytuacja rewolucyjna
Ukraińcy walczą o europejską przyszłość
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Sytuacja rewolucyjna
Ukraińcy walczą o europejską przyszłość

Wybuch gniewu społecznego, po załamaniu 
się rozmów w sprawie podpisania Umowy 
o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią 
Europejską, stał się niespodzianką dla wielu 
ekspertów. Wielu socjologów i politologów było 
przekonanych, że rozczarowanie kłótnią polityków 
po pomarańczowej rewolucji na długi czas zniechęci 
ludzi do masowych protestów na Ukrainie. Ponadto, 
niewielu obserwatorów mogło przewidzieć, że dla 
zdecydowanej większości obywateli Ukrainy wybór 
geopolityczny może być na tyle ważny, że pobudzi ich 
do nadzwyczaj trudnej walki o europejską przyszłość

Ludzie nader spokojnie, choć 
z podziwu godną stałością 
demonstrują odrzucenie ofi-

cjalnej opcji politycznej obecnych 
władz państwowych. W odpowiedzi 
na próby zignorowania przez rząd 
woli przeważającej części narodu 
organizowane są masowe prote-
sty w Kijowie przy niezwykłym po-
parciu wielkiej ilości obywateli. Nie 
zważając na trudne warunki at-
mosferyczne, na zimową aurę, pra-
wie w każdą niedzielę już zgoła trzy 
miesiące Euromajdan gromadzi od 
kilkuset do miliona demonstran-
tów. Ludzie wyrażają w ten sposób 
swój obywatelski sprzeciw wobec 
postępowania władz, pokazując, że 
nie zamierzają więcej tolerować sa-

mowoli i arogancji skorumpowa-
nych urzędników. Mamy do czynie-
nia z typową sytuacją rewolucyjną. 
Rząd i cała administracja państwo-
wa utraciły zaufanie społeczne. 

Zamiast szukać kompromisu i 
sposobu wyjścia z kryzysu władze 
zdecydowały się iść drogą eska-
lacji konfliktu. Odpowiadając 
na pokojowe demonstracje wła-
dze zorganizowały represje wobec 
działaczy opozycji. W całym kra-
ju zastraszani są aktywiści Euro-
majdanu. Specjalne oddziały mili-
cji brutalnie biją pokojowych de-
monstrantów. Kilkudziesięciu ak-
tywnych opozycjonistów zosta-
ło ciężko pobitych przez bandy-
tów. Spalono i zniszczono dzie-
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Cytat:
Teraz Janukowycz działa sprzecznie ze swoimi własnymi interesami. [...] On sam będzie krawcem kostiumów pogrze-

bowych dla tych wszystkich, którzy są mu najdrożsi. [...] Janukowycz postąpił jak ktoś, kto uprawia surfing. Myślał, że 
złapał falę, a w rzeczywistości trafił na wir, który go wciąga. [...] Teraz sytuacją kieruje Putin przez Miedwiedczuka. Mówi 
się, że nic nie można stwierdzić na 100 procent, ale w tym przypadku to jest rzeczywiście 100-procentowa pewność.”...

IInna Bogosłowska, deputowana 
Rady Najwyższej Ukrainy

siątki samochodów należących 
do opozycjonistów. Z kolei mili-
cja i prokuratura zaczęły fabry-
kować sprawy karne przeciw-
ko najaktywniejszym członkom 
ruchu oporu.

Ludzie oburzeni okrucień-
stwem władz nieomal całkowi-
cie odrzucili strach. Rząd zupeł-
nie stracił zaufanie społeczeń-
stwa. Oburzenie jest silniejsze niż 
strach. Niesprawiedliwość i okru-

cieństwo dosięgły zenitu i grani-
czą z bandytyzmem. Organy sta-
rają się zastraszyć ludzi przy po-
mocy sił bezpieczeństwa i tzw. „ti-
tuszek”, czyli płatnych najemni-
ków – prowokatorów, pochodzą-
cych z kręgów przestępczych. Zde-
sperowani ludzie uzmysławiają 
różnym przedstawicielom władz, że 
ich także może dosięgnąć karzą-
ca dłoń ludu, ponieważ znane są 
ich adresy i miejsca przebywania. 

W razie zastosowania terroru i re-
presji, jeśli dojdzie do rozlewu krwi, 
nie unikną odpowiedzialności.

„Automajdan” stał się jednym z 
najbardziej efektywnych narzędzi 
nacisku na różnych urzędników 
państwowych, którzy dopuszcza-
ją się łamania prawa. Protest ma 
charakter pokojowy, ale pokazu-
je bardzo wyraźnie, że cierpliwość 
ludzka może się kiedyś wyczerpać. 
Kolumna złożona z ponad stu po-
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jazdów „Automajdanu” już odwie-
dziła Wiktora Miedwiedczuka, pro-
rosyjskiego lobbystę i przyjacie-
la Putina, sekretarza Rady Bez-
pieczeństwa Narodowego i Obrony 
Ukrainy Andreja Klujewa, prezy-
denta Ukrainy Wiktora Janukowy-
cza, ministra spraw wewnętrznych 
Witalija Zacharczenkę, prokurato-
ra generalnego Wiktora Pszonkę 
oraz innych wyższych urzędników. 

Niestety, obecny rząd stracił 
kontakt z rzeczywistością i nie jest 
gotowy do kompromisu w sprawie 
wykonania żądań protestujących. 
Naiwnością byłoby sądzić, że Ukra-
inę można wzorować na Rosji, czy 
też na Białorusi. Ukraina zanad-
to ceni sobie wolność, aby poddać 
się bez walki autorytarnym rządom. 
Przy tym poparcie dla władz, w od-
różnieniu od Rosji i Białorusi, spa-
dło do krytycznie niskiego poziomu. 
Władza trzyma się wyłącznie dzięki 
oligarchom obracającym miliarda-
mi dolarów, a urzędnicy państwo-
wi i siły bezpieczeństwa są całko-
wicie skorumpowane. Naród zaś w 
większości nie popiera działań dzi-
siejszego rządu. 

Teraz trudno jest przewidzieć, 
według którego scenariusza bę-
dzie się rozwijać sytuacja na Ukra-
inie. W krótkiej perspektywie cza-
sowej rozwój sytuacji rewolucyj-
nej jest zawsze nieprzewidywalny. 
Rozwiązania mogą być różne, we-
dług jednego z nich może dojść do 
przełomu, który spowoduje obale-
nie władzy. Ale możliwe jest także 
krótkoterminowe dojście do głosu 

przemocy i sił reakcyjnych. Jed-
nakże na dłuższą metę taki despo-
tyczny reżim nigdy nie bywa trwa-
ły. Wcześniej, czy później czeka go 
smutny koniec.

Rząd Janukowycza zdaje się 
tego nie rozumieć i nadal pewnie 
kroczy w kierunku politycznego 
samobójstwa. Taka krótkowzrocz-
na polityka powoduje zdziwienie 
i obrzydzenie całej światowej spo-

łeczności, bo nawet na szczeblu dy-
plomatycznym zabrzmiało to sło-
wo – „obrzydzenie, ohyda”. Tra-
gedia władz spada na barki całe-
go narodu. Na domiar tego, kry-
zys wewnętrzny obciążony jest in-
gerencją z zewnątrz, ponieważ tzw. 

„strona trzecia” dobrze zna mental-
ność Ukraińców i wie, jak wykorzy-
stać perspektywy eskalacji konflik-
tu w naszym kraju. Stosując róż-

norodne formy psychomanipula-
cji stara się kierować niektórymi 
przedstawicielami obecnego rządu, 
tak, aby doprowadzić Ukrainę na 
skraj przepaści, zgodnie z ewentu-
alnym scenariuszem jugosłowiań-
skim, czyli próbą podziału państwa 
na kilka części. Z pewnością byłoby 
to dużym zagrożeniem dla Ukrainy 
i dla bezpieczeństwa całej Europy.

Włodzimierz Iszczuk

dla zdecydoWanej Większości oBy-
Wateli ukrainy jest Ważny WyBór 
geoPolityczny
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75%
obywateli popierają protestujących na Euromajdanie 
(według obliczeń systemowej komisji Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)
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obywateli popierają protestujących na Euromajdanie 
(według obliczeń systemowej komisji Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)

Miliony ludzi na antyrządowych demonstracjach w Kijowie 
i innych miastach Ukrainy pod koniec 2013 roku, wyraźnie 

wykazali całemu światu, że Ukraińcy kategorycznie  
nie akceptują wyboru geopolitycznego,  

narzuconego władzom Ukrainy przez  
agentów putinowskiej Rosji
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zagrożenie wojną na ukrainie

Po dwóch miesiącach od początku masowych protestów w Kijowie, władza 
zignorowała żądania zwolenników integracji europejskiej Ukrainy

W odpowiedzi na poko-
jowe żądania demon-
strantów, aby podpisać 

umowę o stowarzyszeniu z UE, 
władza 29 listopada 2013 roku 
brutalnie pobiła studentów na 
Majdanie Niepodległości w Kijo-
wie. Oburzenie takimi okrutny-
mi działaniami wywołało milio-
nowy protest 1 grudnia, który 
również został surowo stłumio-
ny przez oddziały specjalne mi-
licji na ulicy Bankowej w pobli-
żu budynku administracji pre-
zydenta w Kijowie. Oprócz tego 
władze zorganizowały prawdziwy 

terror wobec dziennikarzy i ak-
tywistów Euromajdanu. Rezul-
tat - dziesiątki spalonych samo-
chodów i setki pobitych działa-
czy społecznych po całej Ukra-
inie. 

Następnie władza spróbowa-
ła dokonać konstytucyjnego za-
machu stanu, poprzez uchwale-
nie „ustaw”, które istotnie ogra-
niczają prawa i wolności obywa-
teli Ukrainy. W końcu eskalacja 
konfliktu doprowadziła do starć 
oburzonych ludzi z „berkutow-
cami” na dziedzińcu Rady Naj-
wyższej Ukrainy, które przynio-

sły pierwsze ofiary. Te fakty po-
bicia, a nawet zabicia pokojo-
wych demonstrantów Euromaj-
danu na ulicach Kijowa świad-
czą o tym, że władza przekroczy-
ła dozwolony rubież... Najwięk-
szy kraj w Europie Wschodniej 
stanął na skraju krwawej wojny 
domowej, na skraju przepaści...

ukraina nad 
przepaścią

„Dziś żyjemy już w innym kra-
ju - kraju morderców i dykta-
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zagrożenie wojną na ukrainie
tury. [...] Zamiast bezzwłoczne-
go dialogu politycznego z milio-
nami protestujących, które od 
2 miesięcy starają się wytłuma-
czyć swoje stanowisko władzom, 
zmusić je do tego, by wysłucha-
ły sprawiedliwych oczekiwań lu-
dzi - prezydent Janukowycz uto-
pił Kijów we krwi, zaczął praw-
dziwy terror wobec Ukraińców. 
Teraz jest jasne, że rosyjskie „30 
srebrników”, tzw. kredyt, za któ-
ry Janukowycz sprzedał Ukra-
inę, został wykorzystany na za-
kup broni do zabijania niewin-
nych ludzi „- można przeczytać 
w oświadczeniu byłych oficerów 
służb specjalnych. Taką odezwę 
wystosowała do władzy, sił poli-
tycznych, stowarzyszeń oraz in-
nych uczestników konfliktu spo-
łeczno-politycznego na Ukrainie 
organizacja społeczna „Siła i Ho-
nor”, skupiająca byłych genera-
łów struktur siłowych.

„Został zaledwie jeden krok 
do masowej przemocy i rozlewu 

krwi, upadku państwa i instytu-
cji publicznych, chaosu gospo-
darczego i finansowego, utraty 
suwerenności i integralności te-
rytorialnej Ukrainy. Dzisiaj wy-
darzenia na Ukrainie rozwijają 
się w niebezpiecznym kierunku, 
który w latach 90. doprowadził 
do upadku państwowości i bra-
tobójczych wojen w Jugosławii, 
Gruzji i Naddniestrzu,  a obecnie 
podsyca konflikty zbrojne, któ-
re pochłonęły wiele tysięcy ofiar 
ludzkich, na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce Północnej”, - czytamy 
w oświadczeniu.

SponSorUje pUtin? 
Eurodeputowany Paweł Za-

lewski w wywiadzie dla „Dzien-
nika Łódzkiego” twierdzi, że: „w 
Kijowie realizuje się scenariusz 
napisany w Moskwie”. „Woj-
na domowa jest bardzo dale-
ko idącym scenariuszem, któ-
ry na dziś wydaje się być odle-

gły, choć każdy, kto zna Ukra-
inę, musi się z tym liczyć. Na-
tomiast widać, że polityka pro-
wadzona przez władze jest na-
stawiona na radykalizację. Py-
tanie, kto za tą polityką stoi? Ja 
jestem przekonany, że jest to re-
alizacja scenariusza napisane-
go w Moskwie. [...] Władze re-
alizują scenariusz rosyjski, po-
legający na sprowokowaniu ra-
dykalnych wystąpień. Elemen-
tem tego scenariusza jest prze-
lew krwi, po to by wybudować 
ścianę między Janukowyczem, 
opozycją i Zachodem. Wszystko 
po to, żeby prezydent nie miał 
żadnej innej możliwości trwania 
przy władzy, niż szukać wspar-
cia u Putina. Nie mam wątpli-
wości, że ustawy, które są kalką 
ustaw rosyjskich zostały przy-
jęte pod wpływem doradców z 
Moskwy. W oczy rzuca się też 
zachowanie ukraińskich jed-
nostek specjalnych „Berkut”, - 
mówi europoseł.

Wspólne oświadczenie Ministrów Spraw Zagranicznych 
Czech, Węgier, Polski i Słowacji
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Inwazja Rosji na Ukrainę

– Kreml jest zaangażowany w proces użycia siły w Kijowie — 
mówimy o rosyjskiej inwazji, - powiedział były szef służby prasowej 
SBU Stanisław Reczyński. "Wydaje się, że mowa już nie o wojnie 
domowej, lecz o inwazji. Rosyjskiej inwazji", – napisał na swojej 
stronie na portalu społecznościowym
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Inwazja Rosji na Ukrainę

«Z niejednego źródła otrzymali-
śmy informacje o tym, że w SBU sie-
dzą „spece” z FSB, że w mundurach 

„Berkutu” są Rosjanie, którzy zabija-
ją (Wcale nie usprawiedliwiam na-
szego „Berkutu”, oni są takimi sa-
mymi łajdakami). Porwanie Łucenka 
i potwierdzone zabójstwo Werbickie-
go informatorzy również wiążą z Ro-
sją. Choćby ze względu na to, że ro-
bota była wykonana aż nadto «czysto». 
Żadnych śladów. Wręcz kopia rosyj-
skiego sposobu działania, tylko że w 
miniaturze”, – wyjaśnił Reczyński.

„Jeśli w najbliższej przyszłości 
u nas wybuchnie dom mieszkal-
ny albo metro — zrozumcie, to już 
nie początek wojny domowej, to in-
wazja. I trzeba to udowodnić świa-
tu», – twierdzi były szef służby pra-
sowej SBU.

Psycholog i ekspert wojskowy 
Aleksiej Arestowycz, który też w swo-
im czasie był oficerem służb specjal-
nych, twierdzi, że nad pogłębieniem 
się kryzysu politycznego na Ukra-
inie usilnie pracują rosyjskie służby 
specjalne. „Tutaj FSB siedzi ze swo-
ją strukturą, pod pozorem prorosyj-
skich organizacji patriotycznych. (...) 
Wszędzie ich pełno. I w pewnym sen-
sie, zakładnikiem działań rosyjskich 
służb specjalnych stał się cały naród 
Ukrainy, włącznie z naszą władzą, 
której nie ma co chwalić”, - mówi 
ekspert wojskowy.

Analizując serię porwań i za-
bójstw aktywistów Euromajdanu, 
były oficer służb specjalnych  su-
geruje, że na Ukrainie działają ro-
syjskie szwadrony śmierci, które 
wcześniej uczestniczyły w zbrod-

niach przeciwko ludzkości na Kau-
kazie. Także mówi, że wśród „ber-
kutowców” mogą być specjalisci ro-
syjskiego FSB. „Wszystkie meto-
dy, charakter działań przypomina 
szwadrony śmierci FSB, które dzia-
łają na Kaukazie”, - twierdzi Alek-
siej Arestowycz.

Podobnie sądzi były deputowa-
ny Rady Najwyższej Ukrainy Taras 
Czornowoł. Według niego, w dzia-
łaniach Janukowycza wyraźnie wi-
doczny jest „rosyjski ślad”. Polityk 
sugeruje, że jednostkami specjal-
nymi „Berkutu” w Kijowie zarządza 
rosyjska FSB. Historia ostatnich 
dziesięcioleci świadczy o tym, że na 
Ukrainie został zastosowany scena-
riusz, wypracowany swego czasu 
przez FSB na północnym Kaukazie, 
w Czeczenii.



/ popular science magazine28

www.slopol.blogspot.com

Agenci wpływu
ciągną Ukrainę do Unii Celnej
Generał SBU Aleksander Skipalski: „Ukraińcy w mentalności są 
Europejczykami. Żyjemy zgodnie z europejskimi przepisami. Następne 
pokolenie będzie całkowicie wolne. Jest to wyraźnie widoczne po 
młodzieży. Dlatego Rosja pośpiesza...”

Latem 2013 roku szereg mediów otrzymało 
kopię pisma, które wygląda jak petycja ofi-
cerów ukraińskiego wywiadu do Prezyden-

ta Wiktora Janukowycza. Taki list, między inny-
mi, otrzymała również Ukraińska redakcja Ra-
dio „Swoboda”. W liście jest mowa o „sieci agen-
tów Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji wśród 
kierownictwa ukraińskiego wywiadu”, wymienio-

ne są nazwiska oraz służbowe stanowiska podej-
rzewanych. Te osoby są oskarżone przez auto-
rów listu, ponieważ „utrzymują stabilny syste-
matyczny związek z rezydenturą Służby Wywia-
du Zagranicznego Rosji, są wykorzystywani, w 
celu uzyskania informacji wywiadowczych i pro-
wadzenia działalności na szkodę Ukrainy”.

Autorzy twierdzą, że ci kierownicy „zignorowali 
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informacje, przekazane przez pracowników ope-
racyjnych, o działaniach rosyjskich służb bezpie-
czeństwa mających na celu powikłanie stosun-
ków politycznych między Ukrainą i Rzeczpospoli-
tą Polską, а także podburzanie do nienawiści et-
nicznej między narodami Ukrainy i Polski”.

Jeszcze w sierpniu 2004 roku, w wywiadzie dla 
BBC, były pułkownik KGB Oleg Gordijewski, któ-
ry w 1985 r. uciekł na Zachód i obecnie mieszka 
w Londynie, powiedział, że „w Kijowie rezydentu-
ra KGB i GRU zatrudnia ponad 100 osób”.

Co więcej, - mówił Gordijewski, -  rosyjscy 
agenci pracują nie tylko na poziomie władz cen-
tralnych. Wszystkie obwodowe i regionalne ko-
mórki FSB mają za zadanie rekrutować agentów 
na Ukrainie - tj. gdy wpływowy Ukrainiec przeby-
wa w podróży służbowej lub w sprawach rodzin-
nych na Syberii, to ludzie z lokalnej FSB będą 
go rekrutować, - zaznaczył  były pułkownik KGB.

Gordijewski także zauważył, że: „ze służby 
bezpieczeństwa w Kijowie jest duży wyciek infor-
macji do Moskwy”. Według Gordijewskigo, - służ-
ba bezpieczeństwa jest na tyle mocno połączona 
z rosyjskim KGB, że warto się przyjrzeć, czyje in-
teresy ona chroni – rosyjskie czy ukraińskie?

- Procesy lustracyjne się nie odbyły. Działać 
trzeba było mądrze, -  powiedział generał Alek-
sander Skipalski w wywiadzie dla „Gazety po-
ukraiński” (1 lutego 2013 roku), - ponieważ w 
żadnym z krajów byłego obozu socjalistyczne-
go nie było tak wiele agentów byłego KGB, jak 
na Ukrainie. Było wiele prowokacji. Najważniej-
szym działaniem rosyjskich służb specjalnych 
stał się Charkowski Sobór w 1992 roku, który 
ogłosił Patriarchat Moskiewski na Ukrainie. Na-
stępnie walka przeniosła się na wyższe szczeble. 
Do władzy doszli ludzie, których przyciągnął 
szef administracji prezydenta Kuczmy Dmytro 
Tabacznyk. Od tego czasu od władzy byli odsu-
nięci demokratyczni politycy. Rosyjscy lobbyści, 
tacy jak Tabacznyk i Medwedczuk, mieli wielki 
wpływ na politykę kadrową rządu ukraińskie-
go. Czy istnieją rezerwy urzędników, świado-
mych interesów narodowych? Nie. Zostały one 
zniszczone w zarodku. Mimo, że ludzi, którzy są 
w stanie chronić interesy państwa ukraińskiego, 
znajdzie się na Donbasie i we Lwowie, także w 
Kijowie, - zaznaczył Skipalski.

Na pytanie, jak do tego doszło, generał od-
powiedział, że gdy prezydent szukał kandyda-
ta na stanowisko, polecił zebrać informacje o 
ludziach, których uważał za odpowiednich. In-
formacje takie zostały zmanipulowane, także 
przez SBU. W przypadku gdy oni nie chcieli 
powołania jakiejś osoby, to podkreślali w re-
sume informacje negatywne. Kuczma musiał 
powołać na stanowiska w rządzie osoby pro-
mowane przez rosyjskich agentów wpływu, - 
powiedział Skipalski.

Prawdziwa zdrada dokonała się wraz z podpi-
saniem wobec Rosji Charkowskiej Umowy. Wte-
dy uwolniono zatrzymanych rosyjskich szpie-
gów, którzy bezwstydnie przeprowadzali wywro-
tową działalność przeciwko Ukrainie. Bezkar-
ność generuje zuchwalstwo. Tymczasem niektó-
rzy ukraińscy ministrowie mieszkają na Arbacie 
lub na Rubliowskim szose w Moskwie. Ich pod-
władni są zmuszeni jeździć tam, aby podpisywać 
dokumenty, - stwierdził generał. Dopiero Janu-
kowycz  powstrzymał się i nie powołał do ostat-
niego rządu Ukrainy kilku rosyjskich agentów 
wpływu, - powiedział generał Skipalski.

– W przypadku przystąpienia Ukrainy do Unii 
Celnej z Moskwą, Ukraińcy będą walczyć prze-
ciwko temu wyborowi władz obecnych. Zacznie 
się opór, – powiedział Skipalski. – Mamy bardzo 
duży potencjał ochrony państwa. Tysiące ofice-
rów, który przysięgali Ukrainie, nie mogą tak po 
prostu dopuścić do zniszczenia suwerenności 
kraju.

Przygotował i przetłumaczył
Włodzimierz Iszczuk
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Rosyjski scenariusz

– Teraz sytuacją kieruje Putin przez Miedwiedczuka, - byłego szefa 
administracji prezydenta Kuczmy. Mówi się, że nic nie można 
stwierdzić na 100 procent, ale w tym przypadku to jest rzeczywiście 
100-procentowa pewność, - oświadczyła w wywiadzie dla serwisu 
"Ukraińskiej Prawdy" deputowana parlamentu Ukrainy Inna 
Bogosłowska. To oświadczenie warte jest tego, aby je wnikliwie 
przeanalizować. Dlatego proponujemy naszym czytelnikom artykuł, 
w którym badamy historię bezprecedensowej ingerencji rosyjskiej w 
sprawy wewnętrzne Ukrainy
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zgniłe pomarańcze
9 lat temu, zaraz po Rewolucji Pomarańczowej, 

rosyjski dysydent lat sześćdziesiątych Władimir 
Kryłowski, w ukraińskim tygodniku „Personał Plus” 
zamieścił List otwarty do uczestników aksamitnej 
rewolucji, w którym przewidział, że zwycięzcy będą 
zmuszeni „powrócić na Majdan Niepodległości w Ki-
jowie”. Jego zdaniem, przyczyną tego jest ten fakt, 
że „ukraińskie partie, organizacje społeczne i rządo-
we (w tym struktury władzy wykonawczej i ustawo-
dawczej) są infiltrowane przez agentów służb spe-
cjalnych, w tym przez „kapusiów”, którzy kiedyś 
pracowali dla KGB. Są ich tysiące! Wśród nich są 
agenci wpływu, którzy aktywnie uczestniczą w życiu 
społecznym i politycznym. W razie potrzeby, mogą 
oni inspirować rozłamy w ruchach społecznych i 
partiach politycznych, prowokować kłótnie wśród 
polityków, pod płaszczykiem liberałów manipulo-
wać opinią publiczną”.

Następne wydarzenia w ukraińskiej polityce cał-
kowicie potwierdziły słowa Kryłowskiego. Wewnętrz-
ne konflikty  w pomarańczowej koalicji, kłótnie mię-
dzy Juszczenko i Tymoszenko, liczne zdrady depu-
towanych w parlamencie Ukrainy doprowadziły do 
frustracji i odwetu sił prorosyjskich, które w 2010 
roku ponownie opanowały sytuację na Ukrainie. 

agenci przeciwko wolności
Słowa Kryłowskiego znalazły potwierdzenie tak-

że w wypowiedziach kompetentnych specjalistów. W 
sierpniu 2006 roku w wywiadzie dla gazety „Delo” 
ex-szef kontrwywiadu wojskowego Ukrainy, gen. 
Aleksander Skipalski publicznie stwierdził, że „Ro-
syjskie służby bezpieczeństwa przechwyciły władzę 
na Ukrainie”. „Rosjanie, - powiedział generał Służ-
by Bezpieczeństwa, - odniosły wielki sukces, nie-
mal całkowicie kontrolując parlament, rząd i siły 
zbrojne.” Wkrótce, 11 lipca 2007 roku, w wywiadzie 
dla «The Financial Times» szef SBU Walentyn Na-
ływajczenko też oskarżył Rosję o destabilizację sy-
tuacji na Ukrainie. I to nie tylko słowa. Myślę, że 
stwierdzenia profesjonalistów takiej wysokiej rangi 
są oparte na poważnej analizie źródeł monitorują-
cych sytuację...

Tego rodzaju podejrzenia, w dyplomatycznej for-
mie, publikują również zagraniczni obserwatorzy. 
Fachowiec w sprawach Ukrainy, wykładowca na 
Uniwersytecie w Oxfordzie i czołowy ekspert w ba-
daniu konfliktów przy Brytyjskiej Akademii Wojsko-
wej James Sherr, w 2002 r. w wywiadzie dla ser-
wisu informacyjnego „Defense-Express” zauwa-
żył, że „Ukraina i jej instytucje państwowe mogą 
być infiltrowane przez ludzi, których interesy pry-
watne są sprzeczne z ukraińską racją stanu. Obej-
muje to również uzależnienie Ukrainy od między-

narodowych struktur byłego Związku Radzieckiego, 
które stosują metody działania zupełnie niejasne i 
zakamuflowane, żeby utrudnić integrację Ukrainy 
z Unią Europejską”. Następnie, 21 grudnia 2004 
roku, na łamach ukraińskiej gazety „Dzień”, bry-
tyjski ekspert był jeszcze bardziej konkretnym: „dla 
Rosji - powiedział Sherr - „zimna wojna” w skali glo-
balnej się zakończyła z upadkiem Związku Radziec-
kiego, ale w krajach byłego Związku Radzieckiego, 
ta „zimna wojna” trwa do dziś”.

zimna wojna
Co to jest rosyjska „zimna wojna” - opisuje w swo-

jej książce znany ukraiński emigrant Paweł Shtepa. 
„Rosyjski podbój - pisał Shtepa - wieloaspektowy, 
bardzo elastyczny, wykorzystuje wiele różnych spo-
sobów i środków. […] A wszystkie bez wyjątku zwy-
cięstwa Rosji nastąpiły nie dzięki jej sile, a dzięki 
słabości i głupocie jej wrogów. […] Dzięki czemu wy-
grała i wygrywa barbarzyńska Rosja? W użyciu po-
jęć współczesnych - zimną wojną. Od kogo nauczy-
li się Rosjanie takiej sztuki, a nawet, jeśli tak moż-
na powiedzieć, naprawdę wielkiej mądrości politycz-
nej? I czym w rzeczywistości jest „zimna wojna”? 
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Chiński strateg San Tsu, - kontynuuje Pawło 
Shtepa, - 2500 lat temu napisał książkę „The Art 
Of War”, którą można by nazwać „Sztuka wojny”. 
W książce tej czytamy: „Wyeliminuj wszystko, co 
wzmacnia siłę wroga, od wewnątrz tego państwa i 
rękami jego obywateli.

Aby to zrealizować, należy używać wszelkich 
technik i metod, nie oglądając się na ich aspekt mo-
ralny. Na przykład, warto wciągać wybitnych i sza-
nowanych ludzi w działalność przestępczą, nielegal-
ną. Następnie, zmuszajcie ich służyć naszemu pań-
stwu, grożąc upublicznieniem ich niecnych działań. 
Jeśli nie zgadzają, to warto ujawnić wszystkie kom-
promitujące ich fakty. […] Nie trzeba szczędzić pie-
niędzy i sił, aby rozpowszechnić i pogłębić wśród lu-
dzi wszelką złość, niechęć, sprzeciw, nienawiść, po-
dejrzliwość, uprzedzenia do ludzi i grup społecz-
nych. Podżegajcie młodzież przeciwko starszym, cie-
szącym się autorytetem. Wyeliminujcie tradycje na-
rodowe i religijne. […] 

Przede wszystkim, nie żałujcie środków, by prze-
kupić informatorów i szpiegów wśród obywate-
li wrogiego państwa. Musicie mieć ich we wszyst-
kich instytucjach i dziedzinach życia kraju nieprzy-
jaciela. […] Mąż stanu, który jest w posiadaniu róż-
nych informacji o kraju nieprzyjaciela, taki polityk 
ma dla nas o wiele większe znaczenie, niż wszystkie 
nasze bogactwa razem wzięte! Przecież zwyciężyw-
szy wojnę on je po wielekroć pomnoży”, - pisał Paw-
ło Shtepa. Twierdził, że techniki opisane przez San 
Tsu zostały zapożyczone przez moskwian od mon-
gołów jeszcze w czasach, gdy księstwo Moskiewskie 
było zaledwie Ułusem Złotej Ordy (forma organizacji 
państwowej zależnej od Złotej Ordy), z kolei Mongo-
łowie nauczyli się tego bezpośrednio od Chińczyków.

Powyższa historia może wydawać się niewiary-
godną, ale badając najnowszą historię, wydaje się, 
że wszystko to zostało napisane o wydarzeniach 
na Ukrainie od czasu odzyskania niepodległości, a 
zwłaszcza po Rewolucji Pomarańczowej.

ukraińska  
strategia moskwy

Znany strateg Aleksandr Dugin, mający wielki 
wpływ na formowanie świadomości  polityków naj-
wyższej rangi w Rosji, jeszcze w 1999 roku zaznaczył, 
że „istnienie Ukrainy, jako kraju mającego status no-
woczesnego  „suwerennego państwa”  w jej obecnych 
granicach znaczy tyle, co wymierzyć potężny cios 
w bezpieczeństwo geopolityczne Rosji i jest równo-
znaczne nieomal z inwazją na jego terytorium. [...] 
Istnienie „niepodległej Ukrainy” jest na poziomie geo-
politycznym ogłoszeniem Rosji wojny geopolitycznej”. 

W monografii „Podstawy geopolityki. Geopolitycz-
na przyszłość Rosji” Dugin zaproponował sprowo-

kować geopolityczną dekompozycję Ukrainy, inny-
mi słowy, dokonać federalizacji i rozczłonkować kraj 
na szereg wrażliwych i zależnych od Moskwy teryto-
riów. W tej samej książce, zdefiniował następujący 
cel - zniszczyć „kordon sanitarny”, przede wszystkim 
państwo polskie, a następnie wszystkie niepodległe 
kraje całej Europy Wschodniej. 

Ta sama strategia została zwięźle wyrażona przez 
najwyższe kierownictwo Rosji. „Ukraina - nie jest na-
wet państwem! Czym jest Ukraina? Część jej tery-
torium - to Europa Wschodnia, a część, i znaczą-
ca, podarowana przez nas”, - zdanie to zirytowany 
Putin powiedział, odnosząc się do George’a W. Bu-
sha, podczas dyskusji na zamkniętym spotkaniu Ro-
sja - NATO w kwietniu 2008 roku. Innymi słowy, Pu-
tin  elokwentnie ujawnił swoją postawę wobec Ukra-
iny. Albo Ukraina całkowicie wejdzie w sferę wpły-
wu Moskwy, albo dojdzie do rozbioru Ukrainy na kil-
ka części.

Różne wydarzenia i fakty zdają się potwierdzać, 
że nie była to tylko emocjonalna wypowiedź Putina. 
To jest strategia. Strategia rozbioru Ukrainy, próba 
radykalnej przemiany systemu bezpieczeństwa eu-
ropejskiego, z myślą o następnym zamachu na su-
werenność wszystkich państw Europy Środkowej i 
Wschodniej.
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wywrotowa działalność
Próby podziału Ukrainy, wykorzystujące pewne 

regionalne różnice w kulturze i mentalności Ukra-
ińców, celowo podejmowane przez rosyjskich poli-
tyków nie są nowością. Już na początku lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku agenci wpływu rosyjskich 
służb specjalnych aktywnie próbowali prowokować 
separatyzm na Ukrainie. Mówiono o tzw. „rosyjskim 
Krymie,” o tzw. „Noworosji” na południu i Republice 
Doniecko-Krzyworoskiej na wschodzie Ukrainy, ale 
udało się tylko zmienić status Obwodu Krymskiego, 
który 12 lutego 1991 roku stał się Republiką Au-
tonomiczną. Później, w obliczu problemu separaty-
zmu w Czeczenii, Rosja już nie miała wystarczają-
cych sił i środków dla organizacji i finansowania se-
paratystów w byłych „bratnich republikach”. 

Jednak polityka ta została wznowiona po serii 
aksamitnych rewolucji na terenach byłego Związ-
ku Radzieckiego. Misję rosyjskich imperialistów na 
Ukrainie miała promować Partia Regionów, która 
od czasu swego założenia miała wprowadzać w ży-
cie projekt federalizacji, zgodne z planami Dugina o 
„geopolitycznej dekompozycji Ukrainy”. W jego dzie-
le „Podstawy Geopolityki” cały rozdział nosi taki ty-
tuł. W tym rozdziale Dugin pisze, że „dalsze istnie-
nie jednolitej Ukrainy jest niedopuszczalne. Obszar 

ten powinien być podzielony na kilka stref, odpo-
wiadających realiom geopolitycznym i etniczno-kul-
turowym”. Przemówienie Putina na szczycie NATO 
w Bukareszcie - to tylko mieszanka pomysłów Du-
gina. Więcej, począwszy od roku 2004 ich realizacja 
jest w toku. Ten scenariusz jest realizowany przez 
rosyjskie służby specjalne przy pomocy marionetek 
Kremla na Ukrainie. Dowodem na to jest cały szereg 
wydarzeń politycznych...

marionetki kremla
W końcu 2004 roku, w czasie Rewolucji Pomarań-

czowej (po porażce kandydata Partii Regionów w wy-
borach prezydenckich) w Sewerodonecku zgromadził 
się kongres separatystów, na którym brzmiały we-
zwania do podzielenia Ukrainy. Latem 2006 roku ro-
syjskie marionetki ponownie groziły podziałem Ukra-
iny. Było to podczas corocznych ćwiczeń NATO-Ukra-
ina „Sea Breeze-2006”. Właśnie wtedy Partia Regio-
nów i „Rosyjski blok” zaczęły otwarcie nagłaśniać de-
stabilizację i dezintegrację Ukrainy.

W czasie Europejskiej rewolucji na Majdanie Nie-
podległości w Kijowie, ze strony Partii regionów, po-
nownie zabrzmiały otwarte groźby dezintegracji pań-
stwa ukraińskiego. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego i Obrony Ukrainy Andrej Klujew w roz-
mowie z niemieckimi dziennikarzami powiedział, że 
wynikiem konfrontacji w społeczeństwie może stać 
rozpad Ukrainy na trzy części. Powiedział, że wdro-
żenie takiego scenariusza jest całkiem możliwe. Nie-
pokojącym jest fakt, że podobne opinie wyraża nie ja-
kiś mało znany radykał, wręcz przeciwnie, to mówi 
wysoko postawiony urzędnik państwowy odpowie-
dzialny za bezpieczeństwo kraju, integralność i su-
werenność dużego państwa europejskiego! O co w 
tym wszystkim chodzi? Chyba tylko o to, że rosyjscy 
agenci chcą szantażować świat ewentualną dezinte-
gracją dużego państwa w centrum Europy. 

Deputowana parlamentu Ukrainy Inna Bogosłow-
ska w wywiadzie dla serwisu „Ukraińska Prawda” po-
wiada, że za scenariuszem rozgrywanym na Ukrainie 
pod koniec 2013 roku stoi główny agent wpływu Ro-
sji na Ukrainie Wiktor Miedwiedczuk (agent KGB o 
pseudonimie „Sokołowski”). Przy jego pomocy Pu-
tin w pełni kieruje sytuacją na Ukrainie. Bogosłow-
ska również dodała, że przekonana jest o tym, iż Mie-
dwiedczuk robi to rękami Klujewa, ponieważ oni są 
bardzo bliskimi przyjaciółmi. „Klujew zawsze wierzył, 
że Miedwiedczuk - to najlepszy prawnik na postso-
wieckim obszarze. W rezultacie Miedwiedczuk i Klu-
jew przechytrzyli wszystkich. Nawet w partii. W rze-
czywistości jest to wewnętrzny przewrót”, - twierdzi 
poseł do parlamentu ukraińskiego.

Biorąc pod uwagę te wszystkie dowody, staje się ja-
sne, że ciąg możliwych planów rosyjskiego FSB: idea 
Dugina - strategia Putina - koordynacja Miedwiedczu-
ka - realizacja Klujewa, tworzy logiczną całość. Co cie-
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kawe, imię i nazwisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego i Obrony Ukrainy Andreja Klujewa razem 
z jego zastępcą - byłym oficerem KGB Wołodymyrem 
Siwkowiczem pojawia się w zeznaniach byłego szefa ki-
jowskiej miejskiej administracji w sprawie karnej, któ-
ra została wszczęta za brutalne bicie proeuropejskich 
studentów na Placu Niepodległości w Kijowie. Nawia-
sem mówiąc, wydarzenia z dnia 30 listopada i 01 grud-
nia 2013 roku pokazały również kilku konkretnych 
prowokatorów zamieszek, które w niekorzystnych wa-
runkach mogłyby doprowadzić do eskalacji konfliktu i 
rozlewu krwi na Ukrainie. Istnieje wiele powodów, aby 
przypuszczać, że to był „rosyjski scenariusz”.

prowokatorzy
Gdy po brutalnym biciu pokojowych studentów 

30 listopada 2013 roku, na ulice Kijowa wyszły set-
ki tysięcy rozgniewanych obywateli, agenci Putina 
na Ukrainie zdecydowali się skorzystać z tej sytu-
acji, aby sprowokować masowe starcia i aby uza-
sadnić późniejsze brutalne stłumieniе europejskie-
go protestu na Ukrainie. W przypadku, gdyby wła-
dzom nie udało się do końca stłumić sprzeciwu na-
rodu, siły prorosyjskie miały już inny scenariusz 
— podżeganie do wojny domowej i późniejszego roz-
padu Ukrainy. Słowa Klujewa w wywiadzie dla me-
diów niemieckich także o tym świadczą.

Istnieje wiele rozstrzygających dowodów na 
to, że w tłumie protestujących byli zainstalowani 
agenci oraz oficerowie służb działający pod przy-
kryciem, pobudzając radykalnie nastawioną mło-
dzież do eskalacji konfliktu. Do realizacji tego sce-
nariusza, byli również zaangażowani znani pro-
wokatorzy, agresywni radykałowie, specjalnie 
wynajęci bandyci i sportowcy (których na Ukra-
inie zową „tituszkami”) a być może nawet rosyj-
scy kibole i pracownicy jednostek specjalnych mi-
licji przebrani w cywilne ubrania. Ich zadaniem 
było sprowokować agresywny tłum do zamieszek 
i przemocy, żeby władze otrzymały pretekst do 
stłumienia protestów za pomocą siły. 

Na portalach społecznościowych uprzednio była 
prowadzona intensywna propaganda mająca na 
celu sprowokowanie siłowych metod rozwiązywa-
nia konfliktów z władzami. Głównym promotorem 
takich metod walki politycznej był znany prowoka-
tor Dmytro Korczyński — lider organizacji „Brac-
two” i utalentowany polityczny publicysta, bar-
dzo popularny w środowisku radykalnie nastawio-
nej, patriotycznej młodzieży. Co ciekawe, istnieje 
wiele wiarygodnych dowodów na to, że Korzyński 
jeszcze w czasach sowieckich był agentem służb 
specjalnych. Także bardzo interesującym jest fakt 
jego znajomości, przyjaźni i współpracy z inspi-
ratorem nowoczesnego euroazjatyckiego imperia-
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lizmu rosyjskiego Aleksandrem 
Duginym, co zupełnie nie prze-
szkadza mu działać jako „ukra-
iński nacjonalista”. Nie przeszka-
dza mu nawet fakt uczestnictwa 
(jako wykładowca) w szkoleniach 
młodych putinowskich harcerzy 
nad jeziorem Seliger. Nadal uda-
je mu się kształtować swój wize-
runek prawdziwego ukraińskie-
go patrioty i wielu młodych ludzi 
mu wierzy.

Dnia 1 grudnia 2013 roku 
prowokatorzy wszczęli starcia, 
co spowodowało brutalne pobi-
cie pokojowych demonstrantów 
przez siły specjalne. W czasie 
kontrataku berkutowcy i woj-
ska wewnętrzne używali prze-
ciwko ludziom gaz łzawiący oraz 
rzucali granaty ogłuszające. Za-
mieszki 1 grudnia wyraźnie no-
szą znamiona prowokacji proro-
syjskich tajnych służb. I na to 
istnieje wiele bezspornych dowo-
dów, w tym i wideo-materiałów 
przedstawionych, między inny-
mi, Prokuraturze Generalnej 
przez jednego z liderów opozycji 
Pjotra Poroszenki.

Dzięki Bogu i mądrości pro-
testujących starcia miały cha-
rakter lokalny i nie zamieniły się 
w masowe zamieszki z udziałem 
większości protestujących. To 
uniemożliwiło władzom wprowa-
dzić stan wyjątkowy i uratowa-
ło kraj od przepaści wojny domo-
wej. Ale siły destrukcyjne się nie 
uspokoiły, a więc nie ma żad-
nej gwarancji, że nie będą nadal 
kontynuować swojej wywrotowej 
działalności wobec Ukrainy i ca-
łej cywilizacji europejskiej.

zagrożenia dla 
polski

Dziś zagrożona jest nie tyl-
ko Ukraina, ale także jej sąsie-
dzi - Polska i inne kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej, ponie-
waż odradzający się euroazja-
tycki imperializm, zagraża bez-
pieczeństwu całego kontynentu 
europejskiego. Jeśliby Ukraina 
straciła niepodległość, to na-
stępną ofiarą zgodnie z plana-

mi imperialistów, w perspekty-
wie średniookresowej, mogłaby 
być Polska. 

Potwierdzają to oświadcze-
nia ideologa teorii euroazjaty-
zmu Aleksandra Dugina: „Rosja 
musi zniszczyć „kordon sanitar-
ny”, utworzony z małych, gniew-
nych i historycznie nieodpowie-
dzialnych narodów i państw, z 
maniakalnymi roszczeniami i 
niewolniczym uzależnieniem od 
talassokratycznego Zachodu. W 
roli takiego „kordonu sanitarne-
go” tradycyjnie występuje Pol-
ska i kraje Europy Wschodniej... 
Zadaniem Eurazji jest to, aby 
ta bariera nie istniała”. Rosyj-
skie elity podzielają jego poglądy. 
Książka Dugina ukazała się przy 
wsparciu Departamentu Strate-
gii Akademii Sztabu Generalne-
go Ministerstwa Obrony Rosji i 
otrzymała rekomendację, jako 
podręcznik dla tych, którzy po-
dejmują decyzje w najważniej-
szych sferach życia politycznego.

Walka o europejską przy-
szłość Ukrainy - nie jest tyl-
ko wewnętrzną sprawą naro-
du ukraińskiego, jest to walka 
o bezpieczeństwo całego konty-
nentu europejskiego.

Włodzimierz Iszczuk
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Stare imperium usiłuje przywrócić utracone terytorium. W odróżnieniu od 
większości państw, Federacja Rosyjska nie jest zainteresowana tym, by mieć 
stabilne otoczenie. Permanentna destabilizacja w krajach sąsiednich jest właśnie 
tym do czego dąży Kreml. Całkowicie odrzuca ideę silnych rządów w Gruzji, na 
Ukrainie i w Mołdawii, nawet tych które będą popierać jego interesy. Będziemy 
całkowicie otwarci i postaramy się konkretnie przedstawić sytuację

Fragmenty przemówienia Saakaszwilego 
na posiedzeniu ONZ

kreml wywołuje chaos
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dziel i rządź
Czy myślicie, że Władimir Pu-

tin chce aby Armenia zwyciężyła 
Azerbejdżan? Nie. W ten sposób 
Armenia stanie się zbyt silna i po-
tencjalnie zbyt niezależna. A może 
myślicie, że jest odwrotnie – że 
Moskwa chce by Baku zwyciężyła 
Erewań? Nie. Obecny rozwój i mo-
dernizacja dynamicznego Azerbej-
dżanu to koszmar dla rosyjskich 
przywódców. Nie, oni nie chcą 
zwycięstwa żadnej ze stron.  Ich 
celem jest właśnie konflikt, ponie-
waż on gwarantuje zależność obu 
państw i hamuje ich europejską 
integrację. 

Czy myślicie, że wyborcza klę-
ska sił, które doprowadziły do Po-
marańczowej Rewolucji spowo-
dowały, że Kreml podjął bardziej 
miękkie działania wobec Ukra-
iny? Wręcz przeciwnie. Rząd Ja-
nukowycza jest obiektem nie-
ustannych ataków, a zdarza się 
to codziennie. Rosja przed zapla-
nowanym szczytem w Wilnie, roz-
poczęła wojnę handlową z Ukra-
iną, wysocy urzędnicy państwowi 
nie skrywają planów i perspektyw 
podziału tego państwa. 

Państwa Europy Wschodniej, 

które dążą do członkowstwa w 
rodzinie europejskiej, wspólno-
ty wolnych i demokratycznych 
państw, znajdują się pod nie-

ustanną presją i zagrożeniem. Ar-
menia została przyciśnięta do 
muru i zmuszona do przystąpie-
nia do Unii Celnej, co nie odpo-
wiada ani interesom tego pań-
stwa, ani naszego rejonu. Wo-
bec Mołdawii ogłoszono blokadę, 
kontynuowane są ataki na Ukra-
inę, Azerbejdżan jest poddawany 
znacznej presji, a część Gruzji jest 
okupowana. ...

lęk przed postępem
Wrogość Władimira Putina i 

jego ekipy do rządu, na którego 
czele miałem zaszczyt stać przez 
prawie dziesięć lat, nie jest spo-

wodowana osobistą niechęcią 
albo kulturowym nieporozumie-
neim. Wszystkie interpretacje 
tego rodzaju są tylko atrapą. 

Mój poprzednik, prezydent Sze-
warnadze, pochodzi z najwyższej 
warstwy sowieckiej nomenklatu-
ry. On doszedł do władzy w latach 
90-ych drogą wojskowego zama-
chu stanu przy bezpośrednim 
wsparciu Rosji. W przeciwień-
stwie do mnie, był znany ze swo-
ich sowieckich umiejętności dy-
plomatycznych. Mimo tego Rosja 
ciągle starała się osłabić jego rzą-
dy i kilka razy zorganizowła ata-
ki na niego.

 Chodzi nie o Gamsakhurdia, 
Szewardnadze, Saakaszwili albo 
Iwaniszwili. W rzeczywistości, na-
zwiska nie są ważne. Chodzi o 
przyszłość państwowości Gruzji.

imPerium rozPalało nienaWiść 
Pomiędzy znieWolonymi narodami 
i oddzielało icH od sieBie ścianą 
fanatycznego antagonizmu
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Dlaczego?  Dlatego, że dzisiej-
si władcy Rosji dobrze wiedzą, że 
jak tylko stabilne instytucje zo-
staną stworzone na Ukrainie, w 
Gruzji, w Mołdawii i w innych 
miejscach - instytucje te odzwier-
ciedlą i wzmocnią pragnienie na-
rodów tych państw do pełnej nie-
podległości i do integracji z rodzi-
ną europejską.

 Właśnie dlatego udane reformy 
i gruzińskie doświadczenie budo-
wania prawdziwego państwa zo-
stały przyjęte, jako swojego rodza-
ju wirus, który „zaraziłby” całe te-
rytorium byłego Związku Radziec-
kiego; wirus, który powinno się 
wyeliminować wszystkimi moż-
liwymi środkami. W owym cza-
sie nie mieliśmy nadziei na przy-
szłość, byliśmy najbardziej sko-
rumpowanym i przestępczym kra-
jem, a jednak bardzo szybko wy-
szliśmy z tego stanu i staliśmy się 
najmniej skorumpowanym pań-
stwem w całej Europie, państwem 
wprowadzającym reformy naj-
szybciej w skali światowej – zgod-
nie z danymi Banku Światowego. 
Gruzja jako państwo stała się naj-

lepszym miejscem do prowadze-
nia biznesu. Właśnie dlatego wo-
bec narodu gruzińskiego zastoso-
wano embargo, wywołano wojnę i 
wprowadzono okupację - wszyst-
ko po roku 2006. Właśnie dlatego 
opór mieszkańców Gruzji i zdol-
ność do przetrwania demokracji 
w Gruzji są tak ważne dla całego 
regionu. 

Różne działania podejmowane 
w tym celu, aby przeciwdziałać 
rozwojowi UE i NATO w naszym 
regionie, postępowi, który opiera 
się na dążeniach naszego narodu, 
stają się coraz bardziej intensyw-
ne. Te starania mają swoją nazwę: 
Unia Eurazjatycka, która została 
stworzona jako alternatywa dla 
Unii Europejskiej i jest uważana 
przez Władimira Putina za główny 
projekt jego prezydentury.

despotyzm  
przeciwko wolności

Dziś nasze kraje stoją przed 
wyborem określającym przyszłość 
o wiele więcej, niż tylko wybór po-

lityki zagranicznej albo sojuszy.  
Nasz naród musi zadecydować – 
czy chce żyć w warunkach stra-
chu i przestępczości; żyć w świe-
cie, w którym różnice są postrze-
gane jako zagrożenie, a mniejszo-
ści,  jako obiekty ucisku; w świe-
cie, w którym oponenci politycz-
ni są poddawani wybiórczej spra-
wiedliwości i fizycznej przemocy; 
w świecie, który doskonale zna-
my, ponieważ właśnie w nim ży-
liśmy. Unia Eurazjatycka jest na-
szą niedaleką przeszłością i przy-
szłością, którą w Moskwie staran-
nie przygotowują dla nas byli ofi-
cerowie KGB.

W przeciwieństwie do tego na-
sze odrodzone tradycje i wielowie-
kowe dążenia prowadzą nas do 
innego świata, który nazywa się: 
Europa. Społeczeństwa europej-
skie są także dalekie od dosko-
nałości. I tam mamy do czynienia 
z lękiem, wątpliwością, złością, a 
nawet nienawiścią, nierównością  
społeczną. Ale tam merytokracja 
jest ponad nepotyzmem, a fun-
damentem życia społecznego jest 
tolerancja. Obecni oponenci - to 
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przyszli ministrowie, których nikt 
nie wsadza do więzienia, nie sto-
suje wobec nich przemocy fizycz-
nej. Jeżeli spojrzymy na to w ten 
sposób, wybór dla narodów Euro-
py Wschodniej jest tak oczywisty, 
że niektórzy strategowie Krem-
la  (którzy nazywają siebie «polit-
technologami») postanowili w ogó-
le zrezygnować z prawdy i rozpo-
wszechniają kłamstwa w Gruzji, 
na Ukrainie, w Mołdawii oraz in-
nych krajach.

o czym uczy  
historia?

Znajomość historii jest niezbęd-
na. Nasza historia uczy nas, że to-
lerancja w naszym regionie jest 
fundamentem naszej suwerenno-
ści. Tolerancja jest nie tylko obo-
wiązkiem moralnym, jest to kwe-
stia bezpieczeństwa narodowego.

Musimy znać historię i rozu-
mieć, że stara imperialna zasa-
da „dziel i rządź” dziś jest używana 
tak samo, jak i dwadzieścia wie-
ków temu. Proszę spojrzeć na nasz 
region dzisiaj. Ten, kto zna histo-
rię Kaukazu, pamięta, że ormiań-
sko-azerskie krwawe walki, które 
miały miejsce w 1905 roku, były 
bezpośrednio poddane manipula-
cjom carskiej administracji. Czy 
nie można tego porównać z począt-
kiem konfliktu w Karabachu w la-
tach 1980?

Armia rosyjska była tam, zresz-
tą bardzo liczna, i wprost na jej 
oczach zaczęła się wojna. Obu stro-
nom pokazywali, że niby im poma-
gają, a w rzeczywistości – podbu-
rzali do konfliktu. Ten, kto zna hi-
storię, może sobie łatwo przypo-
mnieć – tak, jak i ja sobie przypo-
minam – początek abchaskiej woj-
ny początku lat 90-tych, gdy gru-
zińskie jednostki wojskowe otrzy-
mywały broń od armii rosyjskiej, 
która z kolei, jednocześnie kiero-
wała abchaskimi oddziałami i tre-
nowała czeczeńskich najemników, 
aby zniszczyć jakiekolwiek prze-
jawy solidarności narodów połu-
dniowego i północnego Kaukazu. 

Wszystko działo się dokładnie tak 
samo, jak  sto lat temu, gdy gru-
zińskich oficerów wysyłano na li-
nię frontu rosyjskich wojen prze-
ciwko Czeczenom, Inguszom i Da-
gestańczykom.

imperium 
inicjowało podziały

Możemy w różnych okresach 
historii spojrzeć na inne kraje 
położone na peryferiach (Rosji) 
– na przykład na Polskę i Ukra-
inę i zobaczymy taką samą sy-
tuację. Imperium rozpalało nie-
nawiść pomiędzy zniewolony-
mi narodami i oddzielało ich od 
siebie ścianą fanatycznego an-
tagonizmu. Niestety, takie po-
dejście było skuteczne. Nawet 

więcej, niestety, przynosi efek-
ty także dziś.

A przecież wtedy, gdy nasz re-
gion jest ciągle ogniskiem zapal-
nym konfrontacji, to byłe zniewo-
lone narody, zamiast żywić wro-
gość powinny się jednoczyć. 

W przeszłości niektórzy przy-
wódcy i kraje, jak np. Polska Jó-
zefa Piłsudskiego, która wzywała 
wszystkie uciśnione narody pod 
sztandar polskiej wolności, ro-
zumieli, że wolność jednego kra-
ju zależała także od wolności in-
nych zniewolonych nacji. Ale ni-
gdy przodkowie nasi nie otrzy-
mywali korzyści od takiej wielkiej 
siły, która dobrze rozumie swój 
interes strategiczny – obronę na-
szej suwerenności – i tą siłą jest 
Unia Europejska.

Organizując Parterstwo 
Wschodnie, które było odpowie-
dzią na atak Rosji na Gruzję w 
2008 roku, Unia Europejska stwo-
rzyła dla naszych państw doskona-
łą platformę do współpracy pod jej 
egidą. W to przedsięwzięcie musi-
my włożyć więcej wysiłku. Musimy 
rozwijać wspólne projekty, kon-
centrując się głównie na wspól-
nie realizowanych reformach. Po-
nieważ reformy dla każdego z nas 
oznaczają: państwowość i niepod-
ległość.

Caryca Katarzyna Druga dosko-
nale to rozumiała. Kiedy Polska, 
pod wpływem francuskich i brytyj-
skich idei oświeceniowych zaczę-
ła przeprowadzać reformy, cary-
ca wysłała długi, tajny list do Fry-
deryka Wielkiego (króla Prus). Ten 

list do dziś pozostaje jednym z naj-
bardziej imponujących opisów na-
tury i strategii imperialistycznych 
dążeń i planów. 

W liście wspomina się, że refor-
my wprowadzane w życie w Pol-
sce, stwarzały niebezpieczeństwo 
zarówno dla Rosji, jak i dla Prus, 
gdyż przekształciłyby Polskę w 
mocne państwo. Dlatego trzeba 
było je koniecznie wstrzymać. Za-
nim reformy zostały ostatecznie 
przeprowadzone, należało napaść 
na Polskę, dokonać rozbioru, po-
nieważ w przeciwnym razie nigdy 
nie udałoby się zająć tego kraju. 

List ów dobrze rozumieją ci, 
którzy widzą, z jaką nienawiścią 
Władimir Putin odnosi się do gru-
zińskich doświadczeń ostatniego 
dziesięciolecia. Większość Rosjan 

kiedy Polska, Pod WPłyWem francuskicH i BrytyjskicH 
idei ośWiecenioWycH zaczęła PrzeProWadzać reformy, 
caryca katarzyna druga Wysłała długi, tajny list 
do fryderyka Wielkiego (króla Prus). ten list do dziś 
Pozostaje jednym z najBardziej imPonującycH oPisóW 
natury i strategii imPerialistycznycH dążeń i PlanóW
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stawiała sobie pytanie – jeżeli 
słaba i podzielona Gruzja, prze-
siąknięta w pewnym czasie ko-
rupcją i przestępczością, potrafi-
ła osiągnąć sukces, dlaczego Ro-
sja nie może zrobić tego samego? 
To był projekt ideologicznie nie-
bezpieczny.

ideologicznie nie-
bezpieczny projekt

Po raz pierwszy na Kaukazie 
powstawało prawdziwe, skutecz-
ne państwo-naród  i dlatego trze-
ba było zniszczyć reformy, zanim 
przyniosłyby ostateczny owoc. 

W Europie Wschodniej, w tym 
na podzielonym Kaukazie, rządy 
muszą opierać się na jedności.

Przypomniałem  początek woj-
ny w Abchazji, ale także chcę 
przypomnieć wcześniejszy mo-
ment, niezwykle symboliczny dla 
historii Kaukazu. Pod koniec po-
wstania Szamila przeciwko Im-
perium Rosyjskego, kiedy Sza-
mil sam oddał się w niewolę, cze-
czeński dowódca Bajorongur zo-
stał również ranny i wzięty do 
niewoli. Zanim go powieszono, 
rosyjscy oficerowie zebrali Dage-
stańczyków i zażądali od jednego 
z nich, aby usunął krzesło spod 
nóg skazanego na śmierć Bajo-
rongura.  W taki sposób chcie-
li sprowokować  niezgodę mię-
dzy mieszkańcami tej miejsco-
wości. Bajorongur, zobaczyw-
szy to, sam odepchnął krzesło. 
Popełniając samobójstwo, które 
jest zakazane, on uniknął kłót-
ni pomiędzy sąsiadami. I chociaż 
jeden jedyny raz taktyka carska 
poniosła fiasko to jednak widać, 
na ile była uzasadniona polityka 
siania niezgody między naroda-
mi Kaukazu.

Powinniśmy położyć temu 
kres. Właśnie dlatego, gdy pia-
stowałem urząd prezydenta, roz-
poczęliśmy kilka projektów, któ-
re miały za cel zwiększyć często-
tliwość kontaktów międzyludz-
kich wśród ludności Północnego 
i Południowego Kaukazu..

europa wschodnia 
potrzebuje jedności

Parlament  Gruzji uznał mord po-
pełniony na narodzie czerkieskim 
za ludobójstwo, które dla wielu jest 
nieznaną kartą historii. Cały naród 
uległ zagładzie tylko dlatego, że ich 
ziemie były potrzebne Rosjanom. 
Powinniśmy kontynuować te nasze 
małe wysiłki. Trzeba przygotować 
się do tego, aby, gdy przyjdzie czas i 
imperium legnie w gruzach, szybko 
przezwyciężyć dziedzictwo jego nie-
nawiści. 

Dlatego my, jako obywatele Gruzji, 
musimy być gotowi na ten moment, 
gdy wojska rosyjskie opuszczą na-
sze okupowane ziemie - Cchinwali 
i Suchumi. Powinniśmy być gotowi 
na to, aby z otwartymi ramionami 
przyjąć naszych rodaków z Abcha-
zji i Osetii, nie jako naszych wrogów, 
ale jako naszych braci i sióstr. Po-
nieważ ten czas przyjdzie wcześniej, 
niż nam się wydaje. 

Kończąc moją drugą kadencję 
prezydencką, jestem dumny z osią-
gnięć Gruzji w tym okresie. Udało 
się nam, dosłownie, wyprowadzić 
Gruzję z ciemności. Nadaliśmy gru-
zińskim urzędom państwowym bez-
precedensową przejrzystość. Posła-
liśmy nasze dzieci z powrotem do 

szkół, z których wygnaliśmy bandy. 
Bardziej niż kiedykolwiek kraj nasz 
przybliżył się do spełnienia euro-
pejskich marzeń. Nieustannie pra-
cowaliśmy nad przywróceniem du-
cha tolerancji, który zawsze cecho-
wał nasz kraj w czasach minionej 
świetności. 

Zrobiliśmy wiele dobrego. Gdy 
doszedłem do władzy, byłem naj-
młodszym prezydentem na świecie. 
W związku z tym, jak każdy przy-
wódca, zdaję sobie sprawę, że wiele 
inicjatyw zostało okupione wielki-
mi kosztami. Dokładamy pośpiesz-
nie wszelkich starań, aby ustano-
wić nową rzeczywistość, która da-
łaby  odpowiedź na wewnętrzne i 
zewnętrzne zagrożenia. Jesteśmy 
i musimy pozostać narodem, któ-
ry jest zjednoczony dla osiągnięcia 
historycznego celu – wstąpienia do 
europejskiej rodziny wolnych i de-
mokratycznych narodów, do rodzi-
ny, od  której nas nikt nigdy nie po-
winien był odłączać – do naszej ro-
dziny. Do osiągnięcia tego ostatecz-
nego sukcesu regionalnej jedności, 
wolności i integracji europejskiej 
jest jeszcze daleka droga. Aby jed-
nak upragniony cel osiągnąć mam 
zamiar zawsze niestrudzenie pra-
cować.

Tłum. Ireny Zagladko
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Saakaszwili w Kijowie: 
wasze zwycięstwo zmieni nas i Rosję

- Nie ma wątpliwości, że wa-
sze zwycięstwo zmieni nas i Ro-
sję. Ukraiński triumf będzie 
końcem reżimu (Władimira) Pu-
tina, a w podręcznikach historii 
napiszą, że Imperium Rosyjskie 
przestało istnieć na Euromajda-
nie, - powiedział po ukraińsku 
Saakaszwili.

Jego zdaniem ukraińskie pro-

testy przeciwko władzy, która 
pod naciskiem Moskwy odmówi-
ła podpisania umowy stowarzy-
szeniowej z UE, wpływa pozytyw-
nie również na sytuację w Gruzji.

Dziś bronicie nie tylko swojej 
przyszłości, przyszłości Ukrainy, 
bronicie nas wszystkich, - po-
wiedział Saakaszwili dodając, że 
zwycięstwo wolności na Ukra-

inie będzie zwycięstwem wolno-
ści w Gruzji, a także w Mołdawii 
i Armenii.

Według byłego gruzińskiego 
przywódcy Unia Celna propono-
wana Ukrainie przez Rosję ozna-
cza „krach i korupcję”. Do Unii 
Celnej należą obecnie, oprócz Ro-
sji, Białoruś i Kazachstan.

 PAP

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili oświadczył na kijowskim Majdanie, 
że wierzy w zwycięstwo demonstrantów i jest przekonany, że trwające od 21 
listopada akcje protestacyjne doprowadzą do klęski "Imperium Rosyjskiego"
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Sikorski i Westerwelle: oferta 
dla Ukrainy wciąż aktualna

Oferta zawarcia umo-
wy stowarzyszeniowej 
Ukrainy z UE jest na-

dal aktualna - oświadczyli sze-
fowie MSZ Polski Radosław Si-
korski i Niemiec Guido Wester-
welle. Jak ocenili, trwające od 
kilku dni na Ukrainie demon-
stracje dowodzą, że zbliżenia z 
UE chcą sami Ukraińcy.

"Oferta zawarcia ambitnie 
sformułowanej umowy stowa-
rzyszeniowej jest nadal ak-
tualna" - podkreślili Sikor-
ski i Westerwelle we wspól-
nym oświadczeniu opubliko-
wanym na stronach polskiego 
MSZ. Jak zaznaczyli, wyma-
ga to jednak "ze strony przy-
wódców Ukrainy woli politycz-

nej pokazania zdecydowanego 
działania i wymiernego postę-
pu na warunkach określonych 
w grudniu 2012 r.".

"Uważamy, że stowarzysze-
nie z UE otwiera przed Ukrainą 
najlepsze możliwości dla roz-
woju gospodarczego i moder-
nizacji w celu zapewnienia na-
rodowi ukraińskiemu bardziej 
pomyślnej i stabilnej przyszło-
ści" - podkreślili Sikorski i We-
sterwelle.

Według obu polityków "po-
kojowe demonstracje odby-
wające się w Kijowie i innych 
ukraińskich miastach stano-
wią dobitny dowód na to, że 
obywatele Ukrainy pragną 
przybliżyć swój kraj do Unii 
Europejskiej".

"Podzielamy to pragnienie 
i deklarujemy swoje zdecydo-
wane zaangażowanie wobec 
narodu ukraińskiego, który 
mógłby być – i nadal ma szan-
sę być - głównym beneficjen-
tem bezprecedensowej ofer-
ty złożonej przez Unię Euro-
pejską polegającej na ścisłej 
współpracy politycznej i go-
spodarczej" - oświadczyli mi-
nistrowie spraw zagranicz-
nych Polski i Niemiec.

Minister Spraw Zagranicznych 
Polski Radosław Sikorski: "Ukra-
ińcy - to europejski naród, a Unia 
Europejska jest gotowa do podpi-
sania umowy o stowarzyszeniu, 
aby pomóc Ukrainie w moderni-
zacji kraju".

Solidarni z Ukrainą



popular science magazine / 43

nr.5-6 (27/01/2014)

Solidarni z Ukrainą
Sikorski i Bildt apelują o pokojowy 
charakter protestów na Ukrainie

M inistrowie spraw zagra-
nicznych Polski i Szwe-
cji: Radosław Sikorski 

i Carl Bildt - zaapelowali w nie-
dzielę we wspólnym oświadcze-
niu do Ukraińców, by demon-
stracje w Kijowie przebiegały w 
pokojowej atmosferze.

"Jako inicjatorzy Partnerstwa 
Wschodniego jesteśmy pod wra-
żeniem, że tak wielu obywateli 
Ukrainy, mimo zimna, protestu-
je przeciwko zaskakującej decyzji 
prezydenta Ukrainy o niepodpisa-
niu umowy stowarzyszeniowej z 
Unią Europejską" - piszą szefowie 
dyplomacji Polski i Szwecji.

Zaznaczyli, że Unia Europej-
ska jest nadal gotowa podpisać 
ten dokument, gdy tylko prezy-
dent Janukowycz również wyka-
że taką gotowość, i zobowiąże się 
pomóc Ukrainie w realizacji po-
stanowień umowy.

"W przypadku braku widocz-
nych reform gospodarczych nie 
będziemy jednak mogli angażo-
wać się w bezsensowną licytację 
o przyszłość Ukrainy" - napisali 
ministrowie.

Przypomnieli wypowiedzi sze-
fów Rady Europejskiej Hermana 
Van Rompuya i Komisji Europej-
skiej Jose Barroso, którzy zazna-

czyli, że "od Ukrainy zależy, jakie 
zobowiązania zechce podjąć wo-
bec Unii Europejskiej. W związku 
z tym zdecydowanie nie pochwa-
lamy stanowiska i działań Rosji".

"Wspólnie z nimi wyraża-
my poparcie dla suwerenności 
Ukrainy" - piszą Bildt i Sikorski.

"Nalegamy, aby demonstracja 
w Kijowie przebiegała w pokojo-
wej atmosferze. Pokojowy charak-
ter protestów jest wyrazem euro-
pejskich aspiracji. Jesteśmy prze-
konani, że obywatele Ukrainy 
ziszczą swój sen o przyszłości w 
Europie" - konkludują szefowie 
dyplomacji Polski i Szwecji.
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Jarosław Kaczyński na Euromajdanie: 
“Niech żyje wolna Ukraina! Niech żyje wolna Polska!”
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Jarosław Kaczyński na Euromajdanie: 
“Niech żyje wolna Ukraina! Niech żyje wolna Polska!”

– To jest na pewno wybuch - tak to trzeba określić. Wybuch społecznych 
emocji, które zostały wywołane przez decyzję o rezygnacji ze stowarzyszenia 
z Unią Europejską - mówił w Kijowie, w rozmowie z reporterem TVN24 
Jarosław Kaczyński. Prezes PiS po raz kolejny podkreślił, że polscy 
politycy powinni bardziej angażować się w wydarzenia na Ukrainie

Jarosław Kaczyński udał się 
do Kijowa, aby wyrazić po-
parcie dla protestujących 

zwolenników integracji z Unią Eu-
ropejską. Pytany przez reportera 
TVN24 w Kijowie o wydarzenia w 
stolicy Ukrainy, zacytował wypo-
wiedź Witalija Kliczki, który miał 
określić manifestację jako sku-
tek "zabicia marzeń" Ukraińców.

– W szczególności młodych 
Ukraińców. Ale jeżeli spojrzeć na 
ten tłum, to widać, że są tu lu-
dzie wszystkich pokoleń - mó-
wił Kaczyński. Zdaniem prezesa 
PiS, wielotysięczne demonstracje, 
które rozpoczęły się w Kijowie po 
ogłoszeniu przez prezydenta Wik-
tora Janukowycza odmowy pod-
pisania umowy stowarzyszenio-
wej z UE, pokazują "siłę oczeki-
wania" Ukraińców na wstąpienie 
do Wspólnoty.

Jarosław Kaczyński przema-
wiając na Majdanie Niepodległo-
ści, zapewnił, że Polska zawsze 
będzie wspierać sprawę integra-
cji europejskiej Ukrainy oraz wy-
raził nadzieję, że Ukraina będzie 
w przyszłości członkiem UE.

przemówienie na 
wiecU w kijowie 

- Przyjechałem tutaj, aby wspie-
rać wasze marzenie, aby wspie-

rać europejską integrację Ukra-
iny. Kiedy patrzę na te wielkie tłu-
my, na tą ogromną demonstrację, 
to jestem pewien, że zwyciężycie, 
że Ukraina będzie w Unii Europej-
skiej, że wyszliście  już na tą dro-
gę, wyszliście, bo jesteście zjedno-
czeni, jesteście silni.

Wy jesteście potrzebni Europie, 
pamiętajcie o tym... To nie jest 
tylko tak, że wy potrzebujecie Eu-
ropy, wy potrzebujecie Unii, Eu-
ropejska Unia  potrzebuje Ukra-

iny. Pamiętajcie o tym, miejcie tą 
pewność. Europa będzie silniej-
sza, będzie więcej znaczyć, jeże-
li Ukraina będzie członkiem Unii. 
Ale to, by być razem, a dziś „ra-
zem” - to znaczy być w Unii, ozna-
cza także, że razem będą na-
sze dwa wielkie narody - polski i 
ukraiński. I  to jest bardzo ważne 
dla naszej przyszłości, dla przy-
szłości Polski i Ukrainy. Właśnie 
w tym kierunku, w swojej polityce 
szedł mój brat, Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lech Kaczyń-
ski, który zginął w Smoleńsku.

I my, i ja idziemy tą samą dro-
gą, i tą samą drogą będziemy 

iść dalej. Wiem, że są na Ukra-
inie siły, które mają inne poglą-
dy, warto im przypomnieć wiersz 
waszego wielkiego wieszcza, wiel-
kiego poety Szewczenki, otóż on 
pisał w jednym ze swoich utwo-
rów, że ci, którzy szkodzą Ukra-
inie, którzy nie chcą wolnej Ukra-
iny, nigdy nie zostaną zbawieni. 
Niech ci, którzy dzisiaj chcą cią-
gnąć Ukrainę w tą drugą stronę, 
pamiętają o tym wielkim przesła-
niu wielkiego Ukraińca.

Tu przed chwilą padły bar-
dzo mądre słowa wypowiedzia-
ne przez duchownego o potrzebie 
budowy moralnych podstaw poli-
tyki, o potrzebie budowy moral-
nych podstaw życia publicznego, 
powtarzam: to bardzo ważne dla 
tej drogi, na którą żeście weszli... 
Idźcie tą drogą, a z całą pewno-
ścią zwyciężycie. Przed chwilą sły-
szeliście słowa o tym, by się nie 
bać, otóż zacytuję wielkiego Pola-
ka Papieża Jana Pawła II: „Nie lę-
kajcie się!” Nie lękajcie się! Niech 
żyje wolna Ukraina! Niech żyje 
wolna Polska! Niech żyje jedność 
naszych narodów!

euroPa Będzie silniejsza jeżeli 
ukraina Będzie członkiem unii
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Sejm RP wyraża solidarność 
z demokratycznym społeczeństwem Ukrainy

Zapis o możliwych sankcjach personalnych wobec osób odpowiedzialnych za użycie siły na Ukrainie 
w razie kontynuowania polityki przemocy, a także wezwanie do zaprzestania rozlewu krwi - zawiera 
uchwała w sprawie Ukrainy przyjęta przez aklamację przez Sejm w piątek 24 stycznia 2014 roku

P olski Sejm podkreślił w 
uchwale, że "w ostatnich 
dniach, w centrum Kijowa 

miały miejsce gwałtowne i drama-
tyczne wydarzenia z użyciem siły 
przez organy porządkowe Ukrainy, 
w wyniku których doszło do ofiar 
śmiertelnych". "Zarzewiem zdecy-
dowanych protestów opozycji stało 
się przyjęcie przez Radę Najwyższą 
Ukrainy 16 stycznia br. i podpisa-
nie przez prezydenta Wiktora Janu-
kowycza ustaw, w drastyczny spo-
sób ograniczających swobodę mani-
festacji, wypowiedzi, inne prawa po-
lityczne i obywatelskie Ukraińców 
oraz działanie organizacji pozarzą-
dowych" - przypomniano w doku-
mencie.

"Sejm RP wyraża solidarność z 

demokratycznym społeczeństwem 
Ukrainy, szczególnie ze wszystki-
mi osobami represjonowanymi i 
poszkodowanymi w wyniku starć. 
Sejm RP potępia tłumienie, przy 
użyciu siły, wolności i praw obywa-
telskich, zwłaszcza prawa do poko-
jowych demonstracji i swobody wy-
powiedzi" - głosi uchwała.

W uchwale znalazł się ponadto 
apel "o natychmiastowe zaprzesta-
nie przemocy i przelewu krwi oraz 
podjęcie przez wszystkie strony dia-
logu politycznego na rzecz pokojo-
wego rozwiązania konfliktu".

"Sejm RP apeluje o rozważenie 
kroków na arenie międzynarodo-
wej zmierzających do pociągnię-
cia do odpowiedzialności osób, któ-
rych działania doprowadziły do tra-

gicznych w skutkach wydarzeń na 
Ukrainie. Sejm RP stoi na stanowi-
sku, że w razie kontynuowania poli-
tyki przemocy społeczność między-
narodowa może zastosować sankcje 
personalne wobec osób bezpośred-
nio odpowiedzialnych za użycie siły" 

- czytamy w dokumencie.
Zgodnie z uchwałą, "Sejm RP 

opowiada się za podjęciem między-
narodowych działań pomocowych 
na rzecz demokratycznej Ukrainy". 

"Sejm RP wyraża nadzieję, że Ukra-
ina pozostanie w rodzinie demokra-
tycznych państw w sposób suwe-
renny kształtujący swoje międzyna-
rodowe relacje zgodnie ze standar-
dami Rady Europy" - podkreślono w 
uchwale.

PAP
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Ukraińcy – jedni z najuboższych 
mieszkańców Europy
P otencjał zakupowy Ukraiń-

ców okazał się jednym z naj-
niższych w Europie. Ukraina, 

Mołdawia i Białoruś zajęły ostatnie 
miejsca w rankingu krajów Euro-
py co do zamożności mieszkańców 
międzynarodowej firmy GFK. 

Firma brała po uwagę potencjał 
zakupowy obywateli tych państw za 
ostatni rok. W spisie znalazły się 42 
państwa.  Według danych anality-
ków, w skali roku mieszkańcy Moł-
dawii mogą wydać 1,284 tys. euro, 
Ukraińcy – 2,206 tys. euro, a Biało-

rusini — o 120 euro więcej. W bie-
żącym roku, jak prognozują eksper-
ci, łączny potencjał zakupowy lud-
ności tych krajów wyniesie 6,8 try-
lionów euro, czyli 12,89 tys. euro w 
skali roku na każdego mieszkańca. 

W swoich obliczeniach autorzy 
rankingu wzięli pod uwagę zaso-
by pieniężne, które otrzymuje każ-
dy mieszkaniec kraju w ciągu roku 
po spłacie wszystkich podatków. 
Zostało uwzględnione także to, że 
część tych środków trzeba będzie 
wydać na komunalne usługi, środ-

ki komunikacji, kupno artykułów 
żywnościowych etc. 

Najmniej ograniczonymi w swo-
ich wydatkach okazali się miesz-
kańcy Liechtensteinu (58,844 tys. 
euro), Szwajcarii (36,351 tys.) i Nor-
wegii (31,707 tys.).

Wcześniej szwajcarski bank Cre-
dit Suisse w swoim sprawozda-
niu Global Welth Report 2013 za-
liczył Ukrainę do krajów z najniż-
szym średnim dochodem w świecie 
po przeliczeniu na jednego dorosłe-
go mieszkańca.

W Białorusi i Rosji 
ceny rosną szybciej niż w Europie
Od początku roku pań-

stwo Białoruskie jest ab-
solutnym rekordzistą, je-

śli chodzi o wzrost cen na arty-
kuły spożywcze. Według badań 
ze stycznia-października 2013 
ceny wzrosły tam o 12%, w Rosji - 
5,3%, w Unii Europejskiej – 0,7%.

Według badań listopadowych, 
które nie uwzględniały już podzia-
łu ważnych z socjalnego punktu 
widzenia towarów na 12 grup, eko-
nomika Białorusi może odnotować 
znaczny wzrost wskaźnika inflacji, 
gdyż ostatnio podskoczyły ceny na 
szereg artykułów spożywczych.

Zresztą, to tylko umocni smut-
ną pozycję lidera co do wzrostu 
cen w Europie, którą Białoruś 
zajmuje już od kilku lat. Ekono-
miczne wskaźniki z października 
pokazują tempo wzrostu cen ar-
tykułów spożywczych na pozio-
mie 101,9%, w czym kroku Biało-
rusi mogła dotrzymać tylko Tur-
cja, gdzie jest odnotowany taki 
sam wskaźnik, pisze białoruska 
gazeta «Tygodnik». 

W Unii Europejskiej w ze-
szłym miesiącu ceny artykułów 
spożywczych zmniejszyły się o 
0,1%. Ceny spadły w 15 z 28 
krajów, jeszcze w czterech one 

zachowały się na byłym pozio-
mie. W Rosji tempo wzrostu cen 
artykułów spożywczych było 
największym po Białorusi i Tur-
cji – 0,6%.
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Nielegalny ukraiński reżim

Wierzyć, że Janukowicz rzeczywiście planował zawrzeć Ugodę o asocjacji 
z UE, było naiwnie. Być może, on spodziewał się odroczyć wymogi reformy 
sądownictwa i uwolnienia więźniów politycznych. Ale ci, którzy powiedzieli 
mi, że właściciel Bankowej tylko skorzysta się perspektywą podpisania aby 
otrzymać atuty w licytacjach z Putinym, jak okazało się, mieli rację. On wie, 
że wartości UE przeczą jego planom pozostawać przy władzy wiecznie
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Nielegalny ukraiński reżim
Już w 2010 roku, Janukowycz 

zdecydował, że wydarzenia na 
Majdanie 2004 roku nie po-

winni powtórzyć się. Jeszcze w cza-
sach Kuczmy niektórzy sędziowie 
odważali się sądzić niezależnie, więc 
on zrozumiał: powtórzenie 2004 
roku należy uniemożliwić. Dla tego 
on zdecydował dołączyć się do klu-
bu dyktatorów, wypełniwszy więzie-
nia politycznymi więniami i bogacąc 
własną «Rodzinę». 

Dlatego wymagania Euromajada-
nu o przedterminowych wyborach w 
całości są usprawedliwione. Z mo-

mentu prezydenckich wyścigów w 
istocie, zaczął się zamach stanu. Naj-
pierw – nie konstytucyjną metodą, 
bez dotrzymania należnych procedur, 
kiedy stwarzali parlamentarną więk-
szość sposobem przekupstwa albo 
zastraszenia deputowanych, byle te 
przebiegli do innego obozu. Stąd rząd 
Tymoszenko został wysłany do przy-
musowej dymisji i zaczęło się agre-
sywne przejęcie władzy omijając Sądy 
Najwyższy i Konstytucyjny. Jeśli 
obecna absolutna władza Janukowi-
cza uważa się prawną, to Trzecia Rze-
sza może być traktowana tak samo.

UE prawidłowo stwierdza że 
drzwi dla podpisania Ukrainą Ugo-
dy o asocjacji zostają otwarte. Jed-
nak nie z tym reżimem, który już po-

kazał swoją prawdziwą niedemokra-
tyczną twarz. 

Teraz jest bardzo ważne, aby UE 
stała w obronie europejskich warto-
ści demokracji, praw człowieka, pra-
worządności i otwartej i przejrzy-
stej gospodarki rynkowej. Podpisa-
nie Ugody – to wybór wartości, a nie 
poddywanne przetargi.

Niektórzy twierdzą, że najważ-
niejsze to pieniądze. Ale dokąd idą 
putinskie koszty? Jeśli w Ukrainie 
będzie domniemane i odpowiedzial-
ne państwo, rządzone zasadą prawa 
i równouprawnieniem, wtedy to spo-

łeczeństwo modernizuje się, a sto-
sowanie innowacyjnych technologii 
da możliwość inwestować i zarabiać 
dzięki czemu mieć należny wzrost i 
w całości wykorzystywać ogromny 
potencjał kraju. 

Można prosto porównać roz-
wój Ukrainy i Polski za ostatnie 20 
lat. Pierwsza mogła by mieć to same 
tempo wzrostu, że i druga, a nie dzi-
siejszą korupcję. Włśnie o to chodzi 
na Euromajdanie. 

Teraz, kiedy reżim Janukowicza 
zamknął drzwi do UE i otworzył ich 
do zależności od Putina, Rada Europy 
powinna pryzpomnieć Ukrainie i sa-
mej sobie, że wszystkie jej wymagania, 
oparte na wartościach, nie są nowe.

Tłum. Ireny Zagladko

Viktor Musijaka
Profesor prawa 
 

Obecny system rządów jest bez-
prawny. Taka opinia została wyrażo-
na przez jednego z "ojców konstytu-
cji", profesora prawa Viktor Musijaka 
w wywiadzie “Glawkomu”.

«Jak tylko w wrześniu 2010 roku 
stanęło wiadomo o decyzji Konsty-
tucyjnego sądu wrócić do Konstytu-
cji 1996 lat, mówiłem, pisałem i uza-
sadniałem, że stała się uzurpacja 
władzy. Porządek konstytucyjny w 
kraju zmniejszono do niczego. Od-
powiednio, wszystko co odbywa się 
w ciągu ostatnich 3-ch lat w sferze 
zarządzania państwowego, nie jest 
legitymistycznym. Chcę, żeby spo-
łeczeństwo to wyraźnie zrozumia-
ło», – stwierdza ekspert. «Kto mógł-
by pomyśleć, że Konstytucyjny sąd 
tak postąpi z Konstytucją? De fakto 
konstytucyjny tryb w kraju jest zhań-
biony, jego połamały przez kolano. 
Zresztą, należy rozumieć, że, nawet 
przywróciwszy do działania Konsty-
tucję 96 roku, oni jej absolutnie nie 
poważają i nie dotrzymują tych praw, 

– mówi Musijaka - I to, co odbywa się 
na Majdanie- to sygnał od ludu o ko-
nieczności nawrotu porządku kon-
stytucyjnego. Jasne, że powrót Kon-
stytucji z 2004 r. nie oznacza zadanie 
zostanie zakończone w całości. Ale 
to jest istota tego, w którym kierunku 
krajowi trzeba posuwać się.

jeśli oBecna aBsolutna Władza 
janukoWicza uWaża się PraWną, 
to trzecia rzesza może Być 
traktoWana tak samo

Hanne Severinsen - Prezydent międzynarodowej społecz-
nej organizacji «Europejska media-platforma», była współsprawoz-
dawczyni Komitetu Monitorującego Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy na Ukrainie.
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Ukraina jest warta lepszego

Obawiam się, że 2013 r. nie był najlepszym rokiem dla Ukrainy. 
Miałem nadzieję, że Ukraina wejdzie 2014 rok silnym i jednolitym 
państwem ze skutecznym programem ekonomicznych reform przy 
podtrzymaniu MFW i z podpisaną Ugodą o asocjacji i zagłębionej i 
wszechobejmującej strefie wolnego handlu z Unią Europejską
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Ukraina jest warta lepszego
Karl Bildt,
Minister sprawił 
zagraniczny Szwecji

To jest to, co mi mówili prezy-
dent i premier Ukrainy. To jest 
to, co mówili narodowi ukraiń-
skiemu. I to, poza wątpliwościa-
mi, jest tym, co było by najlepsze 
dla kraju. Natomiast, pertrakta-
cje z MFW były zamrożone, pod-
pisanie ugody z UE było odłożo-
no na nieokreślony czas, podpisa-
no nieprzejrzyste kontrakty z Ro-
sją. Ci, którzy starali się znaleźć 
wyjaśnienie – zdezorientowali się, 
a ci, którzy pierwszymi wypowie-
dzieli swój protest na Majadanie 
– zostali pobici przez milicję. 

Jak i ludzie, którzy codziennie 
stoją w Kijowie na chłodzie, je-
stem przekonany, że Ukraina jest 
warta lepszego. 

Ukraina – to jest kraj o wiel-
kich perspektywach, od Lwowa 
na zachodzie do Ługańska na 
wschodzie. I powodów, dlaczego 
krajowi cały czas nie udaje się w 
całości realizować swój potencjał, 
nie istnieje. Prawda, jednak, w 
tym, że wyjść z obecnego kryzy-
su jest nielekko. Pochopne decy-
zje, które zostały przyjęte w cią-
gu ostatnich dwóch tygodniów, 
tylko pogorszyły sytuację, a lata 
nieumiejętnego kierowania do-
prowadziły kraj do granicy eko-
nomicznego kolapsu. 

Konieczność zmian, być może, 
lepiej za wszystko pokazuje pozy-
cja Ukrainy w rankingu "Indeks 
odbioru korupcji", który sporzą-
dził Transparency International: 
Ukraina obejmuje 144 miejsce w 
liście z 177 krajów.

Jeżeli Ukraina nie jest gotowa 
z własnej woli przyjąć mniej wię-
cej stałą zależność od dobrej woli 
Moskwy, jedynym wyjściem sta-
nie się program kompleksowych 

ekonomicznych reform, które pod 
warunkiem idealnych będą speł-
niały się przy podtrzymaniu MFW.

Wykonanie takiego programu 
będzie dolegliwym w krótkoter-
minowej perspektywie. Jednak, 
po jej wykonaniu Ukraina zmoże 
stworzyć mocną bazę i zbudować 
na niej lepszą przyszłość. 

To jest to, na co zasługuje ten 
kraj, to, co powinien robić prezy-
dent, i to, co powinna podtrzymy-
wać polityczna opozycja.

Jeżeli na to będzie wola ukraiń-
skiego narodu, to do takiego pro-
gramu reform mogła by wejść i 
perspektywa odnowionego i bar-
dziej szczerego europejskiego wy-
boru. Głowy państw i kierownicy 
rządów krajów-członków Unii Eu-
ropejskiej przed chwilą spotykali 
się w Brukseli i dali "zielone świa-

tło": Unia Europejska jest gotowa 
podpisać Ugodę o asocjacji i zagłę-
bionej ta wszechobejmującej stre-
fie wolnego handlu, skoro Ukraina 
będzie przygotowana do tego. 

Pragnę zauważyć znowu: to 
jest wolny wybór. Chociaż rosyj-
ska propaganda twierdzi przeciw-
nie, UE nie narzuca swoje polity-
ki sąsiadom. Ugoda to jest propo-
zycja. I ta propozycja jest dosyć 
atrakcyjna dla tych, którzy są za-
interesowani. 

W ukraińskich debatach nie 
było i dnia by nie brzmiały coraz 
nowe fantastyczne sumy , które 
jak gdyby są potrzebne na euro-
pejską integrację. Na takie argu-
menty powoływał się i sam Pre-
mier, starając się wyjaśnić, dla-

czego Ukraina raptem zdecydo-
wała się nie podpisywać ugodę z 
UE podczas Szczytu Wileńskiego.

Rzeczywistość, widocznie, jest 
całkiem inna. Jakakolwiek po-
ważna analiza pokazuje, że Ukra-
ina wygrywa w razie podpisania i 
wykonania ugody z UE, otrzymu-
jąc wysoki ekonomiczny wzrost i 
podwyżkę zarobkowej opłaty. A ci, 
którzy nie wierzą ekonomicznym 
prognozom, mogą popatrzeć na 
to, co europejska integracja zna-
czyła dla Polski i innych sąsia-
dów Ukrainy, które całym sercem 
przyjęły europejską integrację. 

Więc pokładam swoje spodzie-
wania na to, że 2014 będzie bar-
dziej udanym rokiem dla Ukrainy, 
rokiem, kiedy kraj zmoże przy-
wrócić zaufanie i znaleźć swoją 
drogę naprzód.

Możliwości są bezgraniczne. 
Ukierunkowanie protestujących 
na Majdanie jest ostatecznym do-
wodem gotowości kraju do ruchu, 
jeśli znajdzie się ten, kto gotów 
stanąć na czele tego ruchu. Ludzie, 
którzy są w stanie tydzień po ty-
godniu protestować przy tempera-
turze poniżej zera, są gotowi prze-
nieść dolegliwe, jednak potrzebne 
ekonomiczne reformy. Naród , któ-
ry zbierał się na największą proeu-
ropejską demontrację wszechcza-
sów , jest godny tego, żeby pewne-
go razu jego kraj w całości dołączył 
się do europejskiej współpracy.

Ukraina to jest europejski kraj, 
i ona należy do europejskiej rodzi-
ny narodów.

Tłum. Ireny Zagladko

ukraina to jest euroPejski kraj, 
i oNa należy do euroPejskiej 
rodziny narodóW
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Nowe stypendia dla studentów 
z państw Partnerstwa Wschodniego

– Poza wiedzą, otrzymacie w 
Polsce możliwość poznania rówie-
śników, którzy za 15-20 lat obej-
mą najwyższe stanowiska w na-
szym kraju. – powiedziała pod-
sekretarz stanu w MSZ Katarzy-
ny Pełczyńskiej-Nałęcz, która 13 
grudnia 2013 r. zainaugurowała 
na Uniwersytecie Warszawskim 
nowy Program stypendialny im. 
Stefana Banacha.

Stypendium im. Stefana Bana-
cha jest rozszerzeniem oferty do-
stępnych w Polsce programów sty-
pendialnych dla cudzoziemców. 
Studentom pochodzącym z sze-
ściu krajów Partnerstwa Wschod-
niego (Armenii, Azerbejdżanu, Bia-
łorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukra-
iny) oferowana jest nauka na pol-
skich uczelniach publicznych na 
dwuletnich studiach uzupełniają-
cych II stopnia na kierunkach ści-
słych, przyrodniczych, technicz-
nych, ekonomicznych oraz na eu-

ropeistyce/prawie europejskim. 
– To kierunki obecnie najważniej-
sze dla rozwoju państwa ale także 
dla rozwoju współpracy pomiędzy 
Polską a krajami Europy Wschod-
niej i krajami Kaukazu – podkre-
śliła w swoim wystąpieniu wicemi-
nister Pełczyńska-Nałęcz.

Po pierwszym roku studiów 
uczestnicy programu  będą mo-
gli wziąć udział w wymianie stu-
denckiej w ramach unijnego pro-
gramu Erasmus. Jednocześnie w 
trakcie studiów stypendyści będą 
mogli również uczestniczyć na te-
renie Polski w krótkookresowych 
stażach zawodowych.

W pierwszym roku realiza-
cji programu 2013/2014 zostało 
przyjętych 44 studentów na pol-
skie uczelnie. Największa liczba 
tegorocznych stypendiów przypa-
dła studentom z Ukrainy.

- W planach mamy zwiększenie 
w przyszłych latach ilości osób 

objętych stypendium – podkreśli-
ła wiceminister.

Nowy program został urucho-
miony w odpowiedzi na rosną-
ce zainteresowanie studentów ze 
Wschodu nauką w Polsce. Ma on 
charakter apolityczny i skierowa-
ny jest do młodych osób, które już 
studiują (ukończyły studia I stop-
nia) i są wybijającymi się studen-
tami na swoich kierunkach.

W uroczystości poza stypen-
dystami uczestniczyli również 
przedstawiciele Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, a tak-
że reprezentanci władz Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Inaugura-
cję uświetnił wykład znakomitego 
polskiego matematyka profesora 
Wiesława Żelazko dotyczący syl-
wetki patrona Programu, profeso-
ra Stefana Banacha.

Biuro Rzecznika 
Prasowego Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych
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Wśród mieszkańców Żytomierza polskiego pochodzenia co roku rośnie liczba 
chętnych nauczyć się języka ojczystego i bliżej zapoznać się z historią, kulturą 
i tradycjami Macierzy. Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania wiedzą o 
Polsce, na początku roku akademickiego zdecydowano otworzyć bezpłatną 
Szkołę Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej

Taka decyzja została podję-
ta przez prezesa organiza-
cji Natalię Kostecką-Iszczuk, 

ponieważ, odrodzenie tożsamości i 
pamięci narodowej, wśród Polaków 
mieszkających na Żytomierszczyź-
nie jest jednym z głównych zadań 
statutowych ZSP. Nauczanie pro-
wadzą kwalifikowani nauczyciele 
(członkowie Zjednoczenia Szlach-

ty Polskiej): Irena Zagladko absol-
wentka Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (Instytut Historii); Anna De-
nysewycz absolwentka Uniwersy-
tetu im. Iwana Franki i Szkoły na-
uczania interaktywnego dla na-
uczycieli, według programu spe-
cjalnego kursu: «Aktualne proble-
my w nauczaniu języka polskiego 
w szkołach Ukrainy».

Tematy zajęć są bardzo pożytecz-
ne. Lekcje odbywają się w przyjaznej 
atmosferze. Nauczanie organizowa-
ne jest w sposób kreatywny, oprócz 
wykładów studenci oglądają filmy o 
polskiej historii, kulturze, sztuce i 
tradycjach narodowych. Szkoła pro-
wadzi lekcje 2 razy w tygodniu po 1,5 
godziny dla każdej grupy. Ucznio-
wie, którzy uczą się gramatyki pol-

Szkoła Wiedzy o Polsce
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Szkoła Wiedzy o Polsce
skiej, historii i literatury, poznają bli-
żej historię i tryb życia Polaków Żyto-
mierszczyzny. 

W przyszłości organizacja ma za-
miar szukać możliwości organizowa-
nia wycieczek do miejsc związanych 
z historią Polaków na Kijowszczyźnie, 
Podolu, Wołyniu i Galicji Wschod-
niej. Również Zjednoczenie Szlachty 

Polskiej postara się zorganizować dla 
wszystkich chętnych uczniów szkół-
ki wyjazdy do Polski dla zapoznania 
się z historią i współczesnym życiem 
kraju swoich przodków.

Celem danego projektu jest do-
niesienie do młodzieży pochodze-
nia polskiego obwodu żytomierskie-
go języka, historii, literatury, obycza-

jów i tradycji polskich. Chcemy, aby 
nasza młodzież wiedziała, do jakie-
go wielkiego narodu ona należy. Pra-
gniemy całym sercem odrodzić w na-
szej młodzieży ducha i tradycje na-
szych wspólnych polskich przod-
ków. Bo jesteśmy Polakami i jeste-
śmy dumni z tego!

Biuro prasowe ZSP

Anna Denysiewicz,
nauczyciel w 
Szkole Wiedzy o Polsce:

Uczą się tutaj dzieci polskie-
go pochodzenia, ale także przy-
chodzą dzieci z ukraińskich rodzin, 
które chcą więcej wiedzieć o Pol-
sce i o jej tradycjach, kulturze oraz 
historii. Znajomość języka pozwa-
la otrzymać Kartę Polaka, a ukra-
ińska młodzież posługująca się ję-
zykiem polskim może podjąć stu-
dia na polskich uczelniach. Nie tyl-
ko wygodne położenie geograficz-
ne, lecz także szerokie możliwości 
znalezienia lepszej pracy, skłonią 
ukraińskich studentów do podję-
cia nauki w Polsce. Polski dyplom 
daje wiele możliwości.

Natalia Kostecka-Iszczuk,
prezes Zjednoczenia  
Szlachty Polskiej:

Pomoc Polakom, mieszkają-
cym na Żytomierszczyźnie, w oży-
wieniu identyczności narodowej 
jest jednym z głównych zadań 
Zjednoczenia Szlachty Polskiej. 
Dlatego, na początku roku aka-
demickiego, zdecydowaliśmy się 
otworzyć bezpłatną Szkołę wie-
dzy o Polsce przy naszej organi-
zacji. Lekcje prowadzą kwalifiko-
wani nauczyciele. Wraz z językiem 
polskim, uczniowie poznają także 
podstawowe informacje o polskiej 
historii i kulturze.

Będziemy także szukać możli-
wości dla organizacji wycieczek do 
miejsc związanych z historią Pola-
ków. Chcemy  aby nasza młodzież 
wiedziała do jakiego wielkiego na-
rodu ona należy. Bo jesteśmy Pola-
kami i jesteśmy dumni z tego!

Irena Zagladko,
nauczyciel w 
Szkole Wiedzy o Polsce

W Szkole Wiedzy o Polsce moż-
na ciągle doskonalić swoje umiejęt-
ności językowe, polskiego uczą się 
tutaj zarówno dzieci od 6 lat, jak i 
dorośli. Jest to pierwszy rok, w któ-
rym prowadzono naukę języka pol-
skiego. Bez względu na to uczy się 
tutaj ponad 20 osób. 

Staramy się przekazać naszym 
uczniom maksimum informacji o 
polskiej kulturze, tradycjach, histo-
rii i literaturze. Staramy się opowie-
dzieć  o wszystkich wielkich Pola-
kach, którzy zasłużyli się dla histo-
rii Ojczyzny i całego świata. Stara-
my się, aby nasi uczniowie zdoby-
li dogłębną wiedzę i to ułatwiło im 
zdanie rozmowy kwalifikacyjnej dla 
otrzymania Karty Polaka, a dzie-
ciom pomogło dostać się na studia 
do Polski.
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ożywiamy tradycje narodowe
Szkoła Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej postanowiła 
zaprezentować swoim uczniom dawne obyczaje i tradycje naszych przodków

Naród Polski będzie po-
tężnym wtedy, gdy po-
tomkowie Polaków na 
wszystkich ziemiach za-

mieszkania będą pamiętać ojczy-
ste zwyczaje, kulturę i język polski. 
Znajomość tradycji przodków jest 
jednym z głównych warunków pie-
lęgnowania tożsamości narodowej. 

Zaborcy dobrze to rozumieli. 
Dlatego na wszelki sposób próbo-
wali niszczyć polską edukację i ko-
ścioły. Wiedzieli, że ci, którzy zapo-
minają o tradycji swoich przodków, 
niszczą trójjedyną relację przeszło-
ści, teraźniejszości i przyszłości, 
stracą własne korzenie i zdolność 

do samodzielnego myślenia. Dla 
tych, którzy podstępnie manipulu-
ją świadomością, tacy ludzie sta-
ją się łatwym łupem i bez wielkich 
trudności są przekształcani w po-
słusznych i głupich niewolników. 

W burzliwym XX wieku nie 
wszystkim Polakom udało się za-
chować tradycje swojego narodu... 
Wojny, represje, deportacje i prze-
śladowania wycisnęły swoje pięt-
no na świadomości Polaków ze 
Wschodu. Dziś, narodowa świado-
mość Polaków (na byłych kresach 
I Rzeczypospolitej) została niemal 
całkowicie zniszczona...

Ale silny naród zawsze przeciw-

stawia się presji. Polacy, których 
tożsamość narodowa była pod-
dawana ciężkiej próbie, na prze-
kór losowi pamiętają o swoim po-
chodzeniu i pragną ożywić ojczy-
ste tradycje. Zjednoczenie Szlach-
ty Polskiej na Żytomierszczyźnie 
dokłada wszelkich wysiłków, żeby 
pomóc miejscowym Polakom w 
ożywieniu identyczności i pamięci 
narodowej. Dla członków organi-
zacji i wszystkich chętnych, prze-
prowadzono spotkania, na któ-
rych prezentowano dawne obycza-
je naszych przodków. W tym roku 
zaczynamy wspólnie świętować 
tradycyjne uczty polskie.
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ożywiamy tradycje narodowe
Tradycja wróżb andrzejkowych – to jeden z najstarszych polskich zwyczajów. 
Kiedyś stosunek do wróżb andrzejkowych był bardzo poważny. Panny, które chciały 
dowiedzieć się o swojej przyszłości i poznać przyszłego męża spotykały się w 
wigilię św. Andrzeja, w nocy z 29 na 30 listopada. Wierzono, że przyszłość objawiają 
duchy, które zstępują na ziemię. Chłopcy mieli swój wieczór dla wróżb –  Katarzynki 
w noc z 24 na 25 listopada. Niestety obyczaj wróżb na Katarzynki już zniknął

Wróżby na Andrzejki

W ieczór andrzejkowy w Szkole Wiedzy o Pol-
sce zaczął się od najpopularniejszej wróż-
by – ustawiania butów. W taki sposób na-

sze prababcie i babcie w owych czasach próbowały 
dowiedzieć się, która z nich pierwsza wyjdzie za mąż. 
Czyj bucik pierwszy przestąpi próg – ta pierwsza i wyj-
dzie za mąż.

Dalej był czarodziejski kram z marzeniami – na 
czarodziejskich różowych karteczkach zostały napisa-
ne różne przepowiednie na najbliższą przyszłość. Tak 
się stało w ten ma-
giczny wieczór, że 
każda z dziewczyn 
wyciągnęła dla sie-
bie właśnie tą prze-
powiednię, którą 
chciała. Magia!

Bardzo spodo-
bała się uczest-
niczkom wróżba z 
5 kubeczkami (pod 
każdym z nich były: pieniążek, który wróżył bogac-
two, kwiatek – romans, cukierek – słodki rok, pier-
ścionek – zamążpójście i różaniec – pobożne życie) i 
wróżba na szpilkach (trzeba włożyć 13 szpilek do ku-
beczka, potrząsnąć i wysypać na stół zaścielony czer-
wonym obrusem. Następnie należy odczytać literki 
jakie zostały utworzone przez rozsypane szpilki).

 Obowiązkowymi wróżbami były także imiona na-
pisane na czerwonym sercu (na sercu z czerwonego 
papieru były napisane męskie imiona, które trzeba 
było przekłuć igłą) i wróżba ze skórki z jabłka (cale 
jabłko cieniutko obieramy i utworzoną skórkę rzuca-

my przez lewe ramie – jaka litera ułożyła się – takie bę-
dzie imię ukochanej osoby).

I oczywiście najgłówniejszą i najbardziej oczeki-
waną wróżbą było lanie wosku przez ucho od klu-
cza. Najlepiej jest wykorzystać klucz należący do bab-
ci (właśnie taki znalazłyśmy) albo od kościoła. Kształt 
wylanego wosku trochę odsłania zasłonę przyszłości. 
Wszystko zależy od tego, co nam pokazuje cień wyla-
nej figurki na ścianie i od naszej fantazji. Większości 
wróżącym wosk przepowiedział podróż.

Bardzo lu-
bię andrzejkowy 
wieczór! Lubię 
nie dlatego, że 
można jakoś zaj-
rzeć w przyszłość 
i wywróżyć sobie 
coś przyjemne-
go. Lubię dlate-
go, że ten wieczór 
jednoczy nas z 

przodkami. Wiem, że moje babcie i moje prababcie 
wróżyły sobie w andrzejkowe wieczory. To jest nasza 
tradycja! Tradycja naszej ziemi i naszego narodu. A 
naród, który nie pamięta o obyczajach swoich przod-
ków, nie pielęgnuje ich i nie przekazuje tradycji swoim 
dzieciom...  Taki naród jest po prostu żałosny. 

Chcę podziękować wszystkim, kto wziął udział w 
tej imprezie! Także chcę wyrazić szczere podziękowa-
nia Szkole Piękna i jej Dyrektorce, pani Marinie Wilec-
kiej, która udostępniła nam salę dla przeprowadzenia 
naszych wróżb.

Irena Zagladko

tradycja WróżB andrzejkoWycH sięga, 
PraWdoPodoBnie czasóW PogańskicH. PierWsza znana 
Wzmianka o WróżBacH andrzejkoWycH, PojaWiła 
się W 1555 roku. Wiadomo, iż WróżBy te odByWały się 
W Wigilię śW. andrzeja. Patronem tego dnia jest śW. 
andrzej z galilei.
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Wieczór Wigilijny w Zjednoczeniu Szlachty Polskiej

Nie ma na świecie drugie-
go takiego narodu, który 
świętuje Wigilię Bożego 
Narodzenia tak uroczy-

ście, jak Polacy. To najpiękniejszy i 
najmilszy sercu wieczór roku. Wie-
czór wzajemnego zbliżenia i prze-
baczenia... Czas zadumy i refleksji. 
Zgodnie z tradycją wieczerza wigi-
lijna rozpoczyna się wraz z „pierw-
szą gwiazdką na niebie”. Jest to 
symboliczne nawiązanie do Gwiaz-
dy Betlejemskiej zwiastującej naro-
dziny Jezusa, którą według Biblii 
na wschodniej stronie nieba ujrze-
li Trzej Królowie. 

18 grudnia w pięknie ozdobio-
nej sali, wokół stołu wigilijnego, w 
bardzo przyjemnej i ciepłej atmos-

ferze, zebrali się członkowie Zjed-
noczenia Szlachty Polskiej... Jak 
jedna wielka rodzina, wśród której 
aktywiści organizacji oraz ucznio-
wie Szkoły Wiedzy o Polsce: dzieci, 
które uczą się polskiego, ich rodzi-
ce, młodzież, dorośli i osoby star-
sze. Wszyscy, pragnący odzyskać 
tożsamość narodową i lepiej zapo-
znać się z językiem, kulturą i tra-
dycjami swoich przodków. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
czytania Pisma Świętego i słów po-
witania  prezesa Zjednoczenia 
Szlachty Polskiej Natalii Kosteckiej-
Iszczuk, która powiedziała zgroma-
dzonym o polskich tradycjach świę-
towania Wigilii Bożego Narodze-
nia. Podziękowała nauczycielom 

Szkoły Wiedzy o Polsce za pracę na 
rzecz ożywienia tożsamości Pola-
ków mieszkających na Żytomiersz-
czyźnie. Wszystkim obecnym złoży-
ła życzenia świąteczne i sprezento-
wała wszystkim malutkie podarun-
ki wigilijne - nauczycielom szopki a 
uczniom kartki z indywidualnymi 
życzeniami bożonarodzeniowymi.

Kapelan Polaków Żytomiersz-
czyzny ks. Jarosław Giżycki wygło-
sił krótki wykład na temat tradycyj-
nych obchodów Wigilii w Polsce. Mó-
wił o atmosferze tego wspaniałego 
święta, o przeżywaniu Słowa Bożego 
w oczekiwaniu cudu narodzenia Je-
zusa Chrystusa - Zbawiciela świata, 
który uczy przebaczać i być otwarty-
mi na miłość Boga, który może zmie-
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Wieczór Wigilijny w Zjednoczeniu Szlachty Polskiej

nić nasze serca i życie. Mówił o Do-
brej Nowinie i nadziei dla wszystkich 
ludzi na ziemi. Po ciekawej opowieści 
zaprosił uczestników do łamania się 
opłatkiem i składania sobie wzajem-
nych życzeń i przeprosin.

Następnie przystąpiono do sto-
łu wigilijnego, na którym było 
więcej niż 12 bardzo smacznych, 
tradycyjnych, polskich dań wigi-
lijnych, przygotowanych w rodzi-
nach obecnych na świętowaniu 
tego cudownego wieczoru. Głośno 
czytano życzenia i złote myśli o 
miłości na otrzymanych kartecz-
kach. Wszyscy obecni także wzięli 
udział w teatralizowanym przed-
stawieniu bajki, w której dobro 
zwyciężyło zło.

Śpiewaniu kolęd nie było końca... 
Akompaniował na gitarze ks. Jaro-
sław Giżycki, który bez żadnego wąt-
pienia był duszą tego świętego wieczo-
ru... „Dzisiaj w Betlejem”, „Cicha noc”, 

„Wśród nocnej ciszy”, „Gloria”, „Wesołą 
nowinę”, „Lulajże, Jezuniu”, „Przybie-
żeli do Betlejem”... Trudno wymienić  
wszystkie, bo takiej ilości kolęd, jak 
tego wieczoru jeszcze nigdy nie śpie-
wano...  Wszyscy śpiewali do późna, 
ze szczerą, niemal dziecięcą radością... 

Cudowna i ciepła atmosfera Wi-
gilii Bożego Narodzenia to niezapo-
mniane przeżycie dla uczniów Szko-
ły Wiedzy o Polsce. To była dobra 
możliwość być razem, dzielić się 
radością z okazji nadchodzących 
Świąt Bożonarodzeniowych. Spo-

dziewamy się, że wiedza nabyta w 
czasie tej uroczystości przyczyni się 
do przebudzenia przepięknej trady-
cji w rodzinach wszystkich uczest-
ników tego wspaniałego spotkania.

Musimy pamiętać tradycje swo-
ich przodków, bo naród, który traci 
pamięć jest skazany na zapomnienie. 
Propagowanie szacunku do obycza-
jów narodowych – powinno stać się 
atrybutem wychowania świadome-
go i dumnego z pochodzenia obywa-
tela. Obywatela, który będzie wspie-
rał idee tolerancyjnego społeczeń-
stwa europejskiego. Społeczeństwa 
pozbawionego psychologii zniewole-
nia, nietolerancji i nienawiści.

Waldemar żółkiewski
Aliona Denisewicz
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Jestem Polakiem – to brzmi dumnie

Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie uczestniczyło w 
projekcie szkoleniowym „Jestem Polakiem – to brzmi dumnie”, który odbył się 
w dniach 15 - 25 sierpnia 2013 roku w Zariczanach pod Żytomierzem. Projekt 
był skierowany do liderów oraz aktywnych członków polskich organizacji z 
obwodu żytomierskiego, winnickiego oraz chmielnickiego na Ukrainie, którzy 
aktywnie działają na rzecz rozwoju środowiska polskiego
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Jestem Polakiem – to brzmi dumnie

Uczestnicy

Organizatorem projek-
tu było Stowarzysze-
nie Młodzieży Pol-

skiej w Żytomierzu (prezes 
Julia Umańska, wice-pre-
zes – Irena Umańska). Pro-
jekt został dofinansowany 
przez Fundację „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” ze środ-
ków MSZ przeznaczonych na 
wsparcie Polaków za granicą. 
W projekcie wzięło udział 33 
młodych aktywnych przed-
stawicieli czternastu pol-
skich organizacji. 

Podstawowym założeniem 
przy opracowaniu programu 
projektu przez organizatorów 
było stworzenie warunków do 
rozwoju osobistego i znalezie-
nia zatrudnienia jego uczest-
nika (umiejętnego poruszania 
się po rynku pracy) poprzez 
rozwój osobisty i interperso-
nalny uczestników, zwiększe-
nie ich świadomości w zakre-
sie potrzeb rozwoju własnej 
osobowości oraz wiedzy doty-
czącej sytuacji na rynku pra-
cy i narzędzi poszukiwania 
pracy. Ponadto duży nacisk 
podczas projektu położono na 
wyposażenie polskiej młodzie-
ży w praktyczną wiedzę i in-
strumenty w celu odnalezie-
nia swojego miejsca w życiu 
zawodowym, a także społecz-
nym i prywatnym, umiejętno-

ści pogodzenia wewnętrznych 
sprzeczności pomiędzy kwe-
stią narodowości a obywatel-
stwem, uświadomienia sobie, 
że mamy ogromne szczęście i 
atut, że jesteśmy Polakami.

Cel szkolenia został osią-
gnięty poprzez odpowiedni 
dobór metod szkoleniowych 
przez czwórkę doświadczo-
nych trenerów (pedagogów, 
psychologów, doradców za-
wodowych): Elizę Iwan, Annę 
Topczewską, Mateusza Ma-
łyskę – z Polski, oraz Marinę 
Wilecką – z Ukrainy. Trenerzy 
postawili przede wszystkim 
na aktywne metody szkole-
niowe, takie jak praca w gru-
pach, outdoor, indywidual-
ne doradztwo zawodowe, ry-
sowanie mandali, symulacje 
rekrutacji czy interaktywne 
prezentacje. Z drugiej stro-
ny program zawierał szeroki 
materiał dotyczący praktycz-
nych umiejętności ułatwiają-
cych poruszanie się na rynku 
pracy (pisanie CV, listu mo-
tywacyjnego, profesjonalnego 
przygotowania się do rozmów 
kwalifikacyjnych), jak i sesje 
prezentujące specyfikę ryn-
ku pracy w Polsce, na Ukra-
inie, w Unii Europejskiej i w 
państwach WNP oraz wynika-
jące z tego możliwości i ogra-
niczenia.

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu, Klub Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA Obwodu Żyto-
mierskiego, Żytomierska Obwodowa Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Zjednoczenie Szlachty Polskiej” (przedsta-
wione w projekcie przez aktywnego członka organizacji Wadima Kuźmienkę), Żytomierska Obwodowa Organizacja 
Społeczna „Studencki Klub Polski”, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, Żytomierska Obwodowa Społeczna 
Młodzieżowa Organizacja „Asocjacja Polaków Żytomierszczyzny”, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukra-
inie, Żytomierska Obwodowa Społeczna Organizacja „Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe”, Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe „Polonia Zwiagielszczyzny” z Nowogradu-Wołyńskiego, Związek Polaków na Ukrainie - Oddział 
w Marianówce, Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków im. Władysława Reymonta w Wołodarsku-Wołyńskim, Cen-
trum Rozwoju i Partnerstwa „POLONIA” w Winnicy, Kulturalno-Oświatowa Organizacja „Centrum Polskiej Kultury” w 
Kalinówce, Towarzystwo Dobroczynne „Polonia” w Gródku Podolskim.

Wadym Iskrycki, 
uczestnik projektu: 

Jestem bardzo wdzięczny 
organizatorom za wspaniałą 
możliwość uczestnictwa w ta-
kim naprawdę ciekawym szko-
leniu młodzieżowym. Doświad-
czenia nabyte podczas projek-
tu będą wykorzystywane w ży-
ciu społecznym, edukacyjnym 
i zawodowym. Mam przodków 
polskiego pochodzenia ze stro-
ny matki i chcę podkreślić, że 
udział w takich warsztatach jest 
bardzo ważny dla ożywienia 
identyczności Polaków, miesz-
kających na Ukrainie.
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- Świętość, do której wszyscy jesteśmy powołani, nie jest czymś oddzielonym 
od naszego życia i codziennych jego problemów. Ta świętość znajduje się w 
centrum tego życia - powiedział biskup Witalij Skomarowski podczas Mszy 
św. na polskim cmentarzu w Żytomierzu w Dniu Zadusznym

Refleksja i modlitwa 
za dusze zmarłych na żytomierskim Cmentarzu Polskim

2 listopada 2013 roku zebra-
li się tutaj mieszkańcy ob-
wodowego miasta Polesia i 

okolic, żeby odwiedzić groby swo-
ich krewnych i bliskich. Na uro-
czystość przybyli także księża 
oraz bracia zakonni ze wszystkich 
żytomierskich parafii. Po Mszy bi-
skup poprowadził procesję przez 
cały cmentarz, zatrzymując się na 
dłużej przy grobie ks. biskupa Ka-
rola Antoniego Niedziałkowskiego. 
Zgromadzeni na nekropolii po-
modlili się także za ofiary II Woj-
ny Światowej, zmarłych polityków, 
ludzi biednych oraz tych, po któ-
rych ślad zaginął.

Zaduszki to okres ciszy i re-
fleksji – okres odwiedzania cmen-
tarzy i miejsc wiecznego spoczyn-
ku drogich nam osób. Na żyto-
mierskim cmentarzu też panowa-
ła atmosfera wyjątkowego dla Ko-
ścioła rzymskokatolickiego świę-
ta. Oprócz uszanowania pamię-
ci o swoich bliskich, uczestnicy 
uroczystości  przyozdobili kwiata-
mi także groby znanego kompozy-
tora Juliusza Zarembskiego, pol-
skiego lotnika Bronisława Maty-
jewicza-Macijewicza. Znicze za-
płonęły także na grobie Jana Mia-
skowskiego – polskiego ziemia-
nina i powstańca styczniowego. 
Mały płomyczek ognia nad gro-
bem symbolizuje naszą wiarę w 
to, że zmarli spotykają się z Bo-
giem a ich dusze żyją wiecznie. To 
światełko, pozostawione na mogi-
le, ma być wyrazem przypomnie-
nia żywym o naszym powołaniu. 
Ten symboliczny gest  jest podzię-

kowaniem Bogu za to, że zmarła 
osoba, w której intencji modlimy 
się, mogła kiedyś żyć ziemskim 
życiem a teraz żyje nadal, w miej-
scu, do którego trafiła po śmier-
ci a także w naszej pamięci. Po-
dobny sens ma również składanie 
kwiatów, które są zarazem sym-
bolem życia i piękna.

Modlitwa za zmarłych należy 
do starożytnych praktyk chrześci-
jańskich. Znalazła ona swój wyraz 
w katolickim nauczaniu o „czyść-
cu”, definiując go, jako stan, w 
którym znajdują się dusze zmar-
łych, które umierają w przyjaźni 
z Bogiem, ale ich miłość do Nie-

go i do bliźniego wymaga jeszcze 
udoskonalenia. Ci zmarli podle-
gają więc stopniowemu „oczysz-
czeniu”, chociaż trwają już w mi-
łości Chrystusa. Prawidłowe wy-
tłumaczenie pojęcia „nieba”, „pie-
kła” oraz „czyśćca” jest jednym z 
podstawowych zadań dla rodzi-
ców, którzy wychowują dzieci w 
duchu chrześcijaństwa.

Pamiętajmy, że Jezus Chry-
stus zwyciężył śmierć. Prośmy 
naszych zmarłych by modlili się o 
Jego łaskę dla nas, żebyśmy byli 
posłuszni woli Pana Boga i osią-
gnęli życie wieczne.

Anna Denisewicz
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Pielęgnujemy pamięć o naszych przodkach i czujemy się odpowiedzialni za groby 
Polaków. Cmentarz Polski w Żytomierzu, założony w ostatnich latach XVIII wieku, 
jest  najpiękniejszą polską, kresową nekropolią, po Łyczakowie i Rossie

Dbamy o groby naszych rodaków

Z jednoczenie Szlachty Pol-
skiej przez kilka lat opieku-
je się grobami na Cmenta-

rzu Polskim w Żytomierzu. Dzień 
26 października 2013 roku nie 
był wyjątkiem, uczniowie Szko-
ły wiedzy o Polsce przy Zjedno-
czeniu Szlachty Polskiej na Żyto-
mierszczyźnie, na czele z aktyw-
nym członkiem organizacji (na-
uczycielką języka, kultury i histo-
rii polskiej) Ireną Zagladko, wzię-
li udział w sprzątaniu Cmentarza 
Polskiego, zorganizowanym przez 
Żytomierski Obwodowy Związek 
Polaków na Ukrainie, w celu przy-
gotowania polskiej nekropolii do 
święta Wszystkich Świętych.

W ciągu ponad 200-letniej hi-
storii pogrzebano tutaj tysiące 
naszych rodaków. Tu spoczywa 
kwiat wołyńskiego ziemiaństwa, 
duchowieństwa, szlachty i ary-
stokracji, naukowców i społecz-
ników. Wśród nich: krewni Stani-
sława Moniuszki i rodzice Ignace-
go Jana Paderewskiego. Wokół XI-
X-wiecznej, odnowionej dziś pięk-
nie kaplicy św. Stanisława, znaj-
dują się groby wołyńskich du-
chownych różnej rangi - od semi-
narzystów i diakonów, do bisku-
pów. Spoczywają tutaj: ks. Ka-
rol Antoni Niedziałkowski, biskup 
łucko-żytomierski, ks. Ludwik 
Bartłomiej Brynk, biskup sufra-
gan łucki i żytomierski, admini-
strator diecezji kamienieckiej, ks. 
kan. Faustyn Lisicki, proboszcz 
żytomierski, ks. Aleksander Sa-
mosenko i in. Jedną z najtragicz-
niejszych, a mało znanych postaci 
jest ks. Andrzej Fedukowicz - pro-
boszcz żytomierskiej katedry, któ-
ry torturowany i złamany przez 
czekistów, podpisał dokument, 
że jest watykańskim szpiegiem, a 
po opuszczeniu katowni podpalił 

się nad brzegiem rzeki Teterew i 
zmarł w wyniku poparzeń. Wśród 
pochowanych na cmentarzu znaj-
duje się liczna grupa wołyńskiego 
ziemiaństwa i arystokracji: Woro-

niczowie, Urbanowscy, Czeczelo-
wie, Olizarowie (grób hrabiego Je-
rzego Olizara zdobi postać pięk-
nego anioła), Działyńscy, Wąsowi-
czowie oraz inni.



Historia żytomierza

Starożytna łacińska sentencja mówi, 
że „Historia - jest nauczycielką ży-
cia”… Na Ukrainie pewne siły dokła-
dają wszelkich starań, abyśmy nie po-
znali prawdy. 

Juliusz Cezar, po podbiciu kolejnego narodu, 
powiedział do swoich dowódców: ”Myślicie, że 
zdobyliśmy ten naród zawładnąwszy jego teryto-
rium? Nie! Zwyciężymy ich dopiero wtedy, gdy 
będziemy pisać ich historię”.

„Historię piszą ci, którzy wieszali bohaterów”, - 
tymi słowami zaczyna się film Mela Gibsona „Wa-
leczne serce”. Trafne sformułowanie słynnego reżysera dobrze odzwierciedla 
problem celowego przemilczania i zakłamania niewygodnej prawdy historycz-
nej. Takie manipulacje chętnie wykorzystywane są przez tych, którzy pragną 
działać zgodnie z zasadą „dziel i rządź”.

Historia Żytomierza w XIX wieku pisana była na zamówienie tych, którzy 
zmasakrowali polski i ukraiński ruch narodowowyzwoleńczy, którzy zorganizo-
wali zabójstwo Jerzego Niemirycza, tych, którzy prześladowali Iwana Mazepę i 
Andrzeja Wojnarowskiego, którzy powiesili Zygmunta Sierakowskiego, prześla-
dowali Jarosława Dąbrowskiego, Hannę Pustowojtównę oraz wielu innych pol-
skich i ukraińskich bohaterów. Ta „historia” miała na celu skłócenie i podział 
braterskich narodów i narzucenie despotycznej dominacji „siły trzeciej”.

Porzekadło ukraińskie mówi, iż „Cudzymi rękoma łatwiej zagarniać ża-
rzące się węgle”. Podburzanie do nienawiści etnicznej pomiędzy Polakami 
i Ukraińcami w ciągu ostatnich dwustu lat było głównym narzędziem poli-
tyki imperialnej w Europie Wschodniej, która wielokrotnie prowadziła do 
wielkich dramatów Polaków i Ukraińców. Ale nadszedł czas zdjąć opaskę z 
oczu, aby zobaczyć prawdę, bo, jak mówi Pismo Święte: „jeśli ślepy prowa-
dzi ślepego, obaj wpadają do dołu”...

Włodzimierz Iszczuk



Historia żytomierza
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Historia pod znakiem Orła, Pogoni i Archanioła

Każde miasto ma wyjątkową duszę i historyczny los. Ta unikalność zależy od wielu 
czynników – geopolitycznego położenia, krajobrazu, klimatu, zasobów naturalnych, 
sieci szlaków handlowych, religii, kultury i tożsamości cywilizacyjnej. Żytomierz 
również ma szczególny urok, który jest uzależniony od czasu i przestrzeni. Oblicze 
Żytomierza nosi piętno wielowiekowej historii i wyjątkowego geograficznego 
położenia. Miasto położone jest bowiem na skraju stref klimatycznych, na 
granicy między różnymi religiami i cywilizacjami, na terytorium, które przez wieki 
pozostawało w strefie konfliktu interesów konkurencyjnych mocarstw

żytomierz
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żytomierz miasto na granicy cywilizacji
W ciągu wieków Żytomierz znajdował się na 

granicy wpływów bizantyjskiego prawosławia i 
rzymskiego katolicyzmu, jednocześnie będąc waż-
nym przyczółkiem cywilizacji chrześcijańskiej, le-
żącym w pobliżu granic agresywnego świata islam-
skiego. Ukraińcy, Polacy, Litwini, Tatarzy i przed-
stawiciele innych narodowości tworzyli niepowta-
rzalny wizerunek miasta. Ponadto, od XVII wieku, 
Żytomierz stał się jednym z ośrodków dużej spo-
łeczności żydowskiej. Konfrontacja lub współpra-
ca wszystkich tych cywilizacji i kultur, stworzyła 
unikalną mentalność i atmosferę, w której rozwi-
jał się Żytomierz - jedno z najbardziej interesują-
cych miast Ukrainy o bogatej historii.

Położony w malowniczym lesie na skalistych 
brzegach rzeki Teterów Żytomierz jest bardzo sta-
rym miastem. Ludzie zamieszkiwali te tereny już w 
czasach prehistorycznych. Badania archeologiczne 
wykazały istnienie osad i cmentarzysk z epoki brą-
zu i wczesnej epoki żelaza. Tak więc, 100 000 lat 
przed Chrystusem w pobliżu Żytomierza znajdowa-
ła się osada człowieka pierwotnego. 

Na terenie miasta archeolodzy znaleźli pozosta-
łości starożytnego grodu słowiańskiego z X - XIII w. 
Dlatego nie można wykluczyć, że Żytomierz mógł 
być jednym z posterunków założonej przez norma-

nów Starożytnej Rusi. Całkiem możliwe, że już wte-
dy miasto było związane ze państwem skandyna-
wów, którzy kontrolowali szlak handlowy "od Wikin-
gów do Greków", gdyż w tamtych czasach natural-
nymi szlakami były przede wszystkim rzeki, dopły-
wy Dniepru w okolicach Kijowa. Rzeka Teterów, nad 
którą jest położony Żytomierz, była właśnie taką 
drogą, wiodącą z Zachodu nad Dniepr. 

Można przyjąć, że w czasie panowania Wikin-
gów Żytomierz mógł być zachodnim grodem gra-
nicznym Rusi. Aby zapewnić ochronę z Zachodu, 
Kijów musiał mieć taki posterunek, położony na 
naturalnym szlaku, którym była rzeka Teterów. 
Według Mariana Dubeckiego: "Legendy przesuwa-
jące założenie zameczku i zarazem całej osady w 
głąb średniowiecza, są nieuzasadnione. Do tych 
legend zaliczyć można dawną tradycję o wojowni-
ku, czy też mężu świątobliwym, o człowieku dobro-
czyńcy osady pierwotnej, o jakimś „Żytomierzu”, 
który miał być założycielem zameczku i skupionej 
przy nim osady. Legenda nie weszła do kronik, ale 
miała trwać długo w pamięci pokoleń". O istnieniu 
miasta w XIII wieku świadczą także kroniki pol-
skie, według których w 1240 roku katolicki misjo-
narz Jacek Odrowąż założył w Żytomierzu klasztor 
dominikanów. Klasztor ten istniał do najazdu Ta-
tarów pod wodzą emira Złotej Ordy Edigeja. 



www.slopol.blogspot.com

strażnica wielkiego  
księstwa litewskiego

Pierwsze wzmianki o Żytomierzu w źródłach pi-
sanych związane są z ekspansją litewskich ksią-
żąt Giedyminowiczów. Druga kronika litewsko-ru-
ska twierdzi, że w 1320 roku wielki książę litewski 
Gedemin (Gediminas) uwolnił Żytomierz spod pa-
nowania Złotej Ordy. 

Rosyjski historyk Karamzin pisał o tym wydarze-
niu: „Ten dzielny rycerz w 1319 roku po zwycięskim 
ukończeniu wojny z Zakonem, niezwłocznie udał się 
do Włodzimierza (Wołyńskiego)... Gród poddał się... 
Gdy tylko przyszła wiosna (w 1320 roku), a ziemia 
pokryła się trawą, Gediminas z nową siłą wyszedł 
w pole, wziął Owrucz, Żytomierz, miasta kijowskie i 
udał się nad Dniepr... obległ Kijów. Jednak miesz-
kańcy nie tracili nadziei i odważnie odparli kilka 
ataków, wreszcie, nie widząc pomocy... i wiedząc, że 
Gediminas przebacza zwyciężonym, otworzyli bra-
my. Duchowieństwo wyszło z krzyżami i ludzie przy-
sięgali na wierność księciu Litwy, który uratował Ki-
jów od jarzma Mogołów". Jednak poważni historycy 
kwestionują tę datę. 

Następna wzmianka pisemna o Żytomierzu, da-
towana na rok 1362, znajduje się w kronice Gustyń-
skiej. W tym roku, wielki książę litewski Olgierd Gie-
dyminowicz (Algirdas) pokonał Tatarów w Bitwie nad 
Sinymi Wodami, w ten sposób księstwo kijowskie, 
wraz z Żytomierzem, stało się częścią Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego. 

W owym czasie pozycja Litwinów na Rusi 
była bardzo niestabilna. Laury wyzwoliciela 
od jarzma hord euroazjatyckich przypadły 

innemu wielkiemu księciu litewskiemu - Witoldowi 
Kiejstutowiczowi (Vytautas), który ostatecznie uwol-
nił Żytomierz spod jarzma Złotej Ordy. Litewsko-ru-
ska kronika opowiada, że „wiosną 1392 roku Witold 
poszedł i wziął miasta Żytomierz i Owrucz”. 

Tak więc, rok 1392 można uznać za przełomo-
wy, gdyż w tym właśnie okresie Żytomierz wyszedł z 
mroku wieków i pojawił się na arenie burzliwej histo-
rii Wschodniej Europy. Był to czas jego uwolnienia od 
barbarzyńskich hord euroazjatyckich, a także czas jego 
integracji z europejskim Wielkim Księstwem Litewskim. 

Warto również przypomnieć, że w owym czasie pań-
stwo to połączone było z Polską przez związki sojusz-
nicze i dynastyczne. 7 lat wcześniej (14 sierpnia 1385 
roku) w litewskim miasteczku Krewie (teraz Białoruś) 
został podpisany traktat sojuszniczy, który dziś trakto-
wany jest przez historyków jako unia personalna Kró-
lestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Stąd 

Żytomierz pojawia się na kartach światowej 
historii jako miasto, które było rządzone 

przez króla polskiego. Zgodnie z Trak-
tatem o Unii, podpisanym w Kre-

PaństWo to Połączone 
Było z Polską Przez 
zWiązki dynastyczne
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wie, książę litewski Jagiełło poślubił 
polską królową Jadwigę, w wyniku 
czego on i jego potomkowie uzyskali 
tron polski. Od tego czasu oba kra-
je Europy Wschodniej były w ścisłej 
dynastycznej, a po 1569 roku, poli-
tycznej unii. W związku z tym, euro-
peizacja Żytomierza jest ściśle zwią-
zana z chwalebną królewską dyna-
stią Jagiellonów.

W 1399, po klęsce wojsk wielkie-
go księcia Witolda w bitwie z horda-
mi emira Edigeja, Tatarzy ponownie 
zaatakowali i zniszczyli Żytomierz. 
Jednak zwycięstwo militarne, jak 
to często bywa, niebawem dopro-
wadziło Tatarów do klęski dyploma-
tycznej i geopolitycznej. Witoldowi 
udało się zamienić porażkę w zwy-
cięstwo, wykorzystując wewnętrz-
ne spory w obozie wroga. W wyniku 
tego wielki książę, wspierając Cha-
nat Krymski w dążeniu do niepodle-
głości i przyczyniając się do podzia-
łu Złotej Ordy, zorganizował eks-
pansję Wielkiego Księstwa Litew-
skiego aż do Morza Czarnego. Był 
to bezprecedensowy geopolityczny 
przełom, który kilka wieków później 
zdołała powtórzyć tylko rosyjska ca-
ryca Katarzyna II (Jej prawdziwe 
imię brzmi: Sophie Friederike Au-
guste zu Anhalt-Zerbst-Dornburg). 

Po śmierci Witolda nie było god-
nego męża stanu, zdolnego kon-
tynuować jego skuteczną politykę. 
Chanat Krymski, jak na ironię, stał 
się poważnym zagrożeniem dla po-
łudniowych granic państwa. Linia 
obrony kraju ponownie odsunęła 
się znad Morza Czarnego ku półno-
cy, i została ustalona na linii zam-
ków: Winnica, Bracław, Czerkasy 
i Kaniów. To znaczy, że po śmier-
ci Witolda Żytomierz ponownie stał 
się miastem niemal nadgranicz-
nym, tylko o 100 km oddalonym od 
Dzikich Pól. Stąd jego strategicznie 
ważne położenie dla obrony kraju. 

Nowo odbudowany (po ataku Edi-
geya) Żytomierz stał się jednym z naj-
większych miast w Wielkim Księstwie 
Litewskim. Przez pewien okres mia-
sto przeżywało niespotykany wzrost 
gospodarczy. Stało się to możliwe 
dzięki polityce polskiego króla Ka-
zimierza IV Jagiellończyka, który 
nadał Żytomierzowi znaczne przywi-
leje handlowe. Miasto stało się waż-

nym ośrodkiem handlowym, związa-
nym z wieloma europejskimi centra-
mi. Na przykład, prowadzono aktyw-
ny handel z Gdańskiem - jednym z 
największych i najbogatszych porto-
wych miast Europy Wschodniej. W 
owym czasie Żytomierz intensywnie 
rozrastał i rozwijał się. W roku 1432 
został już wymieniony w gronie czter-
nastu największych miast Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. 

W 1444 r. król Kazimierz IV za-
twierdził dla Żytomierza prawo sa-
morządu lokalnego, znane w histo-
rii Europy jako prawo magdebur-
skie. Warto zauważyć, że po raz 

pierwszy to prawo Żytomierz uzy-
skał jeszcze w 1432 roku, ale z po-
wodu trudnej sytuacji politycz-
nej, zostało ono zatwierdzone 12 lat 
później – w 1444-tym. Od tego cza-
su Żytomierz stał się wolnym mia-
stem, które już nie podlegało jurys-
dykcji książąt, magnatów i szlachty. 
Nawiasem mówiąc, Kijów otrzymał 
prawo do utworzenia własnego sa-
morządu dopiero pół wieku później. 

W 1471 roku Żytomierz (wraz z 
Owruczem, Kijowem, Kaniowem i 
Czerkasami) stał się siedzibą sta-
rostwa oraz powiatowym miastem 
nowo założonego województwa ki-
jowskiego. Ambasador wenecki Am-
brogio Contarini, w 1474 roku po-
dróżujący do szacha perskiego, 
przejazdem przez Żytomierz, zapi-
sał w swoich wspomnieniach taką 
notatkę: "miasto ufortyfikowane, z 
drewnianymi zabudowaniami". 

Twierdza żytomierska stopnio-
wo rosła i rozwijała się. W mieście 
kwitło rzemiosło i handel. Rozwój i 
wzrost gospodarczy Żytomierza był 
jednak utrudniony ze względu na 
szereg okoliczności strategicznych 
i politycznych. W owym czasie, na 
wschód od Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, pojawił się poważny kon-
kurent – lennik Złotej Ordy – Księ-
stwo Moskiewskie. 

euroPeizacja żytomierza jest 
ściśle zWiązana z króleWską 
dynastią jagiellonóW
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w walce z euroaz-
jatyckimi hordami

Po obaleniu prawosławnego 
Konstantynopola ("Drugiego Rzy-
mu"), Moskwa zamianowała się 

"Trzecim Rzymem" - duchową na-
stępczynią chrześcijaństwa bizan-
tyjskiego i jednocześnie ogłosiła 
roszczenia do prawa dziedziczenia 
wszystkich ziem Rusi Kijowskiej. 

W tym celu Moskwa (jako len-
ne terytorium Złotej Ordy), ko-
rzystając ze wsparcia i pomocy 
Tatarów, zorganizowała działal-
ność wywrotową wobec Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. W wyniku 
tej niszczącej polityki, w latach 
1470-80, kilka małych księstw 
na wschodzie Litwy przeszły pod 
protektorat Moskwy. 

W 1481 r. w Wielkim Księ-
stwie Litewskim został wykryty 
tajny spisek agentów moskiew-
skich - Fedora Bielskiego, Iwana 
Olszańskiego, Michała Olelkowi-
cza. Po 27 latach, kolejny zdraj-
ca - książę litewski Michał Gliń-
ski też spiskował z Moskwą. Pod-
czas III wojny litewsko-moskiew-
skiej przeszedł w 1508 roku ze 
swoimi wojskami na stronę Mo-

skwy i próbował wzniecić bunt 
na kresach przeciwko wielkiemu 
księciu litewskiemu (i zarazem 
królowi polskiemu) Zygmuntowi 
I Staremu. W tym samym roku, 
rebelianci oblegali Żytomierz. Na 
szczęście, nie udało im się zdo-
być miasta. Bunt Glińskiego za-
kończył się ucieczką do Moskwy. 
Wielu historyków uważa, że było 
to początkiem moskiewskiej wy-
wrotowej polityki przeciw Wielkie-
mu Księstwu Litewskiemu oraz 
Koronie Polskiej. Zdaniem Alek-
sandry Efimienko, za działaniami 

zbuntowanych książąt wyraźnie 
widać ślady wpływów tzw. “zbie-
raczy ziem ruskich”, czyli knia-
ziów, którzy starali się zagarnąć 
jak najwięcej ziem dla Moskwy. 
Oczywiście, że prowokacyjna poli-
tyka Księstwa Moskiewskiego wy-
wołała ostrą reakcję ze strony Li-
twy, która wyraziła się w serii wo-
jen litewsko-moskiewskich. Żyto-

mierzanie, na czele z kijowskimi 
wojewodami i żytomierskimi sta-
rostami, aktywnie uczestniczyli w 
tych wojnach przeciwko Moskwie.

Taka sytuacja nie sprzyja-
ła rozwojowi gospodarczemu Ży-
tomierza, bo miasto było położo-
ne w strategicznie ważnym i bar-
dzo niespokojnym regionie pań-
stwa litewskiego. W czasie wojen 
litewsko-moskiewskich Moskwa 
często zawierała sojusze z Chana-
tem Krymskim. Gdy Wielkie Księ-
stwo Litewskie prowadziło walki 
na północnym wschodzie, w tym 

samym czasie Tatarzy w porozu-
mieniu z Moskwą niszczyli i dewa-
stowali południowe regiony kraju. 
Najbardziej ucierpiały zamki na 
kresach południowo-wschodnich, 
wśród nich Żytomierz.

Rozwój i wzrost miasta utrud-
niało sąsiedztwo z Dzikimi Polami, 
gdzie grasowały dzikie hordy Eu-
razji. Na przestrzeni dziejów, Ży-
tomierz przeżywał 80 ataków ze 
strony koczowników stepowych. 
Czasami, w wyniku najazdów, 
miasto było doszczętnie niszczone 
i długo leżało w gruzach i zglisz-
czach. Najcięższe konsekwencje 
dla Żytomierza miały najazdy ta-
tarskie, w okresie lat od 1461 do 
1482 roku. W 1482 roku pod-
czas druzgocącego najazdu hor-
dy tatarskiej na województwo ki-
jowskie, chan Mengli Girej zadał 
znaczne szkody miastu, mimo że 
nie udało mu się go zdobyć. Ten 
najazd przetrwały tylko czte-
ry grody: Żytomierz, Bracław, 
Czerkasy i Kaniów, reszta miast 
przygranicznych została znisz-
czona i spalona.

W programie telewizyjnym "Hi-
storia Ukrainy", opartym na pod-
stawowych pracach historyków 
ukraińskich: Mychajła Hruszew-
skiego, Natalii Połonskiej-Wasy-

moskWa, korzystając ze WsParcia 
tataróW, zorganizoWała działalność 
WyWrotoWą WoBec litWy
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lenko, Dmytra Doroszenki, Dmy-
tra Jawornyckiego, oraz innych 
wydarzeniach te zostały naświe-
tlone w następujący sposób: „W 
roku 1480 chan krymski Men-
gli Girej zawarł sojusz z wielkim 
kniaziem moskiewskim Iwanem 
III. Zachęcony darami z Moskwy, 
chan w dwa lata później z ogrom-
ną hordą pojawił się nad brzega-
mi Dniepru. Tatarzy zdobyli Ki-
jów, zdewastowali go i spalili Pe-
czerską Ławrę. Aby powiadomić 
o swoim zwycięstwie Mengli Gi-
rej wysłał w darze Iwanowi III zło-
ty kielich i patenę z Soboru So-
fijskiego w Kijowie. Wielki ksią-
żę, według rosyjskiego historyka 
Karamzina: "dziękował chanowi i 
obiecał nadal wiernie przestrze-
gać warunków ich sojuszu". Po-
tem Mengli Girej przez kilka lat 
dewastował Podole, Wołyń, a na-
wet dotarł do ziemi białoruskiej”.

królewska twierdza 
na ziemi kijowskiej

Miasto zostało odbudowane i 
wzmocnione przy wsparciu i po-
mocy wielkiego księcia Litwy Alek-
sandra Jagiellończyka (od 1501 r. 
króla polskiego), który przez pe-
wien czas mieszkał w Żytomie-
rzu. Nawiasem mówiąc, przyszły 
król Polski podarował Żytomie-
rzowi “bojowy dzwon”. 12 grudnia 
1501 roku Aleksander Jagielloń-
czyk w katedrze na Wawelu uko-
ronowany został na króla Polski, 
a już 30 grudnia dla ożywienia 

handlu wewnętrznego, zwolnił ży-
tomierskich mieszczan od płace-
nia myta. Jednak nakazał im in-
formować wójta o kupcach odwie-
dzających miasto i Kozakach, któ-
rzy musieli płacić wielkie podat-

ki za handel. Wkrótce Żytomierz 
stał ważnym ośrodkiem handlo-
wym, rzemieślniczym i admini-
stracyjnym.

Należy zauważyć, że twierdza ży-
tomierska niejednokrotnie dozna-
wała uszczerbku od przypadkowych 

pożarów. Na przykład w roku 1552, 
za panowania starosty Dmitra Kmi-
cica, zamek "sam po sobie od przy-
padku spłonął". Na szczęście Żyto-
mierz, jak mityczny feniks, niejed-
nokrotnie powstawał z popiołów.

W latach czterdziestych XVI wie-
ku miejscowy architekt Symon Ba-
biński wraz z wojewodą wołyńskim 
i starostą Żytomierza Boguszem Ko-
rzeckim znacznie przebudowali za-
mek. Miasto zostało również zmo-
dyfikowane i wzmocnione. Stało się 
solidną średniowieczną fortyfikacją, 
usytuowaną nad wysokim urwi-
skiem. Grube mury miasta były 
otoczone obronną fosą, napełnioną 
wodą. Zamek był uzbrojony w po-
tężną artylerię – do dyspozycji zało-
ga miała cztery ciężkie działa i pięć 
taraśnic (armat, używanych w śre-
dniowieczu do obrony zamków). W 
mieście stacjonował także silny gar-
nizon żołnierzy. 

Informację o modernizacji zam-
ku żytomierskiego podają źródła 
pisane, w szczególności, dokumen-
ty rewizji, przeprowadzonej przez 

żytomierz odgryWał rolę  
strategicznie Ważnego Posterunku 
Wielkiego księstWa liteWskiego
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Leona Tyszkiewicza, w ramach in-
spekcji królewskich zamków na 
ziemiach Wołyńskiej i Kijowskiej. 
Dokument potwierdza, że budow-
la w owym czasie była w dość do-
brym stanie. 

Zgodnie z opisami, fortyfikacja 
była zbudowana na terenie o po-
wierzchni ok. 2 ha i miała kształt 
nieregularnego sześciokąta z trzema 
bramami i pięcioma narożnymi wie-
żami. Wewnątrz murów miejskich 
znajdowały się: pałac starosty, ko-
ściół oraz stodoły i piwnice z obfity-
mi zapasami żywności. Most wiszą-
cy nad urwiskiem łączył zamek ze 
światem zewnętrznym. Oprócz tego, 
Żytomierz posiadał szeroko rozgałę-
zioną sieci tuneli podziemnych. 

W owym czasie, miasto odgry-
wało rolę strategicznie ważnego po-
sterunku na południowych grani-
cach Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. Według znanego ukraińskiego 
historyka Mychajła Hruszewskiego: 
„Za pomocą funduszy rządowych - 
ze względów strategicznych - urzęd-
nicy wysokiej rangi, w pierwszej 
połowie XVI wieku, odnowili takie 
zamki na granicy, jak Kijów, Oster, 
Kaniów Czerkasy, Żytomierz”. Inny 
historyk Iwan Krypjakewicz twier-
dził, że w tamtych czasach forteca 
żytomierska miała największą po-
wierzchnię wśród zamków usytu-
owanych na ziemiach ukraińskich. 

Według niego, zamek miał 130 m 
długości i115 m szerokości. 

W 1544 roku Sebastian Mün-
ster, znany kartograf umieścił Ży-
tomierz na mapie Europy. W tym 
samym roku Sejm Piotrkowski za-
twierdził dla żytomierzan nowy 
przywilej, zgodnie z którym nie tyl-
ko książęta i szlachta, ale także 
zwykli mieszczanie byli zwolnie-
ni od podatku na korzyść napra-
wy zamku i fortyfikacji. Nieco póź-
niej, w 1568 roku w Krasnymsta-
wie na Lubelszczyźnie, król polski 

Zygmunt II August zatwierdził de-
cyzję, zgodnie z którą żytomierscy 
mieszczanie byli zwolnieni z ceł i 
podatków. Przywileje te w znaczą-
cym stopniu przyczyniły się do oży-
wienia gospodarki miasta. Żyto-
mierz stał się ważnym ośrodkiem 
handlowym, rzemieślniczym i ad-
ministracyjnym. Miasto stało się 
także strategicznie ważnym przy-
czółkiem Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Jednak naprawdę epokowa 
zmiana w historii Żytomierza na-
stąpiła dopiero 19 lat później.

miasto korony  
polskiej

Unia Lubelska 1569 roku 
wzmocniła sojusz Polski i Litwy, 
związanych od 1385 roku unią 
dynastyczną, zawartą w Krewie. 
Rzeczpospolita Obojga Narodów 
stała się jednym z najpotężniej-
szych państw Europy. W tym sa-
mym roku Żytomierz, jako miasto 
królewskie i stolica jednego z po-
wiatów województwa kijowskiego, 
wszedł w skład Korony Polskiej. 
Zostały wzmocnione fortyfikacje 
zamkowe. Miasto stało się miej-
scem przeprowadzania sejmików 
szlacheckich i sądów grodzkich.

Dnia 25 stycznia 1580 roku 
polski król Stefan Batory potwier-
dził przywileje nadane miastu 
przez króla Zygmunta Augusta. 
A dwa lata później, 20 listopada 
1582 roku, potwierdził przywile-
je o wolnym handlu i zwolnieniu 
żytomierskich mieszczan z należ-
ności celnych. W 1596 roku król 
polski Zygmunt III Waza nadał 
Żytomierzowi przywilej organizo-
wania dwóch jarmarków rocznie. 
To wszystko zintensyfikowało ży-
cie gospodarcze miasta. 

Tego samego 1596 roku, ży-
tomierzanie na czele ze starostą 

miasta Semenem Matwiejewskim 
pod komendą hetmana Stanisła-
wa Żółkiewskiego, walczyli prze-
ciwko buntownikom atamana Se-
weryna Nalewajki. Według My-
chajła Hruszewskiego "żytomier-
ski starosta Semen Denysko Ma-
twiejewski został zabity w czasie 
nieostrożnego natarcia na oboz 
Kozaków na rzece Sołonice...". Ta-
kie bunty pustoszyły kraj. Władza 
musiała odpowiednio na nie re-
agować. W tym celu 10 paździer-
nika 1614 roku w Żytomierzu pra-

żytomierz PrzeżyWał znaczący 
Wzrost doBroBytu i rozWoju 
kulturalnego 
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cowała specjalna komisja na cze-
le z hetmanem Stanisławem Żół-
kiewskim, książętami Januszem 
Ostrogskim i Aleksandrem Ja-
nuszem Zasławskim-Ostrogskim 
oraz Władysławem Kalinowskim, 
starostą kamienieckim. Komisja 
ogłosiła ordynację, zgodnie z któ-
rą Kozacy rejestrowi byli pozba-
wieni przywilejów. Taka decyzja 
była skutkiem szeregu buntów 
kozackich, które osłabiały pań-
stwo w czasie zagrożenia ze stro-
ny Wysokiej Porty Osmańskiej.

W owym czasie wzrosła lud-
ność miasta. Według rewizyjnego 
spisu, liczba mieszkańców między 
1552 i 1622 wzrosła ponad dwu-
krotnie. W tym czasie do Żytomie-
rza przeniosło się wiele ludzi z in-
nych miast, zwłaszcza z Połonne-
go, Łucka, Owrucza, Bobrujska 
oraz Turowa. Opis starostwa ży-
tomierskiego z 1622 roku świad-
czy o tym, że w tym czasie zamek 
był mocny i dobrze ufortyfikowa-
ny, miał wiele broni i mógł pomie-
ścić garnizon w liczbie 5 tys. żoł-
nierzy. Dla porównania, w 1572 
r. w Żytomierzu było 142 domów 
mieszczańskich, w 1609 liczba ta 

wzrosła już do 246 domów, w tym 
16 majątków szlacheckich. Do-
okoła zamku wyrosły duże przed-
mieścia. Miasto rozprzestrzeniło 
się poza mury miejskie. W 1636 
roku starosta Jan Tyszkiewicz 
zbudował w Żytomierzu klasztor 
karmelitów. 

Miasto prowadziło aktyw-
ną wymianę handlową z wielo-
ma miastami Litwy, Polski i bar-
dziej odległymi miastami Europy. 

Dzięki samorządowi w Żytomie-
rzu rozwijał się rzemiosło, co wy-
datnie wpływało na handel. Mia-
sto przeżywało znaczący wzrost 
dobrobytu i rozwoju kulturalnego.

"W 1648 r. Rzeczpospolita była 
jednym z najsilniejszych państw 
w Europie, - pisała Natalia Ja-
kowenko, profesor Akademii Mo-
hylańskiej w Kijowie. - Jej sąsie-
dzi na zachodzie - Niemcy i Szwe-
cja - legły w gruzach, spustoszo-
ne po okropnej wojnie trzydzie-

stoletniej w latach 1618-1648. Na 
wschodzie - państwo moskiew-
skie - również jeszcze nie podnio-
sło się z ran spowodowanych woj-
ną smoleńską. Był to czas “wiel-
kiej smuty” i napięć. Na południu 
– niezwyciężona niegdyś Turcja 
przeżywała ciężkie czasy: bunty 
janczarskie osłabiły tron, kraj był 
spustoszony przez bandy zuboża-
łych chłopów-wojowników - Tima-
riotów, a wydatki państwa niemal 

podwójnie przekraczały 
zyski. Tymczasem Rzecz-
pospolita, która rozsze-
rzyła swoje posiadłości od Bałty-
ku do Morza Czarnego i wsławiła 
się w pierwszej połowie XVII wie-
ku serią błyskotliwych zwycięstw 
wojskowych nad Rosją i Turcją, 
wyglądała imponująco. Stłumie-
nie Kozaków ukraińskich po woj-
nach lat 20-tych i 30-tych wieku 
XVII wydawało się być ostatecz-
ne, gospodarka i handel rozwija-

rzeczPosPolita Była jednym z  
najsilniejszycH PaństW W euroPie
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ły się, a życie społeczno-politycz-
ne tchnęło harmonią”. 

Burza strasznej wojny do-
mowej zniszczyła ten harmonij-
ny świat. W 1648 roku, Kozacy 
Chmielnickiego wraz z Tatarami 
zdobyli Żytomierz, wymordowa-
li mieszkańców, a miasto spali-
li. W ferworze tego najazdu znisz-
czono księgi grodzkie i ziemskie 
od roku 1582. Wskutek tych tra-
gicznych wydarzeń cała Kijowsz-

czyzna przez kilkadziesiąt lat le-
żała w gruzach. Jedność i dobro-
byt państwa i miasta padły ofiarą 
okrutnych rebeliantów i drapież-
nych sąsiadów, którzy chętnie do-
lewali oliwy do ognia brutalnej 
wojny domowej.

Według wspomnień Mariana 
Dubieckiego: "czambuły Chmiel-

nickiego w przymierzu z Tatarzy-
nem, lub bez sprzymierzeńca, w 
morzu krwi topiły dorobek cywi-
lizacyjny wielowiekowy. (...) Świą-
tynie wszelkich wyznań, wraz z 
wsiami i miasteczkami, zamienio-
no na zgliszcza, z których z tru-
dem wielkim i bardzo powoli kraj 
podnosił się".

Odrodzenie Żytomierza nastą-
piło po przełomowym wydarze-
niu tej wojny, gdy w bitwie pod 

Cudnowem 1660 roku oddzia-
ły Stanisława Potockiego i Jerze-
go Lubomirskigo zwyciężyły mo-
skiewsko-kozackie wojska Wasy-
la Szeremietiewa i Tymofieja Cie-
ciury. Osiem lat później, zgodnie 
z Traktatem Grzymułtowskiego 
o Pokoju Wieczystym, zawartym 
między Polską a Moskwą dnia 6 

maja 1686 roku, Żytomierz stał 
się nową stolicą województwa ki-
jowskiego, ponieważ Kijów został 
zajęty przez nieprzyjaciela.

Dzięki przeniesieniu stoli-
cy województwa do Żytomierza, 
miasto szybko zostało odbudo-
wane i na początku XVIII wieku 
stało się znaczącym ośrodkiem 
kultury polskiej na Kresach po-
łudniowo-wschodnich. Od 1724 
r. Żytomierz stał się stolicą die-
cezji kijowskiej. W tym samym 
roku zakon jezuitów zbudował w 
Żytomierzu kolegium i klasztor. 
W latach 1746–1748 z funda-
cji biskupa Samuela Jana Ożgi 
zbudowano Katedrę św Zofii. W 
1760 r. żytomierski starosta Ka-
jetan Iliński zbudował klasztor 
bernardynów, który został od-
budowany po pożarze w latach 
1828–1841 (dziś - kościół św. 
Jana z Dukli). Sześć lat później 
(w 1766 r.) zbudowano Klasztor 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincen-
tego à Paulo, znany także jako 
klasztor sióstr szarytek. 

W 1686 roku żytomierz stał 
się stolicą WojeWództWa 
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za wiarę i wolność
Żytomierz ponownie padł ofiarą wstrząsów poli-

tycznych, wywoływanych przez rosyjskie mocarstwo. 
Caryca Katarzyna II, kierując się zasadą "dziel i rządź", 
rozpoczęła prowokować antypolskie konfederacje oraz 
konflikty międzyreligijne na terytorium Rzeczypospo-
litej. Dla obrony Wiary i Macierzy 29 lutego 1768 roku 
została zawiązana na Podolu patriotyczna Konfedera-
cja Barska. Żytomierz udzielił wsparcia konfederatom. 
Konfederacja była wyrazem sprzeciwu wobec agre-
sywnych poczynań ze strony Rosji. 

Tymczasem Rosja kontynuowała wywro-
tową działalność wobec Rzeczypospolitej, 
pobudzając do nienawiści religijnej i międzyetnicznej. 
W czasie Konfederacji Barskiej na Kijowszczyźnie, Po-
dolu i Wołyniu, przez agentów rosyjskich zostały roz-
powszechnione pogłoski, że caryca Katarzyna II wyda-
ła tak zwany «Złoty list», w którym wzywała chłopów 
(hajdamaków) do bicia szlachty, katolików i Żydów. 

Gdy konfederaci barscy, broniąc Ojczyzny, prowa-
dzili zbrojną walkę z rosyjskimi wojskami, hajdamacy 
wymierzali potężne ciosy w ich niezabezpieczone tyły. 
Uderzenia dotykały ich rodzin – rodziców, żony i dzie-
ci. Owa okropna rzeź ludności cywilnej weszła do hi-
storii pod nazwą „Koliwszczyzna”.

Rosjanie, którzy ją wywołali, zdradzili później swo-
ich sojuszników (hajdamaków) i pomogli stłumić bunt 
chłopski. Skutkiem tej polityki była nienawiść, którą 
udało się im zasiać pomiędzy Polakami i Ukraińcami 
na wiele dziesięcioleci. 

Rosyjscy najeźdźcy okrutnie zemścili się na miesz-
kańcach Żytomierza za wsparcie udzielone konfede-

ratom barskim. Miasto zostało zdobyte szturmem 
w 1769 r.. Ludność Żytomierza została zmasa-

krowana, tak, że prawie nikt się nie ostał. Ży-
tomierz został spalony, pozostały się tylko 

gruzy i zgliszcza. Miasto stało się pust-
kowiem, a nie było komu po-

chować zabitych. Pisano na-
wet o tym, że z powodu roz-
kładających się szcząt-
ków ludzkich w mieście 
wybuchła epidemia.

żytomierz udzielił  
WsParcia konfederatom
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W ciągu kolejnych 20 lat sytuacja 
w kraju pozostawała niezmiennie 
napięta, po stłumieniu Konfedera-
cji Barskiej carski rząd nie zaniechał 
wywrotowej działalności wobec osła-
bionej Rzeczypospolitej. Rosja była 
bardzo zaniepokojona inicjatywa-
mi Sejmu Czteroletniego, który miał 
zmodernizować państwo polskie. 

W celu destabilizacji Sej-
mu, Rosja zainspirowała na Ki-
jowszczyźnie, Podolu i Wołyniu 
tak zwany "społeczny ruch dla 
wsparcia prawosławia". Zgodnie 
z tajnym rozporządzeniem Sy-

nodu, na przywódcę tego "ruchu" 
został powołany słucki archi-
mandryta, biskup polskiej pra-
wosławnej cerkwi Wiktor Sad-
kowski. W 1788 roku objeżdżał 
on swoją eparchię, aby podże-
gać do nienawiści i prowokować 
chłopów do buntu wobec rzą-
du polskiego, szlachty i Kościo-
ła Katolickiego. Z tego powodu, w 
latach 1788 - 1789 na Kresach 
miały miejsce wydarzenia, znane 
jako "Trwoga Wołyńska".

Na szczęście polski rząd nie-
zwłocznie stłumił zamieszki. Aby 
zapobiec nowej masakrze, aresz-
towano Sadkowskiego. Uchwalono 
również rozkaz o wydaleniu z tery-
torium Rzeczypospolitej wszystkich 
rosyjskich prowokatorów - wędrow-
nych mnichów i handlowców. Miej-
scowa szlachta przygotowywała się 
do obrony. Na przykład, szlachta 
powiatu żytomierskiego, skierowała 
pismo do rządu domagając wysła-
nia wojska dla ochrony interesów 
państwa. Na Kijowszczyźnie, Podo-
lu i Wołyniu została przeprowadzo-

na mobilizacja, tworzyły się uzbrojo-
ne oddziały samoobrony. Na szczę-
ście, nie doszło do rozlewu krwi. 
Rząd kontrolował sytuację. 

Sejm przeprowadził radykalne 
reformy społeczno-gospodarcze. W 
ramach tych zmian 3 maja 1791 
roku została uchwalona pierwsza 
w Europie Konstytucja. W uchwa-
leniu tej Ustawy Rządowej uczest-
niczyli także posłowie z wojewódz-
twa kijowskiego, wybrani na sejmi-
ku w Żytomierzu. 

Uchwalenie Konstytucji skło-
niło Rosję i Prusy, zaniepokojo-
ne wizją silnej Polski, do ingeren-
cji w sprawy wewnętrzne Rzeczy-
pospolitej. Katarzyna II potrzebo-
wała tylko pretekstu, aby rozpo-
cząć interwencję. Niestety, grupa 
zdrajców pomogła w legitymizacji 
tej agresji. Wrogo nastawieni do 
reform magnaci, ze Stanisławem 
Szczęsnym Potockim i Ksawerym 
Branickim na czele, udali się do 
Katarzyny II z ofertą zorganizowa-
nia konfederacji targowickiej, któ-
rą zawiązano 27 kwietnia 1792 w 
Petersburgu. 

Zaczęła się wojna w obronie 
Konstytucji 3 maja. Sejm Cztero-
letni powierzył Stanisławowi Au-
gustowi naczelne dowództwo nad 
armią. Do kraju przybyli służą-
cy wcześniej w armiach zagra-
nicznych dowódcy: książę Józef 
Poniatowski, Tadeusz Kościusz-
ko oraz Jan Henryk Dąbrowski. 
Wodzem armii został mianowany 
królewski bratanek, młody ksią-
żę Józef Poniatowski. 

Główną areną działań zbroj-
nych podczas tej wojny była Litwa 
i Wołyń. W nocy z 18 na 19 maja 
1792 roku granicę Rzeczypospo-
litej przekroczyły cztery korpu-
sy rosyjskie. Pierwsze walki z na-

W ucHWaleniu konstytucji uczestniczyli 
PosłoWie WyBrani W żytomierzu
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jeźdźcami odbywały się w pobliżu Żytomierza. Po-
niatowski próbował stawić czoła agresorom, lecz 
zmuszony został do odwrotu, podczas którego wie-
lokrotnie podejmował starcia, opóźniając ofensywę 
Rosjan. Początkowo wycofywano się na Lubar i Po-
łonne. Doszło do strat ze strony polskiej pod Ostro-
polem i Sieniawką. Pod Lubarem Polacy wydosta-
li się z okrążenia dzięki zręcznym manewrom Tade-
usza Kościuszki. 

Wojna jednak skończyła się klęską. 24 lipca 
1792 roku król Stanisław August Poniatowski przy-
stąpił do konfederacji targowickiej i rozkazał armii 
złożyć broń. Na klęsce wojsk polsko-litewskich za-
ważyła w znacznym stopniu zdrada sojusznika pru-
skiego, który wbrew wcześniejszym zapewnieniom 
nie wsparł działań polskich. Ostatnim akordem tej 
wojny było zwycięstwo korpusu księcia Józefa Po-
niatowskiego w bitwie pod Markuszowem 26 lipca.

W takich warunkach, już nic nie mogło uratować 
rozdartego kraju. Trzy potężne mocarstwa przygo-
towywały się do tego, by osłabione wewnętrznymi 
konfliktami państwo rozerwać na strzępy. Rzeczpo-
spolita Obojga Narodów stanęła na skraju przepa-
ści... 23 stycznia 1793 roku Rosja i Prusy podpisa-
ły konwencję o rozbiorze Polski. Rosja zajęła tere-
ny południowo-wschodnie dawnej Korony Polskiej 
oraz ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Rzeczpospolita na 123 lata zniknęła z mapy świata. 

Włodzimierz Iszczuk
Korekta: Jarosław Giżycki

Ciąg dalszy - w następnym numerze
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Kresy księcia Józefa
W październiku ubiegłego roku minęła 200. rocznica śmierci 
ks. Józefa Poniatowskiego. Ważną rolę w jego życiu odegrały 
miejsca położone na rozległym obszarze Kresów wschodnich 
Rzeczpospolitej. Różne związki łączyły go z ziemiami litewsko-
białoruskimi, ale przede wszystkim z Ukrainą

Są postacie historyczne, 
które tak silnie i jedno-
znacznie kojarzą się z ja-

kimś miejscem na Ziemi, że wy-
starczy pomyśleć jedno, by na-
tychmiast przyszło do głowy i 
drugie. Idealnym przykładem 
może być tutaj Immanuel Kant, 
który całe swoje długie 80-letnie 
życie spędził w Królewcu, nigdy 
z niego wyjeżdżając.

Inaczej rzecz ma się z księ-
ciem Józefem: urodzony w Wied-
niu, do czasów Sejmu Wielkie-
go mieszkał głównie w imperium 
Habsburgów, później walczył na 
Ukrainie, w latach 1792-1794 
przebywał w Brukseli i ponow-
nie w Wiedniu, za czasów napole-
ońskich bił się na ziemiach litew-
sko-białoruskich, zmarł w Lip-
sku – kolejne miejsce! – pocho-
wany zaś jest w Krakowie. Oczy-
wiście, dużą część życia spędził 
w Warszawie lub w pobliskiej Ja-
błonnie, najsłynniejszą swoją bi-
twę stoczył pod Raszynem, czy-
li na przedpolach stolicy, tu też 
pełnił służbę jako minister woj-
ny. Wszystko to prawda. A jed-
nak nawet bez zagłębiania się 
w skomplikowane itinerarium 
księcia widać, że był on nie tyl-
ko człowiekiem w ciągłym ruchu, 
ale, że kolejne miejsca, z który-
mi się stykał, silnie na niego od-
działywały.

A jak to jest z obecnością Kre-
sów w jego życiu? 
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litwa
Zacząć wypada nam od terenu 

dzisiejszej Litwy, ponieważ związ-
ki łączące Poniatowskiego z tą 
krainą mają najbardziej homoge-
niczny charakter.

Przyzwyczajony do życia na 
wysokim poziomie, książę Józef 
potrzebował dużych pieniędzy. 
Dopóki żyli jego stryjowie, Stani-
sław August oraz Michał, mogli 
oni wspierać synowca zastrzyka-
mi gotówki. Jednak obaj zabra-
li się z tego świata jeszcze przed 
końcem stulecia, Pepi natomiast 
po upadku Polski nie pełnił żad-
nej funkcji, która zapewniałaby 
mu stały dochód. Owszem, car 
Paweł I (1796-1801) złożył mu 
propozycję wstąpienia na służ-
bę rosyjską, ale nasz bohater wy-

mówił się chorobą, czym dał deli-
katnie do zrozumienia, że nie za-
leży mu na protekcji Petersburga. 
Miał swoją godność.

Z czegoś jednak musiał żyć. I 
tu właśnie wychodzi na światło 
dzienne szereg miejscowości po-
łożnych na Litwie. Większość z 
nich jest tak małych, że potrze-
ba naprawdę dobrej mapy, żeby 
je odnaleźć. Uszpole (Uszpol), 
Bejsagoła, Żyżmory – są to na-
zwy dla polskiego ucha komplet-
nie nieznane. Trochę lepiej jest 
z Wieloną – miasteczkiem z racji 
znajdującego się tu pałacu Za-
leskich polecanym przez polskie 
przewodniki. 

Wszystkie wyżej wymienione 
miejscowości stanowiły w jakimś 
momencie życia Poniatowskiego 
źródło jego dochodów. Najdłużej 

– od lat 70. XVIII stulecia pobie-
rał on z zyski ze starostwa wieloń-
skiego, będącego schedą po zmar-
łym ojcu Andrzeju oraz dwóch ko-
lejnych starostw: żyżmorskiego i 
uszpolskiego.

Pech jednak chciał, że pod-
czas rozbiorów wszystkie te dobra 
przypadły w udziale Rosji, nie-
chętne zaś księciu otoczenie Ka-
tarzyny zadbało, żeby zostały one 
obłożone sekwestrem, czyli podle-
gły konfiskacie.

Jak już wspominaliśmy, Paweł 
I starał się wykonywać gesty pod 
adresem księcia Józefa. Nie ina-
czej było w tym wypadku – w roku 
1796 car zatwierdził Poniatow-
skiego jako dożywotniego dziedzi-
ca wszystkich posiadanych przez 
niego dóbr na Litwie. Pewien pro-
blem stanowił niejasny status 
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własnościowy Uszpola, niebawem 
jednak Poniatowski otrzymał w 
zamian Bejszagołę.

Już wkrótce zresztą sprzedał 
wszystkie swe litewskie posiadło-
ści i choć stracił na tym finanso-
wo, to przecież zyskiwał niezależ-
ność od Petersburga. Odtąd po-
siadał już dobra jedynie w zabo-
rze pruskim, co sprawiało, że w 
sprawach finansowych był już tyl-
ko petentem Berlina.

białoruś
Związki Poniatowskiego z 

dzisiejszymi ziemiami białoru-
skimi należy określić jako naj-
słabsze. Wzywał księcia Józe-
fa do Grodna ex-król Stanisław 
August, ale adresat tych próśb 
nie bardzo kwapił się, by odwie-
dzać stryja, na którym ciążyło 
odium Targowicy.

Później, już w roku 1812, Po-
niatowski operował wraz z pod-
ległym mu V korpusem Wielkiej 
Armii w czasie marszu na Mo-
skwę i podczas jej tragicznego 
odwrotu. Wtedy akurat zawitał 
do Grodna – ponieważ tak wypa-
dała mu trasa przemarszu. Nie-
zależnie od tego zbiegu okolicz-
ności było to ważna dla niego 
chwila. Doskonale pamiętał, że 
to właśnie tu odbył się niechlub-
ny sejm, który dopełnił dzieła II 
rozbioru i to tu podpisał akt ab-
dykacji nieszczęsny stryj. I jak-
by dla zatarcia przykrych wra-
żeń, jakie pozostawił Stanisław 
August, Pepi podpisuje w Grod-
nie akt przystąpienia wojska 
polskiego do Konfederacji Gene-
ralnej Królestwa Polskiego – naj-
wyższej władzy odrodzonej w 
1812 Rzeczpospolitej.

Następuje dalszy marsz przez 
ziemie białoruskie: Nieśwież, 
Słuck, Mohylew to kolejne przy-
stanki w morderczym pościgu 
za uciekającym w głąb Rosji Ba-
grationem, pościgu zakończo-
nym bitwą pod Smoleńskiem, 
do której przyjdzie nam wrócić 
w kontekście ukraińskim.

W czasie odwrotu Wielkiej 

Armii, książę Józef podróżował 
przez Białoruś w pozycji leżą-
cej, doznawszy uprzednio groź-
nej kontuzji nogi. Kareta z ran-
nym dowódcą V korpusu zo-
stała skierowana w stronę Wil-
na, gdzie dotarła z początkiem 
grudnia, by następnie przekro-
czyć granicę Księstwa.

Poniatowski miał już nigdy 
nie ujrzeć Kresów.

Ukraina
Jako się rzekło, ze wszystkich 

ziem wschodnich dawnej Rzeczpo-
spolitej największą rolę w życiu Pepie-
go odegrała Ukraina. Przede wszyst-
kim dlatego, że to właśnie tu narodzi-
ła się jego wojenna sława. Mianowa-
ny dowódcą dywizji bracławskiej w 
1790 roku, w czasie wojny w obronie 
Konstytucji 3 maja był już głównodo-
wodzącym armii koronnej.
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18 czerwca 1792 Poniatowski 
wydał bitwę rosyjskiemu gene-
rałowi Kachowskiemu. Siły obu 
stron były bardzo nierówne: 14 
tys. wojsk koronnych musiało 
stawić czoła co najmniej 60 ty-
siącom Moskali. Jak pisze Szy-
mon Askenazy: „Tutaj to, ze 
skutkiem nadspodziewanie po-
myślnym odparłszy nieprzyjacie-
la [książę Józef] utrzymał pole. 
Zaskoczony był poniekąd sa-
mym starciem i wygraną”.

W charakterze wotum dzięk-
czynnego za odniesione zwy-
cięstwo, król Stanisław August 
ustanowił order Virtuti Milita-
ri. A zatem najstarsze spośród 
dotychczas przyznawanych pol-
skich odznaczeń wojennych bie-
rze swój początek w walkach to-
czonych na Ukrainie.

Ale Ukraina dla księcia Józefa 
stanowi przede wszystkim rdzeń 
bardzo ważnego projektu poli-
tycznego. Już w czasach zwycię-
skiej kampanii galicyjskiej w roku 
1809 podległe mu oddziały zajęły 
przejściowo Lwów i chociaż moż-
na powiedzieć, że miasto to aku-
rat było po drodze, sądzimy, że 
ukraińskie plany księcia Józefa 
odegrały w tamtych wydarzeniach 
rolę niepoślednią.

Jednak karty wyłoży na stół 
dopiero w roku 1811, podczas 
paryskiej rozmowy z Napole-
onem. To wtedy zasugeruje mu 
uderzenie na Ruś i wywołanie 
tam polskiego powstania, któ-
re wznieciłoby jeden z owych 
lokalnych pożarów, od których 
pada imperium.

Napoleon początkowo przychy-
lał się do tej koncepcji, następ-
nie jednak, bojąc się zbytniego 
wzrostu znaczenia księcia, zmie-
nił zdanie. Poniatowski – podob-
no na klęczkach – błagał Cesarza 
o rewizję tej decyzji po bitwie smo-
leńskiej. Smoleńsk, jak pokazuje 
historia, jest jednak miejscem pe-
chowym.

Ukraiński plan pozostał w sfe-
rze marzeń.

Dominik  
Szczęsny-Kostanecki



/ popular science magazine82

www.slopol.blogspot.com

Wojna w Syrii

Putin testuje wytrzymałość Zachodu
W Syrii trwa rozlew krwi. Wczoraj,.. dziś,.. każdego dnia... Siły wierne dyktatorowi 
Baszarowi al-Assadowi walczą przeciwko powstańcom przy pomocy samolotów, 
czołgów, artylerii i broni chemicznej... Po dwóch latach brutalnej wojny domowej w tym 
kraju bliskowschodnim zabito ponad 100.000 ludzi. Wśród nich: dzieci, kobiety, osoby 
starsze... Czym spowodowana taka okropna i gwałtowna konfrontacja?
Fobie dyktatorów

Arabska wiosna pokazała sła-
bość autorytarnych dyktatur. Mo-
nolitowe reżimy Tunezji, Egiptu, 
Jemenu oraz innych krajów arab-
skich wpadły jak domek z kart. 
Szereg konfliktów i wojen domo-
wych doprowadziły do zmiany kon-
figuracji geopolitycznej w regionie. 
Zarazem, okrutna śmierć Muam-

mara Kadafiego pokazała, że każdy 
dyktator może oczekiwać na strasz-
ny koniec. To spowodowało obawy 
w państwach autorytarnych. 

„Dyktatorzy świata” powin-
ni „zacząć się denerwować”, - do-
lał oliwy do ognia amerykański 
jastrząb – senator John McCa-
in. „Wierzymy, że dziś ludzie z Li-
bii inspirują ludzi w Teheranie, Da-

maszku, a nawet w Pekinie i Mo-
skwie”, - powiedział, że „Libijczycy 
nadal inspirują świat i pokazują, 
że dyktatorów można obalić, zastę-
pując ich wolnością i demokracją”. 
Przebieg następnych zdarzeń na 
Bliskim Wschodzie, daje podsta-
wy sądzić, że po upadku Muam-
mara Kadafiego, państwa skłonne 
do autorytarnego stylu zarządzania 
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AKTYWIŚCI ALARMUJĄ: CHRZEŚCIJANIE W PUŁAPCE SYRYJSKIEJ WOJNY

rozpoczęli naprawdę martwić się o 
własne bezpieczeństwo. Czym wy-
tłumaczyć fakt, że kraje członkowie 
Szanghajskiej Organizacji Współ-
pracy (SOW) tak zawzięcie bronią 
syryjski reżim na arenie międzyna-
rodowej?

strach przed 
wolnością

Z Baszarem al-Asadem 
już wszystko jasne. Już daw-
no przeszedł swój punkt bez-
wrotny. Minął ostatnią czer-
woną linię gdy zaczął masowe-
go mordu przedstawicieli naro-
du syryjskiego. Teraz jego woj-
na, jest wojną osobistego fizycz-
nego przetrwania. Z Iranem i He-
zbollahiem też wszystko jasne... 
Ale nie zrozumiało, co chcą po-
kazać światu Rosjanie? Dlacze-
go Rosja dostarcza do syryjskie-
go krwawego dyktatora high-tech 
broń i amunicję? Dlaczego wy-
syła do Syrii wyrzutnie rakieto-
we S-300? Właściwie, dlaczego 
Moskwa chce uratować człowie-
ka, na sumieniu którego ponad 
100.000 ludzkich ofiar? Człowie-
ka, który zrujnował swój kraj i 
zmusił miliony swoich obywateli 
uciekać za granicę do obozów dla 
uchodźców? Dlaczego?

stalingrad putina
Trudno znaleźć logiczne wytłu-

maczenie dla irracjonalnej polity-
ki Rosji na Bliskim Wschodzie. Być 
może odpowiedź leży w psycholo-
gii jej przywódców? Wydaje się, że 
Putin obawia się porażki Basza-
ra al-Assada więcej niż konfronta-
cji z Zachodem. Putin zachowuje się 

tak, jakby chciał ostentacyjnie za-
przeczyć wartościom wolności, de-
mokracji i praw człowieka. Dlate-
go zdecydował się przetestować wy-
trzymałość sojuszu euroatlantyc-
kiego. Postanowił podważyć podsta-
wowe wartości całego wolnego świa-
ta. Innymi słowy, Putin zachowuje 
się tak, jakby uważał wojnę w Syrii 
swoim osobistym Stalingradem. Ale 
co spowodowało takie zachowanie?

Autorytarni władcy zawsze gar-
dzą ludzkim prawem do uczest-
niczenia w procesach zarządza-
nia państwem. Gardzą każdą for-
mą nieprzymuszonej woli ludzkiej. 
Strasznie boją się rotacji elit po-
przez wolne wybory. Całkowita kon-
trola nad społeczeństwem i zastoso-
wanie siły brutalnej – takie mecha-
nizmy, za pomocą których są przy-
zwyczajeni do panowania. Ale rów-
nież wiedzą, że wolni ludzie czasami 
mogą obalić dyktatorów... Dlatego 

współcześni dyktatorzy pragną po-
kazać światu, że wolność zostanie 
kupiona za bardzo drogą cenę. Że 
każdy naród będzie musiał zapłacić 
za własną swobodę licznymi ludzki-
mi ofiarami. Syryjska wojna - to de-
monstracja tego, jak daleko dykta-
torzy są gotowi przejść dla zachowa-
nia swojej władzy. 

Wsparcie Baszara al-Assada 
przez neostalinowską Rosję – to waż-
ny sygnał dla całego wolnego świa-
ta – Rosja chce wskrzesić imperium 
i nie boi się nowej zimnej wojny. Żar-
liwa walka o przetrwanie syryjskiego 
dyktatora – to również wyraźny sy-
gnał dla krajów Europy Środkowej i 
Wschodniej, która jeszcze nie zapo-
mnieła wszystkich „uroków” stalini-
zmu... Tak więc, wojna syryjska wy-
szła poza format domowy i regional-
ny. Na razie ten konflikt ma znacze-
nie globalne...

Włodzimierz Iszczuk 
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juliusz mieroszewski:
Rosyjski „kompleks Polski” i obszar ULB

Jeżeli dla uproszczenia obszar obejmujący Ukrainę, Litwę i Białoruś 
określimy literami ULB - to należy stwierdzić, że w przeszłości - a 
poniekąd i dziś - obszar ULB był czymś więcej niż „kością niezgody" 
pomiędzy Polską a Rosją. Obszar ULB determinował formę stosunków 
polsko-rosyjskich, skazując nas albo na imperializm, albo na satelictwo

Jest szaleństwem przypusz-
czać, że poprzez uznanie pro-
blemów ULB za wewnątrz-

państwową sprawę rosyjską - Pol-
ska może wyprostować swoje sto-
sunki z Rosją. Rywalizacja pomię-
dzy Polską a Rosją na tych obsza-
rach miała zawsze na celu ustalenie 
przewagi, a nie dobrosąsiedzkich 
stosunków polsko-rosyjskich.

Z punktu widzenia rosyjskiego, 
wcielenie obszarów ULB do impe-
rium rosyjskiego jest niezbędnym 
warunkiem umożliwiającym zre-
dukowanie Polski do statusu sate-

lickiego. W perspektywie Moskwy 
Polska musi być satelicka w takiej 
czy innej formie. Historia uczy Ro-
sjan, że Polska prawdziwie niepod-
legła sięgała zawsze po Wilno i Ki-
jów i usiłowała ustalić swoją prze-
wagę na obszarach ULB. Gdyby po-
wyższe dążenia historyczne Pola-
ków zostały uwieńczone powodze-
niem - byłoby to równoznaczne z li-
kwidacją pozycji imperialnej Rosji w 
Europie. Innymi słowy, Polska nie 
może być prawdziwie niepodległa, 
jeżeli Rosja ma zachować status im-
perialny w Europie.

Z polskiego punktu widzenia 
sprawa kształtuje się analogicznie. 
Szukaliśmy przewagi na obszarach 
ULB - czy to na drodze wojskowej, 
czy wysuwając plany federacyjne - 
ponieważ historia uczy nas, że Rosja 
dominująca na tych obszarach jest 
rywalem nie do pokonania. Z rąk 
zwycięskiego rywala nie można ocze-
kiwać niczego innego prócz niewoli.

Chciałbym podkreślić dwa punk-
ty. Po pierwsze - nie jest rzeczą możli-
wą dyskutowanie stosunków polsko-
rosyjskich w oderwaniu od obszarów 
ULB, ponieważ stosunki polsko-ro-

historia myśli geopolitycznej
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syjskie były zawsze funkcją sytuacji, 
jaka w danym okresie historycznym 
panowała na tych obszarach.

Gdyby nie było Hitlera, gdyby 
nie było II wojny światowej, gdyby 
Niemcy byli pokojowo nastawionymi 
dobrymi Europejczykami - niepodle-
głość Polski byłaby mimo to zagro-

żona ze strony Rosji, ponieważ 
w 20. roku odnieśliśmy zwycię-
stwo pod Warszawą, lecz nie pod Ki-
jowem. Po śmierci Stalina skończy-
łyby się czystki i likwidowanie naj-
lepszych oficerów sowieckiej armii, 
Rosja podjęłaby wyścig zbrojeniowy, 
który w konsekwencji Polska musia-
łaby przegrać. Wcześniej lub później 
militarna przewaga Rosji nad Pol-
ską byłaby tak znaczna, że Moskwa 

- z pomocą lub bez pomocy Niemiec 
- narzuciłaby nam swój protekto-
rat. To po prostu leżało w kartach i 
nie brakowało w Polsce pisarzy po-
litycznych, którzy z tego zdawali so-
bie sprawę. Adolf Bocheński , świet-
ny publicysta, który poległ pod An-
coną - zgodnie ze swą tezą, że „z tej 
wojny nie należy wracać" - w książ-
ce wydanej przez Jerzego Giedroy-
cia w początkach ery „Nowych Nie-
miec" - kiedy jeszcze nikt w Europie 
nie zdawał sobie sprawy kim jest Hi-
tler i jakie są jego plany - doradzał 
porozumienie z Niemcami. Celem 
owego porozumienia byłoby oderwa-
nie od Rosji Ukrainy. Zawsze chodzi 
o Ukrainę, Litwę i Białoruś, ponie-
waż sytuacja na tych obszarach de-
terminuje stosunki polsko-rosyjskie.

I punkt drugi. Wydaje mi się, że o 
ile Rosjanie Ukraińców nigdy nie do-
ceniali i nie doceniają ich nadal - o tyle 
zawsze przeceniali i nadal przecenia-
ją Polaków. Widzą nas zawsze jako ry-
wali aktywnych lub tylko potencjal-
nych - niemniej zawsze jako rywali. 

Historia jest w biegu zatrzyma-
ną polityką. Dlatego pisarz politycz-
ny musi umieć patrzeć na historię 
z lotu ptaka. W interesującym nas 
przedmiocie polityk musi umieć 

spojrzeć na ciąg wydarzeń zarówno 
oczami Polaka, jak i oczami Rosja-
nina. Polityka jest bowiem dalszym 
ciągiem historii i nie można zrozu-
mieć polityki rosyjskiej, nie rozu-
miejąc, jak Rosjanie odczytują hi-
storię. Naród polski odgrywał za-
wsze poważną rolę w historii rosyj-

skiej i jest rzeczą niezbędną, by-
śmy dokładnie poznali perspek-

tywy, poprzez które Rosjanie na nas 
patrzą.

Wszyscy o tym wiemy, natomiast 
niewielu z nas zdaje sobie spra-
wę z tego, że ów rosyjski historycz-
ny konserwatyzm obejmuje rów-
nież ocenę Polski i Polaków. Litwi-
now mówił o odbudowie polskie-
go imperium z XVI i XVII wieku, co 
nam wydaje się komiczne, lecz dla 
Litwinowa - w przeciwieństwie do 
nas - wiek dwudziesty był dalszym 
ciągiem XVI i XVII wieku z tą samą 
tradycyjną problematyką, nie wy-
łączając problematyki polskiej. Po-
dobnie jak carowie, Stalin, Litwinow 
i Breżniew uważali i uważają, że na 
obszarach Ukrainy, Litwy i Białoru-
si mogą panować albo Polacy, albo 
Rosjanie. Nie ma historycznego 

trzeciego rozwiązania - istnieje 
tylko wybór pomiędzy imperia-
lizmem polskim a rosyjskim.

Rosjanie nas przeceniają, ponie-
waż patrzą na nas z rosyjskiej hi-
storycznej perspektywy. Polacy na-
tomiast - choć są dumni, a częściej 
jeszcze sentymentalni, na temat 
swej przeszłości historycznej - uwa-
żają jednocześnie, że owa imperial-
na chwalą nie ma nic wspólnego z 
dzisiejszą rzeczywistością.

Zachowujemy się tak jak szlach-
cic, który stracił swój majątek. Nie-
dołężna gospodarka, przeciwności 
losu, a przede wszystkim zły sąsiad 

- wszystko to sprawiło, że utraciliśmy 
„majątek", który się nam należał 
zgodnie z prawem boskim i ludzkim. 
Pocieszamy się jednak, że „sprawie-
dliwość dziejowa" ukarała Ukraiń-
ców, Litwinów i Białorusinów, bo do-
brych panów polskich zamienili na 
złych panów sowieckich.

Przez trzysta lat mieliśmy przewa-
gę na Wschodzie. Jeżeli pokój Grzy-
mułtowskiego uznać za punkt zwrot-
ny w dziejach stosunków polsko-ro-
syjskich - należy stwierdzić, że obec-
nie Rosja od 300 lat ma przewa-
gę na Wschodzie. Owa „alternatyw-
ność" - albo my, albo oni - uniemoż-
liwia znormalizowanie stosunków po-
między Polską a Rosją. Owa „alterna-
tywność" powoduje, że Polacy podob-
nie jak Rosjanie - nie wierzą w trzecie 
rozwiązanie i ponieważ tertium non 
datur - akceptujemy satelictwo jako 
ponury, lecz aktualny stan rzeczy. W 
systemie „albo my, albo oni” tym ra-
zem na wierzchu są oni.

Jest jednak różnica pomiędzy Po-
lakami a Rosjanami. Przewagę Ro-
sjan potwierdziła Historia. Nato-
miast nasze walki, powstania, na-
wet zwycięstwa - Historia obróci-
ła wniwecz. Trzymamy się syste-
mu „albo my, albo oni", bo nie zna-
my i nie mamy innego systemu. Lecz 
większość Polaków nie wierzy już w 
ten system, nie wierzy, byśmy kiedy-
kolwiek mogli zdobyć przewagę nad 

Rosją. Dzieckiem owej niewiary 
jest mentalność satelicka i ser-
wilizm.

Ja również nie wierzę w system 
„albo my, albo oni" - nie wierzę, by-
śmy byli kiedykolwiek w możności 
odepchnąć Rosję z rogatek Przemy-
śla pod Smoleńsk. Uważam również, 
że system powyższy - choć głęboko 
historycznie zakorzeniony - jest dziś 
anachronizmem, barbarzyńskim 
anachronizmem. Ukraińcy, Litwini 
i Białorusini w dwudziestym wieku 
nie mogą być pionkami w historycz-
nej grze polsko-rosyjskiej.
„Kultura” 1974, nr 9 (324) frag. 

ukraińcy, litWini i Białorusini nie mogą
Być Pionkami W grze Polsko-rosyjskiej

Polska nie może Być PraWdziWie niePodległa, 
jeżeli rosja ma zacHoWać status imPerialny
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kraków – druga stolica polski
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kraków – druga stolica polski
Kraków to miasto o tysiącletniej tradycji, dawna 
siedziba polskich królów i stolica kraju, a dzisiaj 
ważna europejska metropolia. Krakowskie 
Stare Miasto jest wyjątkową skarbnicą dzieł 
sztuki, pamiątek historycznych i zabytkowych 
obiektów reprezentujących niemal wszystkie style 
architektoniczne od średniowiecza po współczesność

Sercem miasta od setek lat 
pozostaje Rynek Główny− 
największy plac miejski śre-

dniowiecznej Europy, zachowa-
ny w niezmienionym kształcie od 
1257 roku i wpisany na  pierw-
szą listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w roku 1978. Od 600 lat, 
z wieży Bazyliki Mariackiej, co go-
dzinę, rozlega się też hejnał gra-
ny na cztery strony świata. Nato-
miast stojące pośrodku rynku Su-
kiennice– średniowieczna hala tar-
gowa – są jednym z najlepiej roz-
poznawalnych polskich zabytków. 
Kraków może się również poszczy-
cić drugą (po uniwersytecie pra-
skim) najstarszą w Europie Środ-
kowej uczelnią wyższą – Uniwer-
sytetem Jagiellońskim (studiowa-
li tu m.in.: Mikołaj Kopernik i pa-
pież Jan Paweł II) oraz Zamkiem 
Królewskim na Wawelu − począt-
ki rezydencji polskich władców na 
wzgórzu wawelskim sięgają po-
łowy XI w. Obecnie zamek pełni 
funkcje muzealne − udostępniając 
aż 71 sal wystawowych, kryjących 
m.in. unikatowe zabytki sztuki od-
rodzenia. Zachwyt wzbudza arka-
dowy dziedziniec zamku − perła 
renesansowej architektury.

Poza zabytkami Starego Miasta 
niezmiennie intryguje Kazimierz − 
miejsce wielowiekowego współist-
nienia dwóch kultur – chrześcijań-
skiej i żydowskiej. Przestrzeń wy-

pełniona zabytkami judaizmu o 
światowym znaczeniu, ale przede 
wszystkim obszar tętniący ży-
ciem − gdzie odbywają się tar-
gi staroci i dzieł sztuki, a w kli-
matycznych knajpkach, restaura-
cjach i pubach pobrzmiewa mu-
zyka na żywo. Monumentalnością  
i niezwykłą symetrią wciąż zaska-
kuje Nowa Huta − najciekawsza i 
najpełniejsza realizacja zamierzeń 
architektów epoki socrealizmu.

Kraków to również miasto tęt-
niące życiem kulturalnym, w 2000 
r. wybrane na Europejską Stolicę 
Kultury. Rocznie odbywa się tutaj 
blisko 100 festiwali i innych wy-
darzeń kulturalnych o międzyna-
rodowej renomie. To także miasto 
nowoczesnych muzeów, w któ-
rych zwiedzający mogą stanąć 
oko w oko z historią.

Bez wątpienia Kraków urze-
ka też niepowtarzalną atmosferą 

− chwilami leniwą, chwilami peł-
ną wydarzeń, ale zawsze wyjątko-
wą i inspirującą. Leżący od wie-
ków na przecięciu ważnych szla-
ków handlowych, na styku kultur 
i politycznych wpływów pełen jest 
zagadek i urokliwych miejsc, któ-
re sprawiają, że zabiegani miesz-
kańcy i przyjezdni mają niezliczo-
ne okazje, aby zwolnić, przysta-
nąć, popatrzeć…

Magiczny Kraków, 
www.krakow.pl
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Studia w Lublinie
KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski
katolicki uniwersytet lubelski jana pawła ii jest najstarszą uczelnią 
lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w polsce

Powstał w 1918 r. z 
inicjatywy ks. Idziego 
Radziszewskiego, któ-
ry został pierwszym 
rektorem. Od począt-
ków istnienia zada-
niem Uczelni jest służ-
ba Bogu i Ojczyźnie 

- Deo et Patriae.
W ciągu swojej pra-

wie 100-letniej historii 
KUL stał się jednym 
z najważniejszych 
ośrodków myśli kato-
lickiej, który wpływał 
na kształt nauki i kul-
tury polskiej, zysku-

jąc szerokie uznanie w 
kraju i zagranicą.

KUL dziś jest Uczel-
nią otwartą na cywili-
zacyjne i naukowe wy-
zwania współczesno-
ści. Obok teologii, fi-
lozofii, nauk społecz-
nych, prawnych i hu-
manistycznych rozwi-
jane są nauki mate-
matyczne i przyrod-
nicze, by przygotować 
studentów do pełnej i 
odpowiedzialnej pra-
cy dla dobra Ojczyzny 
i Kościoła.

Wydziały KUL
Kiedy powstawał Ka-

tolicki Uniwersytet Lubel-
ski warunki pozwoliły na 
uruchomienie czterech 
wydziałów: Teologiczne-
go, Prawa Kanonicznego i 
Nauk Moralnych (w 1923 
r. przyjął nazwę Prawa Ka-
nonicznego), Prawa i Nauk 
Społeczno-Ekonomicz-
nych oraz Nauk Humani-
stycznych.

W ciągu prawie 100-let-
niej historii struktura Uni-
wersytetu zmieniała się 
kilkakrotnie. Zmianie ule-
gały nazwy niektórych wy-
działów, w wyniku roz-
działów kompetencji oraz 
w związku z rozszerza-
niem działalności Uczelni 
powstawały nowe.

Obecnie Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana 
Pawła II posiada 10 wy-
działów: Teologii, Pra-
wa, Prawa Kanoniczne-

go i Administracji, Filo-
zofii, Nauk Humanistycz-
nych i Nauk Społecznych, 
a także Biotechnologii i 
Nauk o Środowisku oraz 
Matematyki, Informatyki  
i Architektury Krajobra-
zu. Dwa ostatnie wydzia-
ły powstały w 2013 r. po 
podzieleniu Wydziału Ma-
tematyczno-Przyrodnicze-
go. Poza tym KUL posia-

da dwa wydziały zamiej-
scowe Nauk o Społeczeń-
stwie oraz Prawa i Nauk 
o Gospodarce w Stalowej 
Woli i Wydział Zamiejsco-
wy Nauk Prawnych i Eko-
nomicznych w Tomaszo-
wie Lubelskim. Na KUL 
działa również Kolegium 
Międzyobszarowych Indy-
widualnych Studiów Hu-
manistyczno-Społecznych.



Jesteśmy Polakami. Żyjemy 
w kraju swoich przodków. W od-
różnieniu od terenów II Rzeczy-
pospolitej, w ciągu całego XX 
wieku, byliśmy pod wladzą ob-
cej potęgi imperialnej. Nasza zie-
mia jest w pełnym duchowym 
spustoszeniu. 

Żyjemy w obcym środowisku 
językowym. Nie mamy żadnej pol-
skiej szkoły ogólnokształcącej. Na-
szych dzieci w szkołach nie uczą 
polskiej historii, literatury i kultu-
ry. Młodzi Polacy ze Wschodu nie 
mają jednej setnej akcji tych moż-
liwości, co mają ich rówieśnicy w 
Polsce. W takich okolicznościach, 
jest nam bardzo ciężko zachować 
swoją tożsamości.

Mimo tego, w trudnych wa-
runkach postkolonialnych, wal-
czymy o odtworzenie pamięci na-
rodowej i wskrzeszenie polskości 
w naszym kraju.  Mamy aktyw-
ną pozycję społeczną. Apelujemy 

do władz i samorządów. Publiku-
jemy artykuły w prasie. Uczestni-
czymy w programach telewizyj-
nych. Stworzyliśmy szereg stron 
internetowych. Prezentujemy 
dzieciom książki polskich klasy-
ków. Organizujemy prezentacje 
wystaw, konferencje naukowe z 
udziałem studentów i dziennika-
rzy. Załoźyliśmy i wydajemy wła-
sne czasopismo. 

Taka praca wymaga znacz-
nych wysiłków i zasobów mate-
rialnych. Jest to trudne, ale dla 
pamięci naszych przodków i dla 
przyszłości naszych dzieci, nie-
siemy ten krzyż. Hasło naszych 
przodków „Bóg, Honor, Ojczy-
zna!” – jest naszym światłem 
przewodnim i podstawową war-
tością, którą chcemy przekazać 
dla przyszłych pokoleń naszych 
potomków – młodych Polaków 
na Żytomierszczyźnie, Wołyniu, 
Podolu i całej Ukrainie.
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Szlachty Polskiej
na Żytomierszczyźnie

Walczymy o zachowanie pamięci narodowej




