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Celem artyku u jest charakterystyka tre ci podejmowanych przez 
„Wspólne Dziedzictwo”, czasopismo (w za eniu miesi cznik) ukazuj ce si  
nieregularnie w Krzemie cu w latach 2001-2004, oraz przedstawienie jego roli 
we wspó czesnym polskim rodowisku tego miasta. We wskazanym okresie 
ukaza o si  18 numerów pisma.  

Czasopismo krzemienieckie i jego profil 
Nie trzeba uzasadnia  wybitnej kulturowej roli Krzemie ca, „Wo skich 

Aten”, w dziejach kultury narodu polskiego1, o czym wiadczy bogata przedwo-
jenna i wspó czesna literatura naukowa, pami tnikarska, dokumentacyjna 
i zbiory Biblioteki Cyfrowej Polona. Obecnie Krzemieniec jest powiatowym 
miastem w obwodzie tarnopolskim, licz cym ok. 22 tys. mieszka ców.  

Najwa niejszymi o rodkami polsko ci w Krzemie cu s : parafia rzym-
sko-katolicka pod wezwaniem w. Stanis awa, muzeum Juliusza S owackiego 
i Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza S owackiego. Wspól-
nota parafialna oscyluje wokó  220 osób i liczebnie utrzymuje si  na zbli onym 
poziomie od kilku lat. Proboszcz parafii rzymskokatolickiej poinformowa , e 
przez 7 lat jego pos ugi kap skiej ochrzci  40 dzieci. 

Polski miesi cznik spo eczno-kulturalny, o wiatowy i religijny, „Wspól-
ne Dziedzictwo”, ukaza  si  po raz pierwszy w czerwcu 2001 roku, do czaj c 
do innych polskich periodyków na Ukrainie, takich jak: „Gazeta Lwowska”, 
„Dziennik Kijowski”, „Krynica”, „G os Podola”, „Monitor Wo ski”, „Kurier 
                                                
* Dr hab. Janusz Go ota, prof. UWM – Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Instytut 
Dziennikarstwa i Komunikacji Spo ecznej; e-mail: januszgo@op.pl 

1 Zob.  R.  Przybylski,  Krzemieniec. Opowie  o rozs dku zwyci onych, Warszawa 2003; Krze-
mieniec – Ateny Juliusza S owackiego, Warszawa 2004; W. Piotrowski, ycie umys owe Krze-
mie ca w latach 1805-1832, Piotrków Trybunalski 2005; Krzemieniec, Bia y Dunajec-Ostróg 
2005; Krzemieniec – praca zbiorowa, Warszawa 1926. 
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Galicyjski”. Powsta e czasopismo odwo ywa o si  do wydawanego w przesz o-
ci w Polsce przez Stowarzyszenie Mi ników Krzemie ca i Ziemi Krzemie-

nieckiej kwartalnika „ ycie Krzemienieckie” oraz ukazuj cego si  w Anglii 
czasopisma „Biesiada Krzemieniecka”. Pismo finansowa a Fundacja „Pomoc 
Polakom Na Wschodzie”. Miesi cznik zosta  powo any przez Komitet Odro-
dzenia Muzeum S owackiego w Krzemie cu. Pierwszy numer zosta  wydany 
jako suplement lokalnej krzemienieckiej gazety „Dialog”. Od numeru 8 z 2002 
roku zamieszczono podtytu  w j zyku polskim i ukrai skim: „miesi cznik pol-
ski spo eczno-kulturalny, o wiatowy i religijny suplement regionalnej gazety 
Kremeneckij Wisnyk”, a od numeru 10: „miesi cznik polski spo eczno-
kulturalny, o wiatowy i religijny”2. 

Afiliacja z czasopismami ukrai skimi wynika a z trudno ci z zareje-
strowaniem samodzielnego wydawnictwa i ze wzgl dów finansowych. Jak 
wspomina J. Gus awska:  

„Po zrobieniu pierwszego numeru wesz am w konflikt z redaktorem naczelnym 
[Dialogu – J.G.], który mia  wygórowane zakusy na fundusze z Polski. Odebra-
am mu tak  nadziej . U am umow  z miejsk  gazetk  Krzemieniecki Wisnyk, 
e nasze WD b dzie jej suplementem. Jednak znowu zacz y si  domagania 

zwi kszenia wp at, czego nie mog am uzyska  i na co nie chcia am pozwoli . Za-
cz am wi c sama wydawa , jednak bez zaznaczania numerów i dat, bo nie by am 
zarejestrowana. Tak by o do wrze nia 2004 roku, ostatniego roku wydawania ga-
zety. Dalej – zaburzenia w dofinansowaniu, zmiana w sposobie rozliczania si  
etc... i koniec”3.  

W artykule wst pnym napisano:  
„Mamy na uwadze wspólnie prze yte dobre i z e czasy ró nych grup narodowo-
ciowych oraz dorobek ka dej z nich dla kultury i rozwoju kraju, tak 

w przesz ci jak i czasach obecnych. Pismo nasze b dzie o charakterze spo ecz-
no-kulturalnym, o wiatowym i religijnym, zamieszcza  artyku y b dzie w nim 
móg  ka dy bez wzgl du na pochodzenie czy wyznanie, byle dawa y one wiadec-
two prawdzie”4.  

Redaktorem naczelnym zosta a Jadwiga Gus awska, a wspó pracownikami ks. 
Tadeusz Mieleszko oraz Miros awa Tomczak. Ponadto w sk ad redakcji wcho-
dzili w ró nym czasie: M. Buty ska, M. Graczyk, W. Derewi ski (sk ad 
i amanie). Redaktorem odpowiedzialnym za wydanie zosta  Wiktor Chmielec-
ki. Jadwiga Gus awska, redaktor naczelna czasopisma, pisa a prawie do ka de-
go numeru.  

Jadwiga Gus awska uzasadnia a tytu  pisma:  
„Wybrali my to motto, poniewa  mieszkamy na Kresach, przez setki lat integru-
jemy si  w ró nych strefach ycia z Ukrai cami, nawzajem wchodzili my 

                                                
2 Dos . pol'skij gromadsko-kul'turnyj, osvìtnìj ta relìgìjnij mìsâ nik. 
3 Z listu J. Gus awskiej do autora, zbiory w asne. 
4 [Artyku  wst pny] (bez tytu u), „Wspólne Dziedzictwo” (dalej: „WDz”), nr 1 (czerwiec 2001), 
s. 1. 
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i wchodzimy w rodzinne powi zania, a  powsta  naród Pogranicza – to w nie 
my. Nasze wspólne dzieje historyczne stoj  u podstaw rozwoju i zbli ania si  kul-
tur. Znane s  przecie  fakty polonizacji ca ych rodów magnaterii tak ukrai skich, 
jak i litewskich. A dziedzictwo kulturowe nie rozp ywa si  w pró ni. Dlatego na-
zwa gazety powinna odzwierciedla , jak równie  przypomina  o wielu ró nych 
aspektach wspólnej historii, a tak e g osi  idee polsk , by ten nasz czasami zagu-
biony element polski znajdowa  tam dla siebie moment zadumy nad w asn  to -
samo ci  oraz odzyskiwa  i na nowo budzi  w sobie dum  narodow ”5. 

Z analizy pisma wy aniaj  si  podstawowe obszary tematyczne: polska 
spo eczno  katolicka w Krzemie cu, kultura polska i przesz  historyczna 
naszego narodu oraz ycie Polaków w realnej krzemienieckiej wspó czesno ci 
i koegzystencji narodowo ciowej. W pierwszym numerze redakcja zapowiada a 
nowe dzia y w pi mie: „Listy od czytelników”, „Retrospekcje Polaków z Krze-
mie ca”, oraz „J zyk polski dla wszystkich”. 

Z ycia religijnego krzemie czan 
Bezpo rednim impulsem ukazania si  pierwszego numeru sta a si  wizyta 

papie a Jana Paw a II w Kijowie i we Lwowie, w dniach 23-27 czerwca 2001 
roku. Do tego wydarzenia nawi zywa  proboszcz ks. Tadeusz Mieleszko 
w s owach:  

„Papie  przyje a do wszystkich mieszka ców Ukrainy, chce uszanowa  prze-
konania religijne ka dego cz owieka, chce poprzez wspóln  modlitw  katolików, 
prawos awnych, jak i wiernych innych wyzna  przyczyni  si  do pog bienia y-
cia religijnego, wzajemnej tolerancji, by to, co nas czy, wiara w Jednego Boga, 
nie by o przyczyn  podzia ów, ale wzajemnego zrozumienia, ród em jedno ci, 
mi ci i pokoju”6.  

Ksi dz Mieleszko zamie ci  te yciorys Karola Wojty y oraz przes ania papie-
a – zw aszcza te ekumeniczne, nawo uj ce do pojednania i chrze cija skiej 

idei wolno ci. Pielgrzymce papieskiej prawie w ca ci po wi cono numer dru-
gi „Wspólnego Dziedzictwa”.  

Zamieszczono w nim przemówienie powitalne na lotnisku Boryspól-
Kijów wyg oszone 23 czerwca, homili  wyg oszon  podczas mszy w obrz dku 
aci skim na kijowskim lotnisku Czajka z wyeksponowanym g ównym przes a-

niem „odzyskajmy chrze cija stwo, zachowajmy ró ne tradycje”. Ponadto wy-
drukowane zosta y przemówienia wyg oszone na hipodromie lwowskim 26 
czerwca i drugie z tego dnia, skierowane do m odzie y zgromadzonej przed 
cerkwi  Narodzenia NMP na Sichowie, a tak e homilia z mszy beatyfikacyjnej 
obrz dku bizantyjskiego we Lwowie z 27 czerwca7. Gazeta zamie ci a te  opi-
nie Bohdana Osadczuka, profesora Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, ksi dza 

                                                
5 Z listu J. Gus awskiej do autora, zbiory w asne. 
6 Ks. T. Mieleszko, W oczekiwaniu na przyjazd Ojca w. Jana Paw a II do Ukrainy, „WDz”, nr 1 
(czerwiec 2001), s. 2. 
7 „WDz”, nr 2 (lipiec 2001), s. 3-9. 
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Lucjana Szulmierza i ksi dza Adama Kubisia. Na amach tego numeru znajdu-
jemy te  rozmow  z wiezionym w czasach radzieckich Jewhenem Swerstiukiem 
prezesem ukrai skiego Pen Clubu, poet  publicyst , zwi zanym z Ukrai sk  
Cerkwi  Autokefaliczn . Rozmówca wyeksponowa  z wypowiedzi papie a 

tki nawo uj ce do pojednania i ycia we wspólnym domu, ale jednocze nie 
dystansowa  si  wobec Cerkwi Prawos awnej Patriarchatu Moskiewskiego. Do 

ów i sylwetki Jana Paw a II wracano wielokrotnie8, poszczególne wzmianki 
dotyczy y zarówno spraw ewangelicznych, ale i ycia codziennego9.  

Inny aspekt wspierania wiary katolickiej stanowi y interesuj ce opisy 
sanktuariów, które w wielu wypadkach do niedawna by y muzeami ateizmu, 
magazynami, halami us ugowymi. Za przyk ad niech pos y tekst dotycz cy 
Jasnej Góry Ukrainy, czyli Berdyczowa, i losów tamtejszych karmelitów bo-
sych. Zapraszano ich i wyp dzano w czasach I Rzeczypospolitej, w adze carskie 
doprowadzili do kasaty zakonu, sowieci przekszta cili klasztor na muzeum ate-
izmu i szko  muzyczn . W czasie zajmowania Ukrainy przez Niemców w 1941 
roku budynki cz ciowo sp on y. Dopiero w niepodleg ej Ukrainie proboszcz 
parafii, ojciec Benedykt Krok10, podj  starania o odzyskanie i restauracj  klasz-
toru. Autor zamieszczonego artyku u przytoczy  hipotezy dotycz ce zagini cia 
obrazu podczas po aru wywo anego walkami radziecko-niemieckim o Ber-
dyczów11. Jak wiadomo dzi  w klasztorze znajduje si  kopia namalowana 
w 1991 roku przez Bo en  Much -Sowi sk  z Krakowa, koronowana w lipcu 
1998 roku przez ordynariusza diecezji ytomierskiej, Jana Purwi skiego. Po-
dobnie we „Wspólnym Dziedzictwie” informowano o koronacji obrazu Matki 
Bo ej Nieustaj cej Pomocy w Mo ciskach12, czy w Sanktuarium NMP Niepo-
kalanej Po redniczki ask, a tak e o sanktuariach w. Maksymiliana Kolbego13 
oraz Matki Bo ej Jaz owieckiej14. 

                                                
8 Jan Pawe  II Aposto em jedno ci, „WDz”, [bez numeru, dalej: b.n.] (pa dziernik 2003), s. 1-7; 
Jan Pawe  II przes anie na wielki post, „WDz”, [b.n.] (marzec 2003), s. 1; Zacz o si  
w Wadowicach, „WDz”, [b.n.] (maj 2003), s. 5-6; 19 pa dziernika, ojciec wi ty beatyfikuje 
Matk  Teres  z Kalkuty, „WDz”, [b.n.] (wrzesie  2003), s. 6-7; Jan Pawe  II, przes anie na wieki, 
zaczynamy wielki post, „WDz”, [b.n.] (marzec 2003), s. 1-2 
9 Rzymski dom Jana Paw a II, „WDz” [brak numeru i miesi ca wydania – prawdopodobnie sier-
pie  2003], s. 9. 
10 Pochodz cy z Grzybowa po onego pod Nowym S czem. 
11 wi tynia berdyczowska – Jasn  Gór  Ukrainy. Co my, katolicy krzemienieccy, wiemy 
o Berdyczowie i jego s awnym sanktuarium MB Berdyczowskiej z klasztoru oo. Karmelitów Bo-
sych? Co ci  sta o ze wi tym obrazem Matki Bo ej Berdyczowskiej, „WDz”, nr 2 (lipiec 2001), 
s. 15-16. 
12 T. Mieleszko, Koronacja obrazu Matki Bo ej nieustaj cej pomocy w Mo ciskach, „WDz”, nr 5 
(pa dziernik 2001), s. 7. 
13 „WDz”, nr 7 (grudzie  2001), s. 7. 
14 „WDz”, nr 11/12 (kwiecie /maj 2001), s. 4. 
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Pismo nawi zywa o te  do wi t z roku liturgicznego, takich, jak Bo e 
Narodzenie (co roku)15, Popielec (gospodynie wygotowywa y garnki, by kropla 

uszczu nie zosta a), wielki post (2003), Wielkanoc16, wi ta maryjne (Wnie-
bowzi cie Naj wi tszej Marii Panny)17, Bo e Cia o18, odpust w. Stanis awa, 

wi to Zmar ych. W listopadzie 2003 roku z jednej strony dzi kowano tym, 
którzy dbaj  o cze  grobów i ich renowacj , z drugiej pi tnowano brak troski 
o inne miejsca spoczynku:  

„szczególnie serce boli na widok zniszczonej i zaro ni tej dzielnicy górnej – naj-
starszej – cmentarza bazylianów, gdzie si  mieszcz  groby profesorów Liceum 
Wo skiego. Nikomu nie przychodzi do g owy, eby je odnowi . A to jest prze-
cie  nasza wspólna przesz , nasza historia”19.  

Widok, jaki ods ania si  tury cie, potwierdza skargi redakcji. 
Motyw religijno-kulturowy wype nia y zwyczaje wi teczne, zw aszcza 

bo onarodzeniowe: „Czas nam najwy szy otworzy  serca i rozum, na nasze 
ycie parafialne i wywnioskowa  sobie osobist  postaw  wobec podniesionego 

tematu. Daj nam Bo e m dro ci i dobrej woli”, pisano w oczekiwaniu na bo o-
narodzeniow  kol  kap sk  w 2002 roku20. Ale nawi zano te  do wi t 
prawos awnych21. yczenia zamieszczano w j zyku polskim i ukrai skim. 

Podawano informacje o yciu parafii, przesy ano ciep e yczenia imieni-
nowe dla ksi dza Tadeusza Mieleszki w styczniu 2002 roku, podobne w 2003 
roku:  

„jak sam uk ada  p yty na dziedzi cu ko cielnym, pami tamy Twoj  prac  na 
cmentarzu, na plebanii, przy naprawianiu drogi, jednak najbardziej kochaj  Ci  
nasze dzieci i to nie tylko z powodu za atwiania wyjazdów do Polski”22.  

I drugi przyk ad:  

                                                
15 W 2001 roku przedstawiano w. Miko aja jako czczonego przez katolików i prawos awnych, 
„WDz”, nr 7 (grudzie  2001), s. 1.  
16 „WDz” [brak numeru i miesi ca wydania – prawdopodobnie kwiecie  2004], s. 5. 
17 B. Ogrodowska, Nasze wi ta, Wniebowzi cie Naj wi tszej Marii Panny, „WDz” [brak numeru 
i miesi ca wydania – prawdopodobnie sierpie  2003], s. 1. 
18 Latem w ród kwiatów i w s cu uroczy cie lubujemy Bo e Cia o, „WDz”, [b.n.] (czerwiec 
2004), s. 1-2; Ks. M. uczak, W sierpniu g ówna uroczysto  – Wniebowzi cia NMP. Czas Ma-
ryji, „WDz”, [b.n.] (sierpie  2004), s. 3. 
19 W dniach zadusznych na naszym cmentarzu oraz u s siadów, „WDz”, [b.n.] (listopad 2003), 
s. 1-2. 
20 Hej Kol da, Kol da, „WDz”, [b.n.] (stycze  2002), s. 3; wi ta, wi ta nadchodz , „WDz”, 
[b.n.] (grudzie  2003), s. 1-4; Szopki krzemienieckie, lwowskie, tarnopolskie, z polskich miast, 
bo onarodzeniowa rozmaito , „WDz”, [b.n.] (grudzie /stycze  2003/2004), s. 1-4.  
21 Ks.  G.  Strzelczyk,  Chrzest Jezusa. 18 stycznia wyznawcy prawos awia wi tuj  jedno 
z najwi kszych wi t kalendarza chrze cija skiego – chrzest Jezusa w Jordanie, „WDz”, [b.n.] 
(grudzie /stycze  2003/2004), s. 9-10. 
22 Czcigodny nasz Proboszczu Tadeuszu, „WDz”, [b.n.] (stycze  2003), s. 2. 
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„Sala  jest  pe na  widzów,  mimo  e  nie  wszyscy  s  Polakami.  (…)  Jest  o  czym  
rozmawia , bo jeste my tak naprawd  jedn  wielk  rodzin , znamy si , lubimy 
i… czubimy. Ale to wszystko w swoim gnie dzie, rodzi si  i wygasa, byle razem, 
byle by  na sercu i na oku naszego opiekuna duchowego ks. Tadeusza, by mie  
pewno , e jeste my duchowo razem z nasz  mi  Macierz  – Polsk ”23.  

We „Wspólnym Dziedzictwie” nie uwidoczni  si  konflikt, mo e tylko 
ró nica zda , na temat j zyka ukrai skiego w yciu parafii katolickiej. Przyby-
sza z Polski w pierwszym momencie dziwi kazanie w ko ciele wyg aszane 
w j zyku ukrai skim. Uzasadnienie proboszcza jest jednak proste. Nie wszyscy 
katolicy to Polacy, s  te  zwi zki ma skie polsko-ukrai skie, ponadto j zyk 
nie hermetyzuje grupy polskiej.  

Wspomniane racje proboszcza nie przekonywa y wszystkich parafian. 
Bezsprzecznie najwybitniejsza or downiczka polsko ci w Krzemie cu, Irena 
Sanderska, sprzeciwia a si  wprowadzaniu j zyka ukrai skiego:  

„jak ja uczy am dzieci, to robi am to tylko po polsku. Obecnie za  czyni si  to wy-
cznie po ukrai sku. Dzieci otrzymuj  podr czniki i wszelkie pomoce napisane 

po ukrai sku. Jest to nic innego jak ukrainizowanie dzieci, rozbijaj ce rodziny. 
Dziadkowie w modlitwie nie znajduj  wspólnego j zyka z wnukami”24. 

Polska przesz  historyczna i kultura 
Druga sfera misji analizowanego pisma dotyczy a wydarze  historycz-

nych do wiadczonych przez Polaków i Ukrai ców, raz we wspólnocie, innych 
razem przeciwko sobie. Unikaj c napastliwo ci, przedstawiano chwalebne dla 
Polski wydarzenia historyczne, ale i tragizm losów Polaków. Systematyzuj c, 
chronologicznie zacz  nale y od unii lubelskiej:  

„Postanowienia sejmu lubelskiego (owoc dzia  szlachty dwóch pa stw 
i czterech narodów polskiego, litewskiego, bia oruskiego i ukrai skiego) utrzyma-
y si  przy yciu przez przesz o dwa stulecia do rozbiorów”25.  

Przy wiktorii wiede skiej wyeksponowano rol  Polski jako przedmurza chrze-
cija stwa26. Konfederacja barska zosta a przedstawiona jako ruch zorganizo-

wany przez „grup  patriotów”, wsparty przez szlacht  polsk , mieszcza stwo 
i ydów, któremu przeciwstawi a si  Katarzyna, ale te  „ruszyli ch opi ukrai -
scy”, którzy wi zali nadziej  z prawos awn  imperatorow  Rosji.  

„Od Humania sk d ruch ch opski wzi  pocz tek, po Czarnobyl na pó nocy, od 
Czerkas, Perejas awia i Czechrynia na wschodzie po okolice ytomierza a  po 
Winnic  na zachodzie, ca a ta cze  Ukrainy stan a w ogniu buntu ch opskiego, 

                                                
23 Listopadowe wi to niepodleg ci, „WDz”, [b.n.] (listopad 2002), s. 7-8. 11 listopada – wi to 
narodowe Polaków, Józef Pi sudski 1867-1935, „WDz”, [b.n.] (listopad 2002), s. 1-2; Odrodzenie 
Polski, „WDz”, [b.n.] (listopad 2003), s. 2-3. 
24 M.A. Koprowski, Od Humania do Krzemie ca, s. 24; I. Sandecka, Wo anie z Wo ynia, Bia y 
Dunajec-Ostróg 2012, s. 74-75. 
25 Wielkie daty naszej historii. 435 lat unii lubelskiej 1569 roku, „WDz”, [b.n.] (lipiec 2004), s. 1. 
26 Europejski triumf. Wiktoria Wiede ska, „WDz”, [b.n.] (wrzesie  2003), s. 1-3. 
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który polsko  wyniszcza , a sam pad  ofiar  akcji pacyfikacyjnej Rosjan. mier  
tysi cy mieszka ców, niewola uprowadzonych do Rosji i straszliwe spustoszenie 
tych ziem wiosn  i latem 1768 roku stanowi jedn  z najbardziej tragicznych kart 
w historii zatytu owanych rze  huma ska”27. 

Opisane zosta y okoliczno ci uchwalenia i zalety Konstytucji 3 maja. Au-
tor okoliczno ciowego tekstu nawi za  do narodowych konsekwencji:  

„Wrogowie doceniali znaczenie obchodów rocznicy Trzeciego Maja w umacnia-
niu nadziei i wiary w odzyskanie niepodleg ci. Za ni  gin li Polacy w obozach 
i wi zieniach, za ni  wywieziono dziesi tki m odzie y wile skiej na Syberi , 
a mimo to pami  o niej by a zawsze ywa dla Polaka pod ka  szeroko ci  geo-
graficzn . Konstytucja Trzeciego maja pozosta a symbolem odrodzenia narodu”28. 

Powstanie Listopadowe zosta o upami tnione przedrukiem z „Kalendarza 
Polskiego”, wydanego przez „Wspólnot  Polsk ”:  

„Na Litwie, Bia orusi i Ukrainie ywio  polski stanowi a przede wszystkim 
szlachta, która sympatyzowa a i wspiera a insurekcj . Idee walki obce by y nato-
miast litewskim, bia oruskim i ukrai skim ch opom”29.  

Zaprezentowano te  lokalne uroczysto ci patriotyczne30. 
Powstanie Styczniowe pokazano na tle polityki europejskiej jako bunt, 

który ogarn  Kongresówk , Litw , Bia oru  i cz  Ukrainy, w wyniku którego 
we wspólnych mogi ach spocz li, obok Polaków, Rosjanie, W grzy, W osi, 
Francuzi, Czesi, Niemcy i Szwajcarzy. W powsta czych przygotowaniach 
w latach 1863-1864 uczestniczyli polscy ydzi31. Opisano te  konkretne walki 
powsta cze i inne wydarzenia32.  

W nawi zaniu do wojny polsko-radzieckiej 1920 roku opisano bitw  pod 
Termopilami polskimi, czyli pod Zadwórzem: „w której zgin a m odzie  pol-
ska przewa nie oderwana od studiów, liceali ci, kwiat m odzie y lwowskiej”, 
a my l czytelnika artyku u zaprowadzono na cmentarze z tego okresu: cmentarz 
Orl t Lwowskich, oraz nekropolie w Busku, Horpinie33.  

W omawianym pi mie znalaz  te  odzwierciedlenie tragizm II wojny 
wiatowej. Przypomniano masow  niemieck  egzekucj  na trzech tysi cach 

mieszka ców Krzemie ca pod Gór  Krzy ow , dokonan  29-31 lipca 1941 

                                                
27 Konfederaci barscy i inni zes cy, „WDz”, [b.n.] (luty 2002), s. 2-3. 
28 M. Matera, Konstytucja Trzeciego Maja, „WDz”, nr 11/12 (kwiecie /maj 2002), s. 6. 
29 Powstanie Listopadowe 1830-1831, „WDz”, [b.n.] (listopad 2002), s. 11-12; Bilans powstania 
listopadowego 1830-1831, „WDz”, [b.n.] (listopad 2003), s. 3. 
30 Powstanie Listopadowe, „WDz”, [b.n.] (listopad 2001), s. 1-2; Listopadowy przekrój wydarze  
w Krzemie cu, „WDz”, [b.n.] (listopad 2001), s. 4; J. Gus awska, 11 listopada wi to wszystkich 
Polaków, nasze Odrodzenie, „WDz”, nr 5 (pa dziernik 2001), s. 5.  
31 J. Lewandowski, Ostatnie dziewi tnastoletnie postanie, „WDz”, [b.n.] (stycze  2003), s. 1. 
32 W.W. Bednarski, Powstanie Styczniowe 1863, „WDz”, [b.n.] (stycze  2002), s. 1-2; Bilans 
Powstania Styczniowego, „WDz”, [b.n.] (stycze  2003), s. 11-12. 
33 J. Gus awska, Chwalebny bohaterski czyn. Polskie Termopile, „WDz”, [b.n.] (sierpie  2004), 
s. 7-9. 
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roku na Polakach, Ukrai cach, ydach, Rosjanach i Czechach. „Zjednoczeni 
niespodziewanie w braterskiej mogile w Jarze Piaskowym, pi  w wiecznym 
pokoju”34. Autorka wymieni a nazwiska najbardziej znanych profesorów, na-
uczycieli, lekarzy. 

Redakcja przekaza a te  relacj  z uroczysto ci zorganizowanej przez 
krzemienieckie Stowarzyszenie ydowskie w dniu 14 wrze nia 2002 roku 
w ho dzie pomordowanym ydom z Krzemie ca we wrze niu 1942 roku. 
W uroczysto ciach uczestniczy a miejscowa ludno , w tym uczniowie 
i mieszka cy internatu. Redakcja zamie ci a wstrz saj cy opis wydarze , gdy 
Niemcy nakazali wykopanie rowów miejscowym ydom, by potem dokona  
egzekucji. 13 tysi cy ydów „na oczach ludno ci specjalnie zgromadzonej”, 
któr  nast pnie zmuszono do zakopania cia . Zbrodni dope ni o spalenie getta, 
na terenie którego w latach 50. XX wieku posadzono park i zbudowano pomnik.  

Jeden z najbardziej wyrazistych artyku ów historycznych dotyczy  walk 
o Lwów w 1944 roku, w których uczestniczy a 5 dywizja Kresowa AK i 14 
pu k U anów Jaz owieckich.  

„27 lipca 1944 roku Lwów by  wolny. Lwowianie witali polskich nierzy entu-
zjastycznie, z okien powiewa y bia o-czerwone flagi. Nawet sowieccy dowódcy 
przyznali Polakom znaczny udzia  w zwyci stwie. (…) Po zaj ciu miasta sowieci 
za dali z enia broni”35.  

Po rozmowach w ytomierzu w nocy z 2 na 3 sierpnia komendant Obszaru AK, 
adys aw Filipkowski, i oficerowie z jego otoczenia zostali wywiezienia do 

wiezienia w Kijowie. „ nierze AK, którzy odmówili wst pienia do armii Ber-
linga zostali aresztowani i zes ani do agrów w Zwi zku Sowieckim”36. 

Na amach pisma znalaz a odzwierciedlenie rze  wo ska, czasami po-
ci gliwie, innym razem kategorycznie.  

„Przebra e z okolic  sta o si  dobrze zorganizowanym cywilno-wojskowym obo-
zem, który broni  od zag ady Polaków w tym regionie. Do stycznia 1944 roku 
schroni o si  tu 25 tysi cy uchod ców polskich ze spalonych i spl drowanych wsi 
wo skich. Na cmentarzu zosta o pochowanych 130 ofiar mordu i walk”37.  

Wyrazisty rezonans wywo y obchody 60. rocznicy rzezi wo skiej, podczas 
których nast pi o ods oni cie pomnika w Pawliwce. W tym aspekcie za czono 
list Jana Paw a II o konieczno ci pojednania.  

„Do Czcigodnych Ksi y Kardyna ów: Ks. Józefa Glempa, Arcybiskupa Metro-
polity Warszawskiego, Prymasa Polski, ks. Mariana Kardyna a Jaworskiego Ar-
cybiskupa Metropolity Lwowskiego Obrz dku aci skiego we Lwowie, ks. Lu-

                                                
34 T. Sienina, 60 lat tragicznych wydarze  pod Gór  Krzy ow  w Krzemie cu, „WDz”, nr 2 (li-
piec 2001), s. 1, 2, 16; Nekrolog, „WDz”, [b.n.] (lipiec 2004), s. 8. 
35 J. Polonus, Lwów wita polskich nierzy, „WDz”, [b.n.] (lipiec 2004), s. 7. 
36 Tam e. 
37 M. Omela ska, Przebra e! ywy pomniku m stwa wo skich Polaków, „WDz”, nr 6 (listopad 
2001), s. 5.  



„WSPÓLNE DZIEDZICTWO” JAKO KRONIKA... 329 

bomira kardyna a Huzara Arcybiskupa Wi kszego Lwowskiego Obrz dku Grec-
kokatolickiego we Lwowie”38.  
„Nowe tysi clecie, w które niedawno wkroczyli my wymaga, aby Ukrai cy 
i Polacy nie pozostawali zniewoleni swoimi smutnymi wspomnieniami przesz o-
ci (…), skoro Bóg przebaczy  nam w Chrystusie, trzeba aby wierz cy umieli 

przebaczy  sobie nawzajem doznane krzywdy i prosi  o przebaczenie w asnych 
uchybie , i w ten sposób przyczyni  si  do budowania wiata, w którym respektu-
je si ycie, sprawiedliwo , zgod  i pokój”39.  

W tym numerze pojawi  si  tekst Józefy Hennelowej i Jerzego K oczow-
skiego, którzy to autorzy na pewno nobilituj  czasopismo. J. Hennelowa napisa-
a o „rozmiarach przepa ci, jak  trzeba pokona , by s owo pojednanie zacz o 

si  stawa  rzeczywisto ci ”, poprzez mozolne budowanie „prz se  mostu utyka-
ce co moment”, wszak „s owo wybaczcie, ze strony Ukrai ców jeszcze nie 

pad o”, „na krzy u zbiorowej mogi y Polaków z Porycka w ostatniej chwili 
wymazane zosta o s owo zamordowani”. Hennelowa napisa a te  o eufemi-
zmach wypowiadanych w aspekcie zbrodni. „Mo e lepiej pozosta  przy samej 
modlitwie”40. J. K oczowski nie dystansuje si  na wzór Hennelowej, przez tekst 
nie przewija si  gorycz. „Musimy wspólnie i wytrwale robi  wszystko, by nie 
tylko nasza granica stawa a si  coraz bardziej granic  przyja ni, ale by przybli-

 wej cie Ukrainy na pe nych prawach do Unii Europejskiej”41. 
„Po okupacji ziem polskich przez Niemców, Wo  znalaz  si  w obr bie granic 
Zwi zku Sowieckiego. Po kl sce hitlerowskiej sytuacja zosta a utrzymana, co 
znalaz o prawne potwierdzenie w czasie uk adu poczdamskiego w 1945 r.”42.  

W rocznice Powstania Warszawskiego opisano wydarzania, ko cz c ape-
lem:  

„1 sierpnia 1944 to data, o której nie wolno zapomnie . Sta a si  ona przesz ci  
tarzy i my powinni my pami ta  i odda  cze . Pochyli  g owy nad nasz  prze-

sz ci , która przez krew i blizny przywiod a do wolnej ojczyzny, Nie zapomi-
najmy i bierzmy przyk ad z tych minionych dni pe nych ofiarno ci, m stwa i bez-
granicznej mi ci do ojczyzny”43. Przypomniano Bitw  o Monte Cassino44. 

Opisywano te  warunki ycia w ZSRR: „aresztowania, wi zienie, zsy ki, 
po amane ycie, rodzinne tragedie, spustoszenie duchowe (…) w giel by  cen-
                                                
38 Konieczno  pojednania, „WDz”, [brak numeru i miesi ca wydania – prawdopodobnie sierpie  
2003], s. 5. 
39 Tam e.  
40 J. Hennelowa, Pytania o pojednanie, „WDz”, [brak numeru i miesi ca wydania – prawdopo-
dobnie sierpie  2003], s. 6-7. 
41 J. K oczowski, Praca nad pami ci , „WDz”, „WDz”, [brak numeru i miesi ca wydania – 
prawdopodobnie sierpie  2003], s. 7. 
42 Dzieje ziemi wo skiej. Ziemia wo ska pi kna, kochana dawna i obecna nasza ma a ojczy-
zna, „WDz”, nr 5 (pa dziernik 2001), s. 8. 
43 W 60 rocznice powstania Warszawskiego. Bohaterstwo i tragedia, które zawa y na losach 
ludzi i Polski, „WDz”, [b.n.] (sierpie  2004), s. 1-2. 
44 M. Orlik, Bitwa o Monte Casino, „WDz”, [b.n.] (maj 2004), s. 7-8. 
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nym, trudnym do zdobycia surowcem, a ziemniak niebywa ym przysmakiem”45, 
inwigilacja, zastraszanie oraz zniszczenia. „Cmentarz nasz prze  gehenn  
barbarzy skiej, celowej dewastacji na pocz tku lat 70-tych. Wtedy skierowano 
sprawców, by y zbijane tysi ce krzy y, kaleczone marmurowe pomniki, amane 
ogrodzenia”46. Przyganiano przesadnej ostro no ci polskich pracowników dy-
plomatycznych i konsularnych47. 

Wspominano wybitnych Polaków: W adys awa Sikorskiego48, Stefana 
Kardyna a Wyszy skiego49, Tadeusza Ko ciuszko50, Romualda Traugutta51, 
Gabriela Narutowicza52, królow  Bon 53, a w ramach cyklu „Historia dla Piotr-
ka” – poczet w adców polskich, powszechnie znane legendy o pocz tkach Pol-
ski: O Lechu Czechu i Rusie, O Kraku i Wandzie itp., histori  stolic Polski oraz 
„Histori  dla Jacka”, czyli podstawy wiedzy historycznej dla dzieci. 
W niektórych numerach pojawi o si  kalendarium dziejów Polski. Wiadomo ci 
o wydarzeniach narodowych uzupe nia y informacje z dziejów Krzemie ca54, 
a zw aszcza Liceum Krzemienieckiego55.  

W historycznym obszarze tematycznym mie ci y si  osi gni cia Polaków 
w sferze kultury i nauki56 – pocz wszy od wymiaru ogólnokrajowego, sko -
czywszy na lokalnym – przede wszystkim J. S owackiego57, A. Mickiewicza58, 

                                                
45 O w glu i kazachsta skim przysmaku, „WDz”, nr 4 (wrzesie  2001), s. 4-5. 
46 J. Gus awka, Tam pod gór  Wo owic …, „WDz”, nr 5 (pa dziernik 2001), s. 4-5.  
47 Rozmowa L. W trobskiego z prof. dr. hab. Henrykiem Stro skim, prezesem Zwi zku Naukow-
ców Polskich na Ukrainie, „WDz”, [b.n.] (stycze  2002), s. 10-11. 
48 adys aw Eugeniusz Sikorski, na postawie Kroniki Polskiej 1939-1943, „WDz”, nr 9 (luty 
2002), s. 1; W 68 rocznic mierci genera a Sikorskiego, Komiwoja er polskiej sprawy, „WDz”, 
[b.n.] (lipiec 2004), s. 2. 
49 Prymas Tysi clecia, „WDz”, [b.n.] (grudzie  2002), s. 12.  
50 Tadeusz Ko ciuszko – bohater wolno ci, „WDz”, [brak numeru i miesi ca wydania – prawdo-
podobnie kwiecie  2004], s. 1. 
51 Bohaterowie narodowi. Romuald Traugutt we Lwowie, „WDz”, [b.n.] (sierpie  2004), s. 2. 
52 Gabriel Narutowicz 1865-1922, „WDz”, [b.n.] (grudzie  2002), s. 11. 
53 O dobrodziejce Krzemie ca najja niejszej pani – królowej Bonie, „WDz”, [b.n.] (stycze  
2002), s. 2-3. 
54 Gdzie skarb, tam moje serce. Szkice Kazimierza Warda z dziejów szkó  Krzemienieckich, 
„WDz”, [b.n.] (stycze  2002), s. 10; Jaka to by a wspania a impreza, „WDz”, [b.n.] (grudzie  
2002), s. 11; Dzieje dawne dla Krzemie ca s awne, „WDz”, [b.n.] (wrzesie  2002), s. 4-5. 
55 H. Ha kiewicz, Liceum Krzemienieckie – temat, który nie traci na aktualno ci, „WDz”, [b.n.] 
(marzec 2004), s. 10; Dziedzictwo S owackiego w twórczo ci krzemie czan, „WDz”, [b.n.] (wrze-
sie  2003), s. 3. 
56 Kultura Polska w wiecie, „WDz”, nr 9 (luty 2002), s. 4. 
57 Juliusz S owacki w ród wybitnych postaci w historycznym yciu ytomierza, „WDz”, [b.n.] 
(marzec 2004), s. 7-9; Nieruchomo  zwana domem S owackich, „WDz”, [b.n.] (wrzesie  2004), 
s. 11; Pomniki J. S owackiego, „WDz”, [b.n.] (marzec 2003), s. 11. 
58 M. Tomczak, Wigilia 1798 roku – dzie  urodzin Adama Mickiewicza, „WDz”, [b.n.] (grudzie  
2003), s. 9-10. 
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F. Chopina59, J. Matejki60, I.J. Paderewskiego61, Cz. Mi osza (Ty, który skrzyw-
dzi , który skrzywdzi  cz owieka prostego…)62. Prezentowano skutecznych 
polskich gospodarzy i mecenasów kultury63, nauki64, cz onków rodziny S owac-
kiego65. Zamieszczano wspomnienia o zmar ych w Polsce rodakach z Krze-
mie ca66. Prezentowano te  polskich wi tych67 i wybitnych kap anów.68 

Sprawy krzemienieckie 
„Wspólne Dziedzictwo” na bie co zawiadamia o o dzia aniach zmierza-

cych do powo ania Muzeum Juliusza S owackiego, „przywódcy duchowego, 
który jednoczy  kultur  obu narodów”69. Muzeum zlokalizowano w dworku 
wyremontowanym i wyposa onym przez Polsk 70. Relacjonowano otwarcie 
placówki71 i jej funkcjonowanie. Zamieszczano informacje o innych wydarze-
niach kulturalnych, np. w ramach roku kultury polskiej72. Inne imprezy z tego 
cyklu to: wizyta chóru z Raszkowa73 i zespo ów „Krzemienieckie Barwinki”, 
„Elmek”, „Impuls”, oraz zespo u z W growa74, czy organizacj  VII Konkursu 
Recytatorskiego „Anio  Ognisty Wo ynia”75. 

                                                
59 Fryderyk Chopin, 192 rocznica urodzin, „WDz”, nr 9 (luty 2002), s. 7. 
60 Jan Matejko 1838-1893, „WDz”, [b.n.] (czerwiec 2004), s. 7. 
61 J. Gus awska, Nad Teterwem, muzyka mistrza. Kocha  ten kraj i dobrze si  czu  tu…, „WDz”, 
nr 4 (wrzesie  2001), s. 1-3; P. Kwiatkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, „WDz”, nr 4 (wrzesie  
2001), s. 4. 
62 Po egnanie poety, „WDz”, [b.n.] (sierpie  2004), s. 4. 
63 Petro Hontartuk (dyrektor muzeum w Bere ycach), Marcin hrabia Tarnowski z Podbere yc, 
„WDz”, [b.n.] (stycze  2003), s. 15-16. 
64 W setn  rocznice otrzymania Pierwszej Nagrody Nobla przez jedn  z najwybitniejszych uczo-
nych wiata, Polk  Mari  Sk odowsk -Curie, „WDz”, [b.n.] (grudzie  2003), s. 10.  
65 Talenty w rodzinie owackich, „WDz”, [b.n.] (grudzie  2003), s. 2. 
66 K. Latour, Irena Strumi ska, „WDz”, [b.n.] (grudzie /stycze  2003/2004), s. 8-9; O naszych 
wybitnych Karajanach, s  tam daleko a my o nich pami tamy, Aleksander Nied wiecki, syn Ada-
ma, „WDz”, [b.n.] (lipiec 2004), s. 8; G. Nowak, Józef Pi tkowski,  „WDz”,  [b.n.]  (maj  2004),  
s. 14 -15; Emilia Hermanowicz 1916-2004, „WDz”, [b.n.] (marzec 2004), s. 11. 
67 U. Michalak, Osobliwy urok wi to ci, „WDz”, [b.n.] (maj 2003), s. 1-2. 
68 Rozmowa z biskupem Janem Olsza skim, Aposto em Podola, „WDz”, [b.n.] (maj 2003), s. 9. 
69 Muzeum, które jednoczy, „WDz”, nr 1 (czerwiec 2001), s. 1, 3. 
70 O. Makarenko, Diwoswit Juliusza S owackiego, „WDz”, [b.n.] (marzec 2003), s. 10. 
71 J. Gus awska, Muzeum Juliusza S owackiego otwarte. Relacja z Przebiegu, „WDz”, [b.n.] 
(wrzesie  2004), s. 2-12. 
72 M. Tomczak, Rok kultury polskiej na Ukrainie, Dni kultury polskiej w Krzemie cu, „WDz”, 
[b.n.] (maj 2004), s. 6. 
73 Rok kultury polskiej na Ukrainie, Nowe interesuj ce imprezy w Krzemie cu, „WDz”, [b.n.] 
(sierpie  2004), s. 6. 
74 Rok Polski na Ukrainie. Na Wo yniu nadal rozbrzmiewa wi to kultury polskiej, „WDz”, [b.n.] 
(sierpie  2004), s. 2-5. 
75 Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza S owackiego organizatorem VII konkur-
su recytatorskiego „Anio  Ognisty Wo ynia”, „WDz”, [b.n.] (pa dziernik 2003), s. 8-9; Oczeki-
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„Wspólne Dziedzictwo” stanowi o te  kronik  szko y niedzielnej, dzia a-
cej przy Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej, zorganizowanej w domu 

parafialnym, w której kszta ci o si  oko o 70 dzieci76. 
Warto te  dostrzec rubryk  „Poznajmy si  bli ej”, czyli publikacje mate-

ria ów g ównie statystycznych, ekonomicznych, na temat „ró norakich stosun-
ków polsko-ukrai skich” w uj ciu pogranicza, przebiegaj cego mi dzy dwoma 
województwami polskimi: lubelskim i podkarpackim, oraz dwoma obwodami 
ukrai skimi: lwowskim i wo skim77. 

amy pisma wype niali ciep ymi wspomnieniami byli mieszka cy Krze-
mie ca78, przybywaj cy do miejsca swojego dzieci stwa79. Odnotowywano 
wizyty polskich zespo ów artystycznych80, polskich delegacji, wycieczek81, 
wyjazdy i pielgrzymki krzemie czan do Polski82. Za ten rodzaj publicystyki 
„Wspólne Dziedzictwo” otrzyma o pochwa  podczas narady redaktorów na-
czelnych polskich pism na Wschodzie 21-24 listopada 2002 roku, „jako naj-

odsza i najmniejsza lokalnie gazeta” za zamieszczanie materia ów „o w asnej 
historii, ludziach i wydarzeniach w ród nas”83.  

Na amach prezentowano sylwetki wspó czesnych krzemienieckich Pola-
ków. Na czo o wysun a si  Irena Sandecka, „uczennica Liceum Krzemieniec-
kiego, harcerka, Profesorka Liceum Krzemienieckiego, dzia aczka Armii Kra-
jowej, organistka w Ko ciele Parafialnym, Dzia aczka o wiatowa i spo eczna, 

                                                
wany konkurs recytatorski pt. Anio  Ognisty Wo ynia – po wi cony twórczo ci Juliusza S owac-
kiego. Jaka to by a wspania a impreza, „WDz”, [b.n.] (listopad 2002), s. 2.  
76 W szkole niedzielnej zacz y si  wakacje, „WDz”, nr 1 (czerwiec 2001), s. 1; Nasza szko a, 
„WDz”, [b.n.] (sierpie  2004), s. 11; Uczciwa praca zawsze nagrodzona. Chór krzemienieckiej 

odzie y piewa  kol dy w Polsce, „WDz”, [b.n.] (grudzie /stycze  2003/2004), s. 5-6; 
A. Sulgan, Nasz Jubileusz, „WDz”, [b.n.] (listopad 2003), s. 7-9; A. Szu gan, Powrót „Elementa-
rza krzemienieckiego”,  „WDz”,  [b.n.]  (stycze  2003),  s.  4;  M.  Tomczak,  Witaj szko o, „WDz”, 
[b.n.] (wrzesie  2003), s. 6; A. Su tan, Gabinet j zyk polskiego w Liceum w Krzemie cu, „WDz”, 
[b.n.] (listopad 2003), s. 10. 
77 Charakterystyka pogranicza polsko-ukrai skiego, „WDz”, [b.n.] (listopad 2002), s. 15. 
78 Z. Danilewicz Zieli ska, Krzemieniec 1939 roku,  „WDz”,  [b.n.]  (luty  2004),  s.  6  i  „WDz”,  
[b.n.] (maj 2004), s. 14-15.  
79 E. Wojtowicz, Z rado ci  odwiedzam rodzinne miasto, „WDz”, [b.n.] (listopad 2002), s. 9. 
80 Jaka to by a wspania a impreza, „WDz”, [b.n.] (listopad 2002), s. 14-15. 
81 M. Tomczak, Mi  niespodziank  z Polski witali my w Krzemie cu, „WDz”, [b.n.] (pa dziernik 
2003), s. 10; Wizyta przedstawicieli Sejmu RP i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
„WDz”, nr 2 (lipiec 2001), s. 1-2; Kraków przyby  do Krzemie ca, by uczci  urodziny wielkiego 
poety, „WDz”, [b.n.] (wrzesie  2004), s. 1-2; List z Nowego S cza, „WDz”, [b.n.] (stycze  2003), 
s. 9; J. Gus awska, Niezwyk a wycieczka na kresy, „WDz”, [b.n.] (maj 2004), s. 10-11. 
82 M. Buty ska, Ambitne spotkania przewodników, „WDz”, [b.n.] (grudzie  2003), s. 8; 
J. Gus awska, Tak bliska – daleka Cz stochowa, „WDz”, [b.n.] (marzec 2004), s. 13. 
83 J. Gus awska, Spotkanie mediów polonijnych, „WDz”, [b.n.] (listopad 2002), s. 7. 
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wszystkich nas nauczycielka” – pisano z okazji jej urodzin w 2002 roku84. Wo-
kó  I. Sandeckiej koncentrowa o si ycie rodowiska polskiego85. 

„Pani Irena Sandecka z wielkim oddaniem uczy a nas wszystkiego, co umie sama, 
starannie przekazywa a nam ziarenka prawdy, pilnuj c, aby adne nie zmarnowa-
o si , a da o pozytywny efekt. Posiada do  du  bibliotek  domow  i zawsze 

mówi a o tzw. bakcylu ksi kowym”,  

którym stara a si  nas „zarazi ”, „swoich uczniów”86. I. Sandecka przygotowa a 
te  Elementarz Krzemieniecki87. Innym przyk adem promocji krzemie czan jest 
prof. Kazimierz Denek urodzony w Krzemie cu, kierownik Zak adu Dydaktyki 
Ogólnej UAM w Poznaniu88. 

W dalszej cz ci dzia u krzemienieckiego mo na by odnale  sekcj  pt. 
„Nasze codzienne sprawy”. Pisano w niej o wa nych wydarzeniach w rodzinach 
polskich89, o urodzinach i imieninach liderów stowarzyszenia. Z okazji Dnia 
Kobiet przybli ano sylwetki wybitnych Polek, eksponuj c ich talent i dobro. 
Przedstawiano te  kobiety aktywistki w miejscowej polskiej parafii90. Atmosfe-

 wspólnoty tworzy y te  informacje o wi tach rodzinnych (o dniu babci), 
przepisy na sporz dzanie posi ków, porady lekarskie, propagowanie „mody na 
niepalenie” i „czysto ci przedma skiej”. Pismo nie podejmowa o tematów 
ekonomicznych i spraw dotycz cych warunków codziennej materialnej egzy-
stencji. 

Podsumowanie 
Przeprowadzona próba charakterystyki tre ci podejmowanych przez 

„Wspólne Dziedzictwo” prowadzi do wniosku, e zarówno w publikowanych 
tekstach historycznych, jak i wspó czesnych dominowa  motyw wspólnoty. Nie 
jest to polsko  wojuj ca, ale polsko  trwania w koegzystencji z Ukrai cami 
we wspó czesnych realiach geopolitycznych91. Wspólna przykra przesz  
historyczna przedstawiana by a raz z perspektywy zgody92, innym razem 
z perspektywy walki. Bole niejsz  refleksj  wywo ywa a rze  wo ska (wyra-

                                                
84 Tre ycze , „WDz”, nr 11/12 (kwiecie /maj 2002), s. 2-3; tam e: Jak to dobrze, kiedy masz 
nauczyciela; Cenie sobie tak  przyja , Szko a Pani Ireny oraz wiersze autorstwa I. Sandeckiej: 
Góra królowej Bony w Krzemie cu, Pie  poranna, Lato. 
85 M.A. Koprowski, Od Humania do Krzemie ca – Irena Sandecka, Bia y Dunajec 2012.  
86 Szko a Pani Ireny, „WDz”, nr 11/12 (kwiecie /maj 2002), s. 5. 
87 I. Sandecka, Elementarz krzemieniecki, oprac. M. Adamczyk, Kielce 2002.  
88 J.Gus awska, Jubileusz profesora Kazimierza Denka, „WDz”, [b.n.] (luty 2004), s. 7. 
89 Kami scy wydali swoj  pi kn  córk  Ludwik  za Anatola Terkiwskiego, „WDz”, [b.n.] (lipiec 
2004), s. 4-5. 
90 A teraz przypomnijmy sobie pi kne s awne i chwalebne postacie polskich kobiet w polskiej 
kulturze, „WDz”, [b.n.] (marzec 2003), s. 4-5. 
91 Np. zob. Ukrai ski poeta Taras Szewczenko i jego polscy przyjaciele z czasów zes ania, „WDz” 
[brak numeru i miesi ca wydania – prawdopodobnie kwiecie  2005], s. 6-7. 
92 Tam e. 
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zi cie obecna w g osie Józefy Hennelowej) i mniej czytelne t sknoty za wywal-
czonym, ale i utraconym Lwowem. Dla wspó czesnych krzemie czan „Wspólne 
Dziedzictwo” by o sposobem na ycie w poszanowaniu polsko ci, ale i w zna-
lezieniu miejsca w codzienno ci rodowiskowej, gdzie obok g ównego placu 
miasta na terenie prywatnym stoi pomnik Stefana Bandery, a nad miastem do-
minuje Góra Bony z ruinami zamku. Najokazalszym zabytkiem miasta jest 
gmach Liceum Krzemienieckiego, a jedn  z wa nych placówek jest Muzeum 
im. J. S owackiego. Prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej jest 
Ukrai cem, o enionym z Polk , a w ko ciele parafialnym s yszy si  te  mow  
ukrai sk . Natomiast polsko  istnieje w gmachach architektury, zasobach bi-
bliotecznych, wiadcz cych o pot dze Rzeczypospolitej i ogromnym dorobku 
kulturowym Polaków. Ponad deklarowan  polsko  przedk adane jest codzien-
ne ycie, wspó istnienie z Ukrai cami i przygotowanie do ycia m odego poko-
lenia Polaków. Nauka j zyka polskiego i kontakty z instytucjami wspó czesne-
go pa stwa polskiego u atwia  mog  wymarzony wyjazd do Polski i znalezienie 
tam miejsca dla siebie. Polskie ziarno rzucane na gleb  uprawian  przez na-
szych przodków wymaga jednak sta ego zasilania znad Wis y, aby wychowa  
nast pne pokolenia polskich kresowiaków, w godno ci i koegzystencji.  
 

*** 
 

COMMON HERITAGE („WSPOLNE DZIEDZICTWO”)  
AS A CHRONICLE OF THE POLISH COMMUNITY IN KRZEMIENIEC 

 
SUMMARY 

The article analyzes the content of the Polish journal Common Heritage („Wspolne 
Dziedzictwo”) published in Krzemieniec (Ukraine) in 2001-2004. The considerations are divided 
into four subject fields: the presentation of the journal, the religious life of the Polish Catholic 
community, the Polish historical and cultural past, and the daily life of Krzemieniec and its in-
habitants. The main part of texts traces and searches for a place of the Polish community of 220 
persons in the town of 22,000 inhabitants, and refers to issues which bring together or differ from 
each other the Polish and Ukrainian nations, even the veiled case of the Wolyn slaughter which is 
usually eliminated from every day conversations.  

 
KEY WORDS: Krzemieniec, Polish minority, Polish journal, Common Heritage. 


