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Inauguracja Przystanku Historia IPN we Lwowie –
17 maja 2018
17 maja 2018 r. w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej
Polskiej we Lwowie zainaugurowana została działalność
kolejnego „Przystanku Historia IPN” poza granicami Polski. W
uroczystości wzięła udział delegacja Instytutu na czele z
prezesem IPN dr. Jarosławem Szarkiem. Przed uroczystością
przedstawiciele IPN złożyli kwiaty na Cmentarzu Orląt we
Lwowie.
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Lwów to kolejne miejsce na mapie świata, gdzie Instytut Pamięci Narodowej chce
popularyzować historię Polski. Będą się tu spotykać dzieci, młodzież oraz dorośli, aby
rozmawiać o historii, słuchać wykładów, brać udział w warsztatach, oglądać wystawy i filmy.
IPN otworzył już podobne przystanki w Wilnie, Łucku, Brukseli, Nowym Jorku, Grodnie, Chicago
oraz w Gnojniku na Zaolziu w Czechach. Partnerem Przystanku Historia Lwów jest
Stowarzyszenie Polskich Przedsiebiorców Ziemi Lwowskiej. 

Otwarcia Przystanku Historia Lwów dokonał wspólnie z prezesem IPN dr. Jarosławem
Szarkiem Konsul Generalny RP Rafał Wolski, który wyraził wdzięczność zarówno
Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej, jak i Instytutowi Pamięci Narodowej
za wsparcie tak potrzebnej inicjatywy edukacyjnej. 

Obecna na uroczystości Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki – podkreśliła, że idea
Przystanków Historia, stworzona przez śp. Janusza Kurtykę, jest pięknie kontynuowana, a
nawet zyskała nowy wymiar, czyli stałe miejsca za granicą. – Na ziemi lwowskiej duże
znaczenie ma edukacja i popularyzacja historii – mówiła Leniart. – Cieszę się, ze
przystanek zawitał do Lwowa, gdyż prawda jest ważna dla Polski i Ukrainy. Bez prawdy
historycznej nie da się tworzyć przyszłości. Prawda ma znaczenie dla przyszłości obu
narodów.

Prezes IPN Jarosław Szarek, dziękując gospodarzom za zaproszenie, podkreślił, że Lwów
jest miastem przepełnionym historią. – Istota Lwowa to spotkanie Wschodu z Zachodem.
Lwów to miasto gościnności. W tym tyglu kształtowało się to, co ukształtowało wielkość
Rzeczypospolitej – mówił.
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Charakteryzując działalność Instytutu, Jarosław Szarek przypomniał, że IPN jest największą w
posowieckich krajach placówką, która prowadzi tego typu działalność. Przechowuje 90 km akt
wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa PRL. – Są to akta ludzi, którzy powiedzieli „nie”
systemowi sowieckiemu, ale też akta ludzkiej małości. W tych aktach są zapisane dramatyczne
losy ludzi. 

– Spotykamy się we Lwowie – kontynuował – w niepodległej Ukrainie. Wielka w tym zasługa
Polaków, że system, który był, upadł. IPN nie raz był atakowany, ale byliśmy i jesteśmy wierni
prawdzie. (...) Nauczyło nas to bezkompromisowości i tego, jak ważna jest służba prawdzie.
Polskość na tej ziemi lwowskiej się kształtowała i IPN o tym nie zapomni. Istotne jest, aby
polskość trwała, aby wiedza, czym jest polskość, była przekazywana kolejnym pokoleniom.

Nawiązując do tematu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, prezez IPN podkreślił
wielki wkład Lwowa w tę niepodległość. – Pierwsze konspiracje, kapłani, harcerze i żołnierze. W
słynnej lwowskiej rotundzie pokazano Panoramę Racławicką, a jedna z najpiękniejszych
nekropolii pokazuje, jaka była cena za wolność – przypominał. – Możemy powiedzieć światu, że
można być nowoczesnym narodem, ale przy tym pamiętać i pielęgnować przeszłość. 

Dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko omówił działalność Biura Edukacji
Narodowej IPN oraz przedstawił ofertę edukacyjną, jaką rzeszowski IPN kieruje nie tylko do
Polaków na ziemi lwowskiej, lecz także do Ukraińców. Będą to ferie z IPN, wakacje z IPN,
wystawy, lekcje, wykłady i warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli, przeglądy
filmowe, rajdy i zajęcia terenowe, mapy pamięci. 

Tatiana Bojko, prezes Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej, podkreśliła
potrzebę „globalnej edukacji”, jaką oferuje Przystanek Historia. – W każdym wieku można
uczyć się, poznawać historię – mówiła. Zapowiedziała również, że zajęcia są planowane na
całym terenie ziemi lwowskiej, m.in. w Stryju, Żurawnie i Samborze.

Podczas drugiego dnia wizyty na Ukrainie przedstawiciele IPN wraz z prezesem Jarosławem
Szarkiem oraz konsulem RP Rafałem Kocotem odwiedzili mogiły wojenne polskich żołnierzy
na terenie Lwowa i obwodu lwowskiego. Zapalono znicze i oddano hołd bohaterom walki o
niepodległość z okresu wojny polsko-ukraińskiej 1918-1920 (Cmentarz Janowski we
Lwowie) wojny polsko-bolszewickiej (groby w Horpinie i Zadwórzu) oraz wojny obronnej z
1939 roku (cmentarz w Malechowie).  Obecny stan miejsc pamięci, pielęgnowanie dorobku
historycznego i kulturowego jako tradycji Rzeczypospolitej Polskiej to w dużej mierze
zasługa Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie z prezesem Januszem
Balickim na czele, który towarzyszył odwiedzającym.

Znicze zapłonęły też na cmentarzu rzymskokatolickim w Mościskach, na kwaterze żołnierzy
z września 1939 roku, w miejscu, gdzie planuje się stworzenie największej polskiej
nekropolii ze szczątkami bohaterów poległych w wojnie obronnej 1939 r. pod Lwowem.
Pogrzebano już tam ok. 140 żołnierzy ekshumowanych z miejsc bitew. Pierwsze pochówki
liczą sobie 79 lat – to obrońcy z 1939 roku, w tym ppłk Marian Skrzynecki – ostatni



dowódca 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Hołd oddano również żołnierzom Wojska Polskiego,
poległym w walce z Ukraińcami w 1918 roku. Pamiętano o ofiarach UPA – rodzinie Bosaków
– zamordowanych 19 kwietnia 1945 roku. Niestrudzonym opiekunem tego miejsca jest
Henryk Ilczyszyn, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Oddział Mościska.


