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Adama Mickiewicza
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Kościół Jezuitów 
Pomnik Tarasa Szewczenki



  

Amfiryta



  Kaplica rodziny kupieckiej Boimów



  Dom Marii Konopnickiej



  

Kamienica Królewska



  

Dziedziniec 
Kamienicy Królewskiej



  Ulica Legionów



  

Teatr Opery i Baletu
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Politechnika



  Budynek na Akademickiej, w którym przez II wojną mieściła się słynna Kawiarnia Szkocka



  Pałac Potockich



  Hotel George



  

Budynek Straży Pożarnej



  

Plac Halicki pomnik króla Daniły



  

Plac Halicki – apteka „Pod Węgierską koroną”



  

Sobór św. Jura



  

Kościół i klasztor Bernardynów,
obecnie cerkiew św. Andrzeja



  Kościół Marii Magdaleny



  
Pomnik ofiar terroru NKWD w głębi więzienie „na ulicy Łąckiego”

(obecnie ulica Stepana Bandery).



  Ulica Trzeciego Maja



  



  ENTERKopiec Unii Lubelskiej



  ENTER



  

Lwów został założony ok. 1250 przez króla Daniłę Halickiego, wywodzącego się z dynastii 
Rurykowiczów, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. Lew Halicki        po 
śmierci ojca przeniósł do Lwowa stolicę Rusi Halicko-Włodzimierskiej. W 1340 po śmierci 
Bolesława Jerzego II miasto, na podstawie umowy podpisanej dwa lata wcześniej, przeszło 
pod berło króla Polski. W 1387 królowa Jadwiga Andegaweńska przyłączyła Ruś Czerwoną 
do Korony. W 1412 stał się siedzibą metropolity łacińskiego. Podobnie jak Kraków czy 
Gdańsk,  Lwów był miastem królewskim o wielkim znaczeniu obronnym i ekonomicznym     
dla Polski. Miasto zamieszkane było przez przedstawicieli różnych nacji i religii (Polacy, 
Żydzi, Rusini, Ormianie, Włosi, Węgrzy, Niemcy, Tatarzy i inni), którzy z reguły polonizowali 
się już w drugim pokoleniu, zachowując przy tym swoje obyczaje i religię. Lwów był jedynym 
miastem w świecie, posiadającym trzy katolickie arcybiskupstwa różnych obrządków: 
łacińskiego, ormiańskiego i greckokatolickiego. W 1658 król Jan II Kazimierz Waza oddając 
hołd dzielności i zasługom miasta, zrównał Lwów w prawach z Krakowem i Wilnem
 i nobilitował mieszczan lwowskich. W 1772, w wyniku pierwszego rozbioru Polski, miasto 
znalazło się pod władzą Austrii i zostało stolicą tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii.
Po kilkudziesięcioletnim okresie germanizacji, znaczonym kolejnymi próbami walki Polaków 
z zaborcą, od 1871 Lwów cieszył się szeroką autonomią i swobodą rozwoju nauki                i 
kultury polskiej. 
Pod koniec I wojny światowej, gdy rozpadała się monarchia Habsburgów, dowództwo 
wojsk austriackich we Lwowie sprzyjało dążeniom kół ukraińskich do przejęcia władzy    
w mieście. Skutkiem tego w październiku 1918 w mieście stacjonowało ok. 12 tys. 
żołnierzy narodowości ukraińskiej, podczas gdy żołnierze narodowości polskiej zostali 
wysłani na odległe odcinki frontu (m.in. do Włoch). ENTER



  

W walkach o Lwów, (które trwały w samym mieście do 22 listopada 1918, zaś wokół miasta 
okrążonego przez siły ukraińskie do połowy 1919), ze względu na ich charakter uliczny 
bardzo krwawych, zginęło w czasie od 1 do 22 listopada 1918 r. 439 Polaków, w tym
12 kobiet. Z ówczesnych Obrońców Lwowa jeden miał zaledwie 9 lat, siedmiu po 10, 
a dwóch weteranów z roku 1863 po 75 lat.

1 listopada 1918 nad ranem Ukraiński Komitet Wojskowy przy pomocy żołnierzy z oddziałów 
ukraińskich opanował najważniejsze gmachy publiczne we Lwowie, Wprawdzie Ukraińcy przejęli 
władzę wojskową od austriackiej komendy wojskowej, a władzę cywilną od namiestnictwa, 
jednakże nie zdołali opanować całego Lwowa. Już od rana 1 listopada spontanicznie powstały 
dwa polskie punkty oporu. Polacy stanowiący przeważającą większość mieszkańców (60% 
Polaków, 30% Żydów, 10% Ukraińców) Lwowa nie mogli się pogodzić z myślą, że stare polskie 
miasto zostanie opanowane przez mniejszość ukraińską. Już w pierwszych dniach w zachodniej 
części miasta tworzono oddziały i pododdziały, dowodzone przez młodszych oficerów 
i podchorążych, wywodzących się przede wszystkim z Legionów i POW.

W okresie międzywojennym Lwów był trzecim pod względem liczby ludności po Warszawie i 
Łodzi miastem Polski i stolicą województwa. Był też drugim po Warszawie ośrodkiem nauki i 
kultury polskiej. W czasie II wojny światowej był okupowany najpierw przez wojska 
sowieckie, następnie niemieckie. Sowieci wprowadzili terror polityczny i masową grabież 
majątku polskiego. Planowo niszczyli naukę i kulturę polską, a przedstawicieli inteligencji, 
Kościoła, wojska, działaczy społecznych i politycznych zsyłali na Syberię lub mordowali. 
Przed wycofaniem się z miasta Rosjanie w bestialski sposób wymordowali ponad 7 tysięcy 
polskich więźniów.  Po zakończeniu wojny miasto zostało włączone do ZSRR, a jego polską 
ludność wysiedlono, głównie na tzw. Ziemie Odzyskane. Od 1991 Lwów wchodzi w skład 
niepodległej Ukrainy. 
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Pomnik Aleksandra Fredry - 
na pl. Akademickim. 

Dzieło Leonarda Marconiego,  
w brązie, odsłonięte w 1897 r. 

staraniem Koła Literacko-
Artystycznego.                         
Po II wojnie światowej pomnik 
został wywieziony ze Lwowa     
i 15 lipca 1956 w 80 rocznicę 
śmierci poety, ustawiony na 

rynku we Wrocławiu. 
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Pomnik  Króla Jana III 
Sobieskiego 

-na Wałach Hetmańskich, 
ufundowany przez miasto           
i odsłonięty 20 listopada 1898 r. 
Dzieło lwowskiego rzeźbiarza 

Tadeusza Barącza. 

Pomnik ekspatriowany po wojnie 
ze Lwowa "przemieszkał" wiele 
lat w Wilanowie, by wreszcie     
w 1965 r. znaleźć locum na    
Targu Drzewnym w Gdańsku. 
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Franciszek Smolka  musiał dla Lwowa wiele znaczyć, skoro miał tam plac swego 
imienia i swój na nim piękny pomnik, do 1944 znajdował się  ten plac u zbiegu ulic : 

Jagiellońskiej,Kościuszki, Mickiewicza i Kołłątaja. 
– Obecnie są to ulice Kościuszki, Listopadowego Czynu, Hnatiuka, Hrebinki.
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Dawny plac Smolki, obecnie generała Hryhorenki.
 Na miejscu pomnika Smolki stoi pomnik „Obrońców państwowości ukraińskiej”
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Wiersz napisany przez Czesława Miłosza we Lwowie w 1939 roku.
Wydrukowany w miejscowej prasie za zezwoleniem władz radzieckich
i nagrodzony specjalną nagrodą Stalina.
 
1. Runą w łunach, spłoną w pożarach            3. Na ziemskim globie flagi czerwone
Krzyże kościołów, krzyże ofiarne                        Będą na chwałę grały jak dzwony
I w bezpowrotnym zgubi się szlaku                     Czerwona Armia i wódz jej Stalin
Z Lechickiej ziemi Orzeł Polaków                        Odwiecznych wrogów swoich obali
 
2. O słońce jasne, wodzu Stalinie                   4. Zmienisz się rychło w wieku godzinie
Niech władza twoja nigdy nie zginie                    Polsko, a twoje córy i syny
Niech jako orłów prowadzi z gwiazdą                  Wiara i każdy krzyż na mogile
Rosji i Kremla płonąca gwiazda                           U stóp nam legnie w prochu i pyle.



  ENTER

 
1. Runą w łunach, spłoną w pożarach            3. Na ziemskim globie flagi czerwone
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Z Lechickiej ziemi Orzeł Polaków                        Odwiecznych wrogów swoich obali
 
2. O słońce jasne, wodzu Stalinie                   4. Zmienisz się rychło w wieku godzinie
Niech władza twoja nigdy nie zginie                    Polsko, a twoje córy i syny
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Rosji i Kremla płonąca gwiazda                           U stóp nam legnie w prochu i pyle.

Teraz przeczytaj ten wiersz nie zwrotkami, a jako poziomy tekst.



  

CMENTARZ OBROŃCÓW
 LWOWA

( Cmentarz  Orląt )

„Polegli abyśmy byli wolni”



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Ludwik Rydygier
Generał WP

Profesor medycyny
Uniwersytetu Jana Kazimierza,

światowej sławy chirurg,
uczestnik walk o Lwów.

1858 - 1920



  



  

„Orlęta Lwowskie 
– Bitwa o cmentarz”

Wojciech Kossak
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„OBROŃCOM
 KRESÓW  WSCHODNICH”
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Cmentarz Obrońców Lwowa (popularna nazwa: Cmentarz Orląt) – autonomiczna 
część cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, zajmuje odrębne miejsce. Znajdują się na nim 
mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918–1920 lub 
zmarłych w latach późniejszych. Często nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż spośród 
pochowanych tam prawie 3.000 żołnierzy, większość to Orlęta lwowskie - czyli młodzież szkół 
średnich i wyższych oraz inteligencja. Nazywany on był przez Polaków miejscem świętym.

W czasie walk o Lwów poległych grzebano na prowizorycznych cmentarzykach w pobliżu 
poszczególnych punktów oporu. Po wygaśnięciu walk polskie władze Lwowa postanowiły 
ekshumować ciała zabitych i przenieść je na specjalnie wydzielony obszar, przylegający 
do cmentarza Łyczakowskiego. Sprawą tą zajęło się powołane w 1919, z inicjatywy Marii 
Ciszkowej - matki jednego z poległych gimnazjalistów - towarzystwo Straż Mogił Polskich 
Bohaterów. Po zgromadzeniu odpowiednich funduszy rozpisano w 1921 konkurs na 
Mauzoleum Obrońców Lwowa, którego laureatem został student Wydziału Architektury 
Politechniki Lwowskiej Rudolf Indruch – uczestnik walk o Lwów.

Stąd w 1925 roku prochy jednego z "Orląt" przeniesione zostały do Warszawy i złożone 
w Grobie Nieznanego Żołnierza.
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Najważniejszymi częściami Cmentarza Obrońców Lwowa są:
• stojąca na najwyższym wzniesieniu Kaplica, 
•  położone poniżej niej katakumby,
• monumentalny Pomnik Chwały z trzema pylonami oraz łączącą je kolumnadą z 
dwunastoma kolumnami (do czasu zniszczenia jej przez sowieckie czołgi w 1971). 

        Między nimi rozmieszczono tysiące mogił.



  

Po zajęciu Lwowa przez wojska radzieckie cmentarz był regularnie grabiony i niszczony, rozbito 
pomniki żołnierzy amerykańskich i francuskich, którzy walczyli po stronie polskiej. Przez część 
cmentarza poprowadzono drogę. Ostatecznej dewastacji dokonano w latach siedemdziesiątych. 
W sierpniu 1971 roku przy pomocy czołgów i maszyn budowlanych zniszczono kolumnadę, 
próbowano też zniszczyć wielkie pylony Łuku Chwały, które jednak skutecznie oparły się tym 
próbom, ostrzelano napisy na pylonach, zrównano z ziemią półkoliście ułożone na tarasach 
groby. Kamienne lwy, które stały niegdyś przed łukiem triumfalnym, przewieziono na rogatki 
miasta. Tak przestała istnieć najsłynniejsza nekropolia II Rzeczypospolitej. 

ENTER

Sytuacja zmieniła się w roku 1989 dzięki pracownikom polskiej firmy Energopol, budującej 
elektrownię atomową w mieście Chmielnicki, którzy w ramach swojego wolnego czasu zaczęli 
porządkować teren zdewastowanego cmentarza. Prace te podjęto z inicjatywy inżyniera  
Józefa Bobrowskiego. Pracownicy Energopolu w sposób półlegalny zabezpieczyli i częściowo 
odrestaurowali Cmentarz Obrońców Lwowa.
         Kalendarium odbudowy 

• W 1989 rozpoczęły się prace polsko-ukraińskiej komisji ds. cmentarza. Firma Energopol 
rozpoczęła porządkowanie nekropolii. 
• W grudniu 1995 r. rada miejska Lwowa nakazała wstrzymanie prac do czasu 
uzgodnienia projektu. Wznawiano je i przerywano kilkakrotnie. 
• W grudniu 2001 r. władze Polski i Ukrainy zawarły porozumienie o kształcie cmentarza. 

• W wyniku porozumienia zawartego 19 maja 2005 Rada miejska Lwowa zgodziła się na    
dokończenie ustalonych w porozumieniu z 2001 roku prac na cmentarzu, w tym na 
ponowne ustawienie figur na pomnikach: francuskich piechurów i amerykańskich lotników, 
nie wyraziła jednak zgody na ustawienie figur lwów przed centralnym pylonem łuku chwały 
ani na powrót Szczerbca na płytę Mogiły Pięciu z Persenkówki. W roku 2005 dyrektor 
cmentarza rozpoczął procedurę zmierzającą do usunięcia Szczerbca                                       
    z płyty głównej,  gdyż uznał go za symbol "polskiego militaryzmu". 
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 Historia napisu na Mogile Pięciu z Persenkówki 
• Przed wojną napis brzmiał: "Nieznanym bohaterom poległym w obronie Lwowa                     
 i Ziem Południowo-Wschodnich". 
• W 1998, po sprzeciwie lwowskich radnych Polska zaproponowała napis, który uzyskał 
zgodę władz centralnych Ukrainy, lecz został zablokowany przez radnych: "Nieznanym 
żołnierzom poległym w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1920". 
• W 1999 tuż przed wizytą prezydentów RP i Ukrainy na cmentarzu Rada umieściła na 
własną rękę napis (z błędem): "Nieznanym polskim wojakam poległym w wojnie           polsko-
ukraińskiej". 
• W grudniu 2001 władze Polski i Ukrainy zawarły porozumienie o kształcie cmentarza, 
ustaliły też treść napisu: "Nieznanym żołnierzom bohatersko poległym za Polskę w latach 
1918–20". Porozumienie zostało jednak zablokowane przez radnych Lwowa. 
• W czerwcu 2005 część radnych Lwowa zaproponowała napis: "Tu leży żołnierz polski 
poległy w polsko-ukraińskiej wojnie". 
• W wyniku zawartego kompromisu napis na płycie mogiły brzmi: "Tu leży żołnierz polski 
poległy za Ojczyznę", co nie jest zgodne z prawdą, ponieważ są pochowani także uczniowie, 
harcerze i cywilni ochotnicy. 

Uroczyste otwarcie odbudowanego cmentarza 

24 czerwca 2005 z udziałem prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra 
Kwaśniewskiego i Republiki Ukrainy - Wiktora Juszczenki oraz zwierzchników dwóch 
katolickich obrządków Lwowa: łacińskiego - kardynała Mariana Jaworskiego                                    
     i greckokatolickiego - kardynała Lubomyra Huzara odbyło się uroczyste otwarcie  
odbudowanego cmentarza. 
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UPA – formacja zbrojna stworzona przez frakcję banderowską Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów, początkowo działała na Wołyniu i Polesiu jako oddziały wojskowe OUN.     
Nazwę późniejszą, tzn. UPA przejęto od formacji zbrojnych Tarasa Bulby-Borowecia 
najprawdopodobniej pod koniec 1942. Obecnie dla rozróżnienia  oddziałów Bulby używa się 
wobec nich określenia UPA – Poleska Sicz.
Za oficjalną datę utworzenia UPA historycy ukraińscy  przyjmują 14 października 1942. 
Święto Szaty (Pokrowy) Najświętszej Marii Panny. Dzień ten jako święto UPA został ustalony 
na mocy postanowienia Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej z 30 maja 1947. 
Szybki rozwój i wzrost liczebności UPA nastąpił w 1943, zwłaszcza po dezercji do niej 
większości ukraińskich policjantów, będących do tej pory w służbie niemieckiej. Taras Bulba nie 
zgadzał się z polityką eksterminacji ludności cywilnej, stosowaną przez Banderę, w związku     
z czym 18 sierpnia 1943 nastąpiła likwidacja jego oddziałów, większość z nich rozbrojono, 
pozostałe rozbito podczas walk. Również w lipcu/sierpniu 1944 po rozbiciu przez Armię 
Czerwoną  14 Dywizji SS-Galizien około 4000 ukraińskich żołnierzy zasiliło oddziały UPA.
Burzliwy  rozwój UPA miał miejsce w tym okresie przede wszystkim  na pograniczu Polesia        
i Wołynia i na Wołyniu. W lecie 1943 UPA rozpoczęła planową akcję eksterminacji polskiej 
ludności Wołynia (tzw. rzeź wołyńska). Zorganizowane ludobójstwo  trwało nawet jeszcze po 
ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej. W wyniku masowych morderstw dokonywanych          z 
niezwykłym okrucieństwem śmierć poniosło około 60 000 Polaków. 
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W 1944 fala zabójstw przesunęła się na tereny Małopolski Wschodniej, gdzie śmierć 
poniosło 100 tyś. Polaków. Należy podkreślić, iż w eksterminacji polskiej ludności Wołynia     
i Małopolski Wschodniej oprócz UPA wzięła udział także cywilna ludność ukraińska, zwana 
przez UPA czernią. Do wspólnych rzezi ludności polskiej dochodziło również  we 
współpracy z  14 Dywizją Grenadierów Waffen SS-Galizien (zbrodnia ludobójstwa we wsi 
Huta Pieniacka, w której ofiarą padło od 800 do 1200 polskich mieszkańców).                     
Od 1944 UPA prowadziła walki Na terenach ZSRR, Czechosłowacji i Polski, których celem 
było utworzenie niepodległej Ukrainy. Ostateczny kres działalności UPA na terytorium 
Polski przyniosła przeprowadzona w lecie 1947 tzw. Akcja Wisła.

W 64 rocznicę powstania UPA prezydent Ukrainy , Wiktor Juszczenko,
 podpisał dekret  uznający  Ukraińską Powstańczą Armię za ruch wyzwoleńczy. 



  

Roman Szuchewycz – jeden z czołowych 
dowódców UPA, osławiony „Taras 
Czuprynka” jest bohaterem tablicy 

pamiątkowej umieszczonej... na ścianie 
polskiej szkoły we Lwowie. 

"Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy.
Albo będzie Ukraina albo lechicka krew 

po kolana. Polaków w pień wyciąć".
"W związku z sukcesami wojsk sowieckich, 

konieczne jest przyspieszenie likwidacji Polaków, 
muszą zostać całkowicie zgładzeni, ich wioski 
spalone (...) ludność polską należy zniszczyć."

Pomnik Romana Szuchewycza działacza 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 

stanie we Lwowie.

Gdyby pomnik Heinricha Himmlera stawiany był 
w Berlinie, to protestowałby cały świat.           
Gdy jednak we Lwowie stawiany jest pomnik 

kolaboranta Romana Szuchewycza, 
organizatora batalionu Abwehry "Nachtigall„       i 
UPA, odpowiedzialnego za ludobójstwo         na 

ludności polskiej na Kresach w latach 
czterdziestych ubiegłego wieku, mordercy setek 

tysięcy obywateli Drugiej Rzeczpospolitej, 
to prezydent, marszałek Sejmu i premier 

Trzeciej Rzeczpospolitej
 milczą jak zaklęci.



  

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej – dokonana 28 lutego 1944 akcja pacyfikacyjna polskiej ludności 
cywilnej w Hucie Pieniackiej, w wyniku której śmierć poniosło od 700 do 1500 osób. 

Pacyfikacji dokonał pododdział 14 Dywizji Grenadierów SS (Dywizji "Galicja")
 i grupy cywilów narodowości ukraińskiej.
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