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- Dla kogo ważniejszy jest rosół u babci od udziału w rewolucji niech zostaje! – oznajmij studentom Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej ogłaszając swoim 

podopiecznym studyjny wyjazd do Kijowa zaplanowany przeddzień Świąt Bożego Narodzenia. Nieodwołalność udziału w przedsięwzięciu została przypieczętowana decyzją 

Dyrektora o zwolnieniu z obowiązku obecności studentów na zajęciach w czasie wyjazdu. Tym samym babciny rosół przegrał rywalizację z objazdem naukowy Studium nim 

idea rodzinnego obiadu w ogóle została skonceptualizowana. Szybkość i skuteczność kadry naukowej SEW ponownie dała o sobie znać mobilizując grupę ponad 

sześćdziesięciu osób, wśród których znaleźli się studenci 2 i 3 roku studiów magisterskich, a także studentów pierwszych w historii SEW studiów licencjackich. 

 

Pomysł realizacji badań nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Rozpoczęte 

pod koniec listopada 2013 roku masowe protesty Ukraińców 

demonstrujących przeciwko decyzji władz o zerwaniu negocjacji w sprawie 

stowarzyszenia z Unią Europejską były doskonałą okazją dla zbadania 

nastrojów społecznych i porównania ich z wynikami analogicznych badań 

przeprowadzonych podczas tzw. Pomarańczowej Rewolucji w 2004 r. przez 

ówczesnych studentów Studium. Podobnie jak dziewięć lat temu, dla 

pomysłodawcy, organizatora i realizatora obu wyjazdów do Kijowa nie było 

wątpliwości, że to niepowtarzalna okazja, aby studenci mogli osobiście 

doświadczyć i na własne oczy zobaczyć zachodzące na obszarze 

postradzieckim procesy transformacji. Podczas specjalnych objazdów 

naukowych studenci mogą oglądać zmiany społeczno-polityczne, o których 

na co dzień uczą się podczas zajęć w Studium. Nie bez znaczenia był również 

aspekt naukowy badań, który stanowił rzetelne źródło informacji na temat 

procesów zachodzących w ukraińskim społeczeństwie. 

 

 

Jan Malicki. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Okres od rozpoczęcia protestów w Kijowie do desantu polskich studentów w ukraińskiej stolicy trwał zaledwie cztery tygodnie. A byłby on jeszcze krótszy, gdyby nie 

brutalne akcja niesławnych oddziałów „Berkut” ukraińskiej milicji, która opóźniła wyjazd o tydzień. – Nie chciałem narażać studentów na wątpliwą przyjemność spotkania z 

ukraińską milicją – tłumaczył dyrektor Malicki, który w celu zaznajomienia się z sytuacją tydzień wcześniej wespół z niezastąpionym dr Kazimierzem Wóycickim wybrał się do 

Kijowa. Doświadczenie i profesjonalny ogląd nastrojów panujących w stolicy Ukrainy upewnił organizatorów odnośnie podjętej decyzji. Rekonesans obu doświadczonych 

podróżników dał zielone światło: jedziemy! 

 

 

Oprócz kadry dowódczej – dyr. Malickiego i dr Wóycickiego – kadra była uzupełniona o niezbędny w tego rodzaju operacjach komponent militarny – płk Tadeusza Krząstka. 

Od strony merytorycznej wyjazd - zabezpieczał prof. Andriej Vardamatski odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie badań.  Ze względu na szczególny charakter 

wyjazdu, wyjątkowy czas i miejsce nad powodzeniem całej misji czuwać mieli adiutanci Dyrektora, pracownicy sekretariatu Studium: Aleksandra Gryźlak, Maciej Wilczyński, 

Hijran Aliyeva, Justyna Kowalczyk, Weronika oraz skromna osoba autora Kroniki. 

Uczestnicy wyjazdu SEW oraz aktywista EuroMajdanu. Autor: Maciej WIlczyński 
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Dzień I 

20 XII 2013 

 

Aleksandra Gryźlak zaprasza na Majdan Niezależności. Autor: Maciej Wilczyński 
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Stolica ukraińskiego państwa przywitała uczestników wyprawy 

bardziej niż chłodno – w dniu przyjazdu temperatura w Kijowie 

zatrzymała się na skali termometru gdzieś daleko poniżej miejsca, 

w którym Anders Celsjusz wyznaczył punkt „zero”. Nieprzyjemne 

warunki atmosferyczne zrekompensowało przyjęcie SEWowskiej 

delegacji przez pracowników polskiej ambasady. Konsul Rafał 

Wolski przywitał serdecznie studentów i kadrę naukową Studium 

dając równocześnie wskazówki dotyczące zachowania podczas 

pracy na Majdanie: - To bardzo ważne badania. Musicie zachować 

postawę bezstronnego obserwatora. Nie możecie prowokować 

sytuacji, które nie będą służyć celowi waszego tutaj pobytu. 

Dyplomata zapewnił o całodobowej pomocy placówki dla 

uczestników wyjazdu oraz poinformował o obecnej sytuacji 

społeczno-politycznej w Kijowie. 

 

- Nie macie poglądów – wtórował konsulowi dyr. Malicki 

przedstawiając plan dwudniowego pobytu w stolicy Ukrainy – Słuchajcie i notujcie opinie waszych rozmówców, ale nie wolno wam ich komentować i oceniać. To nie znaczy, 

że nie możecie mieć poglądów na temat tego, co tutaj się dzieje. Oczywiście możecie, a nawet powinniście, ale dyskutowanie o tym z ankietowanymi nie jest celem waszego 

pobytu w Kijowie – nie pozostawiał wątpliwości Dyrektor. Kierownik wyjazdu poświęcił również kilka słów organizacji pracy oraz podstawowym zasadom zachowania 

obowiązującym osoby mieniące się studentami Studium Europy Wschodniej. – Dobry kawalerzysta powinien pachnieć koniem – zaoponował w typowy dla siebie sposób 

Pułkownik Krząstek na, jego zdaniem, zbyt rygorystyczne reguły postepowania podczas najbliższych dwóch dni przedstawione przez Dyrektora. 

 

 

Wizyta w Ambasadzie RP w Kijowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 



6 
 

 

 

Następnie precyzyjne cele i sposoby przeprowadzenia 

wywiadów przez studentów przedstawił prof. Vardamatski. Do 

dyspozycji studentów oddano ankiety, które miały być 

wypełniane podczas rozmów z osobami biorącymi udział w 

protestach. Pytania podzielone były na dwie części – metrycznej 

dotyczącej danych osobowych (wiek, miejsce urodzenia, 

wyznanie, język itp.) oraz merytorycznej (oceny zmian po 

Pomarańczowej Rewolucji, obecnej sytuacji politycznej i 

gospodarczej, a także dotyczących poczucia świadomości 

narodowej i przyczyn dla których wzięli udział w 

manifestacjach). Sporym wyzwaniem okazała się organizacja – 

65-osobowa grupa studentów podzielona została na 2-osobowe 

grupy, w których przynajmniej jedna musiała mieć zdolność 

sprawnego posługiwania się językiem rosyjskim lub ukraińskim. 

Po chwilowym zamieszaniu, z którego wybawiła niezastąpiona 

Ola Gryźlak, grupy zostały sformułowane a zadania 

przydzielone. Byliśmy gotowi. 

 

Jeszcze tego samego dnia trzydzieści trzy dwuosobowe grupy ruszyły do serca ukraińskich protestów – Majdanu Niezależności. Jak się jednak okazało zadanie nie było 

proste. Przede wszystkim z uwagi na mróz, który po niemal godzinie rozmowy z ankietowanym stawał się niesłychanie dojmujący. Niezwykle drobiazgowo sformułowane 

pytania w formularzu sprawiały, ze wywiad z jedną osobą trwał ponad godzinę! Studenci podkreślali, że spotykają się z sympatią mieszkańców miasteczka namiotowego na 

Majdanie i Chreszczatyku, ale nawet entuzjazm wynikający ze spotkania młodych Polaków opada przy kilkunastostopniowym mrozie. Cóż, nikt nie obiecywał, że będzie 

łatwo. 

Wizyta w Ambasadzie RP w Kijowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dzień II 

21 XII 2013 

 
Na Majdanie Niezależności w Kijowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Poranna wiadomość, która obiegła cały Kijów, docierając także 

do uczestników wyjazdu, nie brzmiała optymistycznie – Rada 

Miasta Kijowa złożona z osób wspierających obecne władze 

podjęła uchwałę o natychmiastowym doprowadzeniu centrum 

miasta do porządku. Według medialnych doniesień Rada 

tłumaczyła swoją decyzję licznymi skargami mieszkańców 

ukraińskiej stolicy, którzy sprzeciwiają się paraliżowi miasta z 

powodu pikietujących na Majdanie aktywistów. Do 

zaprowadzenia porządku oprócz służb komunalnych Rada 

zachęciła także samych Kijowian organizując znany z czasów 

radzieckich subbotnik – czyli społeczne akcje sprzątania 

przestrzeni miejskiej. 

 

– Ze swego doświadczenia z czasów komunizmu wiem, że 

podjęcie takich uchwał – tłumaczone presją zwykłych ludzi – 

stanowi zapowiedź siłowego rozwiązania kryzysu, z użyciem wojska włącznie – skomentował te rewelacje Dyrektor pogłębiając już i tak wystarczająco minorowe nastrojowe 

grupy. Dyr. Malicki nie pozostawił jednak studentów bezbronnych. Na wypadek spełnienia się najgorszego ze scenariuszy młodzież została uzbrojona w drzewce z polskimi 

flagami – najwyraźniej w zamyśle kadry naukowej Studium mającymi pełnić rolę odstraszającą wobec słynących z brutalności „Berkutowców”. Oczywiście, największy 

sztandar z polskim orłem dzierżył sam Dyrektor, jako znak informujący podopiecznych o miejscu stacjonowania polskiego dowództwa na Majdanie. Na słuchających tych 

informacji w milczeniu studentów spadały grube płaty śniegu. Wszyscy wydawali się zgodni co do jednego - zapowiadał się niezwykle ciekawy dzień. 

 

 

 

Uczestnicy badań w Kijowie. Autor: Maciej Wilczyński 
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Tuż przed wymarszem dla wzmocnienia kluczowych odcinków polskiej formacji do jednej z żeńskich grup dołączył dr Wóycicki, aby – jak powiadomił dyr. Malicki – wesprzeć 

potencjał językowy członków grupy. – Ale my nie mamy problemu z językiem rosyjskim – obruszyły się na to dość krzywdzące uzasadnienie studentki. – Ale ja mam! – 

pospieszył z wyjaśnieniem dr Wóycicki. 

 

Uzbrojeni w ankiety i przyrządy pisarskie studenci wyruszyli do centrum Kijowa – miejsca prowadzenia działań wywiadowczych. Rozmowy z ankietowanymi odbywały się na 

Majdanie Niezależności i głównej arterii ukraińskiej stolicy – ulicy Chreszczatyk, gdzie gromadzili się przeciwnicy prezydenta Wiktora Janukowycza, oraz Parku Maryńskim, 

gdzie zebrali się zwolennicy aktualnych władz. Odmienność funkcjonowania dwóch przeciwstawnych obozów była dostrzegalna od razu – zarówno pod względem panującej 

w nich atmosfery, stosunku obecnych tam ludzi do studentów i sposobu manifestowania poglądów. Szybko też wśród studentów zaczęła obowiązywać bardziej adekwatne 

określenie dla obozowiska AntyMajdanu – Mordor. 

 

- Euromajdan wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie – 

relacjonowała Anna – Ludzie chętnie odpowiadają na pytania, 

mimo że są często osobiste i nie wygodne. Na AntyMajdanie osoby 

są zaś skryte, niechętne odpowiadają na jakiekolwiek pytania. 

Przyznają, że są tu za pieniądze. Podobnie obserwacje miała Daria: 

- Na AntyMajdanie było okropnie! Ludzie ubrani w dresy, podpici i 

niebezpieczni – nie zrobiliśmy tam ani jednego wywiadu. Daria, 

jako obywatelka Białorusi mająca możliwość porównania 

antyrządowych manifestacji, z uznaniem wypowiadała się o 

ukraińskich protestach: - W porównaniu z sytuacją w Mińsku to 

tutaj jest ‘детский сад’. W Białorusi jest strach i ciągły stres. Tutaj 

zas milicja nie reaguje, zaś sam EuroMajdan jest bardzo dobrze 

zorganizowany – panuje dyscyplina i wszyscy wiedza co mają robić. 

Białoruska frakcja SEW. Autor: Maciej Wilczyński 
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- Na EuroMajdanie ludzie są bardzo zainteresowani nami i naszymi badaniami. 

Chętnie odpowiadają, pomagają w wypełnianiu ankiet – opowiadała Dominika – 

Poczuliśmy niezwykły klimat tego miejsca. Te same spostrzeżenia były udziałem 

Agaty: - Ludzie są bardzo pozytywnie nastawieni. Dziękują, że przyjechaliśmy! To 

mój pierwszy raz w Ukrainie i mogę powiedzieć tylko jedno – WOW! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne spostrzeżenia miała Weronika: - Na EuroMajdanie pomagali nam ukraińscy studenci, 

którzy nas oprowadzali. Mimo, że oni nie pasowali jako obiekt naszej ankiety, to pomagali nam w 

rozmowach z ludźmi. Byliśmy z nimi też na AntyMajdanie, ale tam oni milczeli nie chcąc ryzykować 

odzywania się w języku ukraińskim. To straszne miejsce. Od razu widać różnicę – EuroMajdan ma 

charakter patriotyczny, zaś AntyMajdan imprezy dla marginesu społecznego. 

 

Z Jurijem Łucenko, jednym z liderów EuroMajdanu. Autor Maciej Wilczyński 

Na Majdanie Niezależności w Kijowie. Autor Maciej Wilczyński 
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W opinii Wiktora między oboma Majdanami istniała olbrzymia różnica – 

Kontrast widać od razu. AntyMajdan jest miejscem zakonspirowanym - trudno 

tam wejść, cały Park pilnowany jest przez milicjantów i ochroniarzy. Osoby 

będące w środku są odizolowane, w ogóle nie wiedzą co się dzieje na Majdanie 

Niezależności. Nie są świadomi tego dlaczego ludzie protestują – zauważył. 

 

 

Obecność na AntyMajdanie nie uszła uwadze organizatorów prorządowych 

manifestacji w Parku Maryńskim. – Nasze przybycie zostało zauważone przez 

obecnych w Parku ludzi – relacjonował Sebastian - Najpierw nas zatrzymano i 

przez pół godziny rozmawiano „z górą” jak się do nas ustosunkować. W końcu 

dostaliśmy własnego przewodnika, który cały czas poruszał się z nami w 

obrębie miasteczka namiotowego. Ale jedno trzeba przyznać – gdyby nie 

przewodnik byłoby niebezpiecznie. Wszędzie spotykał nas wzrok ludzi, którzy 

nie byli do nas przychylni nastawieni, ale „opiekun” gwarantował nasze 

bezpieczeństwo – opowiadał o niecodziennym wydarzeniu student. Jak z kolei 

poinformował Kamil polscy studenci zostali otoczeni specjalną opieka nie bez powodu: - Zostaliśmy zaproszeni do namiotu-sztabu AntyMajdanu, gdzie jakiś ważniak 

próbował nas przekonać, że Partia Regionów jest w Polsce niesłusznie negatywnie przedstawiana. Upierał się, że to EuroMajdan jest sztucznie zorganizowany i 

sponsorowany za pieniądze. W pewnym momencie zapytano nas o nazwiska i chciano zrobić nam wszystkim wspólne zdjęcie – wyczuliśmy, że to prowokacja i 

ewakuowaliśmy się stamtąd. 

 

 

 

Obóz AntyMajdanu w Parku Maryńskim  w Kijowie. Autor Krzysztof Nieczypor 
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Po całym dniu przeprowadzania badań kadra naukowa 

zorganizowała spotkanie podsumowujące dzisiejsze osiągnięcia.  

Pomimo dojmującego mrozu, dającego się we znaki podczas 

przeprowadzania z ukraińskimi rozmówcami długiego wywiadu 

okazało się, że studentom udało się wypełnić zdecydowaną 

większość przygotowanych ankiet. – Wyniki są rewelacyjne! To był 

wyjątkowo udany dzień. Gratuluję! – nie krył swojego zadowolenia 

Dyrektor.  

 

Dobry nastrój dyr. Malickiego wywołany był także przygodą jakiej 

doświadczył podczas pobytu na EuroMajdanie tego dnia. Otóż 

podczas spacerowania po centrum Kijowa Dyrektor został 

znienacka zaczepiony przez pewną starszą kobietę, która 

obcesowym i nieznoszącym sprzeciwu tonem zadała 

najprawdopodobniej jedno z najbardziej kuriozalnych pytań, jakie 

dyr. Malicki usłyszał w swoim życiu: - Czy jest Pan komunistą?! 

Dyrektora dosłownie zamurowało słysząc taką insynuację: - Ja?! A skąd to pani przyszło do głowy? – odpowiedział pytaniem na pytanie Dyrektor nie znajdując uzasadnienia 

dla takiego podejrzenia wobec swojej osoby. – A ma pan taką flagę… - kobieta wskazała na biało-czerwony sztandar. – Przecież to polska flaga! – odpowiedział Dyrektor 

udzielając Ukraince ekspresowej lekcji na temat polskich symboli narodowych. – A chyba, że tak – przyjęła te tłumaczenia kobieta – bo już miałam Pana potraktować laską.  

 

 

W Parku Maryńskim w Kijowie. Autor Maciej Wilczyński 
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Dzień III 

22 XII 2013 

 
Na Majdanie Niezależności w Kijowie. Autor: Maciej Wilczyński 
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Na porannym apelu przed hostelem na Andrijewskim Zjeździe, 

gdzie nocowali studenci, pojawiła się ciekawa informacja. Z 

więzienia po ponad 10 latach wypuszczony został Michaił 

Chodorkowski, były rosyjski oligarcha i zagorzały przeciwnik 

Władimira Putina. Dyrektor Malicki skomentował ten fakt 

przytaczając anegdotę związaną z uwolnieniem Władimira 

Bukowskiego. Wymieniony za chilijskiego działacza 

komunistycznego radziecki dysydent był opisywany przez prasę w 

Związku Radzieckim jako szkodnik i chuligan. Z tego względu 

społeczeństwo w ZSRR zastanawiało się na kogo można byłoby 

wymienić znacznie większego łajdaka: „Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана. Где б найти такую б...ь, чтоб на Брежнева 

сменять!” 

 

Następny dzień rozmów z uczestnikami protestów i wypełniania 

ankiet był, podobnie jak poprzedni, pełen wrażeń i ciekawych 

przygód. – Ludzie na EuroMajdanie byli bardzo pomocni. Zapraszali nas do namiotów, częstowali gorącą herbatą – opowiedziała Milena – Słysząc język polski to my byliśmy 

zaczepiani i przepytywani. Pojawiły się nawet propozycje matrymonialne – ze śmiechem zwierzyła się z kolei inna ze studentek. – Podziwiam organizację protestów. Są tutaj 

i starzy i młodzi. Obecni na EuroMajdanie bardzo cieszą się, że Polacy ich wspierają. Prosili byśmy opowiadali o tym, co tutaj się dzieje – relacjonował Maksym - Zupełnie 

inaczej jest na AntyMajdanie. Tam nie ma spontaniczności, widać, że wszystko jest zorganizowane „od górnie”. Chciano nas też wykorzystać propagandowo ustawiając 

przed banerem Partii Regionów i chcąc zrobić nam zdjęcia. Szybko się stamtąd ewakuowaliśmy – powiedział student potwierdzając intencje organizatorów prorządowych 

protestów PR-owego wykorzystywania zagranicznych gości. 

 

 

Przed hostelem na Andrijewskim Zjeździe. Autor Maciej Wilczyński 
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Dokończenie ankiet nie sprawiło większego problemu. Przeprowadzenie 

badań zostało znacząco przyspieszone poprzez stworzenie dodatkowych 

specgrup: prof. Vardamatskiego i dr Wóycickiego oraz pracowników 

sekretariatu SEW. Sprawne przepytywanie uczestników protestów 

umożliwiło zorganizowanie uroczystego spotkania opłatkowego całej 

grupy na Majdanie Niezależności. Punktualnie o godz. 16 studenci i kadra 

Studium spotkała się pod dumnie stojącą na środku placu wysoką 

kolumną… pogańskiego bóstwa Berehyni. Na tę chwilę centralne miejsce 

ukraińskich protestów stało się polską enklawą oznaczoną 

powiewającymi biało-czerwonymi flagami. Mimo polskiego charakteru 

spotkania myśli kierowane były przede wszystkim do patrzących na nas z 

zaciekawieniem Ukraińców – szczerze życzyliśmy im wygranej w ich walce 

o godność ze znienawidzonym reżimem. Na znak swojego poparcia dla 

ukraińskiej sprawy studenci odtańczyli taniec skandując: „Kto nie skacze 

ten z AntyMajdanu! Hej! Hej! Hej!” 

 

Po spotkaniu opłatkowym uczestnicy wyprawy zostali zaproszeni do Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Tam, w jednej z sal, gdzie uczą się m.in. ukraińscy studenci Studium 

Europy Wschodniej realizujący polski program nauczania w kijowskiej uczelni, dokonano podsumowania całego wyjazdu. Kadra naukowa SEW oficjalnie poinformowała o 

zakończeniu badań sukcesem – udało się wypełnić wszystkie ankiety. – Nieznanym wyrokiem opatrzności dane wam było zobaczyć stolicę ukraińskiego państwa w 

przełomowym momencie. Zobaczyliście Majdan w czasie protestów, które choć nie wiemy jak się zakończą, to są kolejnym ważnym, po Pomarańczowej Rewolucji, 

wydarzeniem społeczno-politycznym na Ukrainie. To jest prezent od Studium dla was – za waszą pracę w tych trudnych pogodowo warunkach. Mam nadzieję, że kiedyś 

będziecie wspominać to jako wyjątkowe wydarzenie – być w tym miejscu i w tym czasie – uroczyście, ale bez zbędnego patosu podsumował główny cel wyprawy dyr. 

Malicki. 

 

Spotkanie opłatkowe na Majdanie Niezależności w Kijowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Po spakowaniu i załadowaniu rzeczy do autokarów uczestnicy wyjazdu byli 

gotowi do powrotu do Polski. Mylił by się jednak ten, kto sądziłby, że podróż 

powrotna była czasem odpoczynku. Pułkownik Krząstek zarządził seans 

filmowy organizując w autobusie projekcję filmu o sojuszu Józefa 

Piłsudskiego i Semena Petlury „Trudne sąsiedztwo”. Inicjatywa i przede 

wszystkim udział Pułkownika w materiale zostały nagrodzony gromkimi 

brawami. Płk Krząstek zrelacjonował przebieg premiery filmu w ukraińskiej 

telewizji. Rozmowa z polskimi twórcami, w tym płk Krząstkiem, w dniu 

emisji filmu na kanale 1+1 w wyniku nadzwyczajnego zainteresowania 

ukraińskich widzów z przewidzianych 15 minut została przedłużona do 4,5 

godziny. 

 

Przekraczając ukraińsko-polską granicę wciąż wracaliśmy w rozmowach i 

rozmyślaniach do wydarzeń w Kijowie. Imponowała nam determinacja 

ukraińskich obywateli w dążeniu do zmiany sytuacji w swoim kraju. Pomimo 

mrozu i spartańskich warunków, dzielnie manifestowała swój sprzeciw 

wobec niesprawiedliwej władzy. Prof. Vardamatski zauważył, że właśnie dziś, 22 grudnia, ma miejsce przesilenie zimowe, które na wschodzie Europy traktowane jest jako 

koniec starego i początek nowego porządku. Zgodnie z ludowymi wierzeniami najkrótszy dzień w roku wyznacza czas, w którym „odradza się słońce”. O tym, czy dla 

mieszkańców Ukrainy wstawało właśnie słońce i rozpoczynał się nowy rozdział w historii ich kraju, mieliśmy przekonać się dopiero w przyszłości 

 

 

 

W Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Uczestnicy wyjazdu: 

 

 
Na Placu Sofijskim w Kijowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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