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ПЕРЕДМОВА
На початку ХХ ст. на промисловість Королівства Польського негативно вплинула
криза в Російській імперії 1900 - 1903 рр. - загальмувала розвиток більшості галузей,
значно зменшився випуск продукції, а в кінці 1904 року без роботи залишилось понад
100 тис. робітників.
У 1905 році, після початку буржуазно-демократичної революції в Росії, страйки і
демонстрації охопили великі промислові центри Королівства Польського: Варшаву, Лодзь,
Ченстохову та ін. У жовтні були введені додаткові війська і запроваджений військовий
стан, припинили роботу банки, підприємства, магазини. Населення міст залишилось без
роботи, продуктів харчування і вугілля для опалення.
У Галичині було створено кілька комітетів допомоги для збору коштів голодуючому
населенню, але через кризу внески жертводавців були незначні.
У Львові група представників інтелігенції з 22-х чоловік 21 листопада 1905 року
створила Комітет допомоги голодуючим мешканцям м. Варшави (Komitet dla pomocy
głodującym miasta Warszawy we Lwowіe). Очолили Комітет, ймовірно, Охенковський
Владислав (Ochenkowski Władysław), ректор Вищої політехнічної школи, Бєхоньський
Войцех (Biechoński Wojciech), Стечковський Ян-Канти (Steczkowski Jan Kanty), міський
радник, директор ощадної каси у Львові. Комітет звернувся до населення Галичини з проханням надсилати кошти для допомоги голодуючим варшав`янам. На це звернення
відгукнулись кредитні банки і товариства та ін. організації, а також приватні особи з різних
міст Галичини (Буська, Перемишля, Ярослава та ін.).
Про надходження коштів населення інформували газети "Słowo Polskie", "Kuryer
Lwowski", "Dziennik Polski". Зібрані кошти вносились на окремий рахунок в ощадній касі
м. Львова та переводились до Варшави, де їх отримували Товариство опіки над дітьми
(Towarzystwo opieki nad dziećmi), Варшавський комітет допомоги безробітним (Warszawski
komitet pomocy dla pozbawionych możności zarobkowania) та Генрик Сєнкевич (Henryk
Sienkiewicz).
Документи фонду не розкривають характеру діяльності фондоутворювача, оскільки
збереглись тільки текст звернення Комітету з проханням робити внески для голодуючих
варшав`ян, списки жертводавців та деякі їх листи про надсилання коштів, які охоплюють
дуже короткий хронологічний проміжок.
Документи просистематизовані за тематичною ознакою, всередині тематичних груп
за хронологією.
Документи опису писані польською мовою, їх крайні дати 1905 - 1907 рр.
Підстава:
1. Документи фонду.
2. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. - Львів, 2002. - С. 402 - 405
3. Słownik historii Polski / red. Łepowski T. - Warszawa. 1973. - s. 404
4. Czy wiesz kto jest? / red. Łosa S. - Warszawa. 1938. - 858 s.
Передмову написала науковий співробітник

М. А. Когут

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЦДІА України, м. ЛЬВІВ
...............................Д. І. Пельц
"....27...." грудня 2010 року
№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

1
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