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LEGENDARNA BOŻENA RAFALSKA NIE ŻYJE
To wielka strata dla Polski, dla nadziei, niepodległości, suwerenności i zapominanej kultury kresowej.
Bożena Rafalska, absolwentka studium dziennikarstwa Uniwersytetu w Wilnie, jako pierwszy krok w
powojennej rzeczywistości Lwowa reaktywowała "Gazetę lwowską", będąc jej naczelną redaktor przez
wiele lat. Później założyła we Lwowie niepowtarzalne "Lwowskie Spotkania", ukazujące się miesięcznie,
będące skarbnicą wiedzy o kulturze kresowej. Prywatnie, była naszą wieloletnią przyjaciółką na tzw. dolę
i niedolę. Obdarzała mnie wielokrotnie zaszczytami występów autorskich w jej redakcji "Lwowskich
Spotkań" przy ul Rylejewa 9 (Badenich 9). Miałem zaszczyt reprezentować Bożenę Rafalską, jako
dziennikarz "Lwowskich Spotkań" na corocznym "Światowym Forum Mediów Polonijnych"
rozpoczynających się każdego roku w Tarnowie, organizowanych przez redaktora Stanisława Lisa,
prezesa Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią.
Wspomnienie "Wilnoteki" http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/nie-zyje-bozena-rafalska
"W poniedziałek, 23 marca, we Lwowie odeszła na zawsze śp. Bożena Rafalska, wileńsko-lwowska
dziennikarka, animatorka życia kulturalnego Polaków we Lwowie. Mistrzyni dziennikarskiego pióra, całym
swym życiem służyła społeczności Polaków pozostawionych za wschodnią granicą na Kresach, na zawsze
łącząc swoją szaloną dziennikarską energią Wilno i Lwów. Odeszła w wieku 66 lat, po ciężkiej chorobie.
Bożena Rafalska urodziła się w 1949 r. we Lwowie. Ukończyła polską szkołę im. Marii Konopnickiej we
Lwowie. W 1975 r., po studiach polonistycznych w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie została na Litwie,
rozpoczęła pracę w jedynej wówczas w Związku Radzieckim polskiej gazecie - "Czerwonym Sztandarze".
Przez jakiś czas była redaktorką pisma Związku Polaków na Litwie "Nasza Gazeta". W końcu lat
osiemdziesiątych XX wieku, w okresie odrodzenia polskości na Ukrainie, wróciła do rodzinnego Lwowa i
korzystając z doświadczeń wileńskich stała się pomysłodawczynią i założycielką pierwszej polskiej gazety
na Ukrainie - "Gazety Lwowskiej". Przez dziesięć lat była jej redaktor naczelną. Nadała gazecie unikatowy
charakter i niepowtarzalny klimat, wiążąc polskość z uniwersalną tradycją Lwowa. W 2001 r. założyła
miesięcznik "Lwowskie Spotkania", poświęcony głównie kulturze, sztuce i życiu artystycznemu Polaków
we Lwowie, na ziemi lwowskiej i na Ukrainie.
We Lwowie inspirowała i realizowała ważne projekty kulturalne, takie jak "Dni Zbigniewa Herberta",
polsko-ukraińskie wydanie jego poezji, czy upamiętnianie miejsc we Lwowie związanych z poetą.
Uczestniczyła w Festiwalach Kultury Polskiej na Ukrainie, zajmowała się promocją młodych twórców
polskich: poetów, fotografów, malarzy, literatów. Inspirowała szereg działań kulturalnych służących
współpracy polsko-ukraińskiej, czego najlepszym dowodem jest bogata seria literatury polskiej w
tłumaczeniu na język ukraiński, wydana przez Wydawnictwo Kamieniar ze Lwowa, z którym
współpracowała. Była założycielką i członkinią zarządu Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych, członkiem Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie oraz Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie. Prowadziła we Lwowie polską galerię "Własna strzecha", która stanowi niezwykle ważne miejsce
na polskiej mapie kulturalnej tego miasta.
W Wilnie miała wielu przyjaciół. Kilka lat temu, kiedy zachorowała i potrzebne były pieniądze na operację
i leczenie, przyjaciele zorganizowali pomoc. Odbył się wówczas między innymi wieczór poetyckomuzyczny pod tytułem "Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów" w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w
Wilnie.
Msza święta za duszę zmarłej zostanie odprawiona, 27 marca (w piątek) o godz. 18.00, w kościele pw.
Ducha Świętego w Wilnie.
Odejście Bożeny Rafalskiej to ogromna strata dla spraw polskich na Kresach. Cześć jej pamięci!".
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