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Międzynarodowy  
Dzień Dziecka



Sto dni wojny na Ukrainie 
Zełenski: Ukraina będzie niepod-
legła. Pytanie tylko, za jaką cenę. 
Dotychczasowe straty poniesione 
przez państwo ukraińskie szacowa-
ne sią na ponad 600 mld dolarów.

3 czerwca jest setnym dniem inwazji rosyj-
skiej na Ukrainie. Od samego początku na-
paści wojsk agresora w świat szły obrazy 
heroicznej obrony kraju przez Ukraińców, 
milionów mieszkańców zmuszonych opu-
ścić swoje domy, tysięcy ofiar i rannych, jak 
również okrutnych zbrodni, jakich dopusz-
czali się rosyjscy agresorzy.

Przy okazji setnego dnia wojny komen-
tarze w sieci zamieścili europejscy politycy: 
przewodnicząca Komisji Europejskiej Ur-
sula von der Leyen, kanclerz Niemiec Olaf 
Scholz, wysoki przedstawiciel Unii Europej-
skiej do spraw zagranicznych i polityki bez-
pieczeństwa Josep Borrell oraz brytyjska 
minister spraw zagranicznych Liz Truss.

Szefowa KE napisała, że sto dni temu 
Rosja rozpętała nieuzasadnioną wojnę 
z Ukrainą. „Odwaga Ukraińców budzi nasz 
szacunek i podziw. Unia Europejska jest 
z Ukrainą” – zapewniła. Zapowiedziała tak-
że rozmowę z Emmanuelem Macronem 
oraz francuską prezydencją w Radzie Unii 
Europejskiej o przyszłym wsparciu UE dla 
Ukrainy.

Prezydent USA Joe Biden oświadczył: 
„Stany Zjednoczone będą nadal działać na 
rzecz wzmocnienia Ukrainy i wspierać jej 
wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu w dro-
dze negocjacji”.

„Ukraińcy stawiają opór rosyjskiemu 
agresorowi od stu dni. 100-dniowa wojna 
w Europie. Dziękuję przewodniczącemu par-
lamentu Ukrainy Rusłanowi Stefanczukowi 
za rozmowę w ten smutny setny dzień woj-
ny” – napisał na Twitterze kanclerz Niemiec 
Olaf Scholz.

W setny dzień wojny Prezydent Woło-
dymyr Zełenski zwrócił się do Ukraińców. 
„Bronimy Ukrainy już od stu dni. Zwycięstwo 
będzie nasze" – powiedział w nagraniu za-
mieszczonym na swoim profilu na Facebo-

oku. Film został nakręcony na tle budynku 
Kancelarii Prezydenta.

Gdy stało się jasne, że Rosja atakuje 
Ukrainę, Polska oraz inni sąsiedzi ruszyli na 
pomoc zaatakowanemu państwu. Oprócz 
przyjmowania uchodźców na Ukrainę ruszyły 
transporty humanitarne z żywnością, odzieżą 
i lekami oraz wojskowe.

Dostawy sprzętu wojskowego zaczęły się 
zresztą zanim Moskwa rozpoczęła ofensy-
wę. Dziś już wiemy, że bez wsparcia państw 
sprzymierzonych, w tym Polski, ale też Sta-
nów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i wielu 
innych, wojna mogłaby mieć zupełnie inny 
przebieg.

Po stu dniach walk z najeźdźcą udało się 
obronić Kijów, Charków i inne duże miasta, 
ale nie wszystkie. Według różnych szacun-
ków Rosjanie kontrolują około 20 proc. tery-
torium Ukrainy. W kilku regionach rosyjska 
ofensywa wciąż trwa i wciąż cierpi ludność 
cywilna. 

Kancelaria Prezydenta i Kijowska Szkoła 
Ekonomii (KSE) oceniają, że bezpośrednie 
straty poniesione przez Ukrainę z powodu 
agresji rosyjskiej przekroczyły równowartość 
600 mld dolarów. Suma ta obejmuje: wartość 
zrujnowanej bądź uszkodzonej cywilnej i woj-
skowej infrastruktury – ponad 105 mld dola-
rów, spadek PKB – 35 proc., odpływ siły ro-

boczej, wstrzymanie inwestycji i dodatkowe 
wydatki na obronę. 

W wyniku toczących się walk zniszczo-
nych lub utraconych zostało ogółem: ponad 
200 fabryk, 19 baz olejowych, ok. 24 tys. 
km dróg, 6,3 tys. km torów kolejowych, 41 
mostów kolejowych, ponad 44 mln m kw 
mieszkań, 643 placówek ochrony zdrowia, 
1123 placówek oświatowych, 621 przed-
szkoli, 115 budowli religijnych, 19 centrów 
handlowych. Uciekając przed wojną, grani-
ce Ukrainy przekroczyło ponad 5 mln osób, 
drugie tyle zmieniło miejsce zamieszkania 
wewnątrz państwa (dane z 25 maja; we-
dług ONZ od początku rosyjskiej inwazji 
do połowy czerwca granice Ukrainy prze-
kroczyło ponad 7 mln osób). A co najważ-
niejsze, wojna pochłonęła dziesiątki tysięcy 
istnień cywilnych i tysiące poległych obroń-
ców Ukrainy. 

Miasta, które najbardziej ucierpiały, to 
Mariupol, Charków, Czernihów, Siewiero-
donieck i Lisiczańsk. 

„Te statystyki tylko częściowo odzwier-
ciedlają miliony poszkodowanych Ukraiń-
ców, którzy stracili bliskich, zostali zmusze-
ni do opuszczenia swoich domów, znaleźli 
się pod okupacją lub deportowano ich” – 
czytamy w oświadczeniu  

Redakcja

 Prezydent Wołodymyr Zełenski w wyzwolonej Buczi /
Президент Володимир Зеленський прибув до визволеної Бучі
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AKTUALNOŚCI

Coroczne wyróżnienie odebrali dzien-
nikarze publikujący na temat Polonii 
i Polaków za granicą oraz na temat 
Polski w mediach na świecie.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego 
laureatem został Waldemar Biniecki, współ-
założyciel, prezes i redaktor naczelny wyda-
wanego w Stanach Zjednoczonych „Kuryera 
Polskiego”, za cykl dwujęzycznych publikacji 
zamieszczanych na łamach gazety. W pracy 
laureata podkreślić należy trzy ważne aspekty: 
utrzymanie tradycji „Kuryera Polskiego”, wyko-
rzystanie do tego nowoczesnego medium, bo 
dzięki temu udaje się dotrzeć do nowych poko-
leń Polonii, oraz treści, które są przekazywane 
rozsianym po świecie Polakom i ich potomkom  
- powiedział, wręczając nagrodę, Wojciech 
Zemła, sekretarz miasta Sopotu. 

W kategorii dziennikarz krajowy publiku-
jący na tematy polonijne nagrodę odebrał 
Kamil Turecki za cykl publikacji w portalu 

Onet.pl o dalszych losach Polek i Polaków 
zamieszkałych w USA, którzy byli świadkami 
lub uczestnikami tragicznych wydarzeń z 11 
września 2001. 

W kategorii dziennikarz zagraniczny pu-
blikujący na temat Polski, Polaków i Polonii 
nagrodzona została Kasia Madera z BBC 
World News. Jury doceniło regularne 
wprowadzanie przez nią na antenę jednej 
z najważniejszych światowych telewizji 
tematów związanych z Polską. „Próbu-
jemy być słyszalni, próbujemy tłumaczyć 
skomplikowane polskie sprawy. Dziękuję 
mojej redakcji, że daje mi takie możliwości. 
Ostatnio realizowałam materiały z polsko-
-ukraińskiej granicy. Pomocy, której Polacy 
udzielili uchodźcom z Ukrainy, nie zapo-

mnę do końca życia"  - powiedziała nagro-
dzona.

W kategorii redakcja medium polonijnego 
uhonorowano kwartalnik „Kalejdoskop”  - za 
wysoki poziom merytoryczny i przywracanie 
obecności języka polskiego w Izraelu. 

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego po-
wstała 10 lat temu. Honorowana jest nią 
praca dziennikarzy i mediów służących 
Polonii. Przyznawana jest co roku za pracę 
dziennikarską w roku poprzednim, w czte-
rech kategoriach: dziennikarz medium polo-
nijnego, dziennikarz krajowy publikujący na 
tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny 
publikujący na temat Polski, Polaków i Polo-
nii oraz redakcja medium polonijnego. 

wspolnotapolska.org.pl
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Świętowanie Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą, Dnia Flagi RP oraz Kon-
stytucji 3 maja w Żytomierzu
Członkowie Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie, prezes Aso-
cjacji Młodzieży Polskiej na Żytomiersz-
czyźnie Maria Piwowarska oraz prezes 
UTW Walentyna Żurawlowa zapalili białe 
i czerwone znicze przed tablicą prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego, pomnikiem 

Nagrody 
im. Macieja 
Płażyńskiego 
przyznane

św. Jana Pawła II, tablicy Jarosława Dą-
browskiego, polskiego działacza niepod-
ległościowego urodzonego w Żytomierzu, 
a także przed mogiłą biskupa kijowsko-
-żytomierskiego Jana Purwińskiego znaj-
dującą się przy katedrze św. Zofi i. Na 
Cmentarzu Polskim delegacja oddała hołd 
rodzicom Ignacego Jana Paderewskiego: 
Janowi Paderewskiemu, uczestnikowi po-
wstania styczniowego, i jego przybranej 

matce – tak polska społeczność miasta 
obchodziła 2 maja swoje święta. 

Żytomierski Obwodowy Związek Pola-
ków na Ukrainie stale organizuje patrio-
tyczne uroczystości w Żytomierzu, pielę-
gnuje pamięć o ofi arach zbrodni katyńskiej 
oraz wszystkich ofi arach stalinowskich 
represji. Co roku składa hołd walczącym 
o wolność narodów i demokrację.

www.zozpu.org

 Laureaci Nagrody im. Macieja Płażyńskiego 2022 r. /
Лауреати премії ім. Мацея Плажинського 2022 р.
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Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą
W uroczystych obchodach świąt  
2 maja uczestniczyli prezydent An-
drzej Duda z małżonką Agatą Korn-
hauser-Dudą, prezydenccy ministro-
wie, przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych, polskiej dyplo-
macji oraz organizacji polonijnych.

Uroczystości na dziedzińcu Belwederu roz-
poczęły się od wręczenia przez prezyden-
ta Andrzej Dudę odznaczeń państwowych 
zasłużonym przedstawicielom środowisk 
polonijnych, Aktów Nadania Obywatelstwa 
Rzeczypospolitej Polskiej i flag państwo-
wych reprezentantom polskiej mniejszości 
narodowej na Wschodzie.

Jak zauważył Andrzej Duda, jeszcze się 
nie zdarzyło, aby wręczał flagi, które poja-
dą tam, gdzie toczy się wojna. „Wręczam te 
flagi po to, aby dodały sił. Sił do zwycięstwa, 
mocy do codziennej pracy, do umacniania 
ojczyzn, po obu stronach granicy – i Ukra-
iny, i Białorusi, i Polski. Niech będą z wami, 
niech łopoczą nad wami na wietrze, niech 
dodają mocy” – podkreślił prezydent.

Flagi odebrali przedstawiciele Związku 
Polaków na Białorusi, Federacji Organiza-
cji Polskich na Ukrainie i Związku Polaków 
na Ukrainie. Akty Nadania Obywatelstwa 
Polskiego otrzymały rodziny Gryncewiczów 
z Białorusi, Szuszpanow z Ukrainy i Salomei 
Pletenickiej, również z Ukrainy.

Odznaczonym działaczom polonijnym 
Andrzej Duda podziękował za „wspaniałą 
i niezwykłą” działalność, którą realizują, czę-

 Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele Żytomierskiego 
Obwodowego Związku Polaków  

na Ukrainie /
Серед запрошених гостей були 

представники ГО «Житомирська 
обласна Спілка поляків України»

sto ryzykując życiem na terenach, gdzie to-
czy się wojna. „Z całego serca jestem za to 
wdzięczny” – powiedział do wyróżnionych.

„Spotykamy się tu dzisiaj przede wszyst-
kim w gronie naszych rodaków mieszkają-
cych na co dzień za wschodnimi granicami 
Polski. […] też z Ukrainy, gdzie ta walka trwa 
dosłownie, walka z bronią w ręku przeciwko 
rosyjskiemu najeźdźcy” – zauważył prezy-
dent.

Jak podkreślił, to, co widzimy na Ukrainie, 
to tragiczne ziszczenie się słów prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku. Dodał, że 
doszło do „frontalnego ataku na Ukrainę po 

to, by unicestwić to państwo. Dlatego, że 
jest taki naród, który uważa, iż inne powinny 
być mu podporządkowane. Na co my, wolny 
świat, mówimy zdecydowanie nie”.

W swoim wystąpieniu małżonka prezy-
denta Agata Kornhauser-Duda odwołała się 
do swoich niedawnych odwiedzin rodaków 

WYDARZENIE

 Uroczystości z okazji Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą na dziedzińcu Belwederu /
Урочистості з нагоди Дня Прапора Республіки Польща та Дня Полонії та поляків за кордоном у дворі палацу Бельведер
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WYDARZENIE

  Prezydent Andrzej Duda spotkał się z duszpasterzami Polonii 
i Polaków za granicą  / |
 Президент Анджей Дуда зустрівся з душпастирями Полонії
 і поляків за кордоном

 Sześciolatka Waleria z Żytomierza zaprezentowała wiersz 
„Katechizm polskiego dziecka” /
Шестирічна Валерія із Житомира презентувала вірш 
«Катехизм польської дитини»

 Uczestnicy obchodów Dnia Flagi RP oraz Dnia 
Polonii i Polaków za Granicą /

Учасники свята з нагоди Дня Державного 
Прапора Польщі, Дня Полонії та поляків за 

кордоном

w Rumunii i na Ukrainie. „To było niezwykle poruszające spotkanie, za 
które ogromnie dziękuję” – powiedziała Pierwsza Dama.

Słowa podziękowania skierowała również do Polonii rozsianej po 
całym świecie, która solidaryzuje się z walczącą Ukrainą. „Mieliśmy 
okazję z panem ministrem Adamem Kwiatkowskim miesiąc temu spo-
tkać się z Polonią Amerykańską – powiedziała Agatha Kornhauser-Du-
da – Szczególnie chcę jej podziękować za to, że tak ofi arnie wspiera 
i uchodźców, którzy znaleźli się tutaj, w Polsce i wszystkich tych, którzy 
pozostali w Ukrainie. Jesteście wielcy. Bardzo dziękujemy wam, że po-
magacie nam pomagać”.

Nawiązując do słów prezydenta skierowanych do odznaczonych 
działaczy polonijnych, stwierdziła: „Te wysokie odznaczenia państwo-
we są wyrazem uznania, ale przede wszystkim wdzięczności za działa-
nia, które podejmują państwo, by polskość trwała, by przekazywać ję-
zyk polski, polską historię i wiedzę o Polsce młodemu pokoleniu dzieci, 
które urodziły się już poza Polską”.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Żytomierskiego Ob-
wodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Tetiana Petrowska
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Prezydent Polski z wizytą na Ukrainie
„Tylko Ukraina ma prawo decydo-
wać o swojej przyszłości” – podkre-
ślił Andrzej Duda, przemawiając 22 
maja przed Radą Najwyższą w Kijo-
wie. „Dziękuję wszystkim Polakom 
za wsparcie” – powiedział prezydent 
Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Polski Andrzej Duda w ukraiń-
skim parlamencie wygłosił orędzie. Wcze-
śniej glos zabrał prezydent Ukrainy Woło-
dymyr Zełenski. W swoim przemówieniu 
podziękował Polakom za wsparcie okaza-
ne jego krajowi i rodakom podczas wojny, 
za udzielenia schronienia milionom ukraiń-
skich obywateli – kobietom, dzieciom, se-
niorom. 

Dziękując narodowi polskiemu, Wo-
łodymyr Zełenski wymienił 18 miast 
w Polsce, które okazały pomoc mia-
stom partnerskim na Ukrainie: Warsza-
wę, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, 
Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Ka-
towice, Opole, Szczecin, Gorzów Wiel-
kopolski, Zieloną Górę, Rzeszów, Bia-
łystok, Olsztyn i Kielce. Jak powiedział, 
ustanowił „specjalny tytuł honorowy – 
miasto-ratownik – dla miast partnerskich 
naszego państwa, które dziś czynią to, 
co niemożliwe, aby nam pomóc”. Poin-
formował, że tuż przed swoim wystąpie-

niem podpisał „dekret, w którym została 
podkreślona szczególna rola polskiego 
miasta Rzeszów”, oraz że Rzeszów zo-
stał pierwszym miastem-ratownikiem. 
„W imieniu całego narodu ukraińskiego 
pragnę wyrazić wdzięczność Rzeszo-
wowi, pierwszemu miastu-ratownikowi” 
– powiedział prezydent Ukrainy.

W dalszej części swego przemówienia 
podkreślił, że narody polski i ukraiński są 
braćmi. „Jesteśmy krewnymi. I nie ma mię-
dzy nami granic ani barier. Między naroda-
mi ukraińskim i polskim już od dawna ich 
nie ma”.

Jak zapowiedział Wołodymyr Zełenski, 
Ukraina i Polska wkrótce zawrą dwustron-
ną umowę o wspólnej kontroli granicznej 
i celnej. Byłby to „początek naszej integra-
cji ze wspólnym obszarem celnym Unii Eu-
ropejskiej” – stwierdził.

„Jestem pewien, że zapadną wszyst-
kie niezbędne decyzje najpierw w sprawie 
przyznania Ukrainie statusu kandydata do 
członkostwa w UE, a potem pełnego człon-
kostwa. Zwłaszcza dzięki wieloletniej obro-
nie przez Polskę interesów ukraińskich na 
kontynencie europejskim” – powiedział 
szef państwa ukraińskiego.

I podziękował prezydentowi Polski za 
wspólną inicjatywę z prezydent Słowacji 
Zuzaną Čaputovą odwiedzenia państw 

Europy Zachodniej w celu lobbowania za 
członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej.

Andrzej Duda, który jako pierwszy przy-
wódca obcego państwa od początku woj-
ny przemawiał w ukraińskim parlamencie, 
rozpoczął swoje historyczne przemówienie 
od odczytania pierwszych wersów hymnu 
Ukrainy i Polski.

Przypomniał swoją ostatnią wizytę 
w Kijowie 23 lutego, podczas której za-
pewniał, że jego kraj nigdy nie zostawi 
Ukrainy samej. Powiedział też, że kiedy 
był nad Dnieprem w połowie kwietnia, by 
rozmawiać o pomocy, na własne oczy wi-
dział okrucieństwa popełnione przez rosyj-
skich zbrodniarzy w Borodziance i Irpieniu. 
„Wiem, jak strasznych czynów dopuścili 
się w Buczy i innych miejscach barbarzyń-
scy najeźdźcy. Muszą za to odpowiedzieć 
przed międzynarodowymi trybunałami”.

W tym kontekście zwrócił się do świato-
wych przywódców: „Po Buczy, Borodzian-
ce, po Mariupolu nie może być powrotu 
do business as usual z Rosją, szanowne 
panie i panowie prezydenci, szanowni pań-
stwo premierzy, szanowni państwo posło-
wie do parlamentów całego świata!”.

Andrzej Duda obiecał zrobić wszystko, 
co możliwe, aby Ukraina została człon-
kiem Unii Europejskiej. „Polska wspiera 
i będzie wspierać Ukrainę. Ja osobiście 

POLITYKA

 „Dawne sprzeczności między Ukrainą a Polską 
już nie istnieją” – Wołodymyr Zełenski /
"Колишніх протиріч між Україною та Польщею 
більше немає” – Володимир Зеленський
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 Prezydent Andrzej Duda w parlamencie ukraińskim, 22 maja 2022 roku / 
 Президент Анджей Дуда в українському парламенті, 22 травня 2022 року

 Prezydent Polski Andrzej Duda 
wygłaszający orędzie w parlamencie 
ukraińskim / Президент Польщі Анджей 
Дуда виступив із промовою 
в українському парламенті

nie spocznę, dopóki Ukraina nie stanie się 
członkiem Unii Europejskiej w pełnym tego 
słowa znaczeniu” – zapewnił.

Następne słowa skierował do ukraiń-
skich żołnierzy: „Jesteście bohaterami 
Ukrainy, ale jesteście też bohaterami Pol-
ski, Europy i całego świata. Dziękujemy 
wam z całego serca. Przyjmujcie nasz 
wielki szacunek”. 

Podziękował również narodowi ukraiń-
skiemu: „Dziękuję Wam dzisiaj za to, że 
bronicie Europy przed najazdem barba-
rzyństwa i nowego rosyjskiego imperiali-
zmu; że pokazujecie tyranom ich miejsce; 

że udowodniliście, że duch wolnego naro-
du jest silniejszy!”.

Jak zauważył prezydent Polski, naród 
ukraiński bohatersko walczy o bezpieczną 
przyszłość już trzy miesiące. „Wiele państw, 
wielu ekspertów, światowe media przewidy-
wały, że to będzie szybka i zwycięska woj-
na Rosji, że Kijów upadnie w trzy dni. Ale 
nie mogli się bardziej pomylić. Nie upadł ani 
w trzy, ani w 33, ani w 53, ani w 83 dni! I nie 
upadnie! Nie upadnie! Nie mam co do tego 
żadnych wątpliwości! A gdy niemal wszyscy 
– właśnie będąc przekonanymi, że Kijów 
upadnie – ewakuowali stąd swoje ambasa-
dy, polski ambasador Bartosz Cichocki pozo-
stał w Kijowie. Był tu z wami w czasie bom-
bardowań i w czasie ataku na Kijów, i jest 
tutaj ze mną. Dziękuję, panie ambasadorze, 
za godne reprezentowanie Rzeczypospolitej 
tam, gdzie najbardziej tego potrzeba”.

Zdaniem Andrzeja Dudy rosyjska agre-
sja pokazała, że sieć połączeń drogowych, 
kolejowych i infrastrukturalnych między 
Ukrainą i Polską jest niewystarczająca. 
„Czas odrobić te zapóźnienia. Granica pol-
sko–ukraińska ma łączyć, a nie dzielić” – 
oznajmił.

Szef państwa polskiego podkreślił, że 
Ukraińcy w Polsce to nie uchodźcy, ale 
goście. „Chciałbym, żebyście wiedzieli, że 
wasi bliscy – żony, rodzice, dzieci, wnuki, 
te miliony ludzi, którzy musieli wyjechać 
z Ukrainy, także do Polski, uciekając przed 
tragedią wojny – nie są dziś w naszym kra-
ju uchodźcami. Są naszymi gośćmi” − za-
znaczył.

Andrzej Duda stwierdził, że choć 
w 1992 roku Polska i Ukraina zawarły trak-
tat o dobrej współpracy i wzajemnym są-
siedztwie, to obecny moment dziejowy na 

nowo kształtuje relacje obydwu państw. 
„Nadszedł dzisiaj czas na nowy polsko–
ukraiński traktat o dobrym sąsiedztwie, na 
traktat, który uwzględni wszystko to, co 
razem zbudowaliśmy w naszych relacjach 
choćby w ostatnich miesiącach” – powie-
dział.

Swe przemówienie prezydent Polski 
zakończył słowami: „Głęboko w to wierzę, 
że jeszcze nie jeden projekt przed nami, 
że będziemy jeszcze wspólnie realizowa-
li wielkie europejskie i światowe projekty, 
także sportowe, ale również i inne. Ukra-
ina wygra wojnę, przezwycięży trudności 
i zostanie odbudowana jeszcze piękniej-
sza niż była przed rosyjską agresją. Je-
stem tego pewien. Niech żyje wolna, su-
werenna, niepodległa Ukraina! Niech żyje 
Polska!”.

Tetiana Petrowska
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Рierwszy krok do sukcesu
Polska popiera akcesję Ukrainy do UE 
i NATO oraz będzie dokładała starań, 
by już w czerwcu Ukraina otrzymała 
status kandydata do Unii. Tak zapis 
znalazł się we wspólnym oświadcze-
niu obu rządów – powiedział premier 
Denis Szmyhal podczas konferencji z 
prezesem Rady Ministrów Mateuszem 
Morawieckim 1 czerwca.

W Kijowie tego dnia odbyły się polsko-
-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod 
przewodnictwem Mateusza Morawieckiego 
i Denysa Szmyhala. Jak zaznaczył szef ukra-
ińskiego gabinetu, polski rząd jest pierwszym 
od początku inwazji rosyjskiej, który spotkał 
się z ukraińskim w tej formule.

Konsultacje otworzył prezydent Ukrainy 
Wołodymyr Zełenski, który podkreślił, że dla 
narodu ukraińskiego i dla niego osobiście 
przyjęcie polskiej delegacji to wielki zaszczyt. 
„Ukraina ma wielki szacunek dla narodu pol-
skiego i przywództwa waszego kraju, jeste-
śmy wam wdzięczni” – powiedział.

Dostrzegając historyczność chwili, pre-
zydent Zełenski zauważył: „To pierwszy raz, 
kiedy nasze rządy pracowały w tym formacie. 
Jest to historyczny moment i jestem pewien, 
że będzie produktywny. Doceniamy wszelkie 
bezprecedensowe wsparcie Polski dla Ukra-
iny i Ukraińców. Stosunki między naszymi 
krajami przeszły z ciepłych i sąsiedzkich na 
nowy etap – mocny i historyczny”.

Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na 
wyjątkową życzliwość dla Ukrainy ze strony 
Rzeczypospolitej Polskiej, która przejawiła 
się na wielu płaszczyznach. Zwłaszcza na 
bezprecedensową pomoc obronną, a tak-
że wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy 
zostali zmuszeni do wyjazdu do Polski, aby 
uciec przed wojną wywołaną przez Rosję. 
„Chcę podziękować narodowi polskiemu za 
tę bliskość, serdeczność i człowieczeństwo 
wobec naszych obywateli” – powiedział, pod-
kreślając, że państwo zrobi wszystko, aby 
Ukraińcy po wojnie wrócili do domu.

Prezydent Ukrainy wyraził również na-
dzieję, że głowa państwa polskiego i cały pol-
ski rząd włączą się w odbudowę niektórych 
terytoriów Ukrainy, zniszczonych w wyniku 
rosyjskiej agresji.

Wołodymyr Zełenski podziękował premie-
rowi Polski Mateuszowi Morawieckiemu za 
bycie prawdziwym przewodnikiem przyszłe-
go członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. 
„Bardzo się cieszę, że mamy wielką armię 
geopolityczną, która przyszła wspierać Ukra-
inę i która widzi Ukrainę na równych prawach 
wśród takich samych, równych partnerów” – 
powiedział. I dodał: „Głęboko wierzymy w na-
sze relacje i naszą wspaniałą przyszłość”.

W dowód wdzięczności prezydent Ze-
łenski uhonorował premiera Mateusza Mo-
rawieckiego i wicepremiera Jarosława Ka-
czyńskiego Orderem Jarosława Mądrego 
drugiej klasy za „pomoc Ukrainie w obronie 

jej niepodległości i integralności terytorialnej 
w czasie rosyjskiej inwazji”.

Następnie odbyło się wspólne posiedze-
nie rządów obu krajów. Tematem rozmów 
były m.in. kwestie współpracy gospodarczej, 
energetycznej, wojskowo-obronnej, trans-
granicznej obu państw, w zakresie odbudo-
wy Ukrainy i pogłębiania integracji Ukrainy 
z Unią Europejską. W agendzie znalazły się 
także takie sprawy jak gwarancje prawne 
i socjalne dla obywateli polskich na teryto-
rium Ukrainy, sprawie sprawowania kontroli 
osób, towarów i pojazdów przekraczających 
polsko-ukraińską granicę.

Zwieńczeniem konsultacji było podpisa-
nie „Wspólnego oświadczenia po polsko-
-ukraińskich konsultacjach międzyrządo-
wych”, definiującego priorytetowe obszary 
współpracy dwustronnej, oraz sygnowanie 
bądź przyjęcie szeregu dokumentów mię-
dzyresortowych. 

Wśród tych ostatnich jest wspólna dekla-
racja o współpracy między Ministerstwem 
Funduszy i Polityki Regionalnej RP oraz 
Ministerstwem Rozwoju Wspólnot i Teryto-
riów Ukrainy. Jak powiedział Denis Szmy-
hal: „Skorzystamy z doświadczeń Polski we 
wdrażaniu europejskich praktyk i efektywnym 
wykorzystywaniu funduszy europejskich na 
drodze do pełnego członkostwa w UE”.

Podpisano również wspólną deklarację 
ministrów spraw wewnętrznych dotyczącą 
współpracy służb granicznych i memoran-

Wspólne posiedzenie rządów obu 
krajów z udziałem premiera Ukrainy 
Denysa Szmyhala i prezesa Rady 
Ministrów RP Mateusza 
Morawieckiego /
Історичне спільне засідання урядів 
двох держав за участі Прем’єр-
міністра України Дениса Шмигаля 
та Прем’єр-міністра Республіки 
Польща Матеуша Моравецького
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 Przedstawiciele obu rządów przyjęli 
„Wspólne oświadczenia po polsko-

-ukraińskich konsultacjach”,
definiującego priorytetowe obszary

współpracy dwustronnej /  
Сторони підписали Меморандум 

про створення спільної польсько-
української комісії

 W dowód wdzięczności prezydent W. Zełenski 
uhonorował premiera Mateusza Morawieckiego

i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Orderem 
Jarosława Mądrego drugiej klasy za pomoc 

Ukrainie w obronie jej niepodległości i integralności 
terytorialnej w czasie rosyjskiej inwazji / 

На знак подяки від імені українського народу
президент В. Зеленський відзначив державними 

нагородами – орденами князя Ярослава Мудрого II 
ступеня –  голову Ради міністрів Польщі Матеуша 
Моравецького та віце-прем’єр-міністра Ярослава 

Качинського за допомогу Україні в захисті 
незалежності й територіальної цілісності

під час російського вторгнення

dum intencyjne o współpracy w dziedzinie 
energii między Ministerstwem Klimatu i Śro-
dowiska oraz Ministerstwem Energii Ukrainy.

Według Szmyhala memorandum to ma 
na celu całkowite uniezależnienie się obu 
krajów i całej Europy od rosyjskich surowców 
energetycznych. „Polska popiera integrację 
Ukrainy z europejskimi projektami energe-
tycznymi, rozwój rynku gazu i energii elek-
trycznej na Ukrainie. Ponadto nasze państwa 
porozumiały się co do potrzeby zwiększenia 
transgranicznego handlu energią elektrycz-
ną oraz modernizacji linii przesyłowej między 
Chmielnicką Elektrownią Atomową a Rze-
szowem. To niezwykle ważny dla Ukrainy 
projekt, który otworzy dodatkowe możliwości 
eksportu ukraińskiej energii do Europy” – za-
znaczył szef ukraińskiego rządu.

Strony podpisały również memoran-
dum dotyczące powołania wspólnej komisji 
w sprawie nawiązania współpracy między 
przedsiębiorstwami obu krajów. Zdaniem 
premiera Ukrainy komisja ta przygotuje reko-
mendacje w zakresie „powołania wspólnego 
polsko-ukraińskiego przedsiębiorstwa produ-
kującego broń i sprzęt wojskowy oraz sprzęt 
uzupełniający. To przeniesie naszą współ-
pracę obronną i wojskową na nowy poziom 
i pozwoli na produkowanie współczesnych 
rodzajów broni defensywnej”.

Wśród sygnowanych dokumentów znaj-
duje się też memorandum intencyjne w za-
kresie ochrony środowiska podpisane przez 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP oraz 
Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zaso-
bów Naturalnych Ukrainy. 

Jak zaznaczył Denys Szmyhal, memo-
randum to potwierdza, że ukraiński rząd 
zamierza jak najszybciej wdrożyć ustawy 
i dyrektywy Unii Europejskiej. „Mam na my-
śli zwłaszcza Europejski Zielony Ład. W tym 
kontekście porozumieliśmy się z Polską 
w sprawie zacieśnienia współpracy w walce 
ze zmianami klimatu, odpowiedzialnego wy-
dobycia kopalin użytecznych, odtwarzania 
zasobów naturalnych oraz ochrony lasów 
i całego środowiska” − powiedział.

W Kijowie strony 
podpisały szereg 
dokumentów 
dwustronnych /
У Києві сторони 
підписали низку 
двосторонніх 
документів 

Z kolei memorandum między Minister-
stwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
RP a Ministerstwem Kultury i Polityki Infor-
macyjnej Ukrainy o współpracy w obszarze 
pamięci narodowej pozwoli – zdaniem pre-
miera Szmyhala − „w warunkach owocnego 
dialogu wyjaśnić wszelkie zagadnienia doty-
czące przeszłości naszych państw”. 

Tetiana Petrowska
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Ze sceny na placu Zamkowym 
ambasador Ukrainy w Warszawie 

Andrij Deszczyca wezwał do 
przyznania Polsce Pokojowej Nagrody 

Nobla za wkład we wspieranie 
Ukraińców i osiągnięcie pokoju

na Ukrainie / 
Посол України у Варшаві Андрій

Дещиця запропонував відзначити 
Польщу Нобелівською премією 

миру за її внесок у підтримку 
українців і досягнення миру 

в Україні

POLITYKA

Marsz 
Wdzięczności 
dla Polaków 
w Warszawie
Kilkusetosobowy pochód pod hasłem 
„Przyjaciele, dziękujemy! Ukraińcy – 
Polakom” przeszedł 29 maja ulicami 
miasta. W ten sposób Ukraińcy, któ-
rzy znaleźli się w Polsce po agresji 
Rosji na swój kraj, dziękowali gospo-
darzom za przyjęcie i pomoc. 

„Dziękujemy, dziękujemy” – skandowali 
Ukraińcy, maszerując w niedzielę Traktem 
Królewskim. Większość miała ze sobą lub 
na sobie barwy Ukrainy i Polski: niebiesko-
-żółte i biało-czerwone fl agi, makijaż lub 
wianki z kwiatów.

Na Marsz Wdzięczności zapraszał na 
Twitterze ambasador Ukrainy w Polsce An-
drij Deszczyca. „Przyjaciele poznają się na 
wojnie. Polacy to nasi prawdziwi przyjaciele, 
którzy codziennie wspólnie z nami walczą!” 
– napisał, zapowiadając przejście sprzed 
Sejmu ulicami Warszawy „przemarszem 
wdzięczności dla Polaków”.

Andrij Deszczyca podkreślał, że to marsz 
wdzięczności „za serdeczność i pomoc, za 
przyjaźń i wsparcie okazywane naszemu 
narodowi”. 

Manifestanci zebrali się na ul. Wiejskiej 
przed gmachem Sejmu, skąd przez plac 
Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie 
Przedmieście dotarli na plac Zamkowy. Nie-
śli wielki transparent z napisem: „Dziękuje-
my”. Mieli też kilkunastometrowej długości 
fl agę ukraińską z napisem „THEY ARE US” 
i podpisami, trzymali również małe kartki 
m.in. ze słowami „Dziękuję bardzo”, po-
dziękowaniami dla wolontariuszy oraz małe 
papierowe fl agi Polski i Ukrainy. Rozdawa-
li Polakom kwiaty, a także niebiesko-żółte 
kokardki.

Ze sceny na placu Zamkowym ambasa-
dor Andrij Deszczyca wezwał do przyznania 
Polsce Pokojowej Nagrody Nobla za wkład 
we wspieranie Ukraińców i osiągnięcie po-
koju na Ukrainie. 

O godz. 19 rozpoczął się koncert, pod-
czas którego wystąpili polscy i ukraińscy wy-
konawcy: Maria Burmaka, Kazka, TVORCHI 
i Poparzeni Kawą Trzy. Na scenie pojawiły 
się też kobiety i dzieci, które przybyły do Pol-

ski z Buczy, Charkowa, Mariupola i innych 
ukraińskich miast dotkniętych agresją rosyj-
ską. Opowiadały o sytuacji w swoich mia-
stach i dziękowały Polakom za pomoc. 

Na placu Zamkowym przez całą niedzielę 
odbywał się kiermasz produktów ukraińskich. 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ra-
mach 2. edycji międzynarodowej akcji cha-
rytatywnej Save Ukraine – #StopWar. Jej 
celem była zbiórka funduszy na rzecz osób 
poszkodowanych przez wojnę, oglądano je 
na żywo w miastach w wielu krajach.

Organizatorzy marszu i koncertu zamie-
rzają kontynuować tradycję i wprowadzić 
święto dziękczynienia. Co roku pod koniec 
maja Ukraińcy w Polsce wyjdą na plac, aby 
podziękować swoim braciom.

Wiktoria Laskowska

Uczestnicy Marszu idąc 
ulicami skandowali: 
„Dziękujemy, dziękujemy" /
Учасники ходи на вулицях 
скандували слова: 
«Дякуємо, дякуємо!»

Uczestnicy Marszu Wdzięczności nieśli 
ukraińskie i polskie fl agi /
Українці у Варшаві під час маніфесту  
несли польські та українські прапори
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Z Berdyczowa zniknął sowiecki pomnik
Obelisk Czerwonych Szczorsowców, 
żołnierzy bolszewickiego dowódcy 
z czasów wojny domowej Mykoły 
Szczorsa, został rozebrany. Był ostat-
nim upamiętniającym reżim komuni-
styczny monumentem znajdującym 
się w obwodzie żytomierskim.

Mimo że przepisy zakazujące używania 
symboli komunistycznych na Ukrainie obo-
wiązują od siedmiu lat − cztery ustawy tzw. 
dekomunizacyjne weszły w życie 21 maja 
2015 roku – do dziś przetrwały one w wielu 
miastach i miasteczkach. Bo choć władze 
lokalne miały wówczas w terminie sześciu 
miesięcy od wejścia w życie nowego prawa 
zmienić nazwy obwodów, rejonów, miast, 
wsi i ulic oraz usunąć pomniki nawiązują-
ce do sowieckiej przeszłości, nie wszędzie 
wywiązały się tego obowiązku. Dotyczył 
on także nazw organizacji, przedsiębiorstw 
i urzędów upamiętniających nazwiska lub 
pseudonimy działaczy sowieckich. Niestety, 
nie wszystko zostało zmienione.

Bestialska napaść rosyjskich barba-
rzyńców przyspieszyła proces dekomuni-
zacji przestrzeni publicznej na Ukrainie. 
Śmierć tysięcy Ukraińców, dążenie Rosji 
do całkowitego zniszczenia państwa ukra-
ińskiego uniemożliwiły dalsze istnienie 
symboli sowieckiej przeszłości, które Ro-
sjanie zamienili w fetysz. Wojna położyła 
kres kontrowersjom w sprawie istnienia 
tych pomników.

W Berdyczowie w obwodzie żytomierskim 
obelisk Czerwonych Szczorsowców, ostatni 
z epoki sowieckiej w obwodzie żytomier-

skim, został 21 kwietnia na polecenie prze-
wodniczącego Żytomierskiej Obwodowej 
Administracji Wojskowej Witalija Buneczko 
zdemontowany, o czym poinformowała Rada 
Miejska na swej stronie internetowej. 

Stojący w pobliżu Centralnego Domu 
Towarowego „Jubileuszowy” monument, 
upamiętniający poległych w walkach z petlu-
rowcami żołnierzy Mykoły Szczorsa, miano 
rozebrać sześć lat temu.

„W 2016 roku, zgodnie z ustawą o deko-
munizacji, region zdecydował się na demon-
taż pomnika. Jednak miasto, uzasadniając 
to sprawami proceduralnymi, pozostawiło 
obelisk na miejscu. Mówiono, że jeszcze nie 
czas" − można było przeczytać w oświadcze-
niu radnych.

Według doradcy burmistrza Berdyczowa 
Artura Iwanienki w miejscu pomnika zasa-
dzono krzew kaliny jako symbol Ukrainy.

Berdyczów, 21 kwietnia 2022 r. / 
Бердичів, 21 квітня 2022 року. 

Nowogród Wołyński znowu nazywa się: Zwiahel
Rada Miasta poparła decyzję o przy-
wróceniu miejscowości historycznej 
nazwy. Za było 22 radnych, w tym bur-
mistrz, przeciw  - czterech, wstrzyma-
ło się od głosu  - też czterech. Głoso-
wanie odbyło się 16 czerwca.

Teraz, zgodnie z procedurą, wniosek o nada-
nie miastu nazwy Zwiahel Żytomierska Rada 
Obwodowa musi złożyć do Rady Najwyższej 
Ukrainy. Do tej ostatniej bowiem należy koń-
cowa decyzja. 

Historia z powrotem pierwotnej nazwy 
miasta trwa nie nie od dziś. Pierwszy raz rad-
ni rozpatrywali tę kwestię w 2018 roku. Wte-

dy postanowiono poddać ją pod referendum, 
do którego nigdy nie doszło. 

Zwiahel, znany już w XIII stuleciu, od 
początku XVI wieku należał do Konstanego 
Ostrogskiego. Kolejnymi właścicielami oko-
licznych dóbr były magnackie rody: Chodkie-
wiczów Lubomirskich, Potockich. Po drugim 
rozbiorze Polski w 1792 roku te ziemie zna-
lazły się w granicach Imperium Rosyjskiego 
jako gubernia wołyńska. W 1796 roku uka-
zem carycy Katarzyny II Zwiahel został prze-
mianowany na Nowogród Wołyński. Od tego 
też roku był siedzibą powiatu nowogródzkie-
go w guberni wołyńskiej.

Wiktoria Laskowska-Szczur
  Głosowanie w Radzie Miasta /  
Голосування у міській раді

Zdemontowany obelisk został wysłany 
do magazynu. Zdaniem Artura Iwanienki 
w przyszłości ma zostać umieszczony w jed-
nym z muzeów jako eksponat

 Wiktoria Laskowska-Szczur
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Informacja
W lutym i marcu 1919 roku idący na Kijów 
Strzelcy Siczowi Symona Petlury (1879-
1926) próbowali zdobyć przyczółek na 
obrzeżach stolicy Ukrainy. 7 marca zajęli 
Berdyczów. Do walki z nimi przystąpi-
ła Czerwona Dywizja pod dowództwem 
Mykoły Szczorsa (1895-1919). 19 marca 
w mieście ustanowiono rządy sowieckie. 
Następnego dnia zmarłych pochowano. 
Nie wiadomo w tej chwili, ile osób jest po-
chowanych w masowej mogile. 7 listopada 
1927 roku na grobie postawiono pomnik.
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Dekomunizacja 
w Żytomierzu
Stojący na placu Zwycięstwa czołg 
T-34-85 – symbol wyzwolenia miasta 
z rąk faszystowskich – 5 maja został 
przeniesiony w nowe miejsce. Poin-
formował o tym burmistrz Żytomierza 
na Facebooku. 
„Czołg ruszył! Tak, zrobili to po cichu. Rano. 
To było konieczne ze względów bezpieczeń-
stwa. Manifestacje nie są nam potrzebne. 
Teraz pomnik-czołg T-34-85 zajmie swoje 
miejsce obok pomnika Wiecznej Chwały! 
Co roku 8 maja będziemy czcić pamięć po-
ległych w II wojnie światowej, w tym tych, 
którzy wyzwolili Żytomierz od najeźdźcy” − 
napisał w poście Serhij Suchomłyn.

Jednocześnie burmistrz Żytomierza do-
dał, że nazwa placu, na którym stał czołg, nie 
zostanie zmieniona − będzie symbolizować 
zwycięstwo nad nazizmem w II wojnie świa-
towej i nad raszyzmem w obecnej wojnie 
rosyjsko-ukraińskiej. Oraz oświadczył, że po 
wojnie planowany jest jego remont.

Czołg T-34-85 został zainstalowany na 
placu Zwycięstwa w Żytomierzu, by uczcić 

 Żytomierz, 5 maja 
2022 r. /

Житомир, 5 травня 
2022 р.

Demontaż pomników w Korosteniu
Monument Komsomolców rozebra-
ła Młodzież Terytorium Północnego i 
mieszkańcy miasta. Wcześniej władze 
lokalne przemianowały go na Młodzie-
ży Korostenia XX wieku.

W Korosteniu wobec opieszałości władz 
miasta za dekomunizację zabrali się spo-
łecznicy. 7 maja organizacja społeczna 
Młodzież Terytorium Północnego wraz 
z mieszkańcami rozebrała sowiecki pomnik 
Komsomolców. Całkowity demontaż monu-
mentu zajął im niecałą godzinę.

Członkowie organizacji Młodzież Teryto-
rium Północnego przypomnieli przy okazji, 
że władze ignorowały dekomunizację przez 
osiem lat. Zamiast zastosować się wprost 
do przepisów ustaw dekomunizacyjnych, 
zmieniły nazwę pomnika na Młodzieży Ko-
rostenia XX wieku.

Warto przypomnieć, że w maju 2021 
roku Rada Miejska rozpatrzyła propozycję 
przebudowy placu Młodzieży Korostenia 
XX wieku. Demontaż pomnika i rekonstruk-
cja placu miały być prezentem dla miesz-
kańców na Dzień Korostenia w 2022 roku, 
a koszt prac oszacowano na 2,5 mln hrywi-
en (tyle ujęto w rocznym budżecie na ten 
rok). Planom tym stanęła na przeszkodzie 
inwazja Rosji na Ukrainę.

Wieczorem 17 maja w Korosteniu zde-
komunizowano i upadł kolejny pomnik – 
“Ogólnoukraiński Strajk Kolejowy”, wznie-

siony przed dworcem kolejowym. Pomnik 
został rozebrany przez przedstawicieli or-
ganizacji społecznej Młodzież Terytorium 
Północnego.

Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej 
Korostenia podjął decyzję o demontażu 
zabytków historii i sztuki monumentalnej 
o znaczeniu lokalnym, które są związane 
z rosyjskimi i sowieckimi postaciami kultu-
ry, sztuki, polityki itp. Robotnicy miejskiego 

zakładu komunalnego13 maja zdemonto-
wali pomnik „Uczestników rewolucji ukra-
ińskiej początku XX wieku” przy ulicach 
I. Franki i M. Ostrowskiego w Parku Dre-
wlańskim oraz tablicę pamiątkową ku czci 
I.Blinkowa - założyciela biblioteki miejskiej 
w Korosteniu.

Maria Korotun

 W Korosteniu rozebrano sowiecki 
pomnik Komsomolców /
У Коростені демонтували радянський 
пам’ятник комсомольцям
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POLITYKA

20. rocznicę zwycięstwa nad wojskami nie-
mieckimi w II wojnie światowej. Uroczyste 
otwarcie pomnika − symbolu wyzwolenia 
miasta z rąk faszystowskich najeźdźców 
w 1943 roku − odbyło się w przeddzień 
9 maja 1965 roku. Tymczasem w rzeczywi-
stości czołgi T-34-85 nie brały udziału w bi-
twach o Żytomierz. 

Maria Korotun
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Poświęcenie klucza i drzwi 
wejściowych do kościoła św. Mikołaja /
Під час освячення ключа та вхідних 
дверей до костьолу св. Миколая

Władze Kijowa uroczyście przekaza-
ły świątynię parafii katolickiej św. Mi-
kołaja. W ceremonii 1 czerwca wzięli 
udział przedstawiciele Stolicy Apo-
stolskiej, innych wyznań, wielu ki-
jowskich kapłanów oraz minister kul-
tury i polityki informacyjnej Ukrainy. 

Odzyskanie kościoła jest zwieńczeniem 
wieloletnich starań wspólnoty katolickiej 
w Kijowie, dla której oznacza to zadość-
uczynienie sprawiedliwości historycznej. 
Z okazji powrotu świątyni do prawowitych 
właścicieli biskup kijowsko-żytomierski 
Witalij Krywicki odprawił uroczyste nabo-
żeństwo. Odbyło się przed kościołem pod 
zaimprowizowanym zadaszeniem.

Obecni byli m.in. biskup pomocniczy die-
cezji kijowsko-żytomierskiej Aleksander Ja-
złowiecki, przedstawiciele Nuncjatury Apo-
stolskiej na Ukrainie, Wszechukraińskiej 
Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, 
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego 
i Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, 
superior Delegatury Polskiej Prowincji Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na 
Ukrainie oraz minister kultury i polityki infor-

W kościele św. Mikołaja 
będzie brzmieć modlitwa 
do Boga

macyjnej Ołeksandr Tkaczenko. Ten ostat-
ni potwierdził, że kościół zostanie oddany 
wiernym, i zapewnił, że odtąd w tym budyn-
ku będzie brzmieć modlitwa do Boga.

Biskup Witalij Krywicki dokonał poświę-
cenia klucza i drzwi wejściowych do ko-
ścioła. 

Świątynia i ośrodek wolontariatu
W świątyni posługują ojcowie ze Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej. Proboszcz wspólnoty, ks. Paweł 
Wyszkowski przypomniał bolesne karty jej 
historii i batalię o zwrot budynku:

„Władze komunistyczne odebrały nam 
ten klucz 21 marca 1938 roku, represjo-
nując wielu naszych księży i parafian. Od 
tego czasu drzwi kościoła były zamknięte 
dla Boga. Kiedy Ukraina odzyskała nie-
podległość, wierni modlili się miesiącami 
przed drzwiami świątyni, tak jak my dzi-
siaj. Przez 31 lat prosili o zwrot klucza, 
aby kościół był codziennie otwarty dla lu-
dzi szukających Boga, ale ciągle słyszeli 
odmowę właścicieli budynku. Dziś gołym 
okiem widzimy, do czego ci pseudowłaści-
ciele doprowadzili. 

Ale 24 lutego w Kijowie zabrzmiały 
pierwsze syreny i pierwsze eksplozje. Oni 
wszyscy uciekli – tylko myśmy pozostali, 
aby bronić naszego kościoła i nieustannie 
modlić się przed Jezusem w Najświętszym 
Sakramencie. Świątynia pozostała otwarta 
i wiele osób tutaj przychodziło, szukając 
wsparcia: zarówno słowem, jak i chlebem. 
Utworzyliśmy centralę humanitarną, która 
działa do dziś, wysyłając pomoc do punk-
tów w całym kraju. Dziś prosimy o pobłogo-
sławienie tego klucza, który pozostał z nami 
od 24 lutego. […] Ta świątynia, podobnie jak 
nasza ojczyzna, przetrwała wiele zniewag; 
ten klucz jest tego oryginalnym symbolem. 
Nie oddamy tego klucza i tej świątyni na-
jeźdźcom i okupantom – tak jak nie oddamy 
naszej ojczyzny”.
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 Klucz i drzwi do świątyni poświęcił 
biskup kijowsko-żytomierski

Witalij Krywicki /
Чин освячення ключа та вхідних 

дверей до храму здійснив ординарій 
Києво-Житомирської дієцезії Віталій 

Кривицький, SDB

Kościół pw. św. Mikołaja w Kijowie wpisany 
jest na listę siedmiu cudów Ukrainy /
Костьол св. Миколая в Києві увійшов до 
списку 7 чудес України

W tej chwili „kościół jest pełen gorących 
serc i modlitw” – powiedziała szefowa Pań-
stwowej Służby Ukrainy ds. Etnopolityki i Wol-
ności Sumienia, Olena Bohdan. Dziś, w czasie 
zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, służy ludo-
wi jako świątynia Boga i ośrodek wolontariatu.

Wzajemne zobowiązania
Od 1980 roku kościół św. Mikołaja znajdo-
wał się pod zarządem Narodowego Domu 
Muzyki Organowej i Kameralnej (właścicie-
lem był resort kultury). Wspólnota katolicka 
mogła z niego korzystać jedynie w wolnych 
od występów i imprez chwilach. Od 1 czerw-
ca jedynym właścicielem zabytkowej świą-
tyni jest ponownie Kościół katolicki.

Podstawą zwrotu kościoła wiernym jest 
szereg decyzji instytucji państwowych i sa-
morządowych, zapisanych w Memorandum 
zawartym między Ministerstwem Kultury 
i Polityki Informacyjnej Ukrainy a parafią.

Parafianie zobowiązali się do odrestau-
rowania zniszczonej świątyni i zachowania 
jej jako zabytku kultury, zgodnie z między-

narodowymi i krajowymi standardami. Mi-
nisterstwo z kolei ma w najbliższym czasie 
przygotować odpowiednie dokumenty, by 
wypełnić podjęte zobowiązania.

Postępowanie sądowe trwa.

Siódmy cud Ukrainy
Wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku 
w stylu neogotyckim kościół św. Mikołaja 
jest jednym z arcydzieł architekta Włady-
sława Horodeckiego i należy do najpięk-
niejszych budowli Kijowa. Przez niektórych 
jest zaliczany do siedmiu cudów Ukrainy.

Do połowy XIX stulecia w mieście istniała 
tylko jedna świątynia katolicka – kościół św. 
Aleksandra, który, choć duży jak na tamte 
czasy, mógł pomieścić nieco ponad tysiąc 
osób. Tymczasem liczba wiernych prze-
kraczała 35 tys. (w połowie byli to Polacy), 
co stanowiło prawie 14 proc. mieszkańców 
miasta. Nieustannie zabiegali oni o zezwo-
lenie na budowę nowego obiektu i w końcu 
dopięli swego, a prywatni przedsiębiorcy 
i wierni przeznaczyli na ten cel ogromną, jak 
na tamten okres, sumę pół miliona rubli.

Ogłoszono konkurs, który wygrał 24-let-
ni student Instytutu Inżynierów Cywilnych 
Stanisław Wołowski. Władze miasta uzna-
ły jednak, że projektant jest za młody i nie 
ukończył jeszcze studiów, toteż kierow-
nictwo i nadzór nad budową powierzono 
Władysławowi Horodeckiemu, cieszącemu 
się wówczas sławą jednego z najlepszych 

architektów w mieście. Wystrojem wnętrza 
zajął się włoski mistrz Elio Sala, który już 
wcześniej współpracował z Horodeckim.

Budowa trwała 10 lat
21 sierpnia 1899 wmurowano uroczyście 
kamień węgielny pod przyszły kościół, roz-
poczynając w ten sposób budowę, która 
trwała ponad 10 lat. Wynikało to częścio-
wo z warunków przyrodniczych: ziemia 
w tym miejscu, z powodu bliskości rzeczki 
Łybiď, była mocno podmokła, budowniczo-
wie musieli więc wzmacniać fundamenty 
palami betonowymi (był to wynalazek ki-
jowskiego inżyniera Antona Strausa). Czę-
ściowo zaś z powodów losowych: prace na 
pewien czas przerwała tragiczna śmierć 
1 września 1904 roku 18-letniego robot-
nika Juchyma Kewlicza. Wszczęto nawet 
śledztwo przeciw Horodeckiemu, ale oka-
zało się, że poszkodowany zginął wskutek 
własnej nieostrożności.

Ostatecznie 19 grudnia 1909 ówczesny 
biskup pomocniczy łucki, żytomierski i ka-
mieniecki Antoni Karaś w obecności tysię-
cy wiernych konsekrował nową świątynię. 

Rządy bolszewików
Pierwszym proboszczem został pochodzą-
cy z Niemirowa na Podolu ks. Józef Jan 
Żmigrodzki, który dotrwał na tym stanowi-
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sku do czasów sowieckich. W 1930 roku 
został skazany na siedem lat obozu pracy. 
Zmarł przed końcem wyroku, w 1935 roku, 
na Wyspach Sołowieckich.

W 1938 roku bolszewicy zamknęli ko-
ściół a parafia przestała istnieć. Budynek 
ograbiono z cennych rzeczy, a w środku 
urządzono magazyn. Podczas walk o Kijów 
jesienią 1943 roku wskutek ostrzału artyle-
ryjskiego uszkodzone zostały mury i część 
wystroju wnętrza. Po wojnie gmach odbu-
dowano, niszcząc przy okazji cenne witraże 
i malowidła, a do odnowionych pomiesz-
czeń przeniesiono Państwowe Archiwum 
Obwodu Kijowskiego. Na wieżach (wysoko-
ści 55 m) umieszczono urządzenia do za-
głuszania zachodnich rozgłośni radiowych.

13 grudnia 1979 roku postanowieniem 
Rady Ministrów ówczesnej Ukraińskiej So-
cjalistycznej Republiki Sowieckiej dawną 
świątynię zamieniono na Republikański 
Dom Muzyki Organowej i Kameralnej. Na 
miejscu głównego ołtarza stanęły organy 
sprowadzone z Czechosłowacji.

W wolnej Ukrainie
Pierwszą mszę św. w byłym kościele od-
prawiono dopiero w styczniu 1992 roku, 
a 25 czerwca 2001 roku, podczas swego 
pobytu w Kijowie, to miejsce odwiedził pa-
pież Jan Paweł II. W 2007 roku prezydent 
Polski Lech Kaczyński z małżonką spotkali 
się w tym kościele z Polakami i prezesami 
organizacji polskich. 

Do czasu ostatecznego zwrócenia gma-
chu wspólnocie wiernych jego współgospo-
darzami były Narodowy Budynek Muzyki 
i parafia katolicka. Msze i nabożeństwa 
są tam odprawiane po ukraińsku, polsku, 
hiszpańsku i po łacinie.

3 września 2021 roku w kościele wy-
buchł pożar. Jego przyczyną było zwarcie 
instalacji elektrycznej w organach. Ogień 
zniszczył zabytkowy instrument, będący 
wizytówką świątyni, i wystrój wnętrza. 

Do ogłoszonej tuż po pożarze zbiórki 
na odbudowę świątyni dołączyło m.in. po-
nad 20 ukraińskich biznesmenów. Łącznie 
udało się zebrać 18 mln hrywien. Zgodnie 
z tym, co napisał Ołeksandr Tkaczenko 
w serwisie Telegram 31 stycznia tego roku, 
w spalonym wnętrzu zakończono doraźne 
prace zabezpieczające.

W kwietniu część zgromadzonych środ-
ków – 5,6 mln hrywien – została przeka-
zana na potrzeby ukraińskich formacji woj-
skowych. 

Wiktoria Laskowska,
Tetiana Petrowska

Kościół 
rzymskokatolicki św. 
Mikołaja w Kijowie 
widok z góry /  
Римо-католицький 
костьол святого 
Миколая в Києві, вид 
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aktywnie wspiera jej mieszkańców: przyjmu-
je miliony uchodźców, wysyła konwoje z po-
mocą humanitarną i wojskową. Kancelaria 
Prezydenta włączyła się w te działania. Do 
tej pory zorganizowała i wysłała na Ukrainę 
kilkadziesiąt transportów z tonami żywności, 
w tym żywności energetycznej, środków 
czystości, chemii gospodarczej, produktów 
dla dzieci, a także produktów leczniczych 
i suplementów, koców, kołder, ręczników, 
odzieży oraz obuwia dla mieszkańców wielu 
ukraińskich miejscowości.

„Mam nadzieję, że ta przywieziona przez 
nas pomoc będzie pewną ulgą w tej okrop-
nej sytuacji, w której wszyscy mieszkańcy 
Ukrainy się znaleźli” – stwierdziła małżonka 
prezydenta Polski. Zapewniła o polsko-ukra-
ińskiej solidarności i gotowości do kontynu-
owania działań pomocowych.

Spotkanie Pierwszej Damy z rodakami 
odbyło się w ciepłej i przyjaznej atmosferze. 
Towarzyszący jej sekretarz stanu w Kance-
larii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski mó-
wił o wieloletniej współpracy z polskimi or-
ganizacjami na Ukrainie. O swojej przyjaźni 
do Polski oraz studiach i latach przeżytych 
w kraju nad Wisłą opowiedział przewodni-
czący Chmielnickiej Obwodowej Administra-
cji Wojskowej Serhij Gamalij.

Zebrani pomodlili się wspólnie za walczą-
cych z wrogiem oraz za zmarłych za ojczy-
znę.

Po części ofi cjalnej pani prezydentowa 
wysłuchała prezesów polskich organizacji 
działających w winnickim okręgu konsu-
larnym, którzy mówili o tym, jak się dzisiaj 
żyje na Ukrainie, o wyzwaniach, przed jaki-
mi stają, o swoim zaangażowaniu w pomoc 

żołnierzom i pracy na rzecz przybliżenia zwy-
cięstwa nad wrogiem. Agata Kornhauser-Du-
da powiedziała z kolei, w jakich warunkach 
przebywają uchodźcy w Polsce oraz o tym, 
jak organizowana jest edukacja dzieci ukra-
ińskich. Prezesi podziękowali ministrowi Ada-
mowi Kwiatkowskiemu za ciągłą, wieloletnią 
i owocną współpracę i pamięć o rodakach. 

Na zakończenie spotkania w katedrze 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła za-
brzmiała wspólna modlitwa za powrót poko-
ju na Ukrainę oraz za wzmocnienie przyjaźni 
polsko-ukraińskiej.

Podczas wizyty w Kamieńcu Podolskim 
Agata Kornhauser-Duda odwiedziła klasz-
tor oo. paulinów, gdzie schronienie znaleźli 
uchodźcy z ogarniętych walkami terenów 
Ukrainy. Obecnie przebywa tam około 60 
osób. Podziękowała zakonnikom za opiekę 
nad matkami, dziećmi i osobami starszymi 
z północnej i centralnej Ukrainy oraz za pro-
wadzone przez nich działania humanitarne. 
Z biskupem kamienieckim Leonem Maksy-
milianem Dubrawskim omówiła temat pomo-
cy humanitarnej organizowanej przez pol-
skie duchowieństwo. Rozmawiała również 
z przedstawicielami władz lokalnych o sy-
tuacji w regionie i potrzebach jego miesz-
kańców, a także o ewakuacji dzieci chorych, 
niepełnosprawnych i sierot. 

Spotkanie mieszkańców winnickiego 
okręgu konsularnego z Pierwszą Damą Rze-
czypospolite Polskiej w Kamieńcu Podol-
skim zostało zorganizowane przez Biuro ds. 
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 
Kancelarii Prezydenta RP oraz Konsulat Ge-
neralny RP w Winnicy.

Olga Kolesowa

Małżona prezydenta Polski odwie-
dziła winnicki okręg konsularny. 
W Kamieńcu Podolskim spotkała się 
z Polakami i osobami polskiego po-
chodzenia, uchodźcami, prezesami 
organizacji polskich i lokalnymi wła-
dzami oraz przekazała kolejny trans-
port z pomocą rzeczową.

Szczególne wydarzenie w życiu polskiej 
społeczności obwodu chmielnickiego odbyło 
się 28 kwietnia. Wtedy to właśnie Pierwsza 
Dama RP po raz pierwszy odwiedziła ten re-
gion. W przededniu Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą w Kamieńcu-Podolskim spotkała 
się z przedstawicielami polskich organizacji 
z obwodów chmielnickiego, żytomierskiego, 
winnickiego i czerniowieckiego. 

Agata Kornhauser-Duda wyraziła wiel-
kie uznanie Polakom na Ukrainie za pie-
lęgnowanie polskich tradycji i obyczajów. 
„Chciałabym wyrazić wielkie uznanie i sza-
cunek przede wszystkim za to, że państwo 
dokładają wszelkich starań, by podtrzymy-
wać polskość tutaj, w Ukrainie, kultywować 
polskie tradycje, polską kulturę i by uczyć 
młode pokolenie języka polskiego. Dzię-
kuję za upowszechnianie wiedzy o Polsce, 
ale bardzo dziękuję też za to, że jesteście 
Państwo najlepszymi ambasadorami Polski 
tutaj, w Ukrainie” – powiedziała.

Małżonka prezydenta przywiozła ze sobą 
pomoc rzeczową, która dzięki życzliwości 
i zaangażowaniu wielu polskich fi rm, organi-
zacji oraz instytucji państwowych od wybu-
chu wojny systematycznie trafi a do potrze-
bujących na Ukrainie. Polska bowiem niemal 
od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę 

DOBROCZYNNOŚĆ

Agata 
Kornhauser-
-Duda na 
Ukrainie: 
„Będziemy 
wam pomagać, 
dopóki to 
konieczne”
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Spotkanie Pierwszej Damy 
z uchodźcami z Ukrainy
Agata Kornhauser-Duda odwiedziła 
w Pułtusku osoby, które uciekając 
przed wojną, znalazły schronienie w 
Domu Polonii. Zapewniła je, że mogą 
liczyć na wsparcie tak długo, jak to 
będzie potrzebne.

Dom Polonii, który zajmuje pomieszcze-
nia pułtuskiego zamku, prowadzi ośrodek 
adaptacyjny dla osób polskiego pocho-
dzenia, które na skutek deportacji, zesłań 
i innych prześladowań narodowościowych 
i politycznych żyły dotychczas w krajach 
byłego ZSRS, a obecnie chcą się osiedlić 
w Polsce. Wobec kryzysu humanitarnego 
powstałego po wybuchu wojny na Ukra-
inie ośrodek przyjął uchodźców uciekają-
cych przed konfliktem do Polski.

17 maja z uciekinierami z Ukrainy spo-
tkała się Agata Kornhauser-Duda. Goście 
przywitali ją występem w wykonaniu ki-
jowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Polanie 
znad Dniepru. Jego członkowie zaprezen-
towali m.in. polskie i ukraińskie tańce naro-
dowe. „Chyba wszyscy mieli w oczach łzy 
wzruszenia. Wielkie brawa za ten piękny 
występ” – powiedziała Pierwsza Dama po 
obejrzeniu pokazu.

Małżonka prezydenta odwiedziła Dom 
Polonii już po raz trzeci. „Chętnie tu przy-
jeżdżam, bo panuje tu ciepła, rodzinna at-
mosfera i jestem pewna, że państwo też to 
czują. Bardzo się cieszę, że w tym trudnym 
czasie znaleźliście państwo schronienie 

właśnie w Pułtusku. Mam nadzieję, że czują 
się państwo bezpiecznie i dobrze. Wiem, że 
to bardzo trudne, ale liczę, że choć trochę 
czują sią państwo jak u siebie w domu” – 
stwierdziła.

Agata Kornhauser–Duda powitała 
uchodźców w Polsce i zapewniła, że mogą 
liczyć na wsparcie tak długo, jak to będzie 
potrzebne. „Pomoc odbywa się na wszyst-
kich poziomach, od samej góry do same-
go dołu, a może powinnam powiedzieć od 
samego dołu do samej góry, ponieważ jako 
pierwsi ruszyli po prostu zwykli ludzie i to 
były bardzo różnorodne działania. Wszy-
scy organizowali różnego rodzaju zbiórki: 
i rzeczowe, i finansowe, ale bardzo wiele 
osób ruszyło też na granicę, by po prostu 
wesprzeć nie tylko dobrym słowem, ale wy-
dawaniem jedzenia czy ubrań, więc mam 
nadzieję, że państwo też odczuli to ciepło 
płynące z naszych serc” – uzupełniła.

Pierwsza Dama opowiedziała o działa-
niach zarówno Polski, jak i innych państw 
na rzecz ogarniętego wojną kraju i jego 
mieszkańców. „Jak powiedział prezydent 
Wołodymyr Zełenski, między naszymi kraja-
mi właściwie już nie ma granicy. Potępiamy 
ten niczym nieuprawniony i nieuzasadniony 
atak Rosji na suwerenną, niepodległą Ukra-
inę. […] Mój mąż, władze państwowe, rząd 
czynią wszystko, by ta wojna jak najszybciej 
się zakończyła. Cieszy mnie, że większość 
państw solidaryzuje się z Ukrainą i także 
Ukrainę wspiera” – powiedziała. 

Agata Kornhauser-Duda nawiązała do 
własnej współpracy z wieloma krajami pod-
czas ewakuacji ludności cywilnej z tere-
nu Ukrainy, zwłaszcza osób chorych oraz 
dzieci, jak również przy kierowaniu pomocy 
rzeczowej na Ukrainę. „Dla chorych z Ukra-
iny udostępniono szpitale właściwie w całej 
Europie, ale też w Kanadzie czy Stanach 
Zjednoczonych – relacjonowała. – […] Mia-
łam niezwykłą przyjemność zabrania na 
pokład samolotu, którym z mężem udawali-
śmy się z wizytą do Włoch, pięcioro chorych 
dzieci z rodzeństwem i rodzicami. Maluchy 
znalazły się pod opieką rzymskiego Bam-
bino Gesu. Staramy się ewakuować domy 
dziecka, domy pomocy społecznej czy domy 
seniora. To są bardzo duże grupy” – tłuma-
czyła.

Pierwsza Dama mówiła o założeniach 
Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa, dzięki której uchodźcy 
mogą ubiegać się o numer PESEL, a wraz 
z nim podejmować zatrudnienie w naszym 
kraju, korzystać z opieki medycznej czy edu-
kacji dla dzieci. Nawiązała także do wielu 
spotkań, jakie z ukraińskimi mamami i ich 
dziećmi odbywa od wybuchu wojny. „Pod-
czas każdej z rozmów słyszę, że największy 
niepokój panie czują o mężczyzn, którzy 
na Ukrainie zostali” – powiedziała. Dodała, 
że rozmawiała na ten temat ze swoim mę-
żem, który zapewnił ją, że w takiej sytuacji 
dla każdego mężczyzny najważniejsze jest 
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bezpieczeństwo najbliższych. „Wtedy męż-
czyzna może z otwartym umysłem i sercem 
walczyć o ojczyznę, a walczy o nią dla rodzi-
ny właśnie. Więc muszą być panie silne dla 
swoich mężczyzn, bardzo o to proszę” – za-
apelowała.

Następnie małżonka prezydenta odbyła 
spotkanie z przedstawicielami organizacji 
polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, 
którzy także znaleźli schronienie w Domu 
Polonii w Pułtusku. Rozmowa dotyczyła 
aktywności poszczególnych organizacji, ich 
działalności kulturalno-oświatowej i obecnej 
sytuacji na Ukrainie. Prezes Żytomierskiego 
Obwodowego Związku Polaków na Ukrain-
nie Wiktoria Laskowska-Szczur przedsta-
wiła działalność Związku, polegającą na 
organizowaniu ewakuacji uchodźców z Ży-
tomierza oraz transportów pomocy humani-
tarnej kierowanych na Ukrainę.

Dyskutowano też o krzewieniu polskiej 
kultury i języka i obecnym wsparciu dla 
mieszkańców Ukrainy. „To dzięki wielolet-
nim państwa działaniom, dzięki temu, że 
pokazywaliście państwo naszą kulturę i tra-
dycje, zainteresowanie Polską wzrastało 
jeszcze przed wojną. Jesteście państwo 
naszymi ambasadorami poza granicą” – po-
wiedziała Pierwsza Dama. 

Pani prezydentowa rozmawiała z dzia-
łaczami o formach pomocy Ukrainie, także 
w kontekście relacji z Polakami pozostają-
cymi na Ukrainie oraz Ukraińcami polskie-
go pochodzenia. „Dzięki takim kontaktom, 
jakie państwo posiadacie, czy jak te, które 
Kancelaria Prezydenta nawiązała przez lata 

trwania akcji Pomoc Polakom na Wscho-
dzie, teraz możemy kierować do wszystkich 
Ukraińców konkretną, sprecyzowaną po-
moc będącą odpowiedzią na bieżące po-
trzeby” – podkreślała Pierwsza Dama.

Redakcja za: prezydent.pl

Spotkanie z przedstawicielami 
organizacji polonijnych na Ukrainie / 

Зустріч з представниками польських 
організацій в Україні

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-
-Duda spotkała się z młodzieżą / 
Перша леді Агата Корнхаузер-
Дуда зустрілася з молоддю
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Dzień Dziecka 
w Horoszowie
Koncert „Dzieci, nasza przyszłość 
i nasze życie” umilił najmłodszym ho-
roszowianom i dzieciom przesiedleń-
ców ich święto. 

Dzień Dziecka nie może się odbyć bez 
słońca, radości życia, szczęścia, prezen-
tów, uśmiechów. A co, kiedy wojna zabrała 
wszystko? Kiedy dzieci umierają, kiedy mu-
szą uciekać przed agresorem, kiedy już nie 
ma domów, kiedy życie się zatrzymuje, kie-
dy człowieka ogarnia strach, rozpacz, kiedy 
życie zaczyna się w innym wymiarze? Co 
robić, jak pracować, jak żyć w stanie wojny? 

Po pierwszym szoku przychodzi re-
fl eksja, że trzeba po prostu nadal wyko-
nywać swoją pracę, robić to, co się umie 
i kocha. Zespół nauczycielski Polskiej 
Szkółki działającej przy Kulturalno-Oświa-
towym Związku Polaków im. Władysława 
Reymonta w Horoszowie zebrał uczniów, 
którzy nie opuścili miasta, i wznowił pracę 
placówki. Z początku przychodziło troje, 
pięcioro, potem ośmioro, dwanaścioro – 
każdego dnia było coraz więcej dzieci. 
Kiedy po pierwszej lekcji uczniowie dzię-
kowali za „ godzinę bez wojny”, była to 
największa radość i nagroda w życiu pe-
dagogów.

W Horoszowie przez lata tradycyjnie 
odbywał się Dziecięcy Festiwal Kultury 
Polskiej „Bo Świat – to My!”. Niestety, naj-
pierw COVID-19, a teraz ta straszna wojna 
sprawiły, że nie można było zapraszać go-
ści. Korzystając jednak z tego, że w mie-
ście przebywają przesiedleńcy z terenów 
czasowo okupowanych przez Rosjan, 
łącznie ponad 500 osób, organizatorzy fe-
stiwalu postanowili zaaranżować koncert 
dla dzieci uchodźców. 

Wspólnie z pracownikami Szkoły Mu-
zycznej, Dziecięcym Zespołem Wokalno-
-Instrumentalnym „Kolorowe Ptaszki” oraz 
Studiem Teatralnym Feeria przygotowano 
koncert „Dzieci, nasza przyszłość i nasze 
życie”.

Od pierwszych strasznych dni wojny 
Polską Szkółkę wspiera materialnie part-
nerska Szkoła Podstawowa im. mjra pil. 
Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy i jej 
dyrektorka Irena Basta.

Pomoc okazało także Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla 
Ziemi Sądeckiej w Stadłach, które przeka-
zało opaski uciskowe dla żołnierzy.

Żanna Szyszkina 
Oleg Szyszkin 

Lilia Zajnczkiwska

Pewnego dnia w zoo Żółwik Froncik 
krążył po terrarium, wykazując coraz to 
większy niepokój. Współmieszkańcy to 
zauważyli.

− Co ci jest?
− Czemu tak łazisz wte i wewte? 
− Może przestałbyś? Dostanę oczo-

pląsu − pytali.
− Nuuudno mi – powiedział Froncik.– 

Jak rzekł poeta, czegoś mi brak, kogoś 
widzieć żądam... Byle jaka zima teraz, 
paskudny COVID i dzieci nie przychodzą. 
SMUUUTNO mi!!!

Tymczasem na porannym spacerze 
Żubr zbliżył się do ogrodzenia Bizona 
i zaczął dawać znaki, że ma do niego 
sprawę. Ten po jakimś czasie podszedł.

− Czego? – Bizon rozszerzył nozdrza, 
przybierając groźną minę.

− Spoko! – Żubr odparł dobrotliwie. – 
Ja po radę. Mięśnie mi wiotczeją, jakoś 
niepewnie się czuję. Tak jakby przestrze-
ni brakowało.

− Aaaa! Mi chyba teeeż. Fajnie by było 
porządnie się przebiec. Szkoda, że tu nie 
ma jak – powiedział Bizon.

− Może wokół jeziora? Długie jest. 
Rozruszamy się, dotlenimy – zapropono-
wał Żubr.

− Ależ tu jest zoo! – zaoponował Bizon
− E tam, ogrodzenia, klatki, wybiegi 

to taka umowa społeczna między nami 
a pracownikami i zwiedzającymi – prze-
konywał Żubr. − No żeby wiadomo było, 
kto, w którym miejscu jest. Przecież 
wiesz, że się odwiedzamy, kiedy ludzie 

Dzieci to nasza 
przyszłość / 

Діти — це наше 
майбутнє

KULTURA

Powiastka 
o żółwiu
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Iiiii, umiesz biegać!? – zaśmiała się Ze-
bra.

− Zobaczymy... – obojętnie powiedział 
Froncik.

− Szszszalony – syknął Wąż-obserwa-
tor.

− To się okaże – cicho odparł Froncik.
− No dobra – zabrał głos Żubr. − Dzię-

kuję, że jesteście. Przypominam: pierw-
sza zasada naszego zoo to ta, że grzecz-
ność obowiązuje, druga, że tu nikt nikogo 
nie pożera! Zwycięży w konkursie ten, kto 
pierwszy stanie na mecie. Tam pilnuje 
Stary Kruk. Zaczynamy na znak Biało-
boczki. 

Uczestnicy zajęli pozycje. Sroczka-Bia-
łoboczka ogłosiła: − „Staarrrt!!!”. Wszyscy 
ruszyli. Froncik z całych sił przebierał 
nóżkami. Po kilkunastu krokach zatrzymał 
się, aby wyregulować oddech. Zobaczył 
szybko oddalające się nogi innych. Spoj-
rzał w kierunku mety. W tym momencie 
wyszło słońce i jaskrawy promień przeciął 
tafl ę jeziora, zatrzymując się na mecie. 

Ooo, nasze jezioro jest kilkakrotnie 
dłuższe niż szersze, zauważył Froncik 
i nie zastanawiając się długo chlup, wsko-
czył do wody.  

  
Grupa biegaczy już była blisko. Ale 

Froncikowi udało się przekroczyć metę 
jako pierwszemu, przy czym zaczepił się 
o sznurek i uruchomił dzwonek. Stary 
Kruk ze zdziwienia aż podskoczył, zama-
chał skrzydłami i oznajmił: „Żółw zwycięz-
cą!!!”. Powtórzyły to oglądające konkurs 
ptaki, załopotały skrzydłami. Dopiero w tej 
sekundzie nogi pierwszych bie-
gaczy przekroczyły metę, 
zatrzymując się parę kro-
ków dalej.

Wracali do mety, 
nie wierząc w to 
co słyszą. Co 
to znaczy: 
„Żółw zwy-
cięzcą”??? 
Froncik??? 
Zaczął się 
h a r m i d e r . 
Wrzawa obu-
dziła Misia pole-
gującego w pobliskiej 
gawrze. 

− Zima jeszcze! Cisza!!! – 
zaryczał groźnie. – Co was tu 
tak dużo? Aaa? Słucham, Kru- ku.

Stary Kruk nakreślił sytuację. 

sobie pójdą. Możemy raniutko, zanim pra-
cownicy się pojawią. 

− Od tak sobie biegać? Nieciekawie, 
i kto tu przyjdzie – powątpiewał Bizon.

− Ogłosimy konkurs, że kto szybciej 
przybiegnie na metę, zostanie zwycięzcą! 
– nie tracił rezonu Żubr.

− Całe zoo??? Jak się tak wszyscy 
chętni zejdą, zlecą się, przypełzną, będzie 
MASAKRA! − mnożył trudności Bizon.

− Zoo nigdy CAŁE nie jest chętne do 
czegokolwiek. A bieg – tylko dla czworo-
nogów. Reszta ogląda. Barierki, sznurek 
i dzwonek dla oznaczenia mety w ogro-
dzie nie problem znaleźć. Stary Kruk po-
pilnuje mety – upierał się Żubr.

− Hmmm...Taka zabawa... Jak ogłosi-
my? – zapytał Bizon.

A Żubr na to: − O to się nie martwię. 
Widzisz, Sroczka Białoboczka już tu na 
płocie siedzi, uwielbia nowości. W mig 
rozniesie wiadomość.

− Taaarrrk! – zakrzeczała, zakrakała 
Białoboczka. – Konkurrrs – i odleciała.

W terrarium Froncik schował się i my-
ślał. Aż tu nadleciała wszędobylska Srocz-
ka Białoboczka z wiadomością o poran-
nym zabiegu.

− Oj, znowu Ty!!! Leć dalej! To nie dla 
nas – mówiły zwierzęta.

− Czekaj, czekaj – zatrzymał ją Fron-
cik. – Jeszcze raz: gdzie i kiedy?

− Rrrano, o świcie, dookoła jeziorrra – 
zaskrzeczała i odleciała.

− Pójdę – oznajmił Froncik.
− Czyś ty nie mądry!??? To bieeeg. Je-

steś żólwiem!!! – zwierzęta nie mogły się 
nadziwić.

− Oni też o tym wiedzą – odparł niezra-
żony Froncik.

− Masz baardzo cieeeężki pancerz – 
przekonywali go towarzysze z terrarium.

− Legenda rodowa głosi – unosząc gło-
wę, mówił Froncik – że to NAAASZ pan-
cerz był podporą Ziemi i całego świata... 
To mój bezpieczny dom. Zawsze mnie 
chroni.

− Masz za krótkie nóżki – wyliczały 
przeszkody.

− Natura była łaskawa, nie połamią się 
w biegu – zauważył rezolutnie Żółw. Pój-
dę. Do jeziora mamy bliziutko.

W terrarium zapadła cisza. A potem 
przyszła noc.

Froncik wymknął się przed świtem. Był 
na czas. Czworonogi już się gromadziły 
do biegu. Na jego widok posypały się ko-
mentarze.

− Ty? Tutaj? – zdziwił się Żubr.

− Był Froncik pierwszy na mecie, no to 
zwyciężył − podsumował Misio. – Kto się 
nie zgadza, niech idzie do Sowy Mądraliń-
skiej, niech ona wasz spór rozstrzygnie. 
Też mi coś, KONKURS u nich, spać nie 
dają.

− Bocian niesie Froncika, reszta idzie. 
Do Sowy! – rozporządził Stary Kruk.

Sowa Mądralińska sama się ukazała, 
gdy usłyszała zbliżający się niezwykły 
gwar. Znów Stary Kruk przedstawił całą 
sytuację. Wyszło na to, że Froncik był 
pierwszy, ale nie przybiegł, tylko przypły-
nął. 

− Więc – wolno cedziła słowa Sowa – 
przyjrzyjmy się sprawie. Czy był regula-
min konkursu?

− Nooo, nie, nie było, – powiedział Sta-
ry Kruk.

− Czy sporządzono mapę drogową 
oraz warunki pokonywania dystansu? – 
pytała Sowa dalej.

− Nie, nieee, no nie – pomruk między 
zawodnikami narastał.

− Cisza! – ucięła wątpliwości Sowa. − 
Wobec powyższego ogłaszam ostatecz-
nie: brak znamion wykroczenia, brak zła-
mania prawa. Miało być tak: kto pierwszy 
na mecie, ten zwycięża. Spór konkursowy 
jest rozstrzygnięty: Żołwik – zwycięzcą! 
Wracajcie szybko na stanowiska. Zaraz 
przyjdą do zoo pracownicy.

Bocian odniósł Żółwika do terrarium. 
Froncik poprosił, by położyć go na ple-
cach. Śmiał się radośnie, machając nóż-
kami, a ciepłe promienie słońca głaskały 
go po brzuszku...

Spisała Elwira Gilewicz

KULTURA

gaczy przekroczyły metę, 
zatrzymując się parę kro-

Wracali do mety, 
nie wierząc w to 
co słyszą. Co 
to znaczy: 

Wrzawa obu-
dziła Misia pole-
gującego w pobliskiej 

− Zima jeszcze! Cisza!!! – 
zaryczał groźnie. – Co was tu 
tak dużo? Aaa? Słucham, Kru- ku.

Stary Kruk nakreślił sytuację. 
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skową i cywilną, niszcząc lotniska, jednostki 
wojskowe, składy ropy naftowej, stacje ben-
zynowe, kościoły, szkoły i szpitale, zwykłe 
domy i zrównując z ziemią Ukrainę. Ostrzał 
osiedli odbywa się za pomocą artylerii, gra-
natów o napędzie rakietowym i pocisków 
balistycznych. Kolumny pojazdów opance-
rzonych armii rosyjskiej próbują anektować 
obwody czernihowski, charkowski, sumski, 
chersoński, mikołajowski, zaporoski, doniec-
ki i ługański oraz kilka ośrodków regional-
nych w pobliżu granicy z Rosją.

Rosja zaprzecza, jakoby prowadziła woj-
nę agresywną przeciwko Ukrainie i nazywa 
ją „operacją specjalną” mającą na celu „de-
militaryzację i denazyfikację” państwa ukra-
ińskiego.

Zdaniem byłej już rzeczniczki praw oby-
watelskich Ludmiły Denisowej od początku 
wojny Moskwa deportowała do swego kraju 
1,2 mln obywateli Ukrainy, w tym ponad 210 
tys. dzieci, z których chce zrobić Rosjan. 
Jak zauważyła, w Rosji ukraińskie dzieci są 

Najbardziej bezbronnymi ofiarami 
wojny, którą Rosja wytoczyła Ukra-
inie, są dzieci. Napastnicy strzelają 
do nich, raniąc, zabijając lub trwale 
okaleczając, zabierają rodzicom i wy-
wożą z kraju. Nic nie zrekompensuje 
im utraconego dzieciństwa.

Zbrojny atak Rosji na Ukrainę trwa od rana 
24 lutego, 99 heroicznych dni (tekst powstał 
2 czerwca). Wojska rosyjskie przeprowa-
dzają naloty na kluczową infrastrukturę woj-

zmuszane do poznawania cudzej historii, 
którą wymyśla rosyjski dyktator Władimir 
Putin. „Kiedy nasze dzieci są zabierane, 
niszczona jest nasza tożsamość narodowa, 
nasz kraj pozbawiany jest przyszłości. Tam 
nasze dzieci są uczone bajek po rosyjsku, 
które Putin opowiedział wszystkim” – mówi-
ła Ludmiła Denisowa na platformie informa-
cyjnej UAразом 13 maja.

Władze ukraińskie nadal nie dysponują 
dokładnymi danymi na temat liczby dzieci 
zabitych i deportowanych przez rosyjskich 
barbarzyńców.

„Wciąż są tymczasowo okupowane te-
rytoria. I nie wiemy, ile osób tam zginęło, 
ile ofiar i ile dzieci zmarło lub jest w stanie 
krytycznym. Stanie się to jasne dopiero po 
wyzwoleniu tych terenów” – powiedział Wo-
łodymyr Zełenski podczas internetowego 
spotkania ze społecznością uniwersytecką 
USA w połowie maja. Ponadto, jak zazna-
czył prezydent, z czasowo okupowanych 
terytoriów zostało przymusowo deportowa-

nych do Rosji ok. 500 tys. osób. Okupanci 
zabierali dzieci rodzicom i umieszczali w do-
mach dziecka bądź rosyjskich rodzinach.

„Dzieci i dorosłych rozdzielono. Według 
naszych danych dzieci trafiały do różnych 
rodzin lub do domów dziecka, internatów – 
gdzie są sieroty, dzieci bez rodziców. Dlate-
go jest to dla nas tragedia. Nie znamy liczby 
dzieci, nie znamy liczby osób, nie wiemy, 
w jakim są stanie. To była deportacja siłą. 
Skonfiskowano im dokumenty, przede 
wszystkim skonfiskowano dorosłym pasz-
porty, wymieniono je na rosyjskie” – powie-
dział szef państwa ukraińskiego.

Wołodymyr Zełenski podkreślił koniecz-
ność zbadania każdego przypadku przymu-
sowej deportacji Ukraińców.

Biuro prasowe Prokuratury General-
nej poinformowało, że od początku wojny 
do 1 czerwca rosyjscy okupanci zabili na 
Ukrainie 243 dzieci, ranili 446. Dane te nie 
są pełne, gdyż cały czas trwają prace nad 
ustaleniem w miejscach aktywnych działań 

Ostatnie rodzinne zdjęcie rodziny, dwa tygodnie później dom zostanie zniszczony, a trzy 
widoczne na fotografii dziewczynki zostaną pochowane na terenie przedszkola 
naprzeciwko, Mariupol, 07.03.22 / 
Остання сімейна світлина родини, через два тижні будинок буде розгромлено, а три 
дівчинки, що на фото, будуть поховані на території дитячого садочку навпроти, 
Маріуполь, 07.03.22

 Aleksandra Korastiłowa po rosyjskim 
ostrzale Charkowa 26 maja 22 straciła 
męża Mikołaja i 5-miesięcznego syna 

Michaiła / 
Олександра Корастильова після 

російського обстрілу Харкова 
26.05.22 втратила чоловіка Миколу із 

5-місячним сином Михайлом

 Waleria Glodian, jej trzymiesięczna 
córka Kira i matka zginęły podczas 

ostrzału 23 kwietnia w Odessie / 
Від обстрілів 23.04.22 

в Одесі загинула Валерія Глодян, її 
тримісячна донька Кіра та мати жінки 
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Niedziecięcy 
świat
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Huragan nad oceanem zniszczył statek. Jedne-
mu mężczyźnie udało się uczepić wraku. Jako 
jedyny pozostał przy życiu. Nieustannie modlił 
się, aby Bóg go uratował. Aż po kilku dniach zo-
stał wyrzucony przez falę na bezludną wyspę. 
Przez kilka kolejnych dni od rana do wieczora 
wpatrywał się w ocean w nadziei, że zobaczy ja-
kiś statek płynący z pomocą. Na próżno...

Wyczerpany pilnowaniem horyzontu mężczy-
zna postanowił w końcu zbudować szałas z de-
sek wyrzuconych na brzeg po rozbitym statku. 
Pewnego dnia, jak zwykle, udał się na poszuki-
wanie jedzenia. Po powrocie na brzeg zobaczył, 
że jego chatę ogarnęły płomienie, a słup dymu 
unosi się ku niebu.

Najgorsze, że razem z szałasem spłonęło 
wszystko, co miał: ubrania i zapasy. Został z ni-
czym. Człowiek nie mógł już powstrzymać rozpa-
czy ani gniewu.

– Boże, jak mogłeś mi to zrobić? – szlochał 
długo, aż udręczony zasnął.

Nad ranem obudził go znajomy dźwięk. 
Wprost ku wyspie płynął statek.

– Skąd wiedzieliście, że tu jestem? – mężczy-
zna zapytał marynarzy na pokładzie.

– Zobaczyliśmy dym – usłyszał w odpowiedzi.
Podpatrzone w Internecie, E.G.

„Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, 
nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, 
idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzu-
ci" (Pwt 31, 6)

Kondolencje
Z wielkim smutkiem Polacy z Ukrainy przyjęli wiado-

mość o śmierci Teresy Dutkiewicz (1941-2022). 
Lwowianka, od wczesnej młodości prowadziła pełną za-

angażowania działalność w środowisku polskim. Była wie-
loletnią redaktor naczelną dwumiesięcznika „Nasze Drogi”, 
aktywną członkinią Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
na Ukrainie. W Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie 
piastowała stanowisko wiceprezesa. 

Zachowujemy w pamięci wiele pięknych spraw, których 
Pani Teresa była inicjatorką i wykonawczynią. 

Łączymy się w żalu z Rodziną, Przyjaciółmi, Kolegami.

Zarząd Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie

wojennych, na czasowo okupowanych i wy-
zwolonych terytoriach rzeczywistej liczby 
ofi ar.

Najwięcej dzieci ucierpiało w obwodach 
donieckim − 153, kijowskim − 116, charkow-
skim − 111, czernihowskim − 68, ługańskim 
− 52, chersońskim − 52, mikołajowskim − 
47, zaporoskim − 29, sumskim − 17, żyto-
mierskim – 15 oraz w Kijowie − 16.

W wyniku ciągłych bombardowań 
i ostrzeliwania przez rosyjskie siły zbrojne 
ukraińskich miast i wsi uszkodzeniu uległo 
1909 placówek oświatowych, a 180 z nich 
zostało doszczętnie zniszczonych.

Rząd pracuje nad uproszczeniem pro-
cedury adopcyjnej dla Ukraińców, którzy 
chcą przyjąć dziecko. Ze względu na bez-
pieczeństwo małoletnich odbywa się to 
pod kontrolą odpowiednich władz. Jak po-
informowała doradca prezydenta ds. praw 
dziecka i rehabilitacji dziecięcej Daria Ge-
rasymczuk, od 1 czerwca w aplikacji Akcja 
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zostanie uruchomiona 
usługa „adopcja”, któ-
ra umożliwia złożenie 
wstępnego wniosku 
o przyjęcie dziecka 
i ubieganie się o konsul-
tację adopcyjną. 

„Wszystkie informa-
cje o kandydacie pobie-
rane są automatycznie. 
Autoryzacja odbywa 
się za pomocą podpisu 
elektronicznego. W cią-
gu 15 dni odpowiedni 
serwis kontaktuje się 
z kandydatem i zapra-

sza na konsultacje” – wyjaśnił przedstawi-
ciel Ministerstwa Finansów Denis Iwanow.

W konsultacjach można wziąć udział za-
równo fi zycznie, jak i zdalnie, online.

Z czasem w aplikacji zostanie udostęp-
nionych coraz więcej funkcji − za jej pośred-
nictwem będzie można złożyć pakiet doku-
mentów kandydata do adopcji, opiekunów, 
rodziców zastępczych czy rodzinnego domu 
dziecka, a także zapoznać się z ankietami 
dzieci – powiedziała prezydencka komisarz 
Daria Gerasymczuk. Funkcje te mają być 
dostępne pod koniec sierpnia. Jednocze-
śnie tak jak do tej pory, nadal będzie można 
złożyć wstępny wniosek o adopcję dziecka 
osobiście.

Zdaniem wiceministra polityki społecznej 
ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfro-
wej i cyfryzacji Konstantina Koszelenki na 
adopcję na Ukrainie czeka ponad 17 tys. 
dzieci.

Tеtiana Petrowska

Pociąg do 
Przemyśla / 
Потяг до 
Пшемисля

Ufność się 
opłaca
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NASZE TRADYCJE

Sztuka malowania igłą, jak niektórzy 
nazywają haftowanie, należy do naj-
starszych metod zdobienia. Do dzisiaj 
w ten sposób dekoruje się ubiory, to-
rebki, chusteczki, tkaniny zdobiące 
mieszkania, a nawet buty.

Sztuka hafciarska znana jest ludzkości od 
bardzo dawna. Od kiedy dokładnie? Nie ma 
jasności na ten temat. Powodów jest wiele. 
Choćby taki, że wyhaftowana tkanina, jeśli jej 
odpowiednio nie przechowywano, nie była 
w stanie przetrwać do naszych czasów. Więc 
choć archeolodzy prowadzący wykopaliska 
natknęli się na haft na terenach greckiej At-
tyki datowany na ok. V wiek p.n.e., a przy-
kłady stosowania technik hafciarskich przez 
mieszkańców krajów azjatyckich zostały 
udokumentowane dla V i IV wieku p.n.e., ba-
dacze nadal nie są zgodni w kwestii dokład-
nego określenia czasu i miejsca powstania 
tego rzemiosła. I prawdopodobnie nigdy nie 
dowiemy się, kiedy i kto pierwszy wpadł na 
to, jak za pomocą igły i nici przenieść pięk-
no natury czy wytwory własnej wyobraźni na 
tkaninę.

Haft europejski w swojej długiej historii 
przeżywał okresy wzlotów i upadków. W śre-
dniowieczu sztukę hafciarską ceniono na 
równi z malarstwem, a początkowo nawet 
wyżej. Ośrodkami jej szczególnego rozkwitu 
były Sycylia i Anglia. Pracownie hafciarskie 
istniały w miastach, na dworach i w klasz-
torach. Haftowanie jako amatorskie zajęcie 
domowe rozpowszechniło się w XVI i XVII 
wieku. W XIX wieku upowszechniło się haf-
ciarstwo maszynowe.

Skarbnica wierzeń
Jak sztuka haftu rozwijała się na terenach 
dzisiejszej Ukrainy? Na podstawie znalezisk 
archeologicznych oraz relacji podróżników 
i kronikarzy można wnosić, że jej począt-

ki datowane są na czasy przed naszą erą. 
Grecki historyk Herodot (ok. 484 p.n.e.-426 
p.n.e.) twierdził, że haftowane ubrania nosili 
zamieszkujący te ziemie Scytowie. Na znale-
zionych na Czerkaszczyźnie srebrnych płyt-
kach z VI wieku widać mężczyzn ubranych 
w odzież podobną do wyszywanek – ukraiń-
skiego stroju ludowego z XVIII-XIX wieku.

Haft to nie tylko efekt pracy zręcznych pal-
ców, ale także skarbnica wierzeń ludu, jego 
obyczajów i obrzędów. Dla poszczególnych 
narodów czy regionów miał święte, a nawet 
mistyczne znaczenie. Według dawnych wie-
rzeń potrafił przyciągnąć pożądane rzeczy/
zjawiska lub odwrotnie, zapobiec kłopotom. 
Pierwsze hafty powstałe na terenie krajów 
słowiańskich odzwierciedlały elementy sym-
boliki różnych starych kultów, chroniły przed 
złem. Dlatego koszule ozdabiano wzorami na 
rękawach, kołnierzach, obszyciach i innych 
miejscach, gdzie poza brzegami ubrania już 
wyłaniało się ciało. Koszula zwyczajowo była 

wyszywana kobiecymi dłońmi, dlatego miała 
szczególną, silną energię, życzliwość i mi-
łość.

Ukraińcy mogą pochwalić się ponad setką 
hafciarskich technik znanych od wielu stuleci, 
a na przełomie XIX i XX wieku było ich nawet 
ok. 1200. Najpopularniejsze z nich to: haft 
krzyżykowy, ścieg satynowy, „szlaczek”, ko-
ronka dziergana.

Ważną rolę odgrywała kolorystyka ozdób 
i same wzory. Największą popularnością cie-
szyły się kwiaty, drzewa, inne rośliny, motywy 
geometryczne. A wśród kolorów: czerwony, 
zielony, żółty, niebieski, biały i czarny, w róż-
nych kombinacjach, co zależało od tradycji 
danego regionu.

Symbolika wzorów i kolorów
Przodkowie dzisiejszych Ukraińców szcze-
gólnie szanowali żywioły natury, dlatego 
bardzo popularne były wzory symbolizujące 
słońce i wodę. Słońce przedstawiano jako 
ośmiokątną gwiazdę, a wodę jako faliste li-
nie. Motywy te służyły im jako ochrona przed 
siłami zła. Innym powszechnie wykorzysty-
wanym wzorem był romb z kropką pośrodku 
symbolizujący płodność, więc często moż-
na go było znaleźć na ubraniach par, które 
chciały zostać rodzicami. Bardzo często 
widywany był również wizerunek kaliny, per-
sonifikacji ogniowej trójcy: słońca, księżyca 
i gwiazd, a jej czerwony kolor symbolizował 
krew i nieśmiertelność narodu.

Motywem haftów na koszulach młodzień-
ców był często dąb, oznaczający męską siłę 
i energię. Symbolem szczęśliwego życia 
rodzinnego zaś było winogrono, które poja-

Cuff / 
Манже́та 

Wzór regionu 
czernihowskiego / 
Орнамент 
Чернігівщини
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Бойківська 
вишивка

Historia 
haftu na 
przestrzeni 
wieków.  
Ślad Ukrainy 
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Tradycyjna bluzka 
damska z regionu 
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сорочка з Полтавщини
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wiało się również na ręcznikach i obrusach. 
Czerwony mak uważano za talizman i rodzaj 
ochrony przed złem. Jeśli w rodzinie byli po-
legli żołnierze, kobiety wyszywały na ubra-
niach mak na pamiątkę zmarłego. 

Wśród haftów można też znaleźć wize-
runki zwierząt: kukułki, sowy, koguty, motyle, 
zające itp. Kwadrat symbolizował doskona-
łość, harmonię i porządek, spirala zawierała 
dwa symbole: wodę i upływ czasu. Kwiaty, 
gałęzie i liście odzwierciedlały czystość i do-
brobyt, dlatego często można je znaleźć na 
sukniach ślubnych.

Nie mniej ważny był kolor. Czerwony 
oznaczał energię, krew, miłość i troskę; czar-
ny przodkowie obdarzyli magią siły życiowej 
kraju, żyznej gleby; zielony to symbol naro-
dzin i wzrostu; żółty – słońca, radości, życia 
i bogactwa; niebieski − upływu czasu, spoko-
ju, wody i nieba; biały − czystości, świętości 
i dziewictwa (białe koszule nosiły niezamęż-
ne dziewczęta).

Haftem zdobiono nie tylko ubrania, ale 
także tekstylia domowe: obrusy, ręczniki, po-
ściel, zasłony itp.

Bogactwo artystyczne haft ludowy za-
wdzięcza regionom etnografi cznym Ukrainy. 

Każdy miał swoje własne cechy i tradycje, 
motywy ornamentalne i kompozycje, a także 
specyfi czne gamy kolorów i techniki tworze-
nia haftu. Te regiony to: Środkowy Dniepr, 
Słobożanszczyzna, Polesie, Podole, Karpaty 
i Podkarpacie, Zakarpacie, Południe.

Z dworu pod strzechę
W średniowiecznej Polsce na dworach ksią-
żęcych i rycerskich działały warsztaty hafciar-
skie. Powstawały w nich tkaniny do dekoracji 
wnętrz, a także szaty dworskie i liturgiczne. 
Haftem zajmowały się również dostojne bia-
łogłowy i dwórki. 

Z czasem sztuka hafciarska rozprzestrze-
niła w innych warstwach społecznych. Jej 
rozkwit wśród chłopstwa nastąpił na przeło-
mie XIX i XX wieku wraz z rozwojem strojów 
ludowych, które ozdabiano haftem. Zajmo-
wały się tym, oprócz tkania i szycia, wiejskie 
kobiety i dziewczyny. Umiejętność haftowa-
nia była przekazywana z pokolenia na po-
kolenie, z matki na córkę. Każdy region miał 
swoje własne zasady i kanony estetyczne. 

Najpopularniejszymi ściegami były: krzy-
żykowy, dziergany, łańcuszkowy i atłasek. 
W kolorystyce dominowały kolory naturalne: 

szarość, biel, brąz, czerń. Ta paleta pozo-
stała niezmieniona aż do XIX wieku, kiedy 
zaczęto stosować barwniki anilinowe (synte-
tyczne). Od tego czasu stroje były ozdabiane 
różnokolorowymi nićmi.

W starszych haftach występowały moty-
wy geometryczne, później zaczęły się poja-
wiać roślinne. Oczywiście miały znaczenie 
symboliczne. Tak więc pąki róż, większe i bia-
łe kwiaty pasowały do dziewczynek, małe, 
zwłaszcza niebieskie były przeznaczone dla 
starszych kobiet, złote, srebrne i białe − dla 
panny młodej, różowe − dla druhen, fi oletowe 
− dla kobiet w żałobie. Faliste symbolizowały 
długowieczność, witalność i zdrowie.

DNA narodu
Wśród wielu znanych do dziś haftów na 
szczególną uwagę zasługuje haft kurpiowski 
(z Kurpiowszczyzny, podregionu Mazowsza). 
Charakteryzuje się geometrycznymi wzorami 
w kolorze czarno-czerwonym lub białym, 
umieszczanymi na kołnierzach i mankietach 
koszul męskich i kobiecych. Typowymi moty-
wami tego haftu są gwiazdki, łapki, ptaszki, 
panienki, kulasy.

Podobne w typie, ale odmienne w kom-
pozycji są hafty łańcuszkowe czarne lub 
czerwone na obszarze wideł Wisły i Sanu, 
geometryczne hafty polskiego pograni-
cza wschodniego w Lubelskiem oraz hafty 
o zgeometryzowanych ornamentach roślin-
nych na Śląsku i w Polsce centralnej, na 
Mazowszu zachodnim. Hafty na strojach 
podhalańskich, o motywach geometrycznych 
i roślinnych, są niezwykle bogate. Odrębne 
miejsce wśród haftów ludowych zajmuje haft 
tiulowy, wywodzący się z XV-wiecznej koron-
ki, rozpowszechniony na wsi w XIX wieku.

Sztuka haftu, która swoją historię rozpo-
częła w czasach starożytnych, do dziś nie 
straciła na popularności. Jest nadal wysoko 
ceniona, a misternie ozdobione nicianymi 
ornamentami eleganckie ubiory czy przed-
mioty stanowią przedmiot luksusu. Przy 
obecnym poziomie rozwoju technologicz-
nego, zautomatyzowaniu wielu czynności 
umiejętność haftowania stała się czymś 
ekskluzywnym, czymś, co nie każdy umie 
opanować. A żadna maszyna nie zastąpi 
człowieka. Ręcznie wykonane wzory, pełne 
wysmakowanych detali, zawsze będą owia-
ne magią i tajemnicą, wyróżnią ich właści-
ciela z tłumu.

I niezależnie od tego, z jakiego regionu 
pochodzi dany haft, bez względu na jego ko-
lor, rodzaj motywu czy technikę wykonania, 
stanowi swoiste DNA narodu, wyraża jego 
wiarę i światopogląd.

Tatiana Kruszewska

Haft z Kurpiów Białych, Mazowsze, Polska / 
Вишивка з Курпі Бяле, Мазовше, 
Польща

Tradycyjny wzór 
z województwa 
lubelskiego / 
Традиційний 
орнамент 
Люблінського 
воєводства

Wzory kurpiowskie /
Курпівські взори

Haft z regionu kurpiowskiego, Polska 
północno-wschodnia / 
Вишивка з регіону Курпі Бяле, 
північно-східна Польща
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HISTORIA

2022 − rokiem Ignacego Łukasiewicza

Pamięć twórcy światowego przemysłu 
naftowego, którego 200. rocznica uro-
dzin i 140. rocznica śmierci przypada-
ją w tym roku, Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej postanowił uczcić, czyniąc go 
patronem 2022 roku.

Ignacy Łukasiewicz (właśc. Jan Józef Ignacy), 
wynalazca i pionier przemysłu naftowego, na-
zywany „polskim królem nafty”, a także spo-
łecznik i działacz niepodległościowy, urodził się 
8 lub 23 marca 1822 we wsi Zaduszniki pod 
Mielcem (dzisiejsze województwo podkarpac-
kie) w zubożałej szlacheckiej (herbu Łada) 
rodzinie inteligenckiej o tradycjach patriotycz-
nych. Jego ojciec Józef brał udział w powstaniu 
kościuszkowskim. Matką była Apolonia z domu 
Świetlik. Miał czworo rodzeństwa.

W 1830 roku rodzina przeniosła się do Rze-
szowa, gdzie dwa lata później młody Ignacy 
rozpoczął naukę w gimnazjum. Po przedwcze-
snej śmierci ojca w 1836 roku ze względu na 
złą sytuację materialną rodziny musiał prze-
rwać naukę i pójść do pracy.

Praca i działalność niepodległościowa
W wieku 14 lat rozpoczął praktykę farmaceu-
tyczną w aptece Antoniego Swobody w Łań-
cucie. Praca dawała mu okazję do kontynu-
owania nauki w zakresie chemii i farmacji, 
a dobra znajomość języka niemieckiego i ła-
ciny ułatwiała pogłębianie wiedzy. Cztery lata 
później zdał egzamin i został pomocnikiem 
aptekarskim, najpierw w Łańcucie, a od 1841 
roku w Rzeszowie, w aptece Edwarda Hübla. 

Pracę u Hübla przerwało mu aresztowa-
nie 19 lutego 1846 roku w związku z konspi-
racyjną działalnością patriotyczną (w 1845 
roku Łukasiewicz został agentem Centraliza-
cji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 
na powiat rzeszowski). Prawie dwa lata spę-
dził w austriackich więzieniach w Rzeszowie 
i Lwowie. Służby nie znalazły dowodów na 
jego wywrotową działalność, został więc zwol-
niony 27 grudnia 1847 roku. Jednak decyzją 

 Jan Józef Ignacy Łukasiewicz (ur. 8 lub 
23 marca 1822 – zm. 7 stycznia 1882) /
Ян Юзеф Ігнаци Лукасевич (8 березня 
1822 – 7 січня 1882)

lwowskiego sądu karnego oddano go pod sta-
ły dozór policyjny i zobowiązano do nieopusz-
czania Lwowa. Pół roku później podjął pracę 
w aptece „Pod Złotą Gwiazdą”, której właści-
cielem był Piotr Mikolasch.

To swemu pracodawcy Łukasiewicz za-
wdzięcza możliwość podjęcia studiów farma-
ceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim 
(kiedy gubernator lwowski odmówił mu wyjaz-
du do Krakowa, Mikolash poręczył za swego 
asystenta), które ukończył ostatecznie na Uni-
wersytecie Wiedeńskim w 1852 roku.

Przełomowe odkrycie
Po studiach wrócił do apteki „Pod Złotą Gwiaz-
dą”. Pracował w niej już drugi asystent Piotra 
Mikolascha, Jan Zeh. Razem z nim w labora-
torium aptecznym przyszły wynalazca podjął 
badania mające na celu pozyskanie z ropy 
naftowej leku używanego przy schorzeniach 
skóry, znanego ówczesnej farmacji jako 
oleum petroleum. Prowadząc doświadczenia 
nad ropą naftową, wkrótce metodą destylacji 
frakcjonowanej uzyskał żółty oleisty płyn, który 
dawał jasne i równomierne światło podczas 
palenia. To była nafta. W poszukiwaniu prak-
tycznego zastosowania produktu Łukasiewicz 
i Zeh próbowali wykorzystać go do oświetlenia 
pomieszczeń. W tym celu Łukasiewicz skon-
struował lampę własnego pomysłu. Wykona-
na przez lwowskiego blacharza Adama Brat-
kowskiego po raz pierwszy zapłonęła 31 lipca 
1853 roku w sali szpitala na Łyczakowie pod-
czas nocnej operacji ratującej życie pacjenta, 
któremu chirurg Zaorski usunął wyrostek ro-
baczkowy. Data ta uważana jest za dzień na-
rodzin polskiego przemysłu naftowego.

Chcąc kontynuować swoje eksperymenty 
z ropą naftową, Ignacy Łukasiewicz na począt-
ku 1854 roku przeniósł się do Gorlic, aby być 
bliżej terenów roponośnych. Rozpoczął pracę 
w miejscowej aptece najpierw jako pracownik, 
a później dzierżawca. Utworzył własną pracow-
nię chemiczną, gdzie kontynuował doświad-
czenia nad ropą. Kolejnym jego sukcesem było 
zastosowanie nafty do oświetlenia ulicznego: 
w 1854 roku na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej 
i Kościuszki w Gorlicach zapłonęła pierwsza na 
świecie uliczna lampa naftowa. 

Filantrop i społecznik
Jednocześnie zaczął z okolicznymi właścicie-
lami terenów, na których znajdowały się zło-

ża ropy, zakładać pierwsze spółki i kopalnie 
tego surowca. Pierwsza na świecie kopalnia 
ropy powstała w 1854 roku w Bóbrce koło 
Krosna (jest czynna do dzisiaj). Łukasiewicz 
założył ją z Tytusem Trzcielskim. W 1856 
roku w Ulaszowicach koło Jasła zbudował 
pierwszą na świecie rafinerię ropy naftowej. 
Dwa lata później otworzył destylarnię ropy 
w Klęczanach koło Nowego Sącza, a potem 
następne, w Polance (1861) i Chorkówce 
(1865). Z ropy oprócz nafty otrzymywał sma-
ry, oleje do maszyn, parafinę i asfalt. 

12 czerwca 1861 roku władze Jasła nada-
ły mu tytuł honorowego obywatela miasta, 
odnotowując jego aktywny udział w sprawach 
miejskich. Rzeczywiście, Łukasiewicz był nie 
tylko przemysłowcem, ale także społeczni-
kiem i filantropem. Dzięki swojemu odkryciu 
i świetnie prosperującym kopalniom stał się 
właścicielem niezłej fortuny. Dużą jej część 
przeznaczał na cele charytatywne. Za wła-
sne pieniądze budował drogi, mosty, szkoły, 
szpitale i kościoły, niemałe środki przezna-
czał na walkę z biedą i alkoholizmem w re-
gionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze 
emerytalne dla swoich pracowników i ich 
rodzin, okolicznym klasztorom i kościołom 
przekazywał nieodpłatnie naftę do oświetla-
nia wnętrz, wspomagał je finansowo, i to za-
równo katolickie, jak i unickie. Jako patriota 
wspierał powstańców styczniowych (1863- 
-1864) walczących z Rosjanami w Królestwie 
Polskim, wyposażał powstańcze oddziały, 
rannym udzielał schronienia i pomocy.

Pożegnanie
Ignacy Łukasiewicz zmarł na ostre zapalenie 
płuc 7 stycznia 1882 roku w swoim dworku we 
wsi Chorkówka koło Krosna (dzisiejsze woje-
wództwo podkarpackie). Pochowano go na 
cmentarzu parafialnym w pobliskim Zręcinie, 
gdzie przed laty ufundował kościół. W ostat-
nią drogę odprowadzało go ponad 4 tysiące 
osób. Żegnający go Polacy, Ukraińcy i Żydzi 
chcieli oddać hołd człowiekowi, który odmie-
nił losy nie tylko ich i ich rodzin, ale całego 
regionu, który odtąd trudnił się wydobyciem 
„czarnego złota”.

Lwów utrwalił pamięć swego słynnego 
obywatela, umieszczając na ulicy Ormiań-
skiej jego pomnik. 

W Polsce posągi i tablice pamiątkowe 
Ignacego Łukasiewicza znajdują się w wielu 
miejscowościach. Pionier przemysłu nafto-
wego jest patronem licznych szkół, uczelni, 
instytucji, ulic, placów. Jego wizerunek zdobi 
pamiątkowe monety i znaczki pocztowe.

Tеtiana Petrowska
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Навчання в Люблінському 
католицькому 

університеті імені Іоанна Павла ІІ 
на 2022-2023 навчальний рік 

З травня розпочалася вступна кампанія 2022 року у Люблінський ка-
толицький університет Івана Павла ІІ. В цьому році наш університет 
пропонує абітурієнтам на вибір понад 50 напрямів і спеціальностей 
для навчання першого, другого рівня та єдиних магістерських студій. 

Набір на навчання буде тривати до 8 липня (перший рівень та єдині 
магістерські студії), а у випадку навчання другого рівня (магістра-
тура) – до 15 липня. Реєстрація на навчання відбувається в онлайн 
режимі. Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі 
(І тур). Під час вступу враховуються результати випускних іспи-
тів або підсумкової атестації. Тому для участі у цьому наборі (за 
конкурсом) від абітурієнтів вимагатимуться результати ЗНО або 
мультитесту. Після 21 липня проводитиметься додатковий набір на 
напрями, де ще будуть вільні місця, і для участі у цьому наборі 
достатньо буде лише свідоцтва про повну загальну середню освіту 
з додатком. 

 Освітня пропозиція KUL в цьому році складається з понад 50 на-
прямів навчання першого рівня та єдиних магістерських студій 
і майже 40 напрямів другого рівня. Навчання відбувається анг-
лійською та польською мовами. З-поміж найбільш популярних 
напрямів навчання абітурієнти-іноземці часто обирають: адміні-
стрування, право, європеїстику (факультет права, канонічного 
права та адміністрування), англійську філологію, країнознавство 
та культурний туризм, прикладну лінгвістику (дві спеціальності 
англійська/російська або англійська/українська) чи інші неофі-
лології (факультет гуманітарних наук), журналістику та суспіль-
ну комунікацію, національну безпеку, психологію, міжнародні 
відносини, економіку чи менеджмент (факультет соціальних 
наук), інформатику, біотехнологію, медсестринство чи акушер-
ство (факультет точних наук і наук про здоров’я), когнітивістику 
або філософію (факультет філософії) та богослов’я чи науку про 
сім’ю (факультет богослов’я). Крім цього, також доступне нав-
чання на 10 напрямах англійською мовою. Умовою прийняття на 
навчання, крім відповідних освітніх документів, є знання поль-
ської чи англійської мови на рівні В2. Якщо ви не маєте відпо-
відного сертифікату, то KUL проводить співбесіду, яка перевіряє 
рівень знань однієї з названих мов.

 У цьому році серед новинок на першому 
рівні (бакалаврське навчання) з’явилися 
такі напрями, як штучний інтелект при фа-
культеті філософії, романістика та герма-
ністика при факультеті гуманітарних наук 
чи ділове право при факультеті права, ка-
нонічного права і адміністрування.

У зв’язку з ситуацією в Україні наш універ-
ситет звільняє абітурієнтів від обов’язку 
апостилювання освітніх документів та їх 
перекладу польською мовою. Люблінський 
католицький університет Івана Павла ІІ є та-
кож учасником програми NAWA «Солідарні 
з Україною». Завдяки отриманим коштам 
ми організовуємо серію безкоштовних на-
вчальних курсів для студентів з України.

Запрошуємо бажаючих ознайомитися 
з повною освітньою програмою на нашому 
сайті: www.kandydat.kul.pl/ua  або зв’яза-
тися з нашим представництвом у Жито-
мирі: 
Освітньо-інформаційний центр KUL 
у Житомирі: 
вул. Театральна 17/20, oф 116, 
10014 Житомир тел. +380983436990 
+48733684878
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Francuscy goście spotkali się z ukraińskimi uchodźcami w Strzałkowie / 
Французькі гості зустрілись з українськими біженцями у Стшалкові

Spotkanie delegacji Polonii z Polakami z Ukrainy w Domu 
Polonii w Pułtusku /
Зустріч делегації Полонії з поляками з України в Домі 
Полонії в Пултуську

POLACY – RODAKOM, RAZEM POMAGAMY!

Pomoc z Polski wolontariusze Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie przekazują potrzebującym na linii 
frontu /
Допомогу з Польщі  волонтери ГО "Житомирська обласна Спілка 
поляків України" передають тим, хто її потребує на лінії фронту 

Leki, sprzęt medyczny zostały przekazane przez Żytomierski 
Obwodowу Związek Polaków na Ukrainie szpitalowi wojskowemu, 
obwodowemu szpitalowi w Żytomierzu, lecznicom w Nowogrodzie 
Wołyńskim, Emilczynie i Staniszówce /
ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України" переказала 
ліки, медичне обладнання військовому госпіталю, обласній 
лікарні в Житомирі, лікарням у Новограді-Волинському,
Ємільчино та Станішовці. Гуманітарна допомога надана 
Управлінням  Маршалка Сілезького воєводства

Leki, sprzęt medyczny, żywność, odzież, środki higieniczne zostały 
przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do 
Żytomierza /
Ліки, медичне обладнання, продукти харчування, одяг, засоби 
гігієни передано Управлінням Маршалка Сілезького воєводства 
до Житомира

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie
PKO Bank Polski SA  

02 1020 2368 0000 2602 0650 4080 (PLN, EURO)


