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Rok 2017 – ważne rocznice 
historyczne
500. rocznica rozpoczęcia Refor-
macji, 300. rocznica Koronacji 
Obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej, 200. rocznica śmierci Tade-
usza Kościuszki, 150. rocznica 
urodzin Józefa Piłsudskiego, 75. 
rocznica powołania Armii Krajo-
wej, 50. rocznica śmierci Zbignie-
wa Cybulskiego - m.in. te roczni-
ce obchodzimy w 2017 roku.

Styczeń
– 220. rocznica powstania Legio-

nów Polskich we Włoszech: 9 stycznia 
1797 r. generał Jan Henryk Dąbrowski 
podpisał umowę z Republiką Lombardii 
o powołaniu pierwszej po III rozbiorze 
polskiej formacji wojskowej. 20 stycznia 
Dąbrowski wydał odezwę zachęcającą 
do wstępowania do Legionów.

– Przed 90 laty, 4 stycznia 1927 r. 
do budowanego portu w Gdyni wszedł 
statek SS Wilno. Była to pierwsza pol-
ska jednostka handlowa wpływająca do 
nowego polskiego portu i wraz z kilko-
ma innymi statkami stanowiła zalążek 
Polskiej Marynarki Handlowej. Dwa dni 
później w porcie poświęcono bandery 
SS Wilno i innych jednostek PMH.

– 70 lat temu, 19 stycznia 1947 r., 
odbyły się sfałszowane przez komuni-
stów wybory do Sejmu Ustawodawcze-
go. W rzeczywistości najwięcej głosów 
zdobyło Polskie Stronnictwo Ludowe 
Stanisława Mikołajczyka.

– 50 lat temu, 8 stycznia 1967 r., 
w wypadku na wrocławskim Dworcu 
Głównym zginął Zbigniew Cybulski, 
uznawany za jednego z najlepszych pol-
skich aktorów.

Luty
– 300 lat temu, 1 lutego 1717 r., pod 

presją Rosji odbyły się w Warszawie 
obrady tzw. Sejmu Niemego, na którym 
ograniczono kontyngent wojsk saskich 
w Polsce i liczebność polskiej armii oraz 
potwierdzono wolności szlacheckie.

– 75. rocznica powołania Armii Kra-
jowej: 14 lutego 1942 r. rozkazem Na-
czelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, 
gen. Władysława Sikorskiego istniejący 
od 13 listopada 1939 r. Związek Walki 
Zbrojnej został przekształcony w AK.

Marzec
– 130 lat temu, 22 marca 1887 r., Jó-

zef Piłsudski został aresztowany pod za-
rzutem udziału w spisku na życie cara, 
którego autorami byli członkowie Narod-
nej Woli. Został skazany na pięcioletnią 
zsyłkę na Syberię.

– 80 lat temu, 20 marca 1937 r., roz-
poczęto budowę miasta i huty Stalowa 
Wola, jednej z pierwszych inwestycji na 
terenie Centralnego Okręgu Przemysło-
wego.

– 75 lat temu, 20 marca 1942 r., na 
murach Warszawy po raz pierwszy poja-
wił się znak Polski Walczącej.

1 lutego 2017 roku w Centrum Pol-
skim w Żytomierzu – siedzibie Żyto-
mierskiego Obwodowego Związku 
Polaków na Ukrainie (ul. Teatralna 
17/20) odbyło się spotkanie opłat-
kowe oraz posiedzenie rady Spo-
łecznej Organizacji „Uniwersytet 
Trzeciego Wieku” (prezesem orga-
nizacji jest Walentyna Żurawlowa). 
Wspólne spotkania, śpiewanie ko-
lęd, łamanie się opłatkiem łączą 
Polaków oraz pomagają podtrzy-
mać się wzajemnie w ciężkim okre-
sie, który przeżywa Ukraina.

Po spotkaniu każdy otrzymał paczkę 
w ramach Akcji „Podziel się opłatkiem 
z Seniorem na Kresach” organizowanej 
przez Górnośląski Oddział Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”. Serdecznie dzię-
kujemy Rodakom za pomoc, szczególne 
podziękowania dla p. Alicji Brzan-Kloś za 
przekazane dary. BÓG ZAPŁAĆ!

W siedzibie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie/  
В офісі Житомирської обласної Спілки поляків України

25-lecie działalności 
Kościoła Domowego      
na Ukrainie
Uroczystości jubileuszowe miały 
miejsce w ośrodku oazowym w 
parafii św. Stanisława w Felsztynie 
(Gwardiejsku) na Podolu (obw. 
chmielnicki). Ponad pięćset osób z 
całej Ukrainy przyjechało do Felsz-
tyna, a wśród nich pary małżeńskie 
odpowiadające za działalność i roz-
wój kręgów Kościoła Domowego w 
diecezjach. 

We wspólnej radości jubileuszowej 
wzięli udział biskupi z diecezji kamieniec-
ko-podolskiej: ordynariusz ks. bp Leon 
Dubrawski i bp pomocniczy Radosław 
Zmitrowicz. Mszy świętej przewodni-
czył JE ks. abp Mieczysław Mokrzycki, 
metropolita lwowski. Byli też obecni liczni 
duszpasterze, moderatorzy ruchu, w licz-
bie ok. 50 księży, a także siostry zakonne. 
Nie mogło zabraknąć delegacji z Żytomie-
rza, miasta, na którego terenie działa 19 
kręgów Kościoła Domowego, oraz gości 
z Polski. Pierwszy krąg Kościoła Domo-
wego, który trwa i promieniuje do dzisiaj, 
powstał w parafii w Felsztynie, a pierw-
szym opiekunem kręgu był ks. Wiktor 
Tkacz, marianin. Spotkanie składało się 
z licznych wystąpień, świadectw, gratulacji 
i modlitwy. W organizacji formacji oazy 
rodzin zasłużyli się także chrystusowcy, 
jednym bowiem z pierwszych był ks. Karol 
Twarowski. Ruch Światło-Życie, którego 
gałęzią jest Kościół Domowy założony 
w Poslce przez Sługę Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego wydaje piękne 
i trwałe owoce wiary, tworząc na Ukrainie 
wielotysięczną rzeszę aktywnych rodzin 
chrześcijańskich.
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25 лютого 2017 року в приміщенні Житомирської 
обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
Олега Ольжича відбувся VI з’їзд Житомирської об-
ласної Спілки поляків України. На обліку ЖОСПУ 
перебуває 26 організацій, 6 творчих колективів, 4 
редакції, 11000 членів. На зборах був присутній 61 
делегат.

Порядок денний передбачав розгляд та прийняття рі-
шень з багатьох питань, які, відповідно до Статуту, мають 
розглядатися на з’їзді (загальних зборах) організації.

Делегатів з’їзду привітала Консул РП у Вінниці Уршу-
ля Філіпковська, яка високо оцінила роботу організації та 
побажала плідної праці зібранню. Приємністю був виступ 
дітей з Ансамблю «Короліски» та театру МодернПол. Після 
короткої молитви VI з’їзд поляків Житомирщини приступив 
до праці.

Делегати з’їзду активно та зацікавлено обговорили звіт 
Голови ЖОСПУ Лясковської - Щур В. А., відзначивши ве-
лику та плідну роботу в усіх сферах діяльності організації: 
культурно-освітній, науковій, спортивній, благодійній. З’їзд 
затвердив звіт ревізійної комісії. Під час обговорення ви-
ступили Володимир Єршов, Ірина Копоть, Жанна Шишкіна, 
Зофія Ковальська, Мирослава Старовєрова, Олександр 
Пивоварський.

На розгляд з’їзду було запропоновано внесення змін 
до Статуту Спілки, згідно Закону України «Про громадські 
об’єднання» та Податкового кодексу України. Делегати од-
ностайно затвердили Статут Громадської організації «Жи-
томирської обласної Спілки поляків України».

З’їзд затвердив повне та скорочене найменування гро-
мадської організації: Громадська організація «Житомир-
ська обласна Спілка поляків України», скорочене найме-
нування – ГО ЖОСПУ. Власну назву організації польською 
мовою, мовою національної меншини, згідно ст. 10 Зако-
ну України «Про громадські об’єднання»: повне наймену-
вання польською мовою – Żytomierski Obwodowy Związek 
Polaków na Ukrainie, скорочене найменування польською 
мовою – ŻOZPU.

VI Zjazd Polaków na Żytomierszczyźnie
25 lutego 2017 roku w Żytomierskiej Obwodowej 
Uniwersalnej Bibliotece Naukowej odbył się VI Zjazd 
Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na 
Ukrainie, w którym wzięło udział 61 delegatów.

Do ŻOZPU należy 26 organizacji, 6 zespołów artystycz-
nych, 4 redakcje, 11 000 członków. W porządku dziennym ob-
rad zaplanowano dyskusje i podjęcie decyzji w sprawach, któ-
re zgodnie ze Statutem powinny być rozpatrzone na Zjeździe 
(walnym zebraniu) organizacji. 

Delegatów Zjazdu przywitała konsul RP w Winnicy Urszu-
la Filipkowska. Wysoko oceniła pracę organizacji i życzyła 
obecnym owocnych obrad. Przyjemnym i nieoczekiwanym dla 
wszystkich akcentem był występ zespołu tanecznego Koroliski 
oraz teatru ModernPol. Po krótkiej modlitwie VI Zjazd Polaków 
Żytomierszczyzny zabrał się do pracy. 

Delegaci z zaciekawieniem wysłuchali i omówili sprawozda-
nie prezes ŻOZPU Wiktorii Laskowskiej-Szczur, podkreślając, 
jak dużo zostało zrobione we wszystkich sferach działalności 
organizacji: kulturalno-oświatowej, naukowej, sportowej i cha-
rytatywnej. Zjazd zatwierdził sprawozdanie komisji rewizyjnej. 
Głos w dyskusji zabrali Włodzimierz Jerszow, Irena Kopoć, 
Żanna Szyszkina, Zofia Kowalska, Mirosława Starowierow, 
Oleksander Piwowarski. 

Pod obrady Zjazdu zostały wniesione propozycje odno-
śnie do zmian w Statucie ŻOZPU, które muszą zostać doko-
nane z powodu nowych zapisów w prawie ukraińskim: usta-
wie „O organizacjach społecznych” i Kodeksie Podatkowym 
Ukrainy. Delegaci jednogłośnie zatwierdzili Statut Organizacji 
Społecznej „Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków 
na Ukrainie”. 

Zjazd przyjął pełną i skróconą nazwę organizacji: Organi-
zacja Społeczna „Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na 
Ukrainie”, w skrócie: OS ŻOZPU oraz zgodnie z art. 10 usta-
wy „O organizacjach społecznych” nazwę organizacji w języ-
ku polskim, czyli języku mniejszości narodowej. Nazwa pełna 
brzmi: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, 
skrócona: ŻOZPU.

Delegaci oraz goście VI Zjazdu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie/
Делегати та гості VI з̕`їзду Житомирської обласної Спілки поляків України 
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Головою організації одноголосно було 
обрано Вікторію  Анатоліївну Лясков-
ську-Щур. До складу правління увійшли 
Ельвіра Гілевич, Володимир Єршов, Іри-
на Копоть, Марія Сайко, Ірина Світель-
ська, Мирослава Старовєрова. Рішенням 
з’їзду була створена Рада голів поль-
ських організацій, яка є дорадчим орга-
ном Спілки. До Ради входять голови відо-
кремлених міських і районних підрозділів 
та осередків, члени Правління Спілки. 

Серед пропозицій членів ГО ЖОСПУ, 
що були озвучені на з’їзді, зокрема такі: 

 увічнення пам’яті всесвітньовідо-
мого піаніста й композитора у відкритті 
пам’ятника Ігнацію Яну Падеревському 
(згідно рішення міської ради від 2013 
року) на розі вулиць Театральної та Київ-
ської в Житомирі; 

 повернення Київсько-Житомирській 
дієцезії РКЦ споруди приміщення облас-
ного краєзнавчого музею;

 відкриття в м. Житомирі загально-
освітньої школи з профільною польською 
мовою навчання; 

 повернення трансляції телепро-
грами «Слово польське» на обласному 
телебаченні саме польською мовою. Ця 
програма з 1993 по 2009 роки транслю-
валась польською мовою, а з 2009 року, 
з невідомих для польської спільноти при-
чин, транслювалася українською мовою. 
На даний час вищезазначена програма 
взагалі зникла з ефіру; 

 підтримати клопотання Радоми-
шльської районної організації «Земляц-
тво польське Радомишльщини» про мож-
ливість надання Радомишльській РБО 
«Земляцтво польське Радомишльщини» 
в довгострокову пільгову оренду адміні-
стративної будівлі, що знаходиться по ву-
лиці Мала Житомирська, 71 для організа-
ції Польського центру в місті Радомишль. 
Ця будівля була свого часу збудована 
польською громадою та належала їй;

 звернутися до міського голови Бер-
дичева та обласної ради з клопотанням 
про повернення римо-католицькій церкві 
приміщення, в якому розташована ху-
дожня школа;

 звернутися до Житомирського місь-
кого голови з клопотанням про реставра-
цію фасаду Дому Крашевського по вул. 
Любарська, 3 та огородження «Дубу Кра-
шевського», який знаходиться навпроти 
дому.

З’їзд поляків Житомирщини не підтри-
мує та засуджує  відверті провокації, які 
протягом останніх років здійснюються на-
ціоналістично налаштованими організа-
ціями на знищення пам’ятників у Польщі 
та Україні.

Окремим пунктом збори висловили 
занепокоєння вчинками ГО «Союз поль-
ської шляхти», які провокують на розбрат 
та дискредитують польську громаду Жи-
томирщини. 

Згідно протоколу з`їзду

Na prezesa organizacji jednogło-
śnie została wybrana Wiktoria Laskow-
ska-Szczur. W skład Zarządu weszli 
Elwira Gilewicz, Włodzimierz Jerszow, 
Irena Kopoć, Maria Sajko, Irena Świ-
telska, Mirosława Starowierow. Zjazd 
podjął uchwałę o powołaniu Rady Pre-
zesów organizacji polskich, która jest 
organem doradczym Związku. W skład 
Rady wchodzą prezesi niezależnych 
miejskich i rejonowych pododdziałów 
i ośrodków, członkowie Zarządu Związ-
ku. 

Delegaci zgłosili propozycje spraw 
wymagających omówienia na Zjeździe, 
a mianowicie:

 Uroczyste odsłonięcie w Żyto-
mierzu pomnika Ignacego Jana Pade-
rewskiego (zgodnie z postanowieniem 
Rady Miejskiej z 2013 roku) na rogu 
ulic Teatralnej i Kijowskiej oraz upa-
miętnienie tego światowej sławy piani-
sty i kompozytora, którego życie było 
ściśle związane z Żytomierzem;

 Zwrócenie rzymskokatolickiej 
diecezji kijowsko-żytomierskiej budyn-
ku, w którym dzisiaj znajduje się Mu-
zeum Krajoznawcze;

 Otwarcie w Żytomierzu profilowa-
nej ogólnoświatowej szkoły z polskim 
językiem nauczania;

 Przywrócenie w obwodowej tele-
wizji państwowej programu TV „Słowo 
Polskie” w języku polskim. Program 
ten, emitowany w latach 1993-2009 po 
polsku, od 2009 roku z niewiadomych 
dla polskiej wspólnoty przyczyn zaczął 
być nadawany w języku ukraińskim. 
Obecnie zaś „Słowo Polskie” zupełnie 

zniknęło z programu telewizyjnego; 
 Wyrażenie poparcia dla starań 

Radomyślańskiej Rejonowej Orga-
nizacji „Ziemiaństwo Polskie Ziemi 
Radomyślańskiej” o przekazanie tej 
organizacji społecznej w długotermi-
nową dzierżawę na warunkach prefe-
rencyjnych budynku administracyjnego 
w centrum Radomyśla, adres ul. Mała 
Żytomierska 71, w celu zorganizowania 
tam „Centrum Polskiego w Radomy-
ślu”. Budynek ten był w swoim czasie 
zbudowany przez polską wspólnotę i do 
niej należał; 

 Zwrócenie się do mera Berdyczo-
wa i do Rady Obwodowej z podaniem 
o zwrócenie Kościołowi rzymskokatolic-
kiemu pomieszczeń, w których znajduje 
się obecnie Szkoła Muzyczna;

 Zwrócenie się do mera Żytomie-
rza z petycją o odnowienie fasady domu 
przy ul. Lubarskiej 3, w którym mieszkał 
Józef Ignacy Kraszewski, i ogrodzenie 
„Dębu Kraszewskiego”, który rośnie na-
przeciw domu.

Zjazd Polaków Żytomierszczyzny 
potępił jawne prowokacje dokonane 
w ostatnich latach przez organizacje 
o charakterze nacjonalistycznym, po-
legające na niszczeniu i dewastacji po-
mników w Polsce i na Ukrainie.

Ponadto Zjazd wyraził ubolewa-
nie z powodu działań podejmowanych 
przez Związek Szlachty Polskiej, które 
godzą w jedność polskiej społeczności 
i kompromitują Polaków Żytomiersz-
czyzny.

Zgodnie z protokołem Zjazdu

Debaty delegatów podczas Zjazdu (od lewej I. Kopoć, O. Staniszewska, 
W. Laskowska-Szczur, M. Starowierow)/
виступи делегатів під час з`їзду (зліва на право: І. Копоть, О. Станішевська, 
В. Лясковська-Щур, М. Старовєрова) 
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Sprawozdanie z działalności Żytomierskiego 
Obwodowego ZPU w latach 2012-2017
Szanowni Państwo!

Minęła kolejna kadencja i kolejne pię-
ciolecie pracy Żytomierskiego Obwodo-
wego Związku Polaków na Ukrainie. Ra-
zem z Państwem wspólnym, wytężonym 
wysiłkiem wiele dokonaliśmy. Sprawozda-
nie, które teraz Państwu przedkładam, po-
kazuje nam główne linie rozwojowe i budzi 
nadzieje na przyszłość.

Żytomierski Obwodowy Związek Po-
laków na Ukrainie jest organizacją spo-
łeczną i niezależną, która łączy obywateli 
Ukrainy na podstawie wspólnych intere-
sów w celu realizacji wyznaczonych za-
dań. Działa na zasadach samorządności, 
kierując się w swej działalności Konstytu-
cją Ukrainy oraz moralnymi wartościami 
Kościoła katolickiego. Żytomierski Ob-
wodowy Związek Polaków na Ukrainie 
powstał w 1989 roku. Dzisiaj do Związku 
należy 26 organizacji w obwodzie żyto-
mierskim, 11 000 członków, 6 zespołów 
i 4 redakcje. 

Swoją heroiczną pracą i oddaniem 
prezesi oraz działacze polonijni od wielu 
lat służą odrodzeniu polskości na Żyto-
mierszczyźnie. Dzieło Związku żyje i roz-
wija się dzięki ich pracy, a także dzięki 
tym, którzy już odeszli do domu Ojca.

Cele działalności 
Żytomierski Obwodowy Związek Po-

laków na Ukrainie współpracuje z orga-
nami władzy wykonawczej i miejscowego 
samorządu, aby pomagać w realizacji 
konstytucyjnych praw i wolności obywate-
li i obrony ich praw i interesów, wspierać 
rozwój organów władzy wykonawczej i sa-
morządu.

Żytomierski Obwodowy Związek Po-
laków na Ukrainie wydatnie przyczynił 
się do nawiązania współpracy między 
województwem śląskim a obwodem ży-
tomierskim oraz między miastami: Ży-
tomierzem i Płockiem (w województwie 
mazowieckim). Związek wspierał również 
podpisanie polsko-ukraińskich umów mię-
dzy Żytomierzem i Bytomiem, Olewskiem 
i Toszkiem.  

Zarząd podejmuje sprawy ważne dla 
polskiej społeczności, takie jak:

• Powstanie w Żytomierzu pomnika 
wybitnego Polaka Ignacego Jana Pade-
rewskiego na skrzyżowaniu ulic Teatralna 
i Kijowska;

• Nadanie ulicom w Żytomierzu imion 
wybitnych Polaków: św. Jana Pawła II, św. 
Zygmunta Felińskiego, prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego;

• Współpraca z innymi organizacjami 
reprezentującymi mniejszości narodowe 

i wsparcie ich w nadaniu nazw ulicom 
w Żytomierzu; 

• Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-
-Szczur została wybrana na przewodni-
czącą komisji mniejszości narodowych 
i religii oraz stosunków międzynarodo-
wych Rady Społecznej przy Żytomierskiej 
Obwodowej Administracji Państwowej; 

• Prezes ŻOZPU została mianowana 
Doradcą Przewodniczącego Obwodowej 
Administracji Państwowej; 

• Prezes ŻOZPU reprezentuje polską 
mniejszość obwodu żytomierskiego na 
spotkaniach w Sejmie RP, Senacie RP 
i w Kancelarii Prezydenta RP;

• Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskow-
ska-Szczur uczestniczyła w posiedzeniu 
Sejmu RP, podczas którego omawiano 
zmiany Ustawy o Karcie Polaka, wnosząc 
propozycje zmian w Ustawie o Karcie Po-
laka;

• Uczestnictwo w obradach okrągłe-
go stołu z udziałem przedstawicieli lokal-
nych, rejonowych oddziałów komunikacji 
społecznej oraz prezesów innych naro-
dowych stowarzyszeń kulturalno-oświa-
towych na temat rozwiązywania proble-
mów i wspierania działalności mniejszości 
narodowych (nauka języka mniejszości     
narodowych, wspieranie działalności or-
ganizacji i towarzystw, organizacja festi-
wali i innych projektów);

• Uczestnicy okrągłego stołu zwróci-
li się do władz obwodowych z propozy-
cją ustanowienia dnia wolnego od pracy 
z przeznaczeniem go na obchody świąt 

religijnych poszczególnych wyznań (zgod-
nie z Konstytucją Ukrainy), a w szczegól-
ności Bożego Narodzenia 25 grudnia; 

• Uczestnicy okrągłego stołu wyrazili 
swoje poparcie dla decyzji o przekazaniu 
(zwróceniu) Kościołowi katolickiemu bu-
dynku, który dotąd zajmuje Muzeum Kra-
joznawcze; 

• Uczestnicy okrągłego stołu po raz 
kolejny zwrócili się do władz w sprawie 
wstrzymania prac przy budowie Muzeum 
Przyrody na Zamkowej Górze w Żyto-
mierzu, prowadzonych bez uprzednich 
badań gruntu, badań hydrologicznych 
i archeologicznych, które zostały rozpo-
częte w bezpośredniej bliskości (30 me-
trów) od zabytkowej, historycznej katedry 
św. Zofii. Rozpoczęte bez szczegółowych 
badań archeologów i historyków prace 
budowlane już doprowadziły do powsta-
nia pęknięć w zabytkowej świątyni, które 
w następstwie mogą spowodować niepo-
wetowane straty, przyczynić się do jesz-
cze większych zniszczeń kościoła, znane-
go zabytku kultury i architektury Ukrainy 
(który figuruje w rejestrze zabytków znaj-
dujących się pod ochroną Państwa Ukra-
ińskiego) i tak ważnej świątyni dla każde-
go żytomierzanina – katolika; 

• Uczestnictwo w obradach okrągłego 
stołu na temat: „Wzmocnienie mecha-
nizmu instytucjonalnego regulacji sto-
sunków między grupami etnicznymi na 
Ukrainie w zakresie decentralizacji”, zor-
ganizowanych przez Komitet Praw Czło-
wieka, Mniejszości Narodowych i Stosun-

Sprawozdanie składa prezes Zarządu Żytomierskiego Obwodowego ZPU 
Wiktoria Laskowska-Szczur/ Звіт Голови правління ЖОСПУ В. Лясковської-Щур
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ków Międzynarodowych Rady Najwyższej 
Ukrainy wspólnie z Biurem Wysokiego 
Komisarza OBWE do spraw Mniejszości 
Narodowych. Podczas okrągłego stołu 
omówiono główne problemy, które po-
jawiają się przy okazji opracowywania 
i wdrażania krajowej polityki etnicznej na 
Ukrainie, zwłaszcza dotyczące wsparcia 
instytucjonalnego grup etnicznych, i moż-
liwe dalsze kroki w celu ich rozwiązania; 

• Obrona przed próbą zmiany na-
zwy Cmentarza Polskiego w Żytomierzu. 
Na ręce Prezydenta Żytomierza Zarząd 
Związku wystosował list otwarty, a człon-
kowie naszej organizacji wyszli z transpa-
rentami przed Radę Miejską;

• Sprzeciw Związku Polaków wobec 
próby postawienia kiosków w bezpośred-
niej bliskości Cmentarza Polskiego w Ży-
tomierzu;

• Związek zwracał się z pismami do 
organów ścigania w sprawie aktów wan-
dalizmu – zniszczenia pomnika (posą-
gu anioła) na grobie Jerzego Olizara na 
Cmentarzu Polskim;

• Poparcie w sprawie wpisania Cmen-
tarza Polskiego do państwowego rejestru 
zabytków nieruchomych Ukrainy (Funda-
cja Srebrna Wieża, prezes Jurij Woderac-
ki);  

• Zorganizowanie w Żytomierzu akcji 
„Podaruj znicz na Kresy”. Białe i czerwo-
ne znicze zakupione przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Śląskiego 
i przekazane przez Górnośląski Oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zo-
stały zapalone na Cmentarzu Polskim 
w Żytomierzu oraz na grobach Polaków na 
cmentarzach w obwodzie żytomierskim: 
w Berdyczowie, Korosteniu, Nowogrodzie 
Wołyńskim, Radomyślu, Olewsku, Koro-
styszewie, Choroszewie, Jemilczynie, Ir-
szańsku, Marianówce i Bykówce; 

• Udział w konkursie na projekty fi-
nansowane z budżetu partycypacyjnego 
miasta Żytomierza. Wśród jedenastu naj-
lepszych ogłoszonych 13 listopada 2016 
roku znalazł się projekt „Polski cmentarz 
historyczny i kulturowy – Muzeum – Miej-
sce Pamięci Narodowej w Żytomierzu” au-
tor Anatol Gloza. Na odnowienie Cmenta-
rza zostanie przekazane z budżetu miasta 
około 1 mln hrywien. Za projektem głoso-
wało około 800 osób. Najważniejsze jest 
jednak to, że pomysł był mocno wspiera-
ny przez polską społeczność Żytomierza. 
Świadczy to o tym, że Polacy w Żytomie-
rzu pamiętają o swojej przeszłości. A od 
tego wszak zależy nasza przyszłość. 

Bardzo ważnym wydarzeniem było 
otwarcie 12 października 2012 roku Cen-
trum Polskiego w Żytomierzu podczas 
V Dni Kultury Polskiej. Centrum Polskie 
tętni życiem jako ośrodek kultury, oświaty 
i nauki, będąc jednocześnie główną sie-
dzibą Związku.

Podpisanie umowy o współpracy między województwem śląskim a obwodem żyto-
mierskim, Żytomierz, Dni Kultury Polskiej 2015 r./ Підписання партнерської угоди між 
Сілезьким воєводством та Житомирською областю, Житомир, Дні польської 
культури 2015 р. (фото з архіву редакції) 

Podpisanie umowy o współpracy między miastami: Żytomierzem
i Płockiem (w województwie mazowieckim), Żytomierz, Dni Kultury Polskiej 2013 r./  
Підписання партнерської угоди між Плоцьком (воєводство Мазовецьке) 
і Житомиром, Житомир, Дні польської культури 2013 р. (фото з архіву редакції)

Podpisanie umowy o współpracy między miastami: Żytomierzem i Bytomiem 
(w województwie śląskim), Bytom 2016 r./ Підписання партнерської угоди між 
Битомом (Сілезьким воєводством) і Житомиром, Битом 2016 р. (фото з архіву 
редакції) 
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Współpraca z Kościołem 
Kościół katolicki wspiera działalność 

Związku. Po utworzeniu w 2011 roku 
w Żytomierzu Kapelanii Polskiej współ-
praca nabrała nowego wymiaru i stała się 
jeszcze bardziej owocna. Dzięki niej w ka-
tedrze żytomierskiej i innych świątyniach 
wielokrotnie odbywały się modlitwy i od-
prawiane były msze święte w intencji Oj-
czyzny, miały miejsce ważne wydarzenia 
kulturalne, w tym koncerty, wieczornice 
i akademie.

Środki masowego przekazu 
W Żytomierzu zostało założone Pol-

skie Zjednoczenie Medialne. Jego celem 
jest rozwój i rozpowszechnianie polsko-
języcznych środków masowej informacji 
ukazujących się na Ukrainie. Założycie-
lami Zjednoczenia są: polsko-ukraińskie 
czasopismo „Tęcza Żytomierszczyzny” 
(redaktor naczelna Wiktoria Laskowska-
-Szczur), polskojęzyczna gazeta „Mo-
zaika Berdyczowska” (redaktor naczelna 
Larysa Wermińska), „Polskie Radio Ber-
dyczów” (redaktor naczelny Jerzy Sokal-
ski), polskojęzyczny program TV „Polacy 
Żytomierszczyzny” (autor Olga Koleso-
wa), program telewizyjny „Uczymy się pol-
skiego” (autor Wiktoria Wachowska).
Program telewizyjny „Polacy Żytomiersz-
czyzny” oraz program kulturalno-oświato-
wy „Uczymy się polskiego” są prowadzo-
ne pod patronatem Związku. 

Od 2010 roku staraniem Związku Po-
laków ukazuje się czasopismo „Tęcza 
Żytomierszczyzny”. Kwartalnik ma za 
zadanie przekazywać informacje o życiu 
i problemach Polaków Żytomierszczyzny, 
o tym, co nurtuje lokalną społeczność. 
Bardzo ważne są również artykuły nauko-
we i popularnonaukowe z dziedziny histo-
rii i kultury polskiej na Wołyniu. 

Program radiowy „Jedność”, który pro-
wadzi Mirosława Starowierow, jest emi-
towany na falach państwowej rozgłośni 
radiowej i dociera do mieszkańców nawet 
najbardziej oddalonych zakątków obwo-
du. 

Organizacja „Polskie Radio Berdy-
czów” od 2010 roku przygotowuje cotygo-
dniową polskojęzyczną audycję „Polska 
Bliżej”, która sprzyja odradzaniu się życia 
polskiego w regionie. Jej redaktorem na-
czelnym i jednocześnie prezesem „Pol-
skiego Radia Berdyczów” jest dr Jerzy 
Sokalski. 

Związek obecny jest również w Inter-
necie, prowadząc własną stronę www.
zozpu.zhitomir.net. Działalność interne-
towa wśród przedsięwzięć medialnych 
ŻOZPU ma priorytet ze względu na zasięg 
i dostępność informacji. Założony został 
nowy portal internetowy Wieści Polonij-
ne, którego autorem jest Oleg Fiłenko.  
Związek współpracuje z wydawnictwami 
drukowanymi, takimi jak: „Dziennik Kijow-
ski”, „Krynica”, „Kurier Galicyjski”, „Słowo 
Polskie”.

Istotnym elementem aktywności me-
dialnej Związku jest udział redaktorów 
w konferencjach poświęconych środkom 
masowego przekazu organizowanych 
w Senacie RP.

Oświata 
Do ważnych dziedzin, które cieszą się 

niewątpliwym priorytetem, należy oświata. 
Związek Polaków zainicjował naukę języ-
ka polskiego w szkołach: w Żytomierskim 
Gimnazjum Humanistycznym nr 1 i 23 
oraz w szkołach nr 16, 17, 21, 27, 28 i 36, 
w których język polski wszedł do planu za-
jęć obowiązkowych od klasy pierwszej do 
jedenastej. Z powodzeniem działa Polska 
Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. Ignace-
go Jana Paderewskiego, która cieszy się 
niesłabnącą popularnością. Uczniowie 
szkoły zdobywają nagrody w licznych kon-
kursach i olimpiadach. Zarząd zainicjował 
nowe konkursy: Konkurs Recytatorski im. 
Walentego Grabowskiego, Mistrz Ortogra-
fii, Konkurs Historyczny. Co roku bierze-
my udział w Międzynarodowym Konkursie 
Recytatorskim w Tarnowie.

Wielu uczniów z powodzeniem ubie-
ga się o indeks szkół wyższych w Polsce. 
Podpisane zostały umowy o współpra-
cy z uczelniami, m.in. z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Krakowie, Politechniką 
Lubelską, Katolickim Uniwersytetem Jana 
Pawła II w Lublinie, Wyższą Szkołą Zawo-
dową w Płocku.

Działalność naukowa
Żytomierski Obwodowy Związek Po-

laków na Ukrainie uczestniczy również 
w promowaniu nauki w regionie, owocnie 
współpracując z krajoznawczym Towa-
rzystwem Badaczy Wołynia. Członkowie 
Związku brali udział w konferencjach na-
ukowych, publikowali książki, prowadzili 
działalność społeczną i oświatową w Pol-
sce i na Ukrainie. W 2011 roku dokona-
no odsłonięcia umieszczonej na fasadzie 

Szkoły Muzycznej nr 5 w Żytomierzu 
tablicy pamiątkowej poświęconej Igna-
cemu Janowi Paderewskiemu oraz orga-
nizowana Międzynarodowa Konferencja 
Praktyczno-Naukową „Uniwersum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego”. Przeprowa-
dzono okrągły stół i dyskusję panelową 
„Witold Lutosławski i muzyka współcze-
sna” (2013 r.) oraz „Romantyzm w muzy-
ce i jego narodowe zróżnicowanie”, (2014 
r.), ogólnoukraińską naukowo-praktyczna 
Konferencja „Aktywność polskości – to 
aktywność obywatelska”, poświęcona 
25-leciu ŻOZPU (2014 r.), naukową kon-
ferencje „Reinhold Glier i Borys Latoszyń-
ski: życie i twórczość w kontekście kultu-
ry” (2015 r.). Zorganizowana konferencja 
„Pochodzący z miasta Berdyczowa ojciec 
Władysław Bukowiński – nowy błogosła-
wiony Kościoła katolickiego.

Dzięki staraniom członków Zarządu 
ŻOZPU (prof. Włodzimierz Jerszow) wła-
dze Uniwersytetu Państwowego im. Iwa-
na Franki w Żytomierzu podjęły uchwałę 
o utworzeniu w ramach uczelni Wydziału 
Polonistyki.

Działalność wydawnicza
Staraniem Żytomierskiego Obwodo-

wego Związku Polaków na Ukrainie wyda-
no publikacje nutowe wraz z płytami CD 
„Muzyczny Skarbiec Wołynia”. Drukiem 
ukazała się historyczno-filozoficzna praca 
zbiorowa na temat problemów regional-
nych „Wołyń-Żytomierszczyzna” nr 25 i 27 

Sport 
Związek prowadził również intensyw-

ną pracę ukierunkowaną na rozwój sportu 
na terenie obwodu. Zawodnicy z wielkimi 
sukcesami corocznie brali udział w zma-
ganiach sportowych rangi obwodowej, 
w Międzynarodowych Igrzyskach Sporto-
wych Młodzieży Szkolnej w Łomży, w Zi-
mowych i Letnich Igrzyskach Polonijnych, 
w Parafiadzie w Warszawie. Trofea, pu-
chary i medale zdobyte przez członków 

Spotkanie opłatkowe z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Kijów 2015 r./ Облаткова 
зустріч з Президентом РП Анджеєм Дудою, Київ 2015 р. (фото з архіву редакції)
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Związku, w tym przez dzieci i młodzież, są 
świadectwem wielkiego potencjału i hartu 
ducha, który drzemie w Polakach z Wo-
łynia.

Turystyka i wypoczynek 
Co roku Związek organizuje wyjaz-

dy kulturalno-wypoczynkowe dla dzieci 
i młodzieży do Polski. Podczas takich 
wyjazdów dzieci mają możliwość dosko-
nalić umiejętności językowe, poznawać 
kulturalne i historyczne miejsca na ziemi 
swoich przodków. Co roku wyjeżdża ok. 
350 osób.

Zostały również zorganizowane dla 
Polaków pielgrzymki do Włoch z okazji 
kanonizacji Świętego Jana Pawła II, do 
Ziemi Świętej, planowana jest pielgrzym-
ka do Fatimy z okazji 100-lecia obja-
wień Matki Bożej. Młodzież wzięła udział 
w Światowych Dniach Młodzieży w Krako-
wie w 2016 roku.

Kultura
Jednym z najważniejszych zadań or-

ganizacji jest inicjowanie i wspieranie pro-
gramów kulturalnych.

Co roku odbywają się Dni Kultury 
Polskiej na Żytomierszczyźnie oraz Mię-
dzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej 
„Tęcza Polesia”. Wielkim zaszczytem był 
występ na nim szeroko znanego w Pol-
sce i na świecie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Gośćmi Festiwalu były także 
dziecięce wokalne i taneczne zespoły 
z Polski: Wisła z Płocka, studencki zespół 

Uniwersytetu Śląskiego „Katowice”, Żeń-
ska Orkiestra Salonowa z Katowic oraz 
dziecięcy zespół wokalny z Siedlec. Pod-
czas Dni Kultury Polskiej odbywają się 
liczne imprezy towarzyszące, konferencje 
naukowe, koncerty muzyki klasycznej, po-
siedzenia i okrągłe stoły z władzami mia-
sta i obwodu, fora biznesowe, nad którymi 
od wielu lat patronat honorowy roztacza 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 

ŻOZPU uczestniczy w organizacji Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Żytomierska 
Wiosna Muzyczna”.

Corocznie są obchodzone najważniej-
sze święta narodowe i kościelne. Do ka-
lendarza imprez na stałe weszły uroczy-
stości z okazji Dnia Niepodległości Polski, 
Konstytucji 3 maja, Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą, wspólnie organizowany Mię-
dzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
oraz Narodowe Czytanie polskiej literatury 
(w 2016 roku „Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza).

Koncerty „Requiem” upamiętniają co-
rocznie ofiary zbrodni katyńskiej, stalinow-
skich represji i tragedii smoleńskiej. 

Ozdobą Świąt Bożego Narodzenia 
jest Festiwal „Kolęda Polska na Żyto-
mierszczyźnie”. Festiwal ten odbywa się 
w Korosteniu (prezes ZPU w Korosteniu 
Wanda Laskowska) w ramach eliminacji 
do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Będzinie (w Polsce). Już 
od wielu lat zespoły biorą udział w tournée 
koncertowych „Kolędnicy z Żytomierza” 
po województwie śląskim, które odbywają 
się przy wsparciu i współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Lokalnego rozgłosu nabrał Festiwal 
Twórczości Dziecięcej „Bo Świat – To My” 
w Choroszewie (prezes Żanna Szyszki-
na). 

Festiwal Kultury Polskiej „Słoneczne 
melodie” (prezes Dina Chalimonczuk) roz-
wija się w Olewsku. Odbyły się II Dni Kul-
tury Polskiej w Nowogrodzie Wołyńskim 
(prezes Ludmiła Wolska). 

Polskie zespoły działające 
przy ŻOZPU

Polskie zespoły Koroliski, Dzwoneczki 
i Malwy wzięły udział w 40. Międzynarodo-
wych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie, 
w trakcie których uroczyście obchodzono 
Dzień Polonii. Zespoły reprezentowa-
ły całą społeczność polską z Ukrainy na 
koncercie na Rynku Głównym. Dzień Po-
lonii został zorganizowany przez Krakow-
ski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, Stowarzyszenie Oświaty i Kultu-
ry Polskiej oraz Żytomierski Obwodowy 
ZPU.

Irena Nawojewa zastała laureatką 
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego 
„Wiktoria – 2015”.

Członkowie ŻOZPU wzięli udział w ob-
chodach Dnia Miasta Owrucza, wystąpił 
zespół taneczny Koroliski. Prezesem ZPU 
w Owruczu jest Leon Popławski.

Podobne uroczystości miały miejsce 
w gminie Marianówka, obw. żytomierski. 
Zespół Koroliski tańczył podczas Dni Gmi-
ny. ZPU w Marianówce przewodniczy pre-
zes Zofia Kowalska.

Spotkanie opłatkowe z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Kijów 2015 r./
Облаткова зустріч з Президентом РП Анджеєм Дудою, Київ 2015 р. (фото з архіву редакції) 

TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY   10

ANALIZA   



Jednym z ważnych kierunków działal-
ności organizacji jest kultywowanie pol-
skich tradycji narodowych poprzez inicjo-
wanie nowych i opiekę nad istniejącymi 
zespołami polskimi. Pod opieką Związku 
funkcjonują zespoły znane na Ukrainie 
i w Polsce.

• W 2013 roku w Żytomierzu przy 
wsparciu Związku został założony Polski 
Dziecięcy Teatr Lalek „ModernPol” pod 
kierownictwem Wiktorii Zubarewej. W za-
jęciach teatralnych uczestniczy 40 dzieci 
i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat. 

• Zasłużony dla Kultury Polskiej Pol-
ski Wzorcowy Dziecięcy Zespół Wokalny 
„Dzwoneczki” działa pod kierownictwem 
Zasłużonej dla Kultury Polskiej Jadwigi 
Poliszczuk oraz Bogdana Poliszczuka. 
W skład zespołu wchodzi około 40 dzieci 
w wieku 6 do 15 lat. 

• Zasłużony dla Kultury Polskiej Ludo-
wy Zespół Polskiego Tańca „Koroliski” zo-
stał utworzony w 1991 roku w Żytomierzu. 
Kierują nim: Zasłużona dla Kultury Polskiej 
Irena Świtelska i choreograf Sergiusz Świ-
telski. Zespół z powodzeniem występuje 
na festiwalach na Ukrainie i w Polsce.

• Zasłużony dla Kultury Polskiej Lu-
dowy Folklorystyczny Zespół „Poleskie 
Sokoły” funkcjonuje pod kierunkiem Za-
służonego dla Kultury Polskiej Jana Bocz-
kowskego i Natalii Rengwelskiej. 

• Zasłużony dla Kultury Polskiej Ze-
spół Kameralny іm. I. F. Dobrzyńskiego. 
Jego kierownikiem jest muzykolog, Zasłu-
żona dla Kultury Polskiej dr Irena Kopoć. 
Repertuar zespołu obejmuje ponad 250 
utworów. 

• W 2013 roku powstał nowy zespół 
wokalny „Malwy”, który w krótkim czasie 
zdobył uznanie polonijnego środowiska 
muzycznego. Zespołem kieruje Irina Na-
wojewa. Zespół wykonuje współczesne 
piosenki estradowe i utwory klasyczne.

Cmentarz Polski 
w Żytomierzu

Członkowie ŻOZPU opiekują się 
Cmentarzem Polskim, który należy do 
polskiego dziedzictwa historycznego na 
Ukrainie. Dwa razy w roku organizowana 
jest akcja sprzątania Cmentarza Polskie-
go, w której biorą udział dzieci, młodzież 
oraz dorośli, Polacy, członkowie ŻOZPU. 

Pomoc charytatywna 
ŻOZPU uczestniczył i organizował na-

stępujące akcje charytatywne:
• Członkowie Związku otrzymali po-

moc finansową oraz paczki od Konsulatu 
Generalnego RP w Winnicy;

• Związek współorganizuje akcję 
„Paka dla Rodaka”. To inicjatywa Fundacji 
Rozwoju Mikrospołeczności „Per Aspera 
ad Astra” oraz Związku Harcerstwa Rze-
czypospolitej z Płocka. Świąteczne pacz-
ki otrzymało około 150 osób cierpiących 

i starszych; 
• Za pośrednictwem ŻOZPU, przy 

wsparciu Konsulatu Generalnego RP 
w Winnicy do potrzebujących w obwodzie 
żytomierskim trafiły paczki świąteczne od 
Senatora RP Stanisława Gogacza;

• Związek był współorganizatorem ak-
cji „Podziel się opłatkiem z Seniorem na 
Kresach” oraz Akcji Wielkanocnej Pomocy 
„Świąteczny Koszyk dla Polaków na Kre-
sach” organizowanej przez Górnośląski 
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” (koordynator Alicja Brzan-Kloś). 

Partnerami w realizowaniu międzyna-
rodowych projektów są: Senat RP, Kon-
sulat Generalny RP w Winnicy, Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
Fundacja Wolność i Demokracja, Funda-
cja Pomoc Polakom na Wschodzie, Gór-
nośląski Oddział Stowarzyszenia Wspól-
nota Polska, oddziały Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” w Łomży, Siedlcach 
oraz Krakowie, Fundacja Freya, Stowa-
rzyszenie Parafiada, Stowarzyszenie 

Oświaty i Kultury Polskiej (Kraków), Ze-
spół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Serdeczne podziękowania za opie-
kę sprawowaną nad Polakami na Żyto-
mierszczyźnie składam Senatowi RP oraz 
Kancelarii Prezydenta RP. Serdecznie 
dziękuję za owocną współpracę Konsu-
latowi Generalnemu RP w Winnicy, oso-
biście panu konsulowi Tomaszowi Olej-
niczakowi, Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Śląskiego, prezydentom 
partnerskich miast Płocka i Bytomia, Ży-
tomierskiej Radzie Obwodowej, Żyto-
mierskiej Obwodowej Administracji, Żyto-
mierskiej Radzie Miejskiej i burmistrzowi 
Korostenia Włodzimierzowi Moskalence.

Słowa ogromnej wdzięczności kieru-
ję do wszystkich, którzy wspierają naszą 
działalność i służą radą i pomocą w trud-
nych chwilach.

Wiktoria Laskowska-Szczur, 
Żytomierz, 25.02.2017

 Zasłużony dla Kultury Polskiej Zespół Kameralny іm. I. F. Dobrzyńskiego z solistką  
Jennifer Glière oraz z ks. bp. Janem Purwińskim/ Заслужений колектив польської 
культури камерний ансамбль ім. І. Ф. Добжинського солістка Дженіфер Глієр та  
кс. біскуп Ян Пурвінський (фото з архіву редакції)

Goście i uczestnicy IX Dni Kultury Polskiej, Żytomierz 2016 r./ Гості та учасники ІХ 
Днів польської культури, Житомир 2016 р. (фото з архіву редакції) 
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Misją Prezydenta RP jest łączenie 
Polaków na świecie 
Prezydent Andrzej Duda wziął 
udział w podsumowaniu roku ak-
cji pomocowych dla Polaków na 
Wschodzie. W tym czasie z inicjaty-
wy Kancelarii Prezydenta i Polonii 
na Zachodzie do Polaków na Ukra-
inie i Litwie trafiły cztery transporty 
z pomocą. 

7 marca 2017 roku w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie z udziałem pre-
zydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy 
Agaty Kornhauser-Dudy odbyła się uro-
czystość, podczas której dokonano pod-
sumowania roku akcji pomocowych dla 
Polaków na Wschodzie. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele polskich organiza-
cji społecznych działających w miejsco-
wościach, do których pomoc trafiła. 

Prezydent Andrzej Duda podkre-
ślił, że organizowana od roku akcja nie 
jest pomocą, ale wyrazem wdzięczności 
i solidarności. Jak zaznaczył, pomoc do-
ciera do ludzi, którzy zasłużyli na solidar-
ność i pamięć. „I gdy mówiłem w Kijowie 
w 2015 roku o tym właśnie, że chciałbym, 

żeby Polacy mieszkający poza granicami 
mieli to poczucie, że ojczyzna o nich pa-
mięta, że ta ziemia, na której urodzili się 
ich przodkowie, jest cały czas także i ich 
ziemią, i że Polska ma świadomość, że 
jej synowie żyją poza granicami – żeby to 
było właśnie poprzez dzieło prezydenckie 
utrwalane. Dla mnie jest to obowiązek 
prezydenta – zaznaczył Andrzej Duda. 
– Jestem ogromnie Państwu wdzięcz-
ny – wszystkim tym, którzy tę pomoc 
organizowali, którzy tę pomoc prowa-
dzili, wszystkim inicjatorom, wszystkim 
darczyńcom. Ogromnie, ogromnie z ca-
łego serca dziękuję i jestem wdzięczny, 
że poprzez działalność mojej małżonki, 
poprzez moją działalność, poprzez dzia-
łalność pana ministra Adama Kwiatkow-
skiego i Biura ds. Kontaktów z Polakami 
za Granicą my możemy w tej wielkiej 
akcji solidarności i budowania wspólnoty 
uczestniczyć. Chciałbym, żeby ona trwała, 
chciałbym, żeby ona się rozwijała, i wierzę 
w to głęboko, że tak właśnie będzie”.

Przypomnijmy, że pomysł organizowa-
nia akcji pomocowych skierowanych do 
Polaków na Wschodzie zrodził się wśród 

Polonii na Zachodzie. Do Kancelarii Pre-
zydenta RP zgłosił się młody polski stu-
dent z USA, który przeprowadził w swo-
im środowisku akcję zbiórki pieniędzy na 
rzecz Polaków na Ukrainie. Szef gabinetu 
Prezydenta RP minister Adam Kwiatkow-
ski podjął tę inicjatywę, bo misją Prezy-
denta RP jest łączyć Polaków rozsianych 
po całym świecie.

Jak powiedział PAP Adam Kwiatkow-
ski, do tej pory zorganizowano cztery 
transporty ze wsparciem dla Polaków na 
Wschodzie: trzy trafiły na Ukrainę, czwar-
ty na Litwę. 

Pomoc dotarła m.in. do młodzieży pol-
skiego pochodzenia, która obecnie może 
swobodnie uczyć się języka polskie-
go, pielęgnować kulturę polską poprzez 
uczestnictwo w różnego rodzaju zespo-
łach wokalnych, tanecznych i teatralnych. 
W Żytomierzu takie podarunki – puzzle, 
gry edukacyjne, książki – otrzymali człon-
kowie zespołów: Dzwoneczki, Koroliski 
i ModernPol oraz uczniowie szkółek ję-
zyka polskiego działających przy polskich 
organizacjach na Żytomierszczyźnie. Po-
moc otrzymali też ludzie starsi, niedołężni, 

Pałac Prezydencki, Warszawa 07.03.2017/
Палац Президентський, Варшава 07.03.2017
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którzy przechowują pamięć o polskości, 
przekazują ją swoim wnukom.

Podczas uroczystości został zapre-
zentowany film podsumowujący akcje 
pomocowe na Litwie i Ukrainie. Następnie 
goście z Kresów pokazali, jak pięknie pie-
lęgnują pamięć o swoich korzeniach: chór 
Sursum Corda pod kierownictwem Stani-
sława Nagórniaka z Kamieńca Podolskie-
go wykonał znane polskie pieśni, m.in. 
„Polskie kwiaty”, dzieci ze Stryja opowie-
działy o Koziołku Matołku, zespół Koroli-
ski pod kierownictwem Ireny Świtelskiej 
ubrany w piękne stroje ludowe zatańczył 
kujawiaka z oberkiem.

Przedstawiciele polskiego środowiska 
opowiedzieli parze prezydenckiej o swo-
ich problemach i osiągnięciach. Prezes 
ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur, któ-
ra przybyła na czele delegacji Żytomier-
skiego Obwodowego Związku Polaków 
na Ukrainie, podziękowała za okazane 
wsparcie, za pamięć o rodakach i ich lo-
sach oraz za dobroć i uwagę, którą ob-
darzył ich prezydent Andrzej Duda wraz 
z małżonką. Z parą prezydencką rozma-
wiały również delegacje ze Stryja, Stani-
sławowa i Kamieńca Podolskiego. 

Spotkanie podsumowujące akcję 
pomocową stało się jednocześnie za-
powiedzią jej kontynuowania. Małżon-
ka prezydenta Agata Kornhauser-Duda 
powiedziała, że jeszcze przed Świętami 
Wielkanocnymi na Żytomierszczyznę do-
trze kolejny konwój z pomocą.

Pobyt w Polsce gości Prezydenta RP 
trwał dwa dni. W tym czasie zwiedzili oni 
Muzeum Narodowego Banku Polskiego 
i Pałac Prezydencki. Uczestniczyli także 
w spotkaniu na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II.

Jana Laskowska

Chór Sursum Corda pod kierownictwem Stanisława Nagórniaka z Kamieńca 
Podolskiego wykonał znane polskie pieśni/
Хор Sursum Corda під керівництвом Станіслава Нагорняка з Кам`янця-
Подільського виконав польські пісні

Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur podziękowała Prezedentowi RP za okazane 
wsparcie/ Голова В. Лясковська - Щур подякувала Президенту РП за надання 
допомоги 

Młodzież pochwaliła się zdjęciami selfie 
z Andzrejem Dudą/ Молодь пиша-
ється селфі з Анджеєм Дудою 

Zespół Koroliski  pod kierownictwem Ireny Świtelskiej zatańczył kujawiaka z oberkiem/ 
Ансамбль „Короліски” під керівництвом Ірини Світельської представив танець 
Куявяк з Оберкем
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Artyści z Żytomierszczyzny w ra-
mach projektu „Kolędnicy z Ży-
tomierza”, nad którym honorowy 
patronat objął wicemarszałek Wo-
jewództwa Śląskiego Stanisław Dą-
browa, zaśpiewali na ziemi śląskiej 
polskie kolędy i pieśni bożonaro-
dzeniowe.

Jednym z ważniejszych wydarzeń, 
w których uczestniczyli żytomierscy ko-
lędnicy, był udział w XXIII Międzynarodo-
wym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. 
Kazimierza Szwarlika, największym prze-
glądzie kolędowym w Polsce, odbywają-
cym się w dniach 12-15 stycznia. Nagrodę 
Grand Prix w wysokości 5 000 zł ufundo-
waną przez Związek Miast Polskich zdo-
był zespół wokalno-instrumentalny Siwy 
Dym Czarne Chmury z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Kazimierza Jagiellończy-
ka w Sieradzu. W festiwalu wzięło udział 
około 2 tys. zespołów, chórów i solistów, 
łącznie ponad 20 tys. osób.

Wszyscy kolędnicy mieszkali w hotelu 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koncerty 
odbyły się w Koszęcinie, Rusinowicach, 
Toszku, Pilicy i Bytomiu. Z Żytomierza 
przyjechały zespoły Malwy, Lileja oraz so-
listki Irena Nawojewa, Dina Chalimonczuk, 
Katarzyna Bakalczuk i Halina Dowbysz. 
W ich wykonaniu w wyjątkowych aranża-
cjach zabrzmiały polskie i ukraińskie kolę-

dy, pastorałki oraz inne utwory bożonaro-
dzeniowe. 

W Pilicy do wspólnego kolędowania 
z kolędnikami z Żytomierza w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej zaprosili 
burmistrz Artur Janosik i wicemarsza-
łek Stanisław Dąbrowa. Szczególnym 
przeżyciem dla żytomierzan była msza 
święta i koncert kolęd w Ośrodku Reha-
bilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Mło-

dzieży Niepełnosprawnej w Rusinowi-
cach. Szczęśliwe oczy chorych dzieci były 
najpiękniejszą nagrodą dla artystów.

W bytomskim kościele św. Jacka na 
Rozbarku podczas koncertu panowała 
rodzinna atmosfera. Warto dodać, że kon-
certy w Bytomiu stały się piękną tradycją. 
To one przyczyniły się do podpisania umo-
wy partnerskiej między tym miastem a Ży-
tomierzem. Prezydent Bytomia Damian 

Z kolędą na Śląsku
W bytomskim kościele św. Jacka na Rozbarku prezydent Bytomia Damian Bartyla pięknie podziękował kolędnikom za przyjazd 
i podtrzymywanie kultury polskiej na Ukrainie/ 
У битомському костьолі св. Яцка Президент Битома Дам’ян Бартиля  подякував  колядникам за прибуття
і збереження польської культури в Україні

 Muzeum Chleba w Radzionkowie/ Музей хліба в Радзьонкові 
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Bartyla pięknie podziękował kolędnikom 
za przyjazd i podtrzymywanie kultury pol-
skiej na Ukrainie.

Poza uczestnictwem w festiwalu kolęd 
Polacy z Ukrainy zapoznali się z historią 
i kulturą Śląska i Zaglębia. Zwiedzili Ko-
palnię Srebra w Tarnowskich Górach, 
Muzeum Chleba w Radzionkowie, zamek 
w Toszku, a w duchowej stolicy Polski 
Częstochowie sanktuarium maryjne na 
Jasnej Górze z cudownym obrazem Matki 
Bożej. 

Bardzo bogaty program kulturalno-
-oświatowy na Śląsku wspaniale przygo-
towała Agata Żak przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskie-
go. Słowa wdzięczności należą się też or-
ganizatorom Międzynarodowego Festiwa-
lu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz VIII 
edycji programu „Kolędnicy z Żytomierza”. 

Pobyt delegacji z Ukrainy na Śląsku 
nie byłby możliwy bez pomocy wicemar-
szałka Stanisława Dąbrowy, Konsulatu 
Generalnego RP w Winnicy oraz wszyst-
kich współorganizatorów i ofiarodawców.

 

Wiktoria Laskowska-Szczur,  
Żytomierz

Zabytkowa Kopalnia Srebra/  
Шахта срібла

W  Festiwalu wziął udział zespół Lileja z Olewska  pod kierownictwem Diny Chalimon-
czuk/ На фестивалі виступив ансамбль „Лілея” з Олевська під керівництвом Діни 
Халімончук  

W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” wicedyrektor Tomasz Janikow-
ski z W. Laskowska-Szczur/ В школі 
ансамболю пісні і танцю Шльонськ 
віце директор Томаш Яніковскі з 
В. Лясковська - Щур

Kolędy w wykonaniu zespołu Malwy pod kierownictwem Ireny Nawojewej/ 
Колядки у виконанні ансамблю „Мальви” під керівництвом Ірени Навоєвої 

Koncert w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rusinowi-
cach/ Концерт в реабілітаційно-освітньому центрі для дітей та молоді 
в Русиновицях 

W Pilicy wspólne kolędowali z gośćmi burmistrz Artur Janosik i wicemarszałek 
Stanisław Dąbrowa/  У Пилиці колядували  бурмістр Артур Яносік і віцемаршалок 
Станіслав Домброва 
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
na Żytomierszczyźnie

W ramach obchodzonego na całym 
świecie 21 lutego święta języka oj-
czystego w Żytomierzu odbył się 
X Konkurs Ortograficzny „Mistrz 
ortografii polskiej” i I Konkurs Hi-
storyczny.

19 lutego w Żytomierzu świętowano 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczyste-
go. Obchody zorganizowały Żytomierski 
Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, 
Obwodowa Administracja Państwowa 
i Informacyjno-Oświatowe Centrum KUL. 
Honorowy patronat nad świętem objął 
konsul generalny RP w Winnicy Tomasz 
Olejniczak.

W Żytomierskiej Bibliotece Obwodo-
wej ponad 130 uczniów żytomierskich 
szkół średnich oraz polskich szkół sobot-
nio-niedzielnych (ŻOZPU, Związku Pola-
ków na Ukrainie w Korosteniu, Kulturalno-
-Oświatowego Związku Polaków Ukrainy 
іm. Władysława Reymonta, Związku Pola-
ków na Ukrainie Oddział w Korostyszewie, 
Olewskiego Rejonowego Związku Pola-
ków na Ukrainie) przystąpiło do X Kon-
kursu Ortograficznego „Mistrz ortografii 
polskiej”. Zanim uczniowie zabrali się do 
pisania, zwrócił się do nich konsul gene-
ralny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak. 
Przypomniał wieloletnią tradycję konkursu 
i jego rolę w kształtowaniu nawyków po-
prawnego pisania po polsku oraz życzył 
uczestnikom połamania piór. W szczegól-
ny sposób podziękował prezes Żytomier-
skiego Obwodowego Związku Polaków 
na Ukrainie Wiktorii Laskowskiej-Szczur 
za organizację obchodów dnia języka oj-
czystego. Wiktoria Laskowska-Szczur ze 
swej strony podziękowała uczniom i na-
uczycielom za liczne przybycie. 

Tekst dyktanda, który przygotowało 
Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, zo-
stał odczytany przez dr Wiktorię Wachow-
ską. I miejsce zajęła Daryna Gorkusza, II 
– Olga Skyba, III – Waleria Korszak.

Po zakończeniu dyktanda w auli biblio-
teki odbył się koncert z udziałem przedsta-
wicieli mniejszości narodowych: Polaków, 
Czechów, Niemców, Żydów i Ormian.

 Widzowie nagradzali gromkimi brawa-
mi piękne występy uczniów szkół sobot-
nio-niedzielnych, członków Polskiego Te-
atru Lalek „ModernPol” działającego pod 
kierunkiem Wiktorii Zubarewej, nauczy-
cielki języka polskiego, Zespołu Polskie-

Naród żyje, dopóki język jego żyje

go Tańca Koroliski, pod kierownictwem 
Zasłużonej dla Kultury Polskiej Ireny Świ-
telskiej.

Czeską kulturę reprezentowały ze-
społy Wołyńskie Czechy i dziecięcy 
– Rozmarinek (kierownik Olena Łagow-
ska, nauczycielka Ewa Rżęzniczkowa), 
Niemieckie Towarzystwo „Wiedergeburt” 
– duet z Korostenia (kierownik Olga An-
toniuk). Wiersze o Armenii w języku ojczy-
stym deklamowali Wagarszak Petrosian, 
Meri Arutiunian, Ryta Arutiunian i Włodzi-
mierz Muriadian.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ję-
zyka Ojczystego okolicznościowe mowy 
wygłosili: konsul generalny RP w Winni-
cy Tomasz Olejniczak, radca Ambasady 
Czeskiej Republiki Dawid Maszek, pre-
zes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur, 
a także dyrektor biura Stowarzyszenia Or-
mian „Erebuni” Wage Petrosian i prezes 
Towarzystwa Niemców „Wiedergeburt” 
w Korosteniu Olga Antoniuk. 

W Konkursie Historycznym wzięły 
udział 54 osoby. Testy opracował nauczy-
ciel historii (ORPEG) Robert Stepaniuk. 

Krakowiak w wykonaniu Zespołu Koroliski pod kierownictwem Ireny Świtelskiej/ 
Краковяк у виконанні ансамблю „Короліски” під керівництвом І. Світельської

Organizatorzy i goście Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego/ 
Організатори і гості Міжнародного дня рідної мови 
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Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się 
następująco: I miejsce – Bogdan Mandryk, 
II – Daryna Gorkusza, III – Julia Łeszczen-
ko, wyróżnienie – Elżbieta Borysenko. 
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Konsulat Generalny 
RP w Winnicy – główną nagrodą był wy-
jazd wakacyjny do Polski – oraz dyplomy.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego jest obchodzony na całym świecie 
21 lutego. Ma on na celu podkreślenie 
bogactwa językowego różnych nacji i za-
chęcenie do nauki języków obcych. Zna-
jomość języków umożliwia komunikację, 
przez co zbliża do siebie ludzi. UNESCO 
(Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Oświaty, Nauki i Kultury), inicjator 
dnia języka ojczystego, opowiada się za 
zbliżeniem kultur i ich integracją, zwłasz-
cza poprzez język, ponieważ jest on istot-
nym czynnikiem rozwoju dziedzictwa du-
chowego świata.

Jury X Konkursa Ortograficznego „Mistrz ortografii polskiej”/
Члени журі конкурсу „Майстер польської орфографії 

X Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii polskiej”/ 
Х диктант Майстер польської орфографії

Najmłodsi uczestnicy dyktanda/ 
Наймолодші учасники диктанту

Zespół Wołyńskie Czechy pod kierownictwem Oleny Łagowskiej/
Aнсамбль „Волинські чехи” під керівництвом Олени Лаговської 
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Міжнародний день рідної мови 
у Житомирі
18 лютого за ініціативи Житомир-
ської обласної Спілки поляків 
України та за підтримки управ-
ління культури Житомирської 
ОДА, під патронатом Генераль-
ного Консула РП у Вінниці Тома-
ша Олєйнічака відбулися заходи, 
присвячені Міжнародному дню 
рідної мови.

Кожен народ розмовляє своєю мо-
вою, створює наукові, культурні, мис-
тецькі цінності. На сучасному етапі 
розвитку людства є велика кількість від-
мінних одна від одної мов, які належать 
різним націям, народностям, племенам. 
Мова має свою лексику, свої барви, свої 
відтінки, що передають почуття і відтво-
рюють бурхливе життя і розвиток наро-
ду.

В Житомирській обласній бібліо-
теці імені Олега Ольжича 130 учнів із 
ЗОШ та польських суботньо-недільних 
шкіл Житомира, Коростеня, Олевська,              
смт. Хорошева (Володарськ-Волин-
ський) писали Х диктант «Майстер 
польської орфографії». Вперше також 
відбувся конкурс з історії Польщі. Пе-
реможців нагородили пам’ятними при-
зами від Генерального Консульства РП, 
а влітку вони зможуть відпочити у Поль-
щі. 

Для глядачів відбувся концерт, при-
свячений Міжнародному дню рідної 
мови за участю національно-культур-
них товариств поляків, вірмен, чехів, 
євреїв та німців. 

На заході виступили учні польської 
суботньо-недільної школи при ЖОСПУ, 
Заслужений колектив польської куль-
тури ансамбль польського танцю „Ко-
роліски”, школа Житомирської облас-
ної громади вірмен «Еребуні», школа 
Громадської організації етнічних німців 
міста Коростень та Коростенського ра-
йону „Відергебурт”, ансамбль Культур-
но-освітнього центру „Шолом”.

На свято прибули почесні гості Ге-
неральний Консул РП у Вінниці Томаш 
Олєйнічак, Радник Посольства Чеської 
Республіки Давід Машек, голова Волин-
ських чехів Людмила Чижевська, голова 
Громадської організації етнічних німців 
м. Коростень та Коростенського райо-
ну „Відергебурт” пані Ольга Антонюк, 
директор Культурно-освітнього центру 
„Шолом” Гройсман Елеонора, голова 
Житомирської обласної Спілки поляків 
України Вікторія Лясковська-Щур.

21 лютого представники всіх на-
цій і народностей Світу відзначають 
Міжнародний день рідної мови. Метою 

є сприяння мовній різноманітності 
і стимулювання вивчення іноземних 
мов населенням різних країн. ЮНЕСКО 
виступило за зближення культур і їх 

активну взаємодію, зокрема, в мовних 
питаннях, оскільки саме мови вважа-
ються важливим фактором розвитку 
духовної спадщини.

Mniejszości narodowe i goście koncertu / 
В глядацькому залі присутні національно-культурні товариства та гості концерту

Teatr Lalek „ModernPol” pod kierownictwem Wiktorii Zubarewej/
Театер ляльок МодернПол під керівництвом Вікторії Зубаревої 

Najmłodsza publiczność koncertu/ 
Наймолодший глядацький сектор

TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY   18

OŚWIATA   



Zakochani w polskiej poezji
25 lutego w 
Łucku odbył 
się X Konkurs 
Recytatorski Poezji 
i Prozy Polskiej 
dla mieszkańców 
Ukrainy.

Celem konkursu jest propagowanie 
literatury polskiej na Ukrainie oraz in-
tegracja Polaków i Ukraińców. Wzięło 
w nim udział 67 osób z różnych miejsco-
wości. Żytomierz reprezentowali ucznio-
wie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej 
im. J.I.Paderewskiego oraz członkowie 
Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „Mo-
dernPol” działającego przy ŻOZPU pod 
kierunkiem Wiktorii Zubarewej, łącznie 
5 osób. 

Utalentowana młodzież polskiego 
pochodzenia recytowała piękne polskie 
wiersze Adama Mickiewicza, Wisławy 
Szymborskiej, Juliana Tuwima, Juliusza 
Słowackiego i innych poetów. Wśród fi-
nalistów znalazł się Konstanty Ogijenko, 
jeden z najaktywniejszych członków Mo-
dernPol, który podzielił się swoimi wraże-
niami z konkursu z kolegami z teatru. 

„Kiedy byłem w piątej klasie, przyszła 
do nas nauczycielka języka polskiego 
pani Wiktoria Zubarewa i na pierwszej lek-
cji wyrecytowała fragment wiersza Juliana 
Tuwima „Lokomotywa”, a na drugiej „Pta-
sie radio” – wspominał Konstanty Ogijen-
ko. – Mocno mi to zapadło w pamięć, więc 
po latach wróciłem do tego, co mnie wtedy 
zafascynowało. Też chciałem nauczyć się 
dobrze języka polskiego, więc sięgnąłem 
po wiersze w języku polskim. Jako mło-
dy chłopiec odkryłem w polskiej kulturze 
dużo walorów artystycznych, które pomo-
gły mi rozwinąć wyobraźnię i talent, a więc 
w tym konkursie miałem szansę wygrać. 
Na scenie czułem się niesamowicie swo-
bodnie, dobrze wcieliłem się w rolę i bar-
dzo ucieszyła mnie wiadomość, że mogę 
pojechać do Lublina na finał Polsko-Ukra-
ińskich Spotkań Mistrzów Słowa. Moim 
zdaniem polska poezja to skarb dla tego, 
który chce zdobyć szczyty w karierze arty-
stycznej. Kocham Polskę i polskie słowo!”. 

Inna uczestniczka konkursu z Żyto-
mierza Daryna Morgunowa tak opisała 
swoje wrażenia: „Byłam bardzo zadowo-
lona, że pojechałam na konkurs recytacji 
polskiej poezji i prozy. Byłam zauroczona 
utalentowanymi dziećmi z Ukrainy i tym, 
że mogę je poznać. Trochę się bałam wy-
stępować na tak wielkiej scenie, ale dzięki 
przyjaznej atmosferze i miłym jurorom by-
łam pewna, że dobrze to zrobię. Niestety, 
nie wygrałam, ale w pamięci pozostanie 
mi niejeden wiersz usłyszany ze sceny. 

Po powrocie do domu zaczęłam uczyć 
się tych wierszy na pamięć i mogę powie-
dzieć z pewnością, że dzięki tej uroczy-
stości zakochałam się w polskiej poezji na 
zawsze”.

Organizatorami Konkursu Recytator-
skiego Poezji i Prozy Polskiej były Wy-
dział Kultury Rady Miasta Łuck, Centrum 
Kultury w Lublinie oraz Towarzystwo Kul-
tury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza 

Kościuszki. Konkurs odbył się pod patro-
natem Konsula Generalnego RP w Łucku, 
Łuckiej Rady Miejskiej i Prezydenta Mia-
sta Lublina.

Wszystkim organizatorom należą się 
serdecznie podziękowania za krzewienie 
sztuki recytacji na Ukrainie oraz dobrą or-
ganizację konkursu.

Wiktoria Zubarewa,  
członek ŻOZPU

Uczestnicy X Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej w Łucku/ 
Учасники X Конкурсу читців польської поезії та прози, м. Луцьк 

Zwycięzca Konstanty Ogijenko z nauczycielką Wiktorią Zubarewą/
Переможець Огієнко Костянтин з вчителем Вікторією Зубаревою
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W Żytomierzu uczczono Żołnierzy Wyklętych
5 marca w katedrze św. Zofii odbyła 
się akademia poświęcona Narodo-
wemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Poprzedziła ją msza święta 
w intencji bohaterów polskiego po-
wojennego podziemia niepodległo-
ściowego, którą celebrował kape-
lan Polaków Żytomierszczyzny ks. 
Jarosław Giżycki TChr.

Jak ważne jest to święto dla Polaków 
z Żytomierza, pokazali uczniowie Polskiej 
Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I.J.Pa-
derewskiego działającej przy ŻOZPU, 
występując na akademii przygotowanej 
według scenariusza Roberta Stepaniuka, 
nauczyciela historii z ORPEG. 

Uroczystość, którą poprowadziła Ana-
stasia Chernij, rozpoczęła się od przy-
witania gości: ks. Jarosława Giżyckiego 
i prezes Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie Wiktorię 
Laskowską-Szczur. Robert Stepaniuk za-
poznał zebranych − nauczycieli i uczniów 
oraz ich rodziców, dziadków i babcie, 
a także przedstawicieli lokalnych mediów 
– z historią Żołnierzy Wyklętych. 

Opowiedział o tym, dlaczego jest ob-
chodzony Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, kim byli bohaterowie 
podziemia niepodległościowego, ilu ich 

było, jak długo trwał ich opór i jaką ofiarę 
ponieśli. Przypomniał sylwetkę jednego 
z nich, płk. Franciszka Niepokólczyckiego, 
urodzonego w Żytomierzu 14 października 

Występ uczniów Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły im. I.J. Paderewskiego 
działajacej przy ŻOZPU/ Виступ учнів польської суботньо-недільної школи ім. І.Я. 
Падеревського, яка діє при ЖОСПУ 

Uczestnicy oraz goście Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych/ Участники та гості Дня пам`яті солдатів, що викреслені з нашої пам`яті
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W Żytomierzu uczczono Żołnierzy Wyklętych

stopnia , że niektórym ze wzruszenia po-
ciekły łzy.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
jest obchodzony w Polsce 1 marca. In-
tencją jego inicjatorów była chęć oddania 
hołdu przedstawicielom polskiego podzie-
mia antykomunistycznego, którzy w latach 
1944-1963 walczyli o suwerenną i wolną 
ojczyznę z agresorem ze wschodu. Żoł-
nierze ci nie pogodzili się z tym, że oku-
pację niemiecką zastąpiła sowiecka oraz 

z wprowadzanym w Polsce systemem ko-
munistycznym. Byli mordowani zarówno 
przez Sowietów, jak i podległe Związkowi 
Sowieckiemu służby polskiego komuni-
stycznego aparatu represji. 

Uroczystość zorganizowały Żytomier-
ski Obwodowy Związek Polaków na Ukra-
inie i Kapelania Polaków na Żytomiersz-
czyźnie.

Robert Stepaniuk, nauczyciel historii 
skierowany przez ORPEG

1911 roku. Franciszek Niepokólczycki był 
pułkownikiem saperów Wojska Polskiego, 
żołnierzem Armii Krajowej i powojennego 
podziemia antykomunistycznego, preze-
sem WiN, więźniem politycznym w okre-
sie stalinowskim, kawalerem Orderu Orła 
Białego. Zmarł w Warszawie 11 czerwca 
1974 roku. Do końca życia był inwigilowa-
ny przez Służbę Bezpieczeństwa.

Po dawce wiedzy historycznej goście 
zostali zaproszeni do obejrzenia najważ-
niejszego momentu akademii, czyli części 
artystycznej. Oprócz fragmentów utworów 
Artura Oppmana „Pięciu poległych”, Lesz-
ka Andrzeja Mroczkowskiego „Ostatni list 
do Matki” i innych wierszy wysłuchali pie-
śni patriotycznych: Andrzeja Kołakowskie-
go „Epitafium dla Majora Ognia” i hymnu 
5 Wileńskiej Brygady AK „Wiernie iść”, 
wykonanych przez Polski Wokalny Zespół 
„Dzwoneczki” i uczniów Polskiej Szkoły 
Sobotnio-Niedzielnej oraz Polski Teatr La-
lek „ModernPol” funkcjonujący przy Żyto-
mierskim Obwodowym Związku Polaków 
na Ukrainie. Młodzież zachwyciła wszyst-
kich swoją postawą patriotyczną do tego 

Konstanty Ogijenko recytował patriotycznie wiersze/ 
Декламував патріотичні вірші К. Огієнко 

Msza święta w intencji bohaterów polskiego powojennego podziemia niepodległo-
ściowego/ Літургія за героїв післявоєнного польського підпільного незалежного 
формування 
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Barbarzyńcy na polskich cmentarzach
Na początku stycznia 2017 roku 
nieznani sprawcy wysadzili w po-
wietrze pomnik w Hucie Pieniac-
kiej, kilka tygodni później sprofa-
nowali polski cmentarz wojenny w 
Kijowie-Bykowni. Ofiarą wandali 
padł też pomnik lwowskich profe-
sorów oraz krzyż i kamienne tabli-
ce we wsi Podkamień.

W pierwszych miesiącach roku przez 
Ukrainę przetoczyła się fala prowokacji 
w postaci niszczenia pomników upamięt-
niających Polaków, którzy zginęli z rąk 
oprawców w czasach stalinowskich i hi-
tlerowskich. Zdaniem szefa Ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra 
Wiatrowycza były to zaplanowane i prze-
myślane akcje, które miały na celu za-
ostrzenie stosunków polsko-ukraińskich. 
Podobną opinię wyraża ambasador RP 
w Kijowie Jan Piekło. 

Huta Pieniacka to nieistniejąca dziś 
polska wieś niedaleko Brodów (obecnie 
obwód lwowski) spacyfikowana na rozkaz 
niemieckich okupantów. Pacyfikacji doko-
nali 28 lutego 1944 roku ukraińscy ochot-
nicy z 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji 
SS „Galizien”. Według różnych danych 

zamordowano wtedy od 600 do 900 osób. 
Ku czci ofiar zbrodni w 2005 roku został 
postawiony krzyż oraz tablice z ich nazwi-
skami. 28 lutego 2009 roku hołd pomordo-
wanym oddali ówcześni prezydenci Polski 
i Ukrainy, Lech Kaczyński oraz Wiktor 
Juszczenko. Z 8 na 9 stycznia 2017 roku 

pomnik został wysadzony. W krótkim cza-
sie władze obwodu lwowskiego odbudo-
wały go i opatrzyły napisem: „Odnowiono 
dzięki wysiłkom ukraińskiej społeczności”. 
Na początku marca ktoś znowu namalo-
wał na krzyżu czerwoną farbą swastykę, 
a pod nią czarną farbą tryzub. Na stoją-

 Zniszczony pomnik w Hucie Pieniackiej/
 Зруйновані постаменти с. Гута Пеняцька 

Sprofanowany polski cmentarz wojenny w Kijowie-Bykowni/ 
Спаплюжений пам`ятник в с. Биковня під Києвом 
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cych obok tablicach zaś umieszczono na-
pisy „Śmierć Lachom” i „Precz z Ukrainy”.

Pomnik lwowskich profesorów zamor-
dowanych w 1941 roku, znajdujący się na 
Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, został 
sprofanowany w tym samym czasie we-
dług podobnego scenariusza: na pomni-
ku pojawiły się napisy „Śmierć Lachom”. 
Podobnie było we wsi Podkamień w ob-
wodzie lwowskim, gdzie zniszczono krzyż 
i kamienne tablice upamiętniające kilkuset 
Polaków, którzy w 1944 roku zostali zabi-
ci w rzezi przeprowadzonej przez oddział 
UPA. Władze Lwowa błyskawicznie zare-
agowały na akty wandalizmu i oczyściły 
pomnik z czerwonej farby olejnej. 

W nocy z 24 na 25 stycznia zbrodnicza 
ręka podniosła się na największą świętość 
– cmentarz ofiar NKWD w Kijowie-Bykow-
ni. I podobnie jak we Lwowie pojawiły się 
bluźniercze napisy wymalowane czer-
woną farbą. Widać, że ci, którym zależy 
na tych prowokacjach, nie przebierają 
w środkach i gotowi są do najdalej idących 
kroków. Ambasador RP w Kijowie Jan Pie-
kło, mówiąc o aktach wandalizmu i profa-
nacji miejsc pamięci narodowej, słusznie 
zauważył, że „wzmożenie takich zjawisk 
świadczy o pewnej bezradności i determi-
nacji strony, która to prowokuje”. Incydent 
w Bykowni ambasador określił jako „wyjąt-
kowo obrzydliwy, gdyż na grobach pojawi-
ły się wulgarne słowa”.

Władze ukraińskie podjęły natychmiast 
działania mające na celu pełną renowa-
cję zniszczonych obiektów i znalezienie 
sprawców profanacji. Prowokacje mają 
prawdopodobnie na celu wywołanie re-
zonansu w społeczeństwach po obu stro-
nach Bugu i co za tym idzie, niszczenie 
dobrych stosunków polsko-ukraińskich.

Redakcja 

 Sprofanowany pomnik w Podkamieniu, obw. lwowski/
 Спасплюжені пам`ятники с. Підкаменя Львівської області 

 Wspólna msza święta przy odnowionym pomniku/
 Спільна літургія при відновленні постаменту 

Zrekonstruowany pomnik w Hucie Pieniackiej/
Реконструйований постамент с. Гута Пеняцька

Odnowiony pomnik w Podkamieniu, obw. lwowski/
Відновлений пам`ятник с. Підкаменя Львівської області 
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Armia Krajowa – walka nie tylko zbrojna
Po wybuchu II wojny światowej 
w poczuciu zagrożenia powstało 
wiele organizacji konspiracyjnych. 
Dopiero Armia Krajowa połączyła 
wszystkie siły w jeden organizm.

75 lat temu, 14 lutego 1942 roku, na 
rozkaz Naczelnego Wodza Polskich Sił 
Zbrojnych generała Władysława Sikor-
skiego Związek Walki Zbrojnej został 
przekształcony w Armię Krajową. Pierw-
szym dowódcą AK był gen. Stefan Grot-
-Rowecki. 

Najważniejszym, strategicznym celem 
Armii Krajowej miało być powstanie po-
wszechne wsparte, jak się łudzono, przez 
aliantów zachodnich i Polskie Siły Zbroj-
ne – mówił dr Janusz Osica w audycji 
Polskiego Radia „Kronika Polska” w 2001 
roku. – Cel ten jednak nie wykluczał ak-
tywnej walki bieżącej, prowadzonej nie-
ustannie.

Walka AK opierała się głównie na dzia-
łaniach dywersyjnych. Statystyki mówią 
o 230 tysiącach akcji sabotażu i dywersji 
prowadzonych do końca 1944 roku i kosz-
tujących Niemców więcej niż niejedna 
przegrana bitwa – podkreślał dr Janusz 
Osica.

Armia Krajowa była najsilniejszą i naj-
sprawniej zorganizowaną armią podziem-
ną w czasie II wojny światowej w Europie. 
Działania sabotażowe, dywersyjne, wy-
wiadowcze i propagandowe miały tylko 
przygotować grunt pod powstanie. Żołnie-
rze AK swoją walką zasłynęli właśnie pod-
czas powstania warszawskiego.

Powstanie warszawskie to kulminacja 
chwały i tragedii Armii Krajowej – zazna-
czył dr Osica. – Armii państwa i narodu, 
który nie uznał się za pokonanego i wal-
czył mężnie i ofiarnie wbrew wszystkiemu 
i wszystkim.

19 stycznia 1945 ostatni komendant 
AK generał Leopold Okulicki „Niedźwia-
dek” wydał rozkaz rozwiązania Armii Kra-
jowej. Po zakończeniu wojny żołnierze AK 
byli prześladowani i szykanowani przez 
władze PRL. Wielu z nich zostało skaza-
nych na niesprawiedliwe wyroki w tym tak-
że kary śmierci. Jedną z takich postaci był 
generał August Emil Fieldorf, pseudonim 
Nil, stracony przez powieszenie 24 lutego 
1953 roku.

Gdy chodziło o walkę z Sowietami 
i polskimi komunistami, AK-WiN potrafiła 
współpracować nawet z Ukraińską Po-
wstańczą Armią. Razem dokonały m.in. 
brawurowego rajdu na Hrubieszów. Jak 
czytamy w pracy Grzegorza Motyki i Ra-
fała Wnuka „Pany i rezuny. Współprca 
AK-WiN i UPA 1945-1947” (Warszawa, 
1997), wiosną 1945 WiN i UPA zawiesi-
ły broń. Podziemie poakowskie zawarło 
z ukraińskimi nacjonalistami wiele lokal-

nych sojuszy, skierowanych przeciw ko-
munistom. Przeprowadzono kilka wspól-
nych akcji zbrojnych. Atakowano siedziby 
NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa, a także 
m.in. posterunki milicji, pociągi i stacje ko-

lejowe. Najsłynniejszą i największą opera-
cją był atak na Hrubieszów, gdzie znajdo-
wały się posterunek Milicji Obywatelskiej, 
siedziba Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego i siedziba NKWD. Plan ak-

gen. Władysław Sikorski gen. Leopold Okulicki 

Po zakończeniu negocjacji, gdy delegacje podziemia polskiego i ukraińskiego 
podpisały porozumienie, żołnierze AK-DSZ i UPA z oddziałów chroniących członków 
obu delegacji zrobili sobie wspólne zdjęcie; wieś Lubliniec Nowy (powiat Lubaczów), 
21.05.1945 r.

Powstanie warszawskie: Żołnierze zgrupowania „Radosław” po kilkugodzinnym 
przejściu kanałami z placu Krasińskich do ulicy Wareckiej na Śródmieście, nad ranem 
2.09.1944, pierwszy od lewej w hełmie Tadeusz Rajszczak 
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Armia Krajowa – walka nie tylko zbrojna

gen. Stefan Grot-Rowecki 

gen. August Emil Fieldorf

Longin Komołowski 
(5 stycznia 1948        — 30 grudnia 2016)

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci
śp. Longina Komołowskiego

Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Patrioty, Państwowca, oddanego opiekuna Polonii 

i Polaków poza Granicami Kraju.
Rodzinie i przyjaciołom składam wyrazy najgłębszego współczucia

Jan Dziedziczak 
Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

cji ówczesny dowódca UPA w Polsce 
płk Myrosław Onyszkiewicz ps. Orest 
otrzymał od dowództwa WiN w kwiet-
niu 1946 roku.

Witold Stanisław Michałowski, pi-
sarz, dziennikarz, publicysta, wspo-
minał, że w domu jego byłej żony po-
chodzącej z Bieszczad w pierwszych 
powojennych latach na wielkanocnym 
śniadaniu spotykali się bracia: jeden 
z WiN, drugi z MO, trzeci i czwarty 
z OUN/UPA. Mieli wspólnego ojca, 
pochodzili jednak z dwóch jego mał-
żeństw.

Robert Stepaniuk,  
nauczyciel, ORPEG

Do Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“

Przykra wiadomość o odejściu z tego świata Prezesa Longina Komołowskiego 
dotarła także na nasze dawne Kresy i pogrążyła w żalu całą naszą społeczność.

Straciliśmy wieloletniego kontynuatora dzieła śp. Andrzeja Stelmachowskie-
go, Przyjaciela jednoczącego Polaków ze Wschodu i Zachodu.

Łączymy się w smutku oraz wspólnej modlitwie z Państwem, wszystki-
mi Współpracownikami śp. zmarłego Prezesa, a za Waszym pośrednictwem ze 
wszystkimi Rodakami rozsianymi po kuli ziemskiej, przekazujemy wyrazy szcze-
rego współczucia Rodzinie i bliskim.

Śp. Longin Komołowski pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci jako wytrwa-
ły orędownik  utrwalenia każdego, nawet najmniejszego dowodu polskości poza 
granicami naszej Macierzy.

 W imieniu 
Polaków Żytomierszczyzny 

Zarząd Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie
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Nasz Uniwersytet jest najstarszym 
katolickim uniwersytetem w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej, na 
którym można uzyskać wykształ-
cenie na wysokim poziomie oraz 
otrzymać państwowy dyplom pre-
stiżowej europejskiej uczelni. W 
przyszłym roku Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II będzie 
świętował 100-lecie swojego istnie-
nia. 

KUL oferuje studia w języku polskim 
i angielskim na wszystkich poziomach na-
uczania (studia licencjackie, magisterskie 
i doktoranckie). Aktualnie oferta edukacyj-
na  obejmuje 47 kierunków studiów licen-
cjackich i magisterskich na 8 wydziałach. 
Pełną informację o kierunkach studiów 

i zasadach rekrutacji można znaleźć na 
naszej nowej stronie internetowej dla kan-
dydatów na studia: www.kandydat.kul.pl 

Obecnie na KUL uczy się ponad 12 
tysięcy studentów  iprawie 2 tysiące dok-
torantów, w tym około 600 cudzoziem-
ców z ponad 30 krajów świata. Najwię-
cej studentów cudzoziemców pochodzi 
z Ukrainy – około 330 osób. Od 2015 roku 
w Żytomierzu na Ukrainie działa przedsta-
wicielstwo naszego Uniwersytetu, gdzie 
kandydaci na studia i ich rodzice mogą 
bezpłatnie uzyskać pełną informację 
o możliwości studiów na KUL i złożyć wy-
magane dokumenty.

Dla kandydatów z Ukrainy, którzy 
w tym roku rozpoczną studia na KUL na 
zasadach odpłatności, przygotowaliśmy 
specjalną ulgę – możliwość obniżenia 

opłaty za studia o 25 proc. niezależnie 
od kierunku studiów. Oprócz tego od roku 
akademickiego 2017/2018 w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego na 
naszej  uczelni otwiera się nowy kierunek 
studiów: „Doradztwo kariery i doradztwo 
personalne”. W ramach tego kierunku jest 
przewidziane bezpłatne kształcenie i sty-
pendia dla 30 kandydatów z Ukrainy.

Wszystkich zainteresowanych stu-
diami na KUL zapraszamy do kontaktów 
z Sekcją Obsługi Kandydatów i Studen-
tów KUL w Lublinie (Al. Racławickie 14, 
20-950 Lublin; tel/ +48 81 445 42 16, 
e-mail: study@kul.pl, skype: study-at-kul) 
lub z naszym przedstawicielem na Ukra-
inie: Informacyjno-edukacyjny punkt KUL 
w Żytomierzu, вул. Театральна 17/20, 
каб. 116; телефон +38-098-343-69-90, 
e-mail: centrum_kul@ukr.net

Oferta edukacyjna Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II dla kandydatów 
z Ukrainy!

Dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II/
Дворик Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ 
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Освітня пропозиція Люблінського 
Католицького Університету Іоанна Павла ІІ 
для абітурієнтів з України!
Наш Університет є найстаршим 
католицьким університетом 
Центральної та Східньої Європи, 
де можна отримати добру освіту 
та диплом держаного зразка 
престижного європейського 
вишу. В наступному році ми 
будемо святкувати 100-річчя від 
заснування нашого університету.

Ми пропонуємо повні програми 
навчання польскою та аглійською 
мовами на всіх рівнях навчання 
(бакалаврат, магістратура і 
аспірантура). На сьогоднішній день 
освітня пропозиція КUL складається 
з 47 напрямків бакалаврського та 
магістерського навчання, яке можна 
отримати на 8 факультетах. Повну 
інформацію про напрямки навчання 
та правила прийому можна знайти на 
нашому новому сайті для абітурієнтів: 
www.kandydat.kul.pl

Наш університет нараховує понад 
12 тисяч студентів і докторантів, в 
тім близько 600 іноземців з понад 30 
країн світу. Найбільше число іноземців 
— біля 330 студентів — приїхали до 
нас з України. З 2015 року на Україні 
в Житомирі діє наше представництво, 
де абітурієнти та їх батьки можуть 
безкоштовно отримати повну 
інформацію про можливості навчання 
та подати всі необхідні документи на 
вступ.

Для абітурієнтів з України, які в 
цьому році розпочнуть навчання в 
КUL на платній основі, ми підготували 
можливість отримання пільги на 25% 
незалежно від напрямку навчання. 
Крім цього, з 2017/2018 навчального 
року  в рамках Європейського 
соціального фонду в нашому 
університеті відкривається новий 
напрямок навчання “Профорієнтація 
та управління людським персоналом”. 
Він передбачає безкоштовне навчання 
та стипендію для 30 абітурієнтів з 
України, які можуть поступати за 
правилами прийому іноземців.

Всіх зацікавлених навчанням в КUL 
запрошуємо до контактів з Секцією 
обслуговування кандидатів і студентів 
KUL в Любліні (Al. Racławickie 14, 
20-950 Lublin; tel/ +48 81 445 42 16, 
e-mail: study@kul.pl, skype: study-at-kul) 
або з нашим представником в Україні: 
Інформаційно-освітній центр  KUL на 
Україні в Житомирі, вул. Театральна 
17/20, каб. 116; телефон +38-098-343-
69-90, e-mail: centrum_kul@ukr.net

Obecnie na KUL uczy się ponad 12 tysięcy studentów/ 
Наш університет нараховує понад 12 тисяч студентів

Poznajemy KUL/ Пізнаємо KUL 

Odznaczenie KUL/ Одна з відзнак KUL 



Pamiątkowe zdjęcie z polską Parą Prezydencką, Warszawa 07.03.2017/
Фото на пам`ять з Президентом та Першою Леді РП, Варшава 07.03.2017 

Spotkanie młodzieży z Żytomierza prorektor ds. kształcenia dr hab. Iwoną Niewiadomską, prof. KUL /
Зустріч з проректором з наукової роботи професором KUL, док. Івоною Невядомською

W. Laskowska-Szczur i wiceminister MSZ  Jan Dziedziczak/
В. Лясковська-Щур і віцеміністр МЗС Польщі Ян Дзедзічак 

20.01.2017 Podpisanie umowy między Teteriwską Gromadą i 
Gminą Jabłonna/ Підписання умови співпраці між Громадою 
Тетерівки і Гміною Яблонне 


