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prof. Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu RP 
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Drodzy Rodacy!
Drodzy Czytelnicy „Tęczy Żytomierszczyzny”

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
w imieniu własnym oraz Konsulatu 

Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w 
Winnicy składam najserdeczniejsze życzenia, 

życząc dużo ciepła, spokoju i radości w 
Waszych domach, rodzinach, spełnienia 

marzeń, a zdrowie niech dopisuje! 
Nowy 2020 Rok niech przyniesie pokój!

Damian Ciarciński
Konsul Generalny 

Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy

Drodzy w Chrystusie!
Świętujemy Boże Narodzenie,

Nasze serca napełnia radość i dziękczynienie 
Panu Bogu za to, że zesłał nam Swojego Syna, 

aby każdy, kto w Niego wierzy i Jemu służy, 
miał życie wieczne.

W te radosne dni gromadzimy się w naszych 
świątyniach, aby Go uczcić, gdy na głos 
kapłana przychodzi na nasze ołtarze, i 

przyjąć do naszych serc w Komunii Świętej. 
On nam błogosławi, napełnia, Swoimi 

Łaskami. To jest nasze najradośniejsze Boże 
Narodzenie.

Niech Boże Dziecię wszystkim błogosławi 
także w Nowym 2020 Roku!

Biskup Jan Purwiński

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i 
nadziei świąt Bożego Narodzenia,

wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, 
cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów

oraz dalszej owocnej współpracy 
w nadchodzącym 2020 roku.

W imieniu Zarządu i Redakcji,
Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku 

Polaków na Ukrainie
Wiktoria Laskowska-Szczur
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Organizatorzy i uczestnicy V Dni Kultury Polskiej w Nowogrodzie Wołyńskim /
Організатори та учасники V Днів польської культури у Новограді-Волинському 

V Dni Kultury Polskiej w Nowogrodzie 
Wołyńskim
Impreza odbyła się w dniach 15-
17 listopada z inicjatywy Polskiej 
Organizacji Społecznej im. Adama 
Mickiewicza w Nowogrodzie Wo-
łyńskim przy wsparciu Konsulatu 
Generalnego RP w Winnicy. W tym 
roku została poświęcona 200-leciu 
urodzin Stanisława Moniuszki. 

Program imprezy obejmował spotka-
nia z władzami lokalnymi, koncerty, kon-
kurs recytatorski i spektakle, które odby-
wały się w kościele pw. Chrystusa Króla 
oraz w szkołach. Członkowie organizacji 
polskich złożyli kwiaty i zapalili znicze na 
polskich grobach. 

Zaproszenie na V Dni Kultury Polskiej 
przyjęli Aleksander Piwowarski z Żyto-
mierskiej Obwodowej Administracji Pań-
stwowej, zastępca przewodniczącego 
Rady Miejskiej Anatolij Łegenczuk, prezes 
Żytomierskiego Obwodowego Związku 
Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskow-
ska-Szczur, prezesi organizacji polskich 
na Żytomierszczyźnie, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, przedstawiciele prasy, radia 
i telewizji.

Punktem kulminacyjnym programu 
Dni Kultury Polskiej był wspaniały koncert, 
który został zorganizowany w Miejskim 

Pałacu Kultury. W koncercie wzięły udział 
zespoły z Żytomierza, Olewska i Nowo-
grodu Wołyńskiego. 

Wszyscy byli zachwyceni występem 
zasłużonego dla Kultury Polskiej Ludo-
wego Zespołu Tańca Polskiego „Koroliski” 
pracującego pod kierownictwem Zasłużo-
nej dla Kultury Polskiej Ireny Świtelskiej, 
laureatki konkursów, wokalistki Żуtomier-
skiego Obwodowego Związku Polaków na 
Ukrainie Natalii Zubarewej, zespołu Liłeja 
założonego i działającego przy Olewskim 
Oddziale Związku Polaków na Ukrainie 

pod kierownictwem koncertmistrz Diny 
Chalimonczuk, Polskiego Dziecięcego 
Zespołu Wokalnego „Dzwoneczki”, któ-
rym kierują Zasłużona dla Kultury Polskiej 
Jadwiga Poliszczuk oraz Bogdan Polisz-
czuk, Dziecięcego Zespołu Tańca „Zwia-
gelczanka” pracującego pod kierunkiem 
Tetiany Szczuruk oraz uczennicy szkoły 
sobotnio-niedzielnej działającej przy Pol-
skiej Organizacji Społecznej im. Adama 
Mickiewicza Marii Obuchowej. 

Ludmiła  Wolska

Spotkanie opłatkowe w Korosteniu
15 grudnia 2019 roku w Polskiej 
Szkole Sobotnio-Niedzielnej, dzia-
łającej przy Korosteńskim Związku 
Polaków na Ukrainie, odbył się wie-
czór kolęd i dzielenie się opłatkiem. 

Dzieci przedstawiły wiersze o tematy-
ce świątecznej, natomiast młodzież opo-
wiedziała, co oznaczają symbole świąt 
Bożego Narodzenia. Wszystko to było 
przeplatane wspólnym śpiewaniem kolęd. 

Wszyscy uczniowie, i ci starsi, 
i ci młodsi, dzieląc się opłatkiem, składa-
li sobie ciepłe i serdeczne życzenia – by 
w domach w czasie świąt gościła miłość, 
życzliwość i nadzieja. Aby światło choin-
ki – symbolu radości z narodzenia Jezu-
sa – zawsze oświetlało życie i pozwalało 
odnaleźć właściwą drogę. A przez cały rok 
niech wszystkich wszystko łączy, nic zaś 
niech nie dzieli.

Na zakończenie spotkania Wanda La-
skowska, prezes Korosteńskiego Związku 

Polaków na Ukrainie, złożyła wszystkim 
życzenia i podziękowała za wspólne śpie-
wanie kolęd i miło spędzony czas.

Działanie zostało współfinansowane 
w ramach sprawowania opieki Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią 
i Polakami za granicą za pośrednictwem 
Fundacji Wolność i Demokracja

Henryka Moczała, nauczycielka 
skierowana przez ORPEG

Spotkanie opłatkowe w Korosteniu / 
Різдвяна зустріч у Коростені
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Ad multos annos!
Jubileusz 30-lecia istnienia i działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku 
Polaków na Ukrainie
Żytomierz, główne miasto ukraiń-
skiego Polesia, można śmiało na-
zwać stolicą polskości na Ukrainie. 
To właśnie tutaj co roku odbywają 
się Dni Kultury Polskiej i Festiwal 
„Tęcza Polesia”. Tym razem miały 
niezwykły charakter i były poświę-
cone niezwykłym okolicznościom. 
XII Dni Kultury Polskiej i XXV Mię-
dzynarodowy Festiwal Kultury Pol-
skiej „Tęcza Polesia”, zorganizo-
wane w dniach 18-20 października 
2019 roku, zostały dedykowane 
Stanisławowi Moniuszce, w Roku 
Moniuszki ogłoszonego z okazji 
200-lecia jego urodzin, oraz 30-le-
ciu działalności Żytomierskiego 
Obwodowego Związku Polaków na 
Ukrainie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objęli marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski, Marszałek Województwa Ślą-

skiego, Marszałek Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, TVP Polonia, Sojuz-TV, 
„Kurier Galicyjski”, „Dziennik Kijowski” 
i „Tęcza Żytomierszczyzny”. Imprezę 
wsparły Żytomierska Rada Obwodowa, 
Wydział Kultury i Turystyki Żytomierskiej 
Obwodowej Administracji Państwowej, 
Żytomierska Rada Miejska, Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska” oraz Konsulat 
Generalny RP w Winnicy. Głównym jej 
organizatorem był jak zwykle Żytomierski 
Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Z okazji jubileuszu ŻOZPU i obchodów 
Dni Kultury Polskiej do Żytomierza przy-
jechali delegaci z regionów partnerskich 
z Polski: członek Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego Izabela Domagała, wice-
przewodnicząca Sejmiku Województwa 
Śląskiego Beata Kocik, przewodnicząca 
Komisji Współpracy Zagranicznej i Inte-
gracji Europejskiej, radna Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Maria Materla oraz 
wicemarszałek Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski. Miasta 

partnerskie reprezentowali: zastępca Pre-
zydenta Miasta Bytomia Adam Fras, na-
czelnik Wydziału Kultury i Sportu Bytomia 
Anna Panas i dyrektor Wydziału Podat-
ków i Księgowości Urzędu Miasta Płocka 
Małgorzata Górska.

Dni Kultury Polskiej
Dni Kultury były bardzo urozmaico-

ne, ukazywały różne sfery działalności 
ŻOZPU. Aktywność Związku umacnia 
współpracę międzynarodową Polski 
i Ukrainy oraz sprzyja nawiązywaniu kon-
taktów między władzami Żytomierszczy-
zny i przedstawicielami regionów oraz 
miast partnerskich w Polsce.

Na spotkaniu polskiej delegacji i władz 
Żytomierza 18 października omawia-
no zagadnienia dotyczące zacieśnienia 
współpracy między Polską a Ukrainą. 
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczą-
cy Żytomierskiej Obwodowej Administracji 
Państwowej Witalij Buneczko, przewod-
niczący Żytomierskiej Rady Obwodowej 

Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki złożył gratulacje z okazji 30-lecia Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na 
Ukrainie / Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі привітав із 30-річчям ГО „Житомирська обласна Спілка поляків України” 
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Wołodymyr Szyrma i konsul generalny RP 
w Winnicy Damian Ciarciński. Wiceprze-
wodnicząca ŻODA Natalia Ostapczenko 
zaprezentowała gościom potencjał gospo-
darczy Żytomierszczyzny i kierunki współ-
pracy inwestycyjnej.

Żytomierski Narodowy Uniwersytet 
Agroekologiczny był gospodarzem Ukra-
ińsko-Polskiego Forum Biznesowego. 
Artem Saczuk, dyrektor Agencji Rozwoju 
Regionalnego obwodu żytomierskiego, 
przedstawił perspektywy rozwoju inwe-
stycyjnego regionu, usilnie zachęcając do 
lokowania kapitału w infrastrukturę i prze-
mysł na Ukrainie. Forum miało na celu nie 
tylko nawiązanie bliskich więzi gospodar-
czych, ale także przedstawienie gotowych 
projektów inwestycyjnych i przyciągnięcie 
polskich inwestorów.

W Żytomierskiej Obwodowej Biblio-
tece Naukowej została otwarta wystawa 
fotograficzna poświęcona 30-leciu Żyto-
mierskiego Obwodowego Związku Po-
laków na Ukrainie. Na wystawie umiesz-
czono fotogramy S. Głabczuka z serii 
„Historia” i zdjęcia z archiwum organizacji. 
Wiktoria Laskowska-Szczur przybliżyła hi-
storię Związku.

Konferencja Naukowo-Praktyczna 
„Współczesny wymiar samorządu oraz 
aktywności obywatelskiej Polaków na 
Ukrainie w kontekście 30-lecia działalno-
ści Żytomierskiego Obwodowego Związku 
Polaków na Ukrainie” służyła rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego i upo-

wszechnianiu dobrych praktyk. Zostały na 
niej przedstawione referaty: „Organizacje 
społeczne oraz system kierowania pań-
stwowego na Ukrainie” (doc. dr Wiktoria 
Zagórska-Antoniuk, Uniwersytet Pań-
stwowy „Politechnika Żytomierska”), „Ak-
tywność społeczności polskiej. O historii 
ŻOZPU” (Wiktoria Laskowska-Szczur, 
prezes ŻOZPU), „Działalność oświatowa 
ŻOZPU podstawą przygotowania mło-
dzieży aktywnej obywatelsko i społecz-
nie” (dr Wiktoria Wachowska, Gimnazjum 

Humanistyczne nr 23, Żytomierz), „Osią-
gnięcia ŻOZPU dla rozwoju działalności 
naukowej na Żytomierszczyźnie” (prof. 
dr hab. Włodzimierz Jerszow, Państwowy 
Uniwersytet im. I. Franki, Żytomierz) i „Po-
czątki ruchu polskiego na Ukrainie” (Sta-
nisław Panteluk, redaktor naczelny gazety 
„Dziennik Kijowski”, Kijów). 

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
pokaz filmu opowiadającego o działalno-
ści ŻOZPU jako organizacji pozarządowej 
pt. „Nie zapomnieliśmy o Polsce...”. Obraz 

ХXV Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” / 
ХХV Міжнародний фестиваль польської культури „Веселка Полісся” 

Spotkanie w Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej /
Зустріч в Житомирській обласній державній адміністрації 
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otrzymał nagrodę Marszałka Senatu RP 
w konkursie „Senat opiekunem Polonii”. 
Jerzy Sokalski, redaktor naczelny i prezes 
Polskiego Radia Berdyczów, zaprezento-
wał film dokumentalny swojego autorstwa 
„Wołania Polaków na Kresach”, opowia-
dający o represjach stalinowskich wobec 
Polaków na Żytomierszczyźnie.

Uczestników konferencji powitali 
uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Nie-
dzielnej im. I.J. Paderewskiego działającej 
przy Żytomierskim Obwodowym Związku 

Polaków na Ukrainie, którzy brali udział 
w dyktandzie z języka polskiego. Laureaci 
dyktanda otrzymali nagrody, a wszyscy 
uczestnicy pamiątki i prezenty. 

Kolejnym wydarzeniem były Mię-
dzynarodowe Czytania Naukowe 2019 
„Wybitni Polacy w historii Europy”, które 
tradycyjnie odbyły się w Muzeum Borysa 
Latoszyńskiego. Ich organizatorem jest 
dr Irena Kopoć.

Stałym punktem wszystkich edycji Dni 
Kultury Polskiej jest wycieczka: „Adresy 

polskie w Żytomierzu”, podczas której go-
ście z Polski i Ukrainy mają możliwość bli-
żej zapoznać się z historią miasta i okolic. 
Na Cmentarzu Polskim delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze przy grobie rodzi-
ców kompozytora Ignacego Jana Pade-
rewskiego.

Jeszcze jedno wydarzenie kultural-
ne miało miejsce w Żytomierskiej Szkole 
Muzycznej im. B.M. Latoszyńskiego. Był 
to koncert „Obdarowany przez Boga”, na 
którym zabrzmiała m.in. muzyka Stanisła-
wa Moniuszki.

„Tęcza Polesia”
Jubileuszowy Międzynarodowy Fe-

stiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” 
zgromadził w filharmonii obwodowej mi-
łośników polskiej kultury, piosenki, tańca 
i słowa. Wśród gości honorowych byli: 
ambasador RP na Ukrainie Bartosz Ci-
chocki, zastępca mera Żytomierza Dmy-
tro Tkaczuk, delegacje z województwa 
śląskiego i kujawsko-pomorskiego oraz 
z miast partnerskich Żytomierza – Płocka 
i Bytomia, prezesi polskich organizacji, 
przedstawiciele mniejszości narodowych 
Żytomierza, a także goście z różnych 
miast Ukrainy i z zagranicy. 

Minister w Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Adam Kwiatkow-
ski oraz senator RP Janina Sagatowska 
z okazji jubileuszu Związku skierowali na 
ręce prezes Wiktorii Laskowskiej-Szczur 
listy gratulacyjne. W szczerych słowach 

Ukraińsko-Polskie Forum Biznesowe w Żytomierzu / 
Україно-польський бізнес-форум
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dziękowali za dotychczasową działalność 
ŻOZPU i życzyli dalszej owocnej pracy na 
polskiej niwie Żytomierszczyzny. 

Z okazji 30-lecia działalności Związku 
serdeczne gratulacje złożyła też dyrektor 
Wydziału Kultury i Turystyki ŻODA Tatiana 
Parfientiewa i w imieniu Rady Obwodowej 
wręczyła honorowe nagrody. Okoliczno-
ściowe dyplomy i podarunki otrzyma-
li biskup senior Jan Purwiński, prezes 
Związku Wiktoria Laskowska-Szczur oraz 
członkowie Zarządu ŻOZPU (byli i obec-
ni): Irena Kopoć, Mirosława Starowierow 
i Włodzimierz Jerszow.  

Ambasador Bartosz Cichocki wysoko 
ocenił pracę Związku Polaków w Żyto-
mierzu i przekazał Wiktorii Laskowskiej-
-Szczur prezent. Z kolei konsul Damian 
Ciarciński wręczył działaczom Związ-
ku podziękowania za wieloletnią pracę. 
Otrzymali je: Wiktoria Laskowska-Szczur, 
Irena Świtelska, Wanda Laskowska, Ja-
dwiga Poliszczuk, Ludmiła Wolska, Dina 
Chalimonczuk, Ludmiła Korbut i Sofia Ko-
walska. 

Stowarzyszenie „Wspólnota Pol-
ska”przyznało prezes Żytomierskiego Ob-
wodowego Związku Polaków na Ukrainie-
Wiktorii Laskowskiej-Szczur Złoty Medal 
Stowarzyszenia. Wręczyła go wiceprezes 
Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska” Hanna Gałązk.

Wiktoria Laskowska-Szczur ze wzru-
szeniem podziękowała za odznaczenie 
oraz zaznaczyła, że „odznaczenia i gra-
tulacje należą do wszystkich członków 
Zarządu, do każdego członka organizacji, 
jako podziękowanie za pracę i trud włożo-

Wystawa fotograficzna  przybliżyła historię i działalność Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie /
Фотовиставка наблизила історію та ознайомила з діяльністю організації 

Tatiana Parfientiewa wręczyła nagrodę Wandzie Laskowskiej / 
Тетяна Парфентієва вручила нагороду Ванді Лясковській

Konsul generalny RP Damian Ciarciński wręczył nagrodę Ludmilе Wolskiej / 
Генеральний консул РП у Вінниці вручив нагороду Людмилі Вольській

4/2019 TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY   8

WYDARZENIE 



ny dla dobra Polaków i społeczności na 
Ukrainie!”.

Duszpasterskiego błogosławieństwa 
udzielił ŻOZPU i wszystkim obecnym bp 
Jan Purwiński i ks. kanonik Wiktor Ma-
kowski, który życzył Związkowi owocnej 
pracy na następne długie lata.

Następnie rozpoczął się koncert. Na 
scenie wystąpiły zespoły wokalne i ta-
neczne: Kolorowe Ptaszki z Horoszowa, 
Dzwoneczki, Koroliski, Malwy, Zespół 
Kameralny im. I.F. Dobrzyńskiego, solist-
ki: Katarzyna Bakalczuk, Irina Nawojewa, 
Galina Dowbysz, Natalia Zubarewa, Anita 
Cyporenko, Witalij Rajkowski i wielu in-
nych. Dzwoneczki i Koroliski przygotowały 
nowe kompozycji poświęcone Stanisławo-
wi Moniuszce. Dla zespołów zorganizo-
wano warsztaty artystyczne, na których 
mogły rozwijać swoje umiejętności. 

Prawdziwą perłą koncertu był występ 
solistów Opery Śląskiej. W wykonaniu Re-
naty Dobosz (mezzosopran) i Aleksandry 
Stokłosy (sopran) oraz Larysy Czaban 
(akompaniament) publiczność wysłuchała 
utworów Stanisława Moniuszki. Koncert 
poprowadziła dr Wiktoria Wachowska.

Festiwal „Tęcza Polesia” zapocząt-
kowany został w 1991 roku z inicjatywy 
poety i dziennikarza Walentyna Grabow-
skiego oraz pierwszego prezesa Związku 
Polaków na Ukrainie Stanisława Szałac-
kiego.

Ostatnim punktem Dni Kultury Pol-
skiej w Żytomierzu była niedzielna msza 
święta w katedrze św. Zofii odprawiona 
jako podziękowanie Bogu za 30 lat dzia-
łalności Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie. Po mszy 
odbył się koncert muzyki sakralnej „Modlę 
się i w wierze trwam”, podczas którego 
zabrzmiały kompozycje Stanisława Mo-
niuszki o tematyce religijnej w wykonaniu 
solistów: Katarzyny Bakalczuk, Włady 
Muroweć oraz Zasłużonego dla Kultury 
Polskiej Zespołu Kameralnego im. I.F. Do-
brzyńskiego pod kierownictwem dr muzy-
kologii Ireny Kopoć.

Podziękowania
Dziękujemy Senatowi RP, Marszałko-

wi Województwa Śląskiego, Konsulato-
wi Generalnemu RP w Winnicy, Agencji 
Rozwoju Regionalnego, Żytomierskiej 
Filharmonii Obwodowej, Narodowemu 
Uniwersytetowi Agroekologicznemu, Żyto-
mierskiej Szkole Muzycznej, Lubow Cym-
baluk, naszym partnerom, sponsorom, 
członkom organizacji, wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji i świętowa-
nia jubileuszowych inicjatyw! 

Z nadzieją na owocną współpracę 
w przyszłości! 

Wiktoria Laskowska-Szczur

Delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze na Cmentarzu Polskim / 
Делегація поклала квіти i запалилa лампадки на Польському цвинтарі

Koncert „Obdarowany przez Boga” w wykonaniu Zespołu Kameralnego 
im. I. F. Dobrzyńskiego / Концерт „Обдарований Богом” у виконанні камерного 
ансамблю ім. І.Ф. Добжинського

Świętując 30. rocznicę,
kierujemy wyrazy wdzięczności 

przede wszystkim do tych, którzy za-
kładali Żytomierski Obwodowy Zwią-
zek Polaków na Ukrainie, którzy swoją 
codzienną osobistą pracą i ofiarnością 
przyczynili się do tego, że Związek prze-
trwał trzy dziesięciolecia, przynosząc 
Wspólnocie Polaków na Żytomiersz-
czyźnie dużo dobrych dzieł. 

Wielu naszych Rodaków dzięki 
Związkowi odnalazło swoje polskie ko-
rzenie, nauczyło się języka polskiego, 
lepiej poznało kulturę i historię Pol-
ski. Związkowi zawdzięczają to, że 
mogą oglądać w telewizji programy 
o życiu miejscowej Polonii, poczytać 

w czasopiśmie „Tęcza Żytomierszczy-
zny” o ważnych dla Polaków wydarze-
niach historycznych. Dużo naszej mło-
dzieży odwiedziło Polskę, brało udział 
w koloniach, parafiadach i innych przed-
sięwzięciach w Polsce i na Ukrainie.

Niech ta rocznica będzie nie tylko 
podsumowaniem, ale również startem 
do nowych osiągnięć w życiu kultural-
nym, narodowym i społecznym w dal-
szych latach istnienia ŻOZPU.

Tego z całego serca życzymy Żyto-
mierskiemu Obwodowemu Związkowi 
Polaków na Ukrainie.

Biskup Jan Purwiński
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Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości Polski w Winnicy
9 listopada odbyły się uroczystości 
z okazji 101. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, zor-
ganizowane przez Konsulat Gene-
ralny RP w Winnicy. W programie 
były: złożenie kwiatów pod tablicą 
marszałka Józefa Piłsudskiego, 
spotkanie z prezesami organizacji 
polskich, nagrodzenie zasłużonych 
działaczy oraz koncert Stowarzy-
szenia Polskich Muzyków Kamera-
listów z Krakowa.

Pod tablicą upamiętniającą wizytę 
marszałka Józefa Piłsudskiego w Winnicy 
uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty oraz 
odśpiewali „Pierwszą brygadę”. Wśród 
obecnych byli m.in. zastępca ambasado-
ra Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie 
Мichał Giergoń, zastępca attaché obrony 
Ambasady RP na Ukrainie płk Agnieszka 
Мalczewska, oficer łącznikowy polskiej 
policji podinsp. Paweł Dobosz oraz człon-
kowie organizacji polskich z winnickiego 
okręgu konsularnego.

Następnie odbyło się spotkanie kon-
sulów Damiana Ciarcińskiego, Sebastiana 
Delury, Magdy Arsenicz oraz Alicji Zyguły 
z prezesami organizacji polskich. Ci ostat-
ni pytali o zasady przyjmowania wniosków 
na Kartę Polaka, składania wniosków wi-
zowych oraz o działalność projektową. 
W związku z tym, że w winnickim okręgu 
konsularnym nie można na razie dokonać 
zapisu na złożenie dokumentów na Kar-
tę Polaka prezesi poprosili o stworzenie 
członkom organizacji polskich możliwości 
zapisywania się za pośrednictwem ich or-
ganizacji. Konsul Ciarciński kategorycznie 
odrzucił tę prośbę.

Główna część uroczystości odbyła 
się w filharmonii winnickiej. Po odśpiewa-
niu hymnów narodowych Polski i Ukrainy 
przez chór Cantica Anima z Baru konsul 
generalny RP w Winnicy Damian Ciar-
ciński oraz zastępca ambasadora RP na 
Ukrainie Michał Giergoń wręczyli w imie-
niu Prezydenta RP odznaczenia – Srebrne 
Krzyże Zasługi – zasłużonym działaczom 
na rzecz rozwoju kultury polskiej na Ukra-
inie. Otrzymała je m.in. prezes Żytomier-
skiego Obwodowego Związku Polaków 
na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur. 
Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej 
odebrali prezes Polskiego Radia Berdy-
czów Jerzy Sokalski i dyrektor Centrum 
Kulturalno-Oświatowego im. Juliusza Sło-
wackiego w Chmielnickim Ludmiła Kotyk. 

Atrakcją uroczystości był koncert mu-
zyki kameralnej w wykonaniu muzyków 
ze Stowarzyszenia Polskich Muzyków Ka-
meralistów z Krakowa.

Obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości w Winnicy urozmaiciły przyjęcie 
i koncert w wykonaniu zespołu Srebrne 
Głosy działającego przy Związku Polaków 

Winniczyzny. Życzenia Polakom z okazji 
ich święta złożyli władze samorządowe 
z obwodów winnickiego i chmielnickiego 
oraz deputowany do Rady Najwyższej 
Anatolij Drabowski, sekretarz parlamen-
tarnej grupy ds. współpracy z Polską.

Tetiana Petrowska

Zastępca ambasadora RP na Ukrainie Michał Giergoń w imieniu Prezydenta RP wręczył 
Srebrny Krzyż Zasługi Wiktorii Laskowskiej-Szczur / Від імені Президента Республіки 
Польща заступник посла Міхал Гергонь вручив Срібний Хрест Заслуги Вікторії 
Лясковській-Щур

 Pamiątkowe zdjęcie na uroczystościach w Winnicy / Фото на пам`ять
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Święto Niepodległości Polski w Żytomierzu
Polacy w Żytomierzu, zwłaszcza 
członkowie Żytomierskiego 
Obwodowego Związku Polaków 
na Ukrainie, uroczyście obchodzili 
101. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości – Narodowe 
Święto Niepodległości.

Program uroczystości 
niepodległościowych w Żytomierzu był 
bogaty. Obejmował złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy przed pomnikiem 
św. Jana Pawła, warsztaty, Stoisko 
Niepodległościowe z pysznymi rogalami 
świętomarcińskimi, konkursy, mszę 
świętą za ojczyznę i koncert.

Mszę w katedrze św. Zofii odprawili 
ks. dziekan Witalij Bezszkury i ks Józef 
Bogusz. Koncert „Za naszą i waszą 
wolność!” odbył się w filharmonii 
żytomierskiej. Poprowadziły go Wiktoria 
Zubarewa i Olena Staniszewska

Najpierw, zgodnie z protokołem, 
odśpiewano hymny narodowe Polski 
i Ukrainy. Życzenia Polakom złożyli 
zastępca mera Żytomierza Maria 
Misiurowa, w imieniu Żytomierskiej 
Obwodowej Administracji Państwowej 
Aleksander Piwowarski, konsul generalny 
RP w Winnicy Damian Ciarciński, 
błogosławieństwa udzielił zaś ks. Józef 
Bogusz.

Na scenie wystąpiły Natalia 
Zubarewa, Anita Cyporenko, Akademicki 
Zespół Tańca „Słoneczko”, Koroliski, 
Dzwoneczki oraz, jako gość specjalny, 
Zespół Wokalno-Instrumentalny 
„Drewlanie” pod kierownictwem Jurija 
Gradowskiego. Koncert rozpalił serca 
publiczności, pokazując najpiękniejsze 
oblicze przyjaźni narodów polskiego 
i ukraińskiego.

Konsul Damian Ciarciński podkreślił, 
że praca Wiktorii Laskowskiej-Szczur 
i Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie została 
uhonorowana przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę wysokim odznaczeniem 
państwowym – Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Konsul przypomniał słowa 
Józefa Piłsudskiego „Nie ma wolnej 
Polski bez wolnej Ukrainy. Nie ma 
wolnej Ukrainy bez wolnej Polski”. Jak 
zaznaczył, są one wciąż aktualne.

Organizatorem uroczystości był 
Żytomierski Obwodowy Związek 
Polaków na Ukrainie. Projekt został 
dofinansowany przez Senat RP oraz 
Fundację Wolność i Demokracja.

Wiktoria Laskowska-Szczur

Koncert „Za waszą i naszą wolność” w Żytomierzu /
Концерт „За вашу і нашу свободу” в Житомирі

Organizatorzy i uczestnicy uroczystości / 
Організатори та учасники урочистих заходів 

Na scenie wystąpił Zespół Wokalno-Instrumentalny „Drewlanie” /  
На сцені – ансамбль „Древляни”
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Biskup Jan Purwiński − Honorowy Obywatel   Żytomierza!
Żytomierska Rada Miejska 6 grud-
nia 2019 roku podjęła decyzję o 
przyznaniu zasłużonemu biskupo-
wi emerytowi diecezji kijowsko-ży-
tomierskiej Janowi Purwińskiemu 
tytułu Honorowego Obywatela Mia-
sta Żytomierza. Wniosek o odzna-
czenie złożyli proboszcz katedry 
pw. św. Zofii ks. Witalij Bezszkury 
i prezes Żytomierskiego Obwodo-
wego Związku Polaków na Ukrainie 
Wiktoria Laskowska-Szczur, popar-
li go radni miasta Jurij Juzwiński i 
Lubow Cymbaluk. 

Polak z Łotwy biskup Jan Purwiński 
pracy duszpasterskiej na Ukrainie poświę-
cił 42 lata, służąc w trudnych czasach so-
wieckich. I dziś swoją działalnością i mo-
dlitwą wspiera Polaków w Żytomierzu. 

Jan Purwiński urodził się 19 listopada 
1934 roku we wsi Dolnaja, należącej do 
parafii Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Iłukszcie na Łotwie, 
w polskiej wielodzietnej rodzinie Marianny 
i Donata. Lata szkolne przypadły na czas 
najpierw hitlerowskiej, a później sowiec-
kiej okupacji. Po ukończeniu szkoły śred-
niej w 1955 roku rozpoczął pracę w koł-
chozie, aby ułatwić sobie dostanie się do 
seminarium duchownego. 

W 1956 roku Jan Purwiński wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego 
Metropolii Ryskiej. Były to czasy głębo-
kiego komunizmu i wielkich prześladowań 
Kościoła katolickiego w ZSRS. Święce-

nia kapłańskie otrzymał 13 kwietnia 1961 
roku z rąk bp. Petrasa Maželisa w kaplicy 
Arcybiskupów Ryskich. Przez kolejne 
lata, aż do 1977 roku, pełnił posługę 
jako wikary w różnych miastach na 
Łotwie. 

Na prośbę kardynała 
Juliana Vaivodsa w 1977 
roku przybył do Żyto-
mierza, by pełnić funkcję 
administratora parafii św. 
Zofii. Jej proboszczem był 
ks. Stanisław Szczypta, 
wówczas już scho-
rowany. Po śmierci 
ks. Szczypty ks. Jan 
Purwiński objął pro-
boszczostwo na tak waż-
nej placówce. Była to jedna 
z nielicznych działających parafii 
rzymskokatolickich na Ukrainie. 
Z czasem oficjalnie i nieoficjalnie 
zaczął odwiedzać skupiska Pola-
ków rozsianych po całej Żytomiersz-
czyźnie i poza jej granicami. W domach 
Polaków chrzcił dzieci, udzielał ślubów 
czy odprawiał msze pogrzebowe. Warto 
nadmienić, że ksiądz katolicki w czasach 
sowieckich otrzymywał prawo do działal-
ności duszpasterskiej od  pełnomocnika 
do spraw religii [pełnomocnicy funkcjo-
nowali na każdym poziomie władzy, od 
rad gminnych po Radę Najwyższą ZSRS] 
na sześć miesięcy tylko w granicach ko-
ścioła. Jeżeli ksiądz wyjeżdżał z wizytą 
duszpasterską, powinien był otrzymywać 
specjalne pozwolenie. Podejmując pracę 

25 grudnia 2019 roku bp Jan Purwiński odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żytomierza / 
25 грудня 2019 р. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вручив єпископу Яну Пурвінському відзнаку „Почесний 
громадянин міста Житомира”

Medal Honorowy Obywatel Miasta 
Żytomierza / Відзнака „Почесний 
громадянин міста Житомира” 
 

poza kościołem, ryzykował pozbawienie 
prawa do działalności duszpasterskiej, 
a nawet uwięzienie. Za swą posługę ks. 
Jan Purwiński wiele razy był „zapraszany” 
na „rozmowę” do wydziału ds. religii, gdzie 
pisał wyjaśnienia. 
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Biskup Jan Purwiński − Honorowy Obywatel   Żytomierza!

Wielce 
Szanowny 
Ekscelencjo, 
Księże Biskupie 
Janie Purwiński!
Z okazji 85-lecia z 
całego serca składamy 
Waszej Ekscelencji 
podziękowania za 
wspólnie przebytą 
drogę, na której 
Wasza Ekscelencja 
był dla nas podporą 
i otuchą, był zawsze 
blisko i niezwłocznie 
przybywał z pomocą 
duszpasterską.

Stał się ostoją dla 
założycieli ŻOZPU 
30 lat temu i pozostaje 
gorącym orędownikiem 
utrwalania ducha 
polskości na 
Żytomierszczyźnie.

Naszą serdeczną 
wdzięczność wyrażamy 
w codziennych 
żarliwych modlitwach 
za dar Boży dla nas 
w postaci Waszej 
Ekscelencji.

Niech nadal Bóg 
prowadzi Waszą 
Ekscelencję oraz daje 
zdrowie i siły na długie 
lata.

Łączymy niskie 
ukłony i wyrazy 
głębokiego szacunku.

W imieniu Zarządu 
oraz członków 
Żytomierskiego 
Obwodowego Związku 
Polaków na Ukrainie,

Wiktoria Laskowska-Szczur

Ksiądz Jan Purwiński 15 września 
1981 roku został mianowany wikariuszem 
biskupa Ukrainy i Mołdawii. W 1983 roku 
otrzymał tytuł honorowy osobistego kape-
lana Jana Pawła II. 16 stycznia 1991 roku. 
Ojciec Święty mianował go biskupem ży-
tomierskim. Konsekracja miała miejsce 
w katedrze św. Zofii 4 marca 1991 roku, 
9 marca odbył się ingres do katedry ży-
tomierskiej. 25 listopada 1998 roku został 
mianowany biskupem ordynariuszem ki-
jowsko-żytomierskim. 

Po objęciu diecezji bp Purwiński rozpo-
czął starania o zwrot kościołów oraz utwo-

rzenie Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Worzelu koło Kijowa. W czasie jego 
służby duszpasterskiej w diecezji kijow-
sko-żytomierskiej zbudowano i otwarto 
ponad 170 kościołów, a dawne świątynie 
zostały odnowione i przywrócone wier-
nym. Wiele pracy bp Purwiński włożył 
w powrót do prawowitych użytkowników 
budynku kurii biskupiej, w którym obecnie 
mieści się Muzeum Krajoznawcze (do tej 
pory nie oddano go właścicielom). Wielką 
zasługą biskupa jest powstanie ruchów 
i stowarzyszeń katolickich w diecezji. 

Wiktoria Laskowska-Szczur

Przedstawiciele różnych konfesji złożyli ks. biskupowi gratulacje / 
Представники різних конфесій долучились до привітань 

 Wręczenie nagrody / Вручення нагороди 
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W Kijowie odbyły się święcenia biskupie 
ks. Aleksandra Jazłowieckiego 
9 listopada 2019 roku ks. Alek-
sander Jazłowiecki, kanclerz kurii 
biskupiej diecezji kijowsko-żyto-
mierskiej, przyjął święcenia bisku-
pie z rąk abp. Claudia Gugerottie-
go, nuncjusza apostolskiego na 
Ukrainie. Współkonsekratorami 
byli ordynariusz diecezji kijowsko-
-żytomierskiej bp Witali Krywicki i 
ordynariusz diecezji kamienieckiej 
bp Leon Dubrawski. Wraz z epi-
skopatem Kościoła katolickiego 
obrządku łacińskiego Eucharystię 
koncelebrowało prawie 170 księży 
z całej Ukrainy i świata.

Księdza Aleksandra Jazłowieckiego 
papież Franciszek mianował biskupem 
pomocniczym diecezji kijowsko-żytomier-
skiej. 40-letni hierarcha jest najmłodszym 
rzymskokatolickim biskupem świata.

Na uroczystość przybyli wyżsi prze-
łożeni zakonów męskich i żeńskich, To-
warzystwa Biblijnego, biskupi i księża 
z zagranicy, z Polski, Białorusi, Mołdawii, 
Włoch, Szwajcarii, przedstawiciele władz 
i korpusu dyplomatycznego. 

Witając przybyłych, bp Krywicki zazna-
czył, że jest to „długo oczekiwane święto 
dla całej diecezji”. Na ręce nuncjusza zło-
żył podziękowanie papieżowi Franciszko-
wi za nominację biskupią dla diecezji i po-
prosił o udzielenie święceń, zachęcając 
do modlitwy za nowego biskupa.

W homilii abp Gugerotti najpierw zwró-
cił się do bp. Leona Dubrawskiego, za-
znaczając, że jego diecezja jest bardzo 
ważna dla Kościoła katolickiego na Ukra-
inie. Podziękował mu za ojcowską czułość 
i troskę, którą otaczał biskupa nominata 
pochodzącego z diecezji kamienieckiej, 
a w pewnym momencie powierzył mu „klu-
cze do przyszłości”, mianując ks. Aleksan-
dra rektorem seminarium duchownego 
w Gródku Podolskim. „Pomoc nadeszła!” 
– zaznaczył abp Gugerotti, zwracając się 
do bp. Krywickiego, który do tej pory sam 
pełnił posługę biskupią w diecezji obejmu-
jącej cztery obwody: kijowski, żytomierski, 
czerkaski i czernichowski.

W imieniu kapłanów diecezji kijowsko-
-żytomierskiej życzenia nowemu biskupo-
wi pomocniczemu złożył ks. kan. Wiktor 
Makowski z Żytomierza, a także prze-
wodniczący konferencji zakonów męskich 

i żeńskich na Ukrainie, przedstawiciele ro-
dzin diecezji kijowsko-żytomierskiej oraz 
parafianie z Szarogrodu, którzy zapewnili 
bp. Jazłowieckiego, że będą się za niego 
modlić.

Primus Servus Dei (Najpierw sługa 
Boży) – te słowa św. Tomasza Morusa 
bp Jazłowiecki obrał za swoje zawołanie. 
Siekera — symbol świętego męczennika 
znalazła również miejsce w jego herbie. 
Miłość do ojczyzny nowo wyświęcony bi-
skup wyraził przez umieszczenie na her-
bie kolorów flagi ukraińskiej. Znalazła się 
na nim także księga Słowa Bożego i kie-
lich z hostią.

Swoją mszę prymicyjną bp Aleksander 
Jazłowiecki odprawił 10 listopada w Żyto-
mierzu w wypełnionej po brzegi katedrze. 
Na początku powitał go i pogratulował 
nominacji biskup emeryt Jan Purwiński. 
Zaznaczył, że bp Aleksander jest już szó-
stym biskupem odrodzonej diecezji kijow-
sko-żytomierskiej i życzył mu, aby mógł 
kontynuować rozpoczęte duchowe odra-
dzanie diecezji i służyć tym, do których 
został posłany. 

Żytomierska katedra zawsze była 
ostoją wiary i w dalszym ciągu pozosta-

Święcenia biskupie ks. Aleksandra Jazłowieckiego /  
Єпископська хіротонія кс. Олександра Язловецького
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je niezwykle ważnym punktem na mapie 
Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. 
Katedra ta jako jeden z nielicznych kościo-
łów na Ukrainie w czasach reżimu sowiec-
kiego pełniła funkcje sakralne praktycznie 
bez przerwy (jedynie przez 1,5 roku była 
zamknięta). W 1991 roku po odnowieniu 
struktur Kościoła rzymskokatolickiego 
na Ukrainie na powrót stała się główną 
świątynią odrodzonej diecezji. Była i jest 
centrum, wokół którego skupiają się Po-
lacy z Żytomierszczyzny. To w Żytomierzu 
w latach 1991-2011 roku znajdowała się 
kuria, siedziba biskupa. 

Niezwykle wzruszającym momentem 
była chwila, kiedy biskup Aleksander po-
chylił się, aby z czcią i wdzięcznością uca-
łować rękę tego, który został pierwszym 
biskupem odrodzonej diecezji, na które-
go barkach spoczął cały ciężar odbudo-
wy zrujnowanej przez sowieckie władze 
struktury parafialnej, ale przede wszyst-
kim struktury duchowej w sercach zagu-
bionych ludzi.

Razem z biskupem Aleksandrem do 
Żytomierza przyjechali jego przyjaciele 
i znajomi, którzy brali udział w jego bisku-
piej sakrze w dniu poprzednim, a także 
najbliższa rodzina. 

Po mszy świętej nowo mianowany bi-
skup przyjmował życzenia i gratulacje od 
różnych grup i osób. Serdeczne życzenia 
zdrowia, wytrwałości i wszelkich potrzeb-
nych łask od Matki Bożej Berdyczowskiej 
z okazji przyjęcia sakry biskupiej w imie-
niu Zarządu Żytomierskiego Obwodowe-
go Związku Polaków na Ukrainie złożyła 
Wiktoria Laskowska-Szczur i Polski Dzie-
cięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki”.

Nota biograficzna
Ks. Aleksander (Ołeksandr) Jazłowiec-

ki urodził się 2 marca 1979 roku w Szaro-
grodzie w obwodzie winnickim (diecezja 
kamieniecka). Po szkole zawodowej wstą-
pił do Wyższego Seminarium Duchowne-
go Ducha Świętego w Gródku Podolskim, 
po czym 26 czerwca 2004 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk bp. Leona Du-
brawskiego jak kapłan w swej rodzimej 
diecezji. Pracował jako wikariusz w Mu-
rafie i był wychowawcą w seminarium. 
W latach 2006-2013 kontynuował studia 
na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim 
w Rzymie, uzyskując doktorat z prawa ka-
nonicznego.

Po powrocie do kraju był prorekto-
rem i ekonomem, a w latach 2014-2018 
rektorem swego dawnego seminarium 
duchownego. Od 13 sierpnia 2018 roku 
pełnił urząd kanclerza i moderatora kurii 
diecezji kijowsko-żytomierskiej i na tym 
stanowisku zastała go nominacja bisku-
pia.

Zna języki: polski, ukraiński, rosyjski, 
angielski, włoski i niemiecki.

Ks. dk. dr Jacek Pawłowicz

Msza prymicyjna bp. Aleksandra Jazłowieckiego w Żytomierzu / 
Перша єпископська меса Олександра Язловецького у Житомирі

 Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości / Фото на пам`ять 

Gratulacje biskupowi w imieniu Zarządu złożyła prezes Wiktoria Laskowska-Szczur / 
Єпископа привітала Голова обласної Спілки поляків Вікторія Лясковська-Щур 
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VI Zjazd Federacji Mediów Polskich  
na Wschodzie
26 listopada 2019 roku w Senacie 
RP odbył się zjazd dziennikarzy 
polskich z Ukrainy, Białorusi, Li-
twy, Mołdawii, Rosji oraz Kazach-
stanu. Gośćmi byli marszałek i 
wicemarszałkowie Senatu RP oraz 
przedstawiciele Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” i Funda-
cji Wolność i Demokracja. Żyto-
mierszczyznę reprezentowali: Wik-
toria Laskowska-Szczur z „Tęczy 
Żytomierszczyzny, Larysa Wermiń-
ska z „Mozaiki Berdyczowskiej”, 
Mirosława Starowierow, redaktor 
audycji „Jedność”, Jerzy Sokalski 
z Polskiego Radia Berdyczów oraz 
Olga Kolesowa z TV „Polacy Żyto-
mierszczyzny”.

Celem dorocznego zjazdu było omó-
wienie sytuacji polskich mediów działają-
cych poza granicami Polski, możliwości 
współpracy między poszczególnymi re-
dakcjami oraz koordynacja z polskimi in-
stytucjami wspierającymi działalność me-
diów ma Wschodzie.

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodz-
ki, który otworzył konferencję, podkreślił 
zasługi swego poprzednika, marszałka 

Stanisława Karczewskiego, w rozwoju 
Federacji Mediów Polskich na Wschodzie 
i opiece nad Polonią. Przypomniał działa-
nia na tej niwie marszałka Senatu I kaden-
cji Andrzeja Stelmachowskiego i zapewnił 
o kontynuowaniu tych tradycji przez Senat 
X kadencji. Mówił, że wspólnota języka, 
wiary, kultywowanie i popularyzacja ro-
dzimej kultury, upowszechnianie wiedzy 
o Polsce, jej historii i roli Polski w histo-
rii powszechnej łączy Polaków w kraju 

i poza jego granicami. W tym kontekście, 
zauważył marszałek Senatu, nie sposób 
nie przecenić roli mediów polonijnych. 
Podkreślił wagę samej inicjatywy powoła-
nia Federacji Mediów Polskich na Wscho-
dzie, która połączyła media nie tylko kre-
sowe. Marszałek zaznaczył, że odgrywają 
one jedną z kluczowych ról w przetrwaniu 
i rozwijaniu polskości oraz podziękował 
za to, co dziennikarze polonijni robią dla 
integralności Polaków i Polonii. Zachęcał 

Walne zgromadzenie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie / 
Загальні збори Федерації ЗМI на Сході 

Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie otworzył marszałek Senatu Tomasz 
Grodzki / З`їзд Федерації польських ЗМІ на Сході відкрив маршалок Томаш Гродзкі 
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ich, by „wysoko trzymali nie tylko sztandar 
polskości, ale dziennikarstwa”.

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiń-
ski, odnosząc się do roli Polonii, podniósł 
m.in. kwestię „utrzymaniu żywiołu pol-
skiego na Wschodzie”, mimo presji rusy-
fikacyjnej. „Państwo jesteście przykładem 
utrzymania tego żywiołu, utrzymania języ-
ka, wiary przodków, łączności z duchem 
narodu polskiego” – zaznaczył Michał Ka-
miński.

Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” Mikołaj Falkowski w imieniu 
swojej organizacji oraz polskich mediów 
na Wschodzie podziękował Senatowi RP 
za wsparcie, które umożliwia utrzymanie 
polskich i polonijnych redakcji oraz umoc-
nienie ich w wielu obszarach. Zauważył, 
że „łączą nas nie pieniądze przekazywane 
przez Senat, ale również wartości”. 

Rafał Dzięciołowski z Fundacji Wol-
ność i Demokracja, która współtworzyła 
Federację Mediów Polskich, wrócił do po-
czątków funkcjonowania polskich gazet, 
portali, programów radiowych i telewizyj-
nych na Wschodzie. Przypomniał brak 
stabilności finansowania, brak perspek-
tyw rozwoju. „Jesteście państwo elitą elit 
i to właśnie dzięki istnieniu mediów, nawet 
tych najmniejszych, nawet tych lokalnych, 
nawet tych realizowanych gdzieś niemal-
że na krańcu kresowego świata, wiemy, 
że są tam Polacy i wiemy, że istniejemy”. 
Wyraził nadzieję, że Senat RP dołożył 
wszelkich starań, by zagwarantować me-
diom stabilność i możliwość perspekty-
wicznego rozwoju. 

W czasie zjazdu odbyła się prezenta-
cja działalności mediów polskiej mniejszo-
ści narodowej w Mołdawii i Kazachstanie, 
przedstawiono informację na temat no-
wych inicjatyw medialnych, a także podsu-
mowano kampanię #KtoTyJesteś, promu-
jącą naukę języka polskiego wśród dzieci 
polskiego pochodzenia. Panel dyskusyjny 
o fake newsach, dezinformacji i możliwo-
ściach przeciwdziałania im poprowadziła 
dziennikarka Maria Przełomiec. O tenden-
cjach w nauce języka polskiego, promocji 
i wyzwaniach z tym związanych dyskuto-
wali w trakcie panelu poświęconego tej 
tematyce Juliusz Szymczak-Gałkowski, 
Karolina Zioło, Bogusław Szymański oraz 
Małgorzata Kamińska. 

Podczas części zamkniętej zjazdu 
omówiono bieżące problemy środowiska 
dziennikarskiego na Wschodzie, w tym 
ograniczanie zakresu wsparcia mediów 
do formy projektowej. W związku z tym 
doprecyzowano postulat sprzed roku 
w formie: „Działalność mediów polskich 
na Wschodzie to proces wymagający cią-
głości, a nie zwykłej działalności projek-
towej”. Opracowano też projekty uchwał 
adresowanych do władz najwyższych RP.

Delegaci zjazdu wybrali nowe władze 
Federacji Mediów Polskich na Wscho-
dzie. Dotychczasowego prezesa Andrzeja 
Pisalnika, redaktora naczelnego portalu 
znadniemna.pl z Białorusi, zastąpił Jerzy 
Wójcicki, redaktor „Słowa Polskiego” uka-

zującego się w Winnicy, który będzie tę 
funkcję pełnił przez kolejny rok. Dokona-
no także wyboru Zarządu FMP oraz Rady 
Programowej, składającą się z czterech 
osób, reprezentujących cztery kraje.

 Olga Kolesowa
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Przemawia marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki / 
Виступає маршалок Сенату РП проф. Томаш Гродзкі

Ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie / 
Кс. Лешек Крижа, директор організації „Допомога костьолу на Сході” 

Prezesem Stowarzyszenia Federacja Mediów Polskich na Wschodzie na roczną 
kadencję został Jerzy Wójcicki / Головою Федерації польських ЗМІ на Сході був 
обраний Юрій Вуйчицький
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Jubileusz w Łucku
Na Wołyniu odbył się zjazd przed-
stawicieli polskiej prasy na Wscho-
dzie działającej na Ukrainie, Biało-
rusi i Litwie. Spotkanie odbyło się 
z okazji 10-lecia gazety „Monitor 
Wołyński”.

Dziennikarzy powitali redaktor naczel-
ny „Monitora Wołyńskiego” Walenty Wako-
luk i prezes Fundacji Wolność i Demokra-
cja Robert Czyżewski. W uroczystościach 
jubileuszowych uczestniczył minister 
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Adam Kwiatkowski, ambasador 
RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, kon-
sul generalny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Łucku Wiesław Mazur, przedstawiciele 
władz regionalnych i miejskich.

Pierwszego dnia redaktorzy zwiększa-
li swoje kompetencje podczas szkoleń. 
Dzięki Robertowi Krauzowi z Telewizji 
Republika zdobywali podstawowe umie-
jętności posługiwania się dronem. Warsz-
taty dziennikarskie, na których omawiano 
m.in. wykorzystywanie przez media tra-
dycyjne współczesnych narzędzi promo-
wania materiałów, poprowadziła Dorota 
Kania z „Gazety Polskiej”. Piotr Pałka 
z portalu Kresy24 odpowiadał na pytania 
związane z wykorzystaniem sieci społecz-
nościowych w komunikacji z odbiorcami 
prasy polonijnej. O fake newsach jako za-
grożeniu w pracy redakcyjnej mówił Paweł 
Bobołowicz, dziennikarz Radia Wnet.

W drugim dniu zjazdu dziennika-
rze udali się do Kowla, gdzie wzięli 
udział w mszy św. w kościele św. Anny. 
O „podziękowanie Panu Bogu za wszyst-
kie jego błogosławieństwa i wdzięczność 
wobec tych, których poświęceniu Polska 
zawdzięcza niepodległość” apelował ks. 
proboszcz Aleksander Łukaszczuk. Na 
zakończenie minister Adam Kwiatkowski 
w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy 
przekazał kowelskiej parafii kielich litur-
giczny. 

Następnie na Cmentarzu na Górce, 
gdzie spoczywają polscy legioniści, oraz 
na grobach żołnierzy Wojska Polskiego, 
policjantów i harcerzy, które znajdują się 
na cmentarzu miejskim, delegacja złożyła 
kwiaty i oddała cześć poległym Polakom.

Podczas uroczystości jubileuszowej 
w Łucku Adam Kwiatkowski przekazał 
przedstawicielom mediów polskich na 
Wschodzie pozdrowienia od prezydenta 
Dudy. Redaktorowi naczelnemu „Monito-
ra Wołyńskiego” Walentemu Wakolukowi 
i jego zastępcy Natalii Denysiuk wręczył 
zaś Złote Krzyże Zasługi. Następnie zo-
stał odczytany list gratulacyjny marszałka 
Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Trzeciego dnia zjazdu w katedrze 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łuc-
ku odbyła się msza św. w intencji polskich 
mediów, po czym dziennikarze z Białorusi, 
Litwy i Ukrainy złożyli kwiaty pod ścianą 
więzienia i stelą upamiętniającą ukraiń-
skich żołnierzy poległych w strefie ATO.

Redakcja „Tęczy Żytomierszczyzny” 
składa gratulacje „Monitorowi Wołyńskie-
mu” z okazji 10. rocznicy i życzy jej ze-
społowi zdrowia, siły ducha, pomyślności 
w życiu osobistym oraz dalszych sukce-
sów w życiu zawodowym dla dobra naro-
dów ukraińskiego i polskiego. 

Tеtiana Petrowska

Dziennikarze wzięli udział w mszy św. w kościele św. Anny / 
Журналісти взяли участь у месі в костьолі св. Анни

Złote Krzyże Zasługi dla dziennikarzy „Monitora Wołyńskiego” / 
Золотий Хрест Заслуги для журналістів „Волинського монітора” 
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Przystanek Historia IPN w Żytomierzu 
w działaniu!
30 listopada odbyły się zajęcia 
edukacyjne Instytutu Pamięci Na-
rodowej, w których udział wzięli 
uczniowie Polskiej Szkoły Sobot-
nio-Niedzielnej im. I.J. Paderew-
skiego.

Podczas zajęć wykorzystane zostały 
materiały dydaktyczne związane z dąże-
niami Polaków do odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, gry, filmy, zabawy oraz 
konkursy. Magdalena Śmigielska zaanga-
żowała uczniów do pracy twórczej. Mło-
dzież otrzymała nagrody i zadowolenie!

Delegacja z lubelskiego oddziału IPN 
z dyrektorem Marcinem Krzysztofikiem na 
czele odwiedziła również Centrum Pol-
skie, siedzibę Żytomierskiego Obwodo-
wego Związku Polaków na Ukrainie.

Przystanek Historia w Żytomierzu zo-
stał zainaugurowany przez prezesa IPN, 
dr. Jarosława Szarka 24 listopada 2018 
roku z inicjatywy Żytomierskiego Obwo-
dowego Związku Polaków na Ukrainie. 
Przystanek działa przy ŻOZPU, a opiekę 

Ukraińska matka polskiej „Solidarności”

Uczniowie w czasie zajęć edukacyjnych IPN / 
Учні під час освітньої акції ІНП

nad nim sprawuje lubelski oddział IPN. 
Odbywają się w nim spotkania z history-
kami, wystawy historyczne, szkolenia dla 

nauczycieli i zajęcia edukacyjne dla mło-
dzieży.

Wiktoria Laskowska-Szczur

Na zaproszenie dyrekcji Żytomier-
skiej Obwodowej Uniwersalnej 
Biblioteki Naukowej im. O. Olży-
cza w Żytomierzu 26 grudnia 2019 
roku uczniowie Polskiej Szkoły 
Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. Pa-
derewskiego działającej przy Ży-
tomierskim Obwodowym Związku 
Polaków na Ukrainie wzięli udział 
w prezentacji materiałów poświę-
conych wybitnej polskiej działacz-
ce opozycyjnej i związkowej Annie 
Walentynowicz. 

Spotkanie poprowadziła nauczyciel-
ka języka polskiego Wiktoria Zubarewa, 
która opowiedziała o ciekawostkach z ży-
cia Anny Walentynowicz (z d. Lubczyk). 
Z kolei rodzice i dzieci zaprezentowali 
szczegóły rozwoju światopoglądu i walki 
o niepodległość kraju przyszłej współzało-
życielki NSZZ „Solidarność”. Niesamowite 
wrażenie wywarła na wszystkich piosenka 
pt. „Mury” Jacka Karczmarskiego, która 
stała się hymnem „Solidarności” i symbo-
lem oporu przeciw komunistycznemu reżi-
mowi. Była śpiewana podczas strajków 
w sierpniu 1980 roku i zyskała ogromną 
popularność wśród internowanych w sta-

nie wojennym, a refren piosenki został sy-
gnałem dźwiękowym Radia „Solidarność”. 

Prezes Żytomierskiego Obwodowe-
go Związku Polaków na Ukrainie Wikto-
ria Laskowska-Szczur oraz kierowniczka 
Działu Literatury Obcej, w którym odbyło 
się spotkanie, Ludmiła Turyk podziękowa-
ły obecnym za przybycie i podkreśliły, że 
przywrócenie pamięci o Polakach, o ich 
niezłomnej postawie jest bardzo ważne. 

Życie Anny Walentynowicz zosta-
ło przerwane 10 kwietnia 2010 roku pod 
Smoleńskiem. Zginęła w katastrofie rzą-
dowego samolotu, którym na obchody 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej leciała 96-oso-
bowa polska delegacja z prezydentem Le-
chem Kaczyńskim. Jednak pamięć o niej 
będzie trwać. 

Prezentację i materiały do spotkania 
przygotował Andrzej Piotrowicz z ORPEG. 

Wiktoria Zubarewa

Wyjątkowa lekcja historii / 
Захоплююча лекція з історії
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Wielkie sprzątanie Cmentarza Polskiego w  Żytomierzu
26 października 2019 roku Żyto-
mierski Obwodowy Związek Po-
laków na Ukrainie tradycyjne zor-
ganizował akcję porządkowania 
polskiej nekropolii, która miała na 
celu przygotowanie cmentarza do 
dnia Wszystkich Świętych oraz Za-
duszek. 

Cmentarz Polski w Żytomierzu jest 
jedną z największych i najstarszych pol-
skich nekropolii w Europie, której początki 
sięgają 1799 roku. Sprzątanie go jest bar-
dzo ważną inicjatywą, która pozwala pie-
lęgnować pamięć o zmarłych. 

W akcji brały udział całe rodziny, dzie-
ci, młodzież i dorośli uczący się języka 
polskiego w Polskiej Szkole Sobotnio-
-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego, dzia-
ła jącej przy Żytomierskim Obwodowym 
Związku Polaków na Ukrainie, członko-
wie Asocjacji Młodzieży Polskiej na Ży-
tomierszczyźnie, Polskiego Dziеcięcego 
Teatru Lalek „ModernPol” i nauczyciele 
języka polskiego: Helena Staniszewska, 
Wiktoria Zubarewa oraz Anetta i Andrzej 
Piotrowiczowie. Po raz pierwszy do akcji 
przyłączyła się parafia Miłosierdzia Boże-
go z Malowanki.

Cmentarz jest podzielony na kwatery. 
Każda grupa wolontariuszy z opiekunem 
była odpowiedzialna za uporządkowanie 

przydzielonego sobie terenu. Niezbędny 
do grabienia liści sprzęt oraz rękawice 
zapewnił Urząd Miasta, który wziął też na 
siebie wywóz zebranych śmieci. ŻOZPU 
dostarczył grabie, miotły i siekiery. Wszy-
scy razem wynosili liście, gałęzie, czyścili 
pomniki, przy okazji przybliżając sobie hi-
storię rodzinnego miasta.

Akcja odbyła się sprawnie, każdy pra-
cował z pełnym zaangażowaniem i uśmie-
chem na twarzy, pogoda dopisywała. Na 
posprzątanych grobach zostały zapalone 
znicze. 

Światełka zapłonęły m.in. na mogiłach 
rodziców Ignacego Jana Paderewskiego 
– Jana i Anny Paderewskich, kompozyto-
ra Juliusza Zarębskiego, jednego z pierw-

Młodzież z ochotą grabiła liście / 
Молодь під час акції

Akcja sprzątaniа Cmentarza Polskiego zorganizowana 26 października 2019 roku przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na 
Ukrainie / Акція з упорядкування польського цвинтаря у місті 26 жовтня 2019 року, організована Житомирською обласною 
Спілкою поляків України 
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Na Cmentarzu Polskim 
w Żytomierzu zapłonęły znicze

Wielkie sprzątanie Cmentarza Polskiego w  Żytomierzu

2 listopada 2019 roku w ramach 
akcji „Światełko Pamięci” członko-
wie Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków zapalili na zapo-
mnianych grobach białe i czerwone 
lampki. Światełka zapłonęły rów-
nież na mogiłach wybitnych Pola-
ków.

Tradycja Zaduszek jest mocno za-
korzeniona w polskiej kulturze. Żytomie-
rzanie również świętują Dzień Zaduszny. 
W tym czasie odwiedzają groby bliskich 
i zapalają na nich znicze.

2 listopada na Cmentarzu Polskim zo-
stała odprawiona uroczysta msza święta 
za zmarłych. Eucharystię, której przewod-
niczył ks. Witalij Bezszkury, współcelebro-
wali ks. kanonik Wiktor Makowski oraz ks. 
Jarosław Olszewski. Zebrani modlili się 
w intencji tych, którzy odeszli do wieczno-
ści, zwłaszcza za tych, którym odmówiono 

w przeszłości prawa do godnego pochów-
ku chrześcijańskiego, za prześladowa-
nych oraz za poległych na wojnach.

Po raz pierwszy po 1937 roku wierni 
zgromadzili się na Cmentarzu Polskim, by 
pomodlić się za zmarłych, w 1990 roku. 
Mszę celebrował wtedy bp Jan Purwiński, 
ówczesny proboszcz katedry pw. św. Zofii.

Ksiądz dziekan Witalij Bezszkury po-
dziękował szczególnie członkom Żyto-
mierskiego Obwodowego Związku Pola-
ków na Ukrainie za organizację sprzątania 
cmentarza.

Znicze, które zapłonęły na polskiej 
nekropolii w Żytomierzu oraz na innych 
cmentarzach w obwodzie żytomierskim, 
gdzie znajdują się polskie groby, zostały 
pozyskane dzięki zaangażowaniu TVP 
Rzeszów, Beaty Wolańskiej, Polskiego 
Towarzystwa Opieki nad Grobami Woj-
skowymi i Teresie Pakosz z Radia Lwów.

Wiktoria Laskowska-Szczur 

szych pilotów polskich Bronisława 
Matyjewicz-Maciejewicza i jego brata 
Stanisława, ks. Andrzeja Fedukowi-
cza, ks. Aleksandra Samosenki i bp. 
Karola Antoniego Niedziałkowskiego, 
rodziny Moniuszków, Kraszewskich, 
Dąbrowskich oraz byłego członka Po-
leskich Sokołów Franciszka Popław-
skiego. Swoją obecnością, chwilą 
zadumy, skupienia, modlitwą i zapale-
niem zniczy sprzątający chcieli uczcić 
tych wszystkich, którzy już odeszli, 
a którym dzisiejsze pokolenia tak wie-
le zawdzięczają.

2 listopada o godz. 12 na Cmen-
tarzu Polskim odbyła się msza święta 
i procesja.

Cmentarz znajduje się pod opieką 
władz miasta. Warto nadmienić, że 
Żytomierski Obwodowy Związek Po-
laków na Ukrainie regularnie urządza 
sprzątanie nekropolii oraz dokłada 
wszelkich starań, a przede wszystkim 
serca i rąk do pracy, aby wyglądała 
schludnie i pięknie.

Bóg zapłać wszystkim za pomoc 
i sprzątanie Cmentarza Polskiego 
w Żytomierzu!

www.zozpu.zhitomir.net
Рolacy z Żytomierza wpólnie zapalili znicze − światełka pamięcі / 
Поляки Житомира разом запалили свічки − світло пам’яті 
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Polska młodzież z Żytomierza z misją 
w mieście Lwa
1 listopada 2019 roku uczniowie 
Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedziel-
nej imeni Ignacego Jana Paderew-
skiego wzięli udział w wycieczce 
edukacyjno-historycznej do pięk-
nego Lwowa. 

Lwów to miasto słynące przede wszyst-
kim swoją gościnnością i bogactwem za-
bytków zachowanych jeszcze z czasów 
renesansu, baroku, klasycyzmu, secesji. 
Przez długi czas uważano, że historia 
Lwowa zaczyna się w XIII wieku. Dopie-
ro odkrycia archeologiczne udowodniły, 
że ludzie żyli w okolicach Góry Zamkowej 
już w wieku IX. Odnalezione cmentarzy-
ska wiązane są z plemieniem Lędzian. 
Obszar, na którym leży dzisiejsze miasto, 
był nazywany Grodami Czerwieńskimi 
i stanowił pole walk między państwem 
Piastów a Rusinami. Lwów założył w 1250 
roku król Daniel Halicki, a nazwę nadał mu 
na cześć swojego syna Lwa. W połowie 
XIV wieku miasto znalazło się w składzie 
Królestwa Polskiego.

Liczna grupa młodzieży polskiej z Ży-
tomierza z prezes Żytomierskiego Obwo-
dowego Związku Polaków na Ukrainie 
Wiktorią Laskowską-Szczur, nauczyciel-

ką języka polskiego Wiktorią Zubarewą 
oraz opiekunami udała się do Lwowa 
z bardzo ważną misją, którą był udział 
w akcji „Światełko Pamięci dla Cmenta-
rza Łyczakowskiego”. Akcja, która została 

zapoczątkowana w 2004 roku przez dzie-
sięć dziewcząt z Radia Lwów, jest konty-
nuowana przez Polaków mieszkających 
we Lwowie, Konsulat Generalny RP we 
Lwowie oraz polskie Ministerstwo Kultury 

 Udział w akcji „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” / Участь у Акції „Світло пам’яті” на Личаківському цвинтарі 

Lekcja historii na  Cmentarzu Łyczakowskim /
Лекція з історії  на Личаківському цвинтарі
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i Dziedzictwa Narodowego. Na Cmenta-
rzu Łyczakowskim młodzież pomagała 
roznosić i zapalać znicze na grobach Po-
laków. Pod koniec dnia cały cmentarz był 
usiany czerwonymi i białymi światełkami, 
które rozświetlały ciemności.

1 listopada w Kościele katolickim ob-
chodzona jest uroczystość Wszystkich 
Świętych. Na mszy św. odprawionej przez 
metropolitę lwowskiego abp. Mieczysława 
Mokrzyckiego byli obecni: konsul gene-
ralna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, 
prezesi organizacji polskich, pielgrzymi 
z Polski oraz ekipa TVP3 Wrocław z re-
daktor Grażyną Orłowską-Sondej, inicja-
torką i koordynatorką akcji „Mogiłę pra-
dziada ocal od zapomnienia”.

Dzięki ciekawej wycieczce po Lwowie 
i Cmentarzu Łyczakowskim, którą popro-
wadziła prezes i redaktor Radia Lwów Te-
resa Pakosz, polska młodzież uzupełniła 
swoją wiedzę o polskich zabytkach i waż-
nych postaciach dla polskiej historii i lite-
ratury. Teresa Pakosz zapoznała uczniów 
ze sławnymi Polakami spoczywającymi 
na lwowskiej nekropolii, m.in. z wybitną 
polską poetką Marią Konopnicką, przy 
której grobie wszyscy odśpiewali „Rotę”. 

Poznawanie Lwowa zaczęło się od 
zwiedzenia Rynku i znajdującej się w jego 
południowo-zachodnim narożniku Katedry 
Łacińskiej pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny. To właśnie tu w 1656 
roku, w czasie potopu szwedzkiego, król 
Jan Kazimierz złożył śluby lwowskie, 
w których ogłosił Matkę Boską Królową 
Korony Polskiej i powierzył jej opiece 
kraj. Zapowiedział też walkę z najazdem 
szwedzkim aż do zwycięstwa. Na trasie 
wycieczki był jeszcze pomnik wieszcza 
narodowego Adama Mickiewicza na placu 
Mariackim.

Po wieczornym spacerze starymi 
uliczkami uczniowie przekonali się, że 
Lwów jest piękny o każdej porze dnia. 
Warto pojechać do Lwowa, zwłaszcza że 
Stare Miasto wraz z kilkoma innymi zabyt-
kami, m.in. Wysokim Zamkiem, zostało 
w 1998 roku wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 

W Dniu Zadusznym, 2 listopada, 
uczestnicy akcji „Światełko Pamięci” za-
palili na Cmentarzu Polskim w Żytomierzu 
znicze przekazane przez TV Rzeszów 
i wzięli udział w mszy świętej. Więc „(...) 
kwitną zniczami ciemne chodniki, jesien-
ne kwiaty, błędne ogniki (...)”. 

Wyjazd uczniów Polskiej Szkoły So-
botnio-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego 
do Lwowa zorganizował Żytomierski Ob-
wodowy Związek Polaków na Ukrainie. 
Projekt został współfinansowany w ra-
mach sprawowania opieki Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą w 2019 roku za pośrednictwem 
Fundacji Wolność i Demokracja. 

Wiktoria Zubarewa

Mszę św. celebrował metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki /
Святу месу відправив львівський митрополит архієпископ Мечислав Мокшицький

Wolontariusze pomagają w akcji „Podaruj znicz na Kresy”/
Волонтери допомагають в акції „Запали лампадку на кресах” 

Рrzy grobie Marii Konopnickiej uczniowie zaśpiewali „Rotę” /
На могилі Марії Конопницької заспівали „Роту” 
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Premiera „Halki” w Kijowie
30 listopada 2019 roku na scenie 
Teatru Studium Operowego przy 
Akademii Muzycznej im. P. I. Czaj-
kowskiego odbyło się przedstawie-
nie polskiej opery narodowej Sta-
nisława Moniuszki w wykonaniu 
polskich i ukraińskich artystów. 

W ubiegłym roku świat muzyczny 
świętował 200. rocznicę urodzin Stanisła-
wa Moniuszki (1819-1872), jednego z naj-
wybitniejszych polskich kompozytorów 
XIX wieku, twórcy polskiej opery narodo-
wej. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i UNE-
SCO ogłosiły rok 2019 Rokiem Stanisława 
Moniuszki. 

Stanisław Moniuszko był także dyry-
gentem, organistą i pedagogiem. Za „swo-
jego” jest uważany przez trzy narody: pol-
ski, białoruski i litewski. Dlaczego? Urodził 
się na terenie dzisiejszej Białorusi, w Miń-
sku uczęszczał do gimnazjum, stworzył 
operę „Idylla” (białoruski tytuł „Sielanka”), 
której tekst jest napisany częściowo po 
polsku, częściowo po białorusku. Przez 
18 lat mieszkał i komponował w Wilnie, 
gdzie w 1848 roku odbyła się premie-
ra 2-aktowej wersji „Halki”. Ale przede 
wszystkim jest autorem takich polskich 
arcydzieł operowych jak wymieniona już 
„Halka” czy „Straszny Dwór”.

„Halka”, jedna z najpopularniejszych 
oper Moniuszki, w Kijowie została wysta-
wiona po raz pierwszy w 1874 roku. Te-
raz, po 145 latach, pokazano ją ponownie, 
w nowoczesnej wersji łączącej klasyczne 
przedstawienie operowe i film. Spektakl 
został zaprezentowanу w ramach obcho-
dów Roku Stanisława Moniuszki jako finał 
cyklu wydarzeń artystycznych i eduka-
cyjnych popularyzujących twórczość pol-
skiego kompozytora, w którу włączyły się 
polskie placówki dyplomatyczne na Ukra-
inie. Na przykład w Żytomierzu w dniach 

18-20 października 2019 roku organizo-
wane przez Żytomierski Obwodowy Zwią-
zek Polaków na Ukrainie ХІІ Dni Kultury 
Polskiej na Ukrainie i 25 Międzynarodowy 
Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” 
zostały poświęcone 200-leciu urodzin Sta-
nisława Moniuszki. 

Premiera „Halki” na scenie Teatru Stu-
dium Operowego przy Akademii Muzycz-
nej im. P. I. Czajkowskiego w Kijowie zo-
stała zrealizowana dzięki Ambasadzie RP 
na Ukrainie oraz Instytutowi Polskiemu 
w Kijowie przy udziale Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pol-
skich na Ukrainie. Pomysłodawcą projek-
tu była Katarzyna Feiner.

Opera została wystawiona w wersji 
czteroaktowej, tzw. warszawskiej. Przed-
stawienie wyreżyserowała Anastazja 
Gnatiuk, materiał filmowy przygotował 
Michał Ławrenczuk. Wspaniałą atmosfe-
rę stworzył chór z orkiestrą pod dyrekcją 
Sergiusza Święcickiego. Do wykonania 
ról tytułowych zostali zaproszeni arty-

ści z Polski: Magdalena Feiner (sopran), 
która wystąpiła jako Hanka, Bartłomiej 
Misiuda (baryton) w roli Janusza i Juri Go-
rodecki (tenor) w roli Jątka oraz z Ukrainy: 
Liubow Ryżenko (sopran) jako Zofia, Ro-
man Smoliar (bas) − Stolnik i Wasyl Pud-
czenko (bas) – Dziemba. Partie chóralne 
wykonały Akademicki Chór Kameralny 
„Chreszczatik” i Państwowy Kameralny 
Zespół „Kijowscy Soliści”. W spektaklu 
wzięły też udział polskie zespoły tanecz-
ne: Zespół Regionalny im. Jana Jędrola 
„Regle” z Poronina i Ludowy Zespół Arty-
styczny PROMNI im. Zofii Solarzowej ze 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie.

Członkowie Żytomierskiego Obwo-
dowego Związku Polaków na Ukrainie 
z prezes Wiktorią Laskowską-Szczur byli 
obecni na premierze, na którą zaprosiła 
ich kierownik Wydziału Konsularnego Am-
basady RP na Ukrainie Dorota Dmuchow-
ska. 

Natalia Zubarewa

Stanisława Moniuszki została wystawiona „Halkа” na scenie Teatru Studium Operowego przy Akademii Muzycznej 
im. P. I. Czajkowskiego / 
Прем’єра “Гальки” на сцені театру оперної студії при музичній академії ім. П. І. Чайковського

 W jamie orkiestry / В оркестровій ямі 
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Polska Wigilia w Winnicy 
14 grudnia 2019 roku Konsulat Ge-
neralny RP w Winnicy przy współ-
pracy z władzami Kielc, miasta 
partnerskiego Winnicy, zorganizo-
wał Wigilię dla Rodaków z winnic-
kiego okręgu konsularnego.

Polska Wigilia w WOK to jedno z naj-
większych wydarzeń tego typu na Ukra-
inie. Wspólne kolędowanie zgromadziło, 
jak co roku, ponad 400 osób polskiego 
pochodzenia. Uroczystość przebiegła 
w radosnej, rodzinnej atmosferze przy 
dźwiękach polskich kolęd i smakach tra-
dycyjnych potraw wigilijnych. Wigilia stała 
się świetną okazją do spotkania Polaków 
z ziemi winnickiej, żytomierskiej, chmiel-
nickiej oraz Bukowiny i podzielenia się 
opłatkiem.

Tegoroczne polskie kolędowanie po-
przedził I Przegląd Kolędy Polskiej „Leć, 
kolędo, leć!”, przygotowany we współpra-
cy z winnickim Centrum Rozwoju i Part-
nerstwa „Polonia”. W przeglądzie udział 
wzięły polskie i ukraińskie zespoły arty-
styczne z różnych zakątków winnickiego 
okręgu konsularnego. Swój kunszt za-
prezentowało ponad dwadzieścia grup, 
spośród których wytypowano pięć najlep-
szych. Wzięły one udział w wieczornym 
koncercie galowym. 

Gościem specjalnym Polskiej Wigilii 
w Winnicy był zespół Arpegio z katolic-
kiego Liceum im. św. Stanisława Kostki 
w Kielcach. W czasie pobytu w stolicy 
Podola kielecka młodzież spotkała się ze 
swoimi rówieśnikami, Polakami z Winnicy 
i okolic, wzięła też udział w odsłonięciu ta-
blicy pamiątkowej poświęconej Waleremu 
Sławkowi w Strutynce koło Winnicy.

Polskiej Wigilii towarzyszył Bożonaro-
dzeniowy Jarmark, z którego dochód zo-
stał przekazany na leczenie maleńkiego 
Polaka – ciężko chorego Marianka z Po-
łonnego. Upominki, ozdoby świąteczne, 
stroiki, gry i wypieki przywiozły na kier-
masz delegacje z Kielc, a także polskie 
organizacje z Berdyczowa, Gródka Podol-
skiego, Chmielnickiego, Żytomierza, Ka-
mieńca Podolskiego, Słobódki Rachnow-
skiej i innych miejscowości.

W tym roku Polską Wigilię swoją 
obecnością zaszczycili: wicemarszałek 
Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, sena-
tor RP Maria Koc, delegacja miasta Kielce 
z dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Piotrem Łojkiem 
na czele, winnickie władze lokalne z gu-
bernatorem obwodu Władysławem Skal-
skim, przewodniczący Rady Obwodowej 

Anatolij Olijnyk, a także zastępca prezy-
denta miasta Halyna Jakubowycz. Stałym 
gościem winnickich spotkań wigilijnych 
jest biskup diecezji kamienieckiej Leon 

Dubrawski oraz biskup pomocniczy Rado-
sław Zmitrowicz.

Konsulat Generalny RP w Winnicy

Wspólne kolędowanie / 
Колядуємо разом!

Kolęda w wykonaniu pracowników Generalnego Konsulatu RP w Winnicy / 
Колядка у виконанні працівників Генерального консульства РП у Вінниці 

Polska Wigilia w Winnicy 2019 / 
Польський Святвечір у Вінниці 2019
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Festiwal Polskiej Kolędy  
na Żytomierszczyźnie
15 grudnia 2019 roku w Korosteniu 
odbył się XIV Festiwal Polskiej Ko-
lędy na Żytomierszczyźnie, który 
jest pierwszym etapem XXVI Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek w Będzinie. 

Festiwal w Korosteniu pomaga miesz-
kającym tu Polakom lepiej poznać polskie 
tradycje bożonarodzeniowe, wzbogaca 
ich duchowo, łączy pokolenia, zapewnia-
jąc jedność i ciągłość kulturową. Żeby 
odczuć piękno polskich melodii, warto po-
święcić swój czas i posłuchać kolęd oraz 
pastorałek w wykonaniu zespołów i soli-
stów.

Do Domu Kultury, gdzie odbywał się 
Festiwal, dość licznie przyszli mieszkańcy 
miasta i goście. Wśród zaproszonych byli 
mer Korostenia Włodzimierz Moskalenko, 
konsul generalny RP w Winnicy Damian 
Ciarciński, kierownik Wydziału ds. Religii 
i Mniejszości Narodowych Żytomierskiej 
Obwodowej Administracji Państwowej 
Aleksander Piwowarski, przewodniczący 
Korosteńskiej Rejonowej Administracji 
Państwowej Jurij Tarasiuk, prezes Koro-

steńskiego ZPU Wanda Laskowska, pre-
zes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur, 
prezesi organizacji polskich na Żyto-
mierszczyźnie, a także przedstawiciele 
mniejszości narodowych i wyznaniowych.

W tym roku w Festiwalu wzięło udział 
łącznie 120 osób. Byli to reprezentanci 
szkół z różnych miast ukraińskich, pol-
skich organizacji społecznych, laureaci 
międzynarodowych festiwali. Wszystkich 
ich zjednoczyła fascynacja przepięknymi 
polskimi kolędami.

Do Korostenia przyjechały zespo-
ły: Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski 
Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki”, 
Stokrotki i Polski Zespół Wokalny „Malwy” 
z Żytomierza, Kolorowe Ptaszki z Horo-
szowa, Liłeja z Olewska, Kalina z Brusiło-
wa і Białe Gąbki z Suseł. Oczywiście, nie 
zabrakło artystów z Korostenia oraz wie-
lu solistów i duetów. Festiwal prowadziła 
Wiktoria Zubarewa. 

Oceniając wysoki poziom umiejętności 
wokalnych uczestników, jury wybrało naj-
lepszych. Zwycięzcami zostali: w kategorii 
dzieci Polski Dziecięcy Zespół Wokalny 

„Dzwoneczki” z Żytomierza i solistka Zo-
fia Bogucka z Olewska, w kategorii do-
rośli zaś Polski Zespół Wokalny „Malwy” 
z Żytomierza. To oni będą teprezentować 
Ukrainę na 26. Międzynarodowym Festi-
walu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimie-
rza Szwarlika, który się odbył w dniach od 
9-12 stycznia 2020 roku w Będzinie. Dzię-
ki wsparciu organizatorów każdy uczest-
nik tegorocznego Festiwalu dostał piękny 
dyplom, słodycze oraz prezent. 

Festiwal Polskiej Kolędy na Żyto-
mierszczyźnie zorganizowały Korosteń-
ski Związek Polaków na Ukrainie i Żyto-
mierski Obwodowy Związek Polaków na 
Ukrainie przy wsparciu mera Korostenia 
Włodzimierza Moskalenki oraz Konsulatu 
Generalnego RP w Winnicy.

Kolędy i pastorałki napełniają gorą-
cymi uczuciami polskie serca, a gdy za-
brzmią, znika wszelki smutek, budzi się 
nadzieja. Niechaj ta nadzieja zrodzi obfite 
łaski w nowym roku i niech zawsze będzie 
w naszych sercach!

Wiktoria Zubarewa

 W Korosteniu kolędowała cała polska społeczność / В Коростені колядувала польська спільнота 
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МЕДСЕСТРИНСТВО!  

Люблінський 
католицький 

університет  
Івана Павла ІІ 

пропонує навчання 
на понад 50 

напрямках навчання 
на польській та 

англійській мові.  

НАБІР НА ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 
ТРИВАЄ 3 ГРУДНЯ ДО СІЧНЯ.

НАБІР НА ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 
ТРИВАЄ 3 ТРАВНЯ ДО ЧЕРВНЯ.

Усіх зацікавлених 
запрошуємо відвідати 
наш сайт: kandydat.kul.pl

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Медсестринство це новий напрямок навчання першого і другого 
рівня (стаціонарна форма навчання) доступний в Люблінському 
католицькому університеті Івана Павла ІІ з 2020 року 

Програма навчання першого рівня (бакалаврат)  
триває 3 роки, другого рівня (магістратура) – 2 роки.

або приходь особисто до Інформаційно-освітнього  
центру Люблінського католицького університету  
Івана Павла ІІ у Житомирі,  
вул. Театральна 17/20, каб. 116, тел.: + 38 098 343 69 90;  
e–mail: centrum_kul@ukr.net / study@kul.pl



Uczestnicy i organizatorzy XII Koncertu Bożonarodzeniowego w Żytomierzu / 
Учасники та організатори XII Різдвяного концерту в Житомирі 

Poświęcenie przez bp. Jana Purwińskiego kapliczki pw. św. 
Andrzeja w Żytomierzu / Посвячення єпископом Яном 
Пурвінським каплиці  св. Андрія у Житомирі

W hołdzie ofiarom Hołodomoru /
Вшанування пам`яті жертв Голодомору

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Mniejszości Narodowych 
przy Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej / 
Засідання координаційної ради національно-культурних 
товариств у Житомирській обласній адміністрації 

Omówienie z polską mniejszością planów działalności  
telewizji /  
Планування спільної роботи на Першому національному 
каналі


