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100-LECIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE 1917-2017

Święto Konstytucji 3 maja oraz Dnia Polonii
i Polaków za Granicą
Konsulat Generalny RP w Winnicy zorganizował uroczystości z okazji Święta Konstytucji
3 maja, Dnia Polonii i Polaków
za Granicą oraz Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedstawiciele polskich organizacji z Winnickiego Okręgu Konsularnego, władz ukraińskich oraz duchowieństwa rzymskokatolickiego
złożyli kwiaty i zapalili znicze przed
tablicą Józefa Piłsudskiego.
Życzenia z okazji święta przekazali konsul generalny RP w
Winnicy Tomasz Olejniczak oraz
prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur. Uroczystość uświetnił
występ polskiego zespołu Dzwoneczki (kierownik Jadwiga Poliszczuk), działającego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków
na Ukrainie.

Uroczystości w Winnicy/ Урочистості у Вінниці

Dzień Polonii i Polaków za Granicą, obchodzony 2 maja, został ustanowiony przez
Sejm RP z inicjatywy Senatu RP w 2002

roku.Tego samego dnia obchodzony jest
także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
wprowadzony w 2004 roku

Vołosi zagrali w Żytomierzu
Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dnia Polonii i
Polaków za Granicą 28 kwietnia
2017 roku w siedzibie Regionalnego Radia i Telewizji odbył się uroczysty koncert.
Życzenia z okazji Narodowego Święta
Konstytucji 3 maja złożyli obecnym konsul RP w Winnicy Wojciech Mrozowski
oraz wiceprezydent Żytomierza Dmitrij
Tkaczuk. 226 lat temu Sejm Czteroletni
uchwalił nowoczesną, spisaną ustawę
rządową, nazwaną później Konstytucją 3
maja, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Obchody uświetnił zespół Vołosi z
Katowic (Polska) w składzie Zbigniew Michałek – skrzypce, Jan Kaczmarzyk – altówka, gajdy (rodzaj dud), Robert Waszut
– kontrabas, Krzysztof Lasoń – skrzypce.
Wykonywane przez nich utwory łączą elementy klasyki z ludowością, dzięki czemu
wpisują się w nurt tzw. nowej muzyki etnicznej. Niezwykła atmosfera koncertu
udzieliła się publiczności, która nagradzała muzyków gorącymi brawami.

Grają Vołosi/ Грають „Vołosi”

Prezes Żytomierskiego Obwodowego
Związku Polaków na Ukrainie podziękowała artystom za wzruszające chwile.

Koncert zorganizował Konsulat Generalny RP w Winnicy.
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Pomoc Prezydenta RP dla Polaków z Żytomierszczyzny
Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych na początku kwietnia 2017 roku szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski przywiózł dary Polakom mieszkającym
w obwodzie żytomierskim.
To był już piąty transport pomocy dla
Polonii na Wschodzie zorganizowany
przez Kancelarię Prezydenta Andrzeja Dudy. Pomoc trafiła do dzieci, młodzieży oraz osób starszych i chorych, które
potrzebują opieki, w Dowbyszu, Marianówce oraz innych zamieszkanych przez
Polaków miejscowościach na Żytomierszczyźnie. Były to paczki z ubraniami, butami i żywnością. Dzieci otrzymały zabawki
i pomoce naukowe.
2 kwietnia minister Adam Kwiatkowski
z konsulem generalnym RP w Winnicy Tomaszem Olejniczakiem i towarzyszącymi
mu osobami spotkał się z Polakami oraz
odwiedził bp. Jana Purwińskiego, niezwykle zasłużonego dla Kościoła i polskości
kapłana emeryta. Biskup Jan przez ponad
dwadzieścia lat kierował diecezją żytomiersko-kijowską, jako pierwszy hierarcha
po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Jest Polakiem pochodzącym z Łotwy,
który razem z kilkoma innymi księżmi

Polacy przywitali ministra Adama Kwiatkowskiego, Żytomierz 2 kwietnia 2017/
Поляки привітали міністра Адама Квятковського, Житомир 2 квітня 2017

przyjechał na Ukrainę w latach 70., aby
ratować Kościół i polskość w najtrudniejszych czasach sowieckich prześladowań.
W spotkaniu uczestniczyli także proboszcz katedry żytomierskiej ks. kanonik
Wiktor Makowski oraz prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków
na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur.
Na progu katedry żytomierskiej, niemego świadka bohaterskich losów wielu
pokoleń Polaków, ministra przywitał śpiew
Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu
Dziecięcego „Dzwoneczki”. W 12. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, która przypadła właśnie w tym dniu, Adam Kwiatkow-

ski wraz z gośćmi złożyli kwiaty i zapalili
znicze pod pomnikiem świętego papieża
Polaka. Podczas tej ceremonii zabrzmiała tak droga sercu każdego Polaka pieśń
papieska „Barka”. W imieniu Polaków
Żytomierszczyzny prezes Wiktoria Laskowska-Szczur złożyła szefowi Gabinetu
Prezydenta RP serdeczne słowa podziękowania za owocną wizytę.
Pomoc zorganizowała Kancelaria
Prezydenta z udziałem Polskiej Agencji
Prasowej, Telewizji Polskiej i Polskiego
Radia.
Ks. Jarosław Giżycki TChr

Rok 2017 – ważne rocznice historyczne

Kwiecień

– 1020 lat temu, 23 kwietnia 997 roku,
męczeńską śmierć z rąk pogańskich Prusów poniósł biskup Wojciech. Po kanonizacji w 999 roku został patronem Polski.
– 28 kwietnia 1857 roku urodził się
Władysław Biegański, polski lekarz internista, doktor medycyny, logik, filozof,
działacz społeczny. W 160. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci (29 stycznia)
Senat ustanowił go patronem roku 2017,
aby „oddać należny hołd temu zasłużonemu lekarzowi, który swoje życie poświęcił
dobru wspólnemu”.
– 35 lat temu, 12 kwietnia 1982 roku,
Radio „Solidarność” nadało w Warszawie
pierwszą audycję.
– 20 lat temu, 2 kwietnia 1997 roku,
Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP. Konstytucja weszła w życie
17 października 1997.

Maj
– 100 lat temu, 13 maja 1917 roku, troje dzieci z wioski w pobliżu miasta Fatima
w Portugalii miało doznać objawienia Matki Bożej. Wydarzenia w Fatimie uznawane
są za jedno z najważniejszych wydarzeń
religijnych w historii XX wieku.
– 65 lat temu, 3 maja 1952 roku Radio
Wolna Europa zainaugurowało nadawanie polskich audycji. Pierwszym dyrektoTĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY 4

rem polskiej sekcji RWE został Jan Nowak-Jeziorański.
– 40 lat temu, 7 maja 1977 roku, funkcjonariusze SB zamordowali krakowskiego studenta i działacza opozycji antykomunistycznej Stanisława Pyjasa.
– 30 lat temu, 9 maja 1987 roku,
w największej katastrofie lotniczej w historii Polski zginęły 183 osoby. Do wypadku samolotu PLL LOT Ił-62M „Tadeusz
Kościuszko” doszło w warszawskim Lesie Kabackim.

Czerwiec
– 1045 lat temu, 24 czerwca 972 roku,
w bitwie pod Cedynią wojska Mieszka I odniosły zwycięstwo nad wojskami
margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona.
– 570 lat temu, 25 czerwca 1447 roku,
w katedrze wawelskiej koronowany został
Kazimierz Jagiellończyka.
– 580 lat temu, 7 czerwca 1457 roku,
król Kazimierz Jagiellończyk wjechał
triumfalnie na zamek krzyżacki w Malborku, wykupiony od czeskich najemników. Zwycięstwo w wojnie trzynastoletniej i odzyskanie przez Polskę Pomorza
Gdańskiego umożliwiło rozpoczęcie wolnej żeglugi na Wiśle, a tym samym rozwój handlu pomiędzy Gdańskiem a resztą kraju. Na pamiątkę tego wydarzenia
22 czerwca 2016 roku Sejm RP przyjął

uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
– 225 lat temu 22 czerwca 1792 roku,
król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari dla uczczenia
zwycięstwa wojsk polskich w bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami.
– 100 lat temu, 4 czerwca 1917 roku,
dekretem prezydenta Francji powołana
została Armia Polska we Francji, zwana
też Błękitną Armią. Jej ostatnim dowódcą
był gen. Józef Haller. W uznaniu jego zasług i dla upamiętnienia tej rocznicy Senat RP ogłosił gen. Hallera patronem roku
2017.
– 70 lat temu, 6 czerwca 1947 roku,
zmarł prezydent RP na uchodźstwie
Władysław Raczkiewicz. „Niech jego niezłomna praca dla Polski w okresie pokoju
i wojny, zdolność do podejmowania największych wyzwań staną się wzorem dla
przyszłych i obecnych urzędników i polityków oraz wszystkich pracujących na rzecz
dobra wspólnego” – głosi senacka uchwała ustanawiająca go patronem roku 2017.
– 25 lat temu, 4 czerwca 1992 roku,
Sejm odwołał ze stanowiska premiera
Jana Olszewskiego. Dymisja była skutkiem konfliktu politycznego wokół ujawnienia materiałów komunistycznej bezpieki.
Wydarzenia tego dnia przeszły do historii
jako „nocna zmiana” lub „noc teczek”.

RELIGIA

Pielgrzymi na uroczystościach z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich/
Паломники на святкуванні 100-річчя об`явлень Матері Божої у Фатимі

W 100. rocznicę objawień fatimskich
Pielgrzymka Polaków z Żytomier-szczyzny „Szlakiem Maryjnych
Sanktuariów Europy”.

Fatima – ta nazwa jest dzisiaj na
ustach całego świata. Mała portugalska wioska dokładnie 100 lat temu,
w 1917 roku, stała się świadkiem wielkich
dziwów. Matka Boża objawiła się trzem
małym pastuszkom: Łucji Santos oraz
Franciszkowi i Hiacyncie Marto. Dzisiaj
do Fatimy podążają pielgrzymim szlakiem
milionów chrześcijan, aby razem z Maryją
uwielbiać Miłosiernego Boga.
W dniach 18-30 marca 2017 grupa
pielgrzymów z Żytomierza i obwodu żytomierskiego, członków Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie,
udała się do Fatimy. Pielgrzymkę „Szlakiem Maryjnych Sanktuariów Europy”
prowadził ks. dr diakon Jacek Jan Pawłowicz. W Polsce do żytomierzan dołączyła
grupa górali z Podhala. Od dwóch lat staraliśmy się zebrać siły, aby zorganizować
taką pielgrzymkę z okazji 100-lecia objawień fatimskich, a przy okazji nawiedzić
Lourdes, La Salette we Francji, Lizbonę
w Portugalii i przepiękne miasta w Hiszpanii: Toledo, Saragossę i Barcelonę. Matka
Boża spełniła wszystkie nasze marzenia.
Droga z Żytomierza do Fatimy i Lizbony jest bardzo długa – ciągnie się ok.

4300 km. Przez tydzień omal nie wychodziliśmy z autobusu. Był czas na modlitwę, śpiewy, mszę świętą. Autobus stał
się naszym małym domem i jednocześnie
kościołem.

Po drodze do Fatimy odwiedziliśmy
miejsce bardzo znaczące dla każdego Polaka – górę Kahlenberg pod Wiedniem. To
właśnie tutaj 12 września 1683 roku król
polski Jan III Sobieski, dowodząc zjednoczonymi wojskami europejskimi, pokonał
muzułmańskiego najeźdźcę, ogromną armię wezyra Kara Mustafy. Dzięki mądrości, odwadze i niespotykanym talentom
przywódczym król Jan III Sobieski obronił
Europę przed zalewem islamu. Odsiecz
wiedeńska na zawsze zapisała się złotymi
zgłoskami na kartach historii Polski i Europy chwałą polskiego oręża.
Dalej trasa prowadziła przez Włochy
i Francję. Nie zabrakło nas w Cannes na
słynnej Riwierze Francuskiej. Podziwialiśmy również Carcassonne, średniowieczne miasto z najlepiej zachowanymi imponującymi murami obronnymi oraz starym
kościołem św. Nazara.
W najsłynniejszym sanktuarium maryjnym w Lourdes, u stóp francuskich Pirenejów nawiedziliśmy Grotę Objawień,
gdzie w 1854 roku św. Bernadetta 18 razy
widziała Matkę Bożą, i skąd tryska do
dzisiaj znane na całym świecie źródło.

Zachwyceni pięknem świątyń wtopionych
w górski krajobraz nieśliśmy do stóp Niepokalanej Matki Bożej liczne prośby o pokój i pomyślność Ukrainy i Polski. W Lourdes przeżyliśmy kolejny akcent polski.
Siostry nazaretanki podjęły nas noclegiem
w Domu Polskim. Tam doświadczyliśmy
iście polskiej gościnności na ziemi francuskiej.
Gdy dotarliśmy wreszcie do Fatimy,
poczuliśmy się, jak w niebie.
Wielu ludzi zadaje sobie pytanie: czym
jest Fatima, która z wioski stała się niemałym miastem? Czy trzeba szukać Boga
aż tak daleko? Odpowiedź nie jest prosta: Boga można znaleźć wszędzie, bo
On chce mieć swoich czcicieli w Duchu
i prawdzie (J 4, 23-24). Wszędzie można
też znaleźć Maryję, bowiem Bogurodzica
jest zawsze tam, gdzie jest Bóg. Ale są
miejsca szczególne, wybrane przez Boga,
wybrane przez Najświętszą Maryję Pannę. Takim miejscem jest Fatima.
W 1917 roku świat płonął w pożodze
walk I wojny światowej. Maryja przyszła
do fatimskich dzieci w dolinie Cova da Iria
(pol. dolina Pokoju) z orędziem pokuty,
wezwaniem do modlitwy różańcowej w intencji pokoju. Dzieci zobaczyły nad koroną
niskiego dębu Najświętszą Panią odzianą
w świetlistą szatę. W tym samym miejscu
w Fatimie na placu objawień została zbu5 TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY

RELIGIA

Objawienie się Anioła pastuszkom/
Об`явлення Ангела пастушкам

Mali wizjonerzy z Fatimy Łucja i jej święci kuzyni Franiszek i Hiacynta/
Діти, яким являлася Богородиця у Фатімі: Люсія, Франціск та Жасінта

Dom rodzinny Łucji dos Santos/
Батьківська хата Люсії дос Сантос

dowana niewielka kapliczka, zwana Capelinha das Aparições (pol. Kapliczka Objawień), a tuż przed nią, na marmurowej
kolumnie, postawiono prześliczną figurę
Matki Bożej Fatimskiej. Kaplica Objawień
jest niewątpliwie sercem całego sanktuarium. Po II wojnie światowej wzniesiono
znaną na całym świecie, białą jak śnieg,
bazylikę Matki Bożej Różańcowej z imponującą kolumnadą. Nad Kaplicą Objawień
skonstruowano zadaszenie, ponoć z syberyjskiej sosny, pod którym ludzie wciąż
się gromadzą na modlitwę. Od wczesnego
rana odprawiane są msze święte w różnych językach, a wieczorem, o godzinie
21.30, codziennie odmawiany jest RóżaTĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY 6

niec. Odnieśliśmy wrażenie, że oprócz
Portugalczyków i Hiszpanów Polacy stanowią najliczniejszą grupę pielgrzymów.
Wszędzię słychać było modły wznoszone
po polsku. Matka Boża w Fatimie bardzo
prosiła o to, by ludzie nawracali się, pokochali Boga całym sercem, pokutowali
za grzechy, przyjmowali komunię świętą,
szczególnie w pierwsze soboty miesiąca,
i modlili się na różańcu.
Kilka objawień Matki Bożej od 13 maja
do 13 października 1917 zmieniło świat.
Wiele o nich napisano. W Fatimie z niesłychaną mocą odczuwa się obecność Maryi.
Ona przyszła do dzieci fatimskich i czuje
się, że Ona jest tam bardzo blisko każde-

go pielgrzyma. Fatima była biedną wsią,
a jeszcze biedniejszą była wioska Aljustrel, oddalona o ok. 2 km od Cova da Iria.
To tam mieszkali Hiacynta, Franciszek
i Łucja. Jeśli ktoś przyjeżdża do Fatimy,
to dlatego, że chce spotkać Boga i Jego
Matkę. Fatimskie sanktuarium urzeka
swoją prostotą. Wspomniana już Capelinha das Aparições jest bardzo małą, prostą
kapliczką, biedną jak cały lud portugalski.
Po dębie, nad którym zjawiała się Pani
z Nieba, nie ma już śladu, bo ludzie go rozebrali do ostatniego korzonka.
Wewnątrz bazyliki Matki Bożej Różańcowej znajdują się groby Pastorinhos
– świętych pastuszków: Franciszka i Hiacynty. Święte dzieci fatimskie i ich mogiły
z taką prostotą przemawiają do współczesnego świata, mówiąc o miłości Matki Najświętszej i o pokorze Boga. Nad grobem
św. Franciszka Marto widnieje przecudna
rzeźba z brązu, która przedstawia go jako
chłopca, pasterza, z charakterystyczną
czapką przewieszoną przez ramię, w otoczeniu stada ptaków. Zdawałoby się, nic
wielkiego, ale właśnie w owej prostocie
jest wielka siła. Podobnie grób św. Hiacynty – jeszcze prostszy: na ścianie postać małej dziewczynki w skromnej chuście na głowie, trzymającа małe jagniątko
na rękach. Różaniec odmawiany w tych
miejscach jest czymś, czego nigdy się nie
zapomina!
Koniec marca to z ludzkiego punktu
widzenia nie najlepszy czas na pielgrzymowanie. Fatima przywitała nas, pielgrzymów z Żytomierza, zimnem i deszczem, przeplatanym promieniami słońca.
Nie było tłoku, wszędzie można się było
dostać. Wszyscy przygotowywali się do
tego, co miało nastąpić za dwa miesiące, w maju, gdy do Fatimy miał przybyć
papież Franciszek jako pielgrzym nadziei
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Papież Franciszek, pielgrzym nadziei i pokoju w Fatimie. 13 maja 2017/
Папа Франциск, паломник надії та миру у Фатімі. 13 травня 2017

Brama fatimskiej Drogi Jubileuszowej/
Брама фатимської юбілейної дороги

Łucji w Aljustrel i nauczył dzieci modlitwy,
którą dzisiaj wszyscy znamy „O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy...”. Duch
z nieba nazwał się tam Aniołem Portugalii
i prosił dzieci o modlitwę różańcową w intencji Portugalii. Wojna nie dotknęła tego
kraju ani za pierwszym, ani za drugim
razem! W miejscu objawienia się Anioła
Portugalii wyjątkowo mocno poczuliśmypotrzebę modlitwy za Ukrainę, która nieustannie doświadcza okrucieństwa wojny.
W tym bardzo świętym miejscu pomodliliśmy się wspólnie Koronką do miłosierdzia
Bożego o pokój na Ukrainie. Nie o jakikolwiek pokój, tylko o pokój sprawiedliwy,
pokój Boży, aby mieszkańcy Ukrainy mogli spokojnie żyć w swoim kraju. Ukrainie
szczególnie potrzebna jest miłość, przebaczenie krzywd, jedność i pojednanie.

Poranna msza św. w Kaplicy Оbjawień w Fatimie/
Ранкова Св. Меса у каплиці об’явлень у Фатімі

i pokoju, a wraz z nim prawie milion pielgrzymów z całego świata. Ale z Bożego
punktu widzenia ten czas był niezwykły.
W tym samym dniu, w tym samym czasie,
gdy szliśmy ścieżką z Fatimy do Aljustrel,
skąd pochodzą rodziny dzieci fatimskich,
papież Franciszek w Watykanie ogłosił
uznanie przez Stolicę Apostolską cudownego uzdrowienia za przyczyną błogosławionych Franciszka i Hiacynty, otwierając
tym samym drogę do ich kanonizacji.
Trudno opisać radość i wdzięczność Bogu
za to, że właśnie wtedy mogliśmy tam być,
w rodzinnym domu Hiacynty i Franciszka
Marto i Łucji Santos! Do Aljustrel i Fatimy spłynęła fala radości całej Portugalii
i całego świata! Pielgrzymi padali sobie

w objęcia, wspólnie się cieszyli, bariery
językowe zatraciły znaczenie. Wszyscy
nagle, za przyczyną świętych Pastorinhos – pastuszków z Fatimy, staliśmy się
jedną wielką rodziną. Na placu przed bazyliką i Kaplicą Objawień pojawiła się portugalska telewizja. Niektórzy z naszych
pielgrzymów byli proszeni o wywiad przed
kamerami. W tym dniu Ukraina i Polska
poprzez nasze serca były przy Matce Najświętszej w Fatimie.
Fatima jest miejscem szczególnej modlitwy o pokój. Pierwszą mszę świętą odbyliśmy w Kaplicy Anjo da Paz (pol. Anioła
Pokoju). Takim imieniem nazwał się Anioł,
który trzykrotnie objawiał się dzieciom.
Pewnego dnia Anioł zjawił się blisko domu

Przesłanie z Fatimy jest bardzo bliskie
Ukrainie także z tego powodu, że Najświętsza Maryja Panna wprost wezwała
do modlitwy za Rosję. Dzieci z Fatimy nie
wiedziały, co to jest ta „Rosja”, przecież
nie umiały nawet czytać i pisać, bo były
zbyt biedne, by chodzić do szkoły. Myślały,
że „Rosja” to jest jakaś pani, która straciła
wiarę i trzeba się za nią modlić. Tymczasem w Rosji odbywały się dramatyczne
i straszne przemiany. Kilka dni po zakończeniu ostatniego objawienia w Petersburgu wybuchła rewolucja październikowa.
W 1917 roku Ukraina i część Polski też
były pod okupacją rosyjską. Słowa Maryi
dotyczą więc bezpośrednio i nas. Maryja
przestrzegła świat przed wybuchem komunizmu, bezbożnictwa, które doprowadziły do prześladowań milionów ludzi, ataków na Kościół i na Ojca Świętego. Ona
wiedziała, że rewolucja październikowa
przyczyni się do wielkich cierpień całych
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narodów. Słowa te są szczególnie aktualne dzisiaj. Matka Boża kocha wszystkie
swoje dzieci, więc błaga o modlitwę w intencji nawrócenia Rosji i poświęcenia jej
Niepokalanemu Sercu Maryi. Jeśli Rosja
się nawróci, zapanuje długi okres pokoju.
Jeśli pozostanie z daleka od Boga, stanie
się źródłem wielu tragedii.
Fatima stała się dla nas kolejnym domem, w którym czuliśmy się tak samo, jak
w Berdyczowie, Częstochowie czy Lourdes, odczuwając bliskość Tej, której Bóg
Wszechmogący powierzył losy całej ludzkości.

Pielgrzymka z Żytomierza przy Grocie Massabielskiej w Lourdes we Francji/
Паломництво із Житомира в Гроті Масабьель в Лурді у Франції, де являлась Мати
Божа

Sanktuarium Matki Bożej w La Salette, we francuskich Alpach/
Санктуарій Матері Божої Ля Салет

W powrotnej drodze czekały nas jeszcze przepiękne sanktuaria w Montserrat,
bazylika Sagrada Familia w Barcelonie −
dzieło życia architekta Antonia Gaudiego.
Z Barcelony udaliśmy się do najwyżej na
świecie położonego sanktuarium Matki
Bożej w La Salette, we francuskich Alpach. Zapierające dech w piersiach krajobrazy alpejskie były prawdziwą nagrodą
za trud pielgrzymowania szlakami europejskich sanktuariów maryjnych. W drodze powrotnej ks. Jacek przygotował dla
nas niespodziankę: chociaż nie było tego
w programie, nasz przewodnik postanowił
odwiedzić Padwę, miejsce spoczynku jednego z najsłynniejszych świętych Kościoła
katolickiego, św. Antoniego Padewskiego, tak gorąco czczonego w Żytomierzu.
W Portugalii zwiedziliśmy Lizbonę, gdzie
św. Antoni się urodził, potem pojechaliśmy
do Padwy, a naszej radości nie było końca. Powracając do Żytomierza, nie mogliśmy ominąć tak ważnego dla każdego
Polaka miejsca – Jasnej Góry z obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej. To był
wspaniały finał naszej pielgrzymki.
W sposób szczególny dziękujemy tym,
bez których nasza pielgrzymka byłaby
niemożliwa: ks. diakonowi dr. Jackowi Janowi Pawłowiczowi za organizację trasy
przygotowanej wraz z panią Jolantą Więckowską, szefową biura pielgrzymkowego
Centrum Travel z Krakowa, pani prezes
ŻOZPU Wiktorii Laskowskiej-Szczur za
zorganizowanie grupy Polaków z Żytomierszczyzny i wszelką okazaną pomoc,
pielgrzymom z Polski z okolic Białki Tatrzańskiej (z biura pielgrzymkowego Maja)
jadącym wraz z nami za okazaną serdeczną życzliwość i wspólne pielgrzymowanie.
Pełni wrażeń wróciliśmy do Żytomierza, dziękując Bogu za wszelkie otrzymane przez nas łaski. Droga powrotna nie
wydawała się już tak daleka: na skrzydłach aniołów niosła nas Najświętsza Maryja Panna.

Pielgrzymi przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze/
Паломники перед іконою Ченстоховської Матері Божої на Ясній Горі
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Ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec,
kapelan Polaków Żytomierszczyzny
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Odznaczenia od Prezydenta RP w Żytomierzu

Biskup Jan Purwiński,
ksiądz Jarosław Giżycki oraz
Rafała Wróblewska otrzymali
z rąk prezydenckiego ministra
Adama Kwiatkowskiego
odznaczenia państwowe „za
krzewienie polskości”. Uroczyste
przekazanie orderów odbyło
się w Żytomierzu i Kolybaiwce
k. Kamieńca Podolskiego.

Za „wybitne zasługi dla polskiego
kościoła na Wschodzie, za
krzewienie polskiej kultury i tradycji
narodowej, za działalność na rzecz
polskich mniejszości narodowych”
Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Zasługi RP otrzymał biskup
Jan Purwiński. Wręczył mu go
20 maja w Żytomierzu minister
Adam Kwiatkowski.
Ksiądz biskup urodził się w 1934
roku. Działalność duszpasterską
rozpoczął w Daugavpils w czasach
komunizmu i prześladowań Kościoła
katolickiego w ZSRS. Ze względu
na polskie pochodzenie został
proboszczem w Indrce i Krasławiu,
w parafiach zamieszkiwanych
w większości przez Polaków. W 1991
roku Jan Paweł II mianował go
biskupem ordynariuszem żytomierskokijowskim. Biskup Purwiński przyczynił
się do odrodzenia struktur diecezji,
wspierał inicjatywy miejscowych
Polaków, starał się, by na terenie
kościoła mogli modlić się w ojczystym
języku.
Ksiądz Jarosław Giżycki otrzymał
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP
za „wybitne zasługi dla polskiego
Kościoła na Wschodzie, za krzewienie
polskiej kultury i tradycji narodowej,
za działalność na rzecz polskich
mniejszości narodowych”.
Ks. Giżycki urodził się w 1964 roku.
Jako diakon i ksiądz posługiwał
w ZSRS, na terenie Ukrainy.
W Doniecku organizował struktury
kościelne, kładł podwaliny pracy
duszpasterskiej w Donbasie. Pracował
także na Białorusi. W 2011 roku został
skierowany do pracy duszpasterskiej
w Żytomierzu jako kapelan
mieszkających tam Polaków. Od
2012 roku prowadzi zajęcia w Wyższym
Seminarium Duchownym w KijowieWorzelu oraz w Wyższym Seminarium
Duchownym „Redemptoris Mater”
w Winnicy.
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi
odznaczona została „za wybitne zasługi
w krzewieniu polskości i za działalność
na rzecz zachowania polskiego
dziedzictwa na Ukrainie” Rafała
Wróblewska. Wręczenie odznaczenia
odbyło się 21 maja w Kolybaiwce.
Źródlo: www.prezydent.pl

Wręczenie odznaczeń państwowych, 20 maja 2017 r. Żytomierz
Під час нагородження, 20 травня 2017 р. Житомир

Minister Adam Kwiatkowski dziękuje biskupowi Janowi za lata wytężonej pracy/
Міністр Адам Квятковскі дякує єпископу Яну за роки відданої праці

Pamiątkowe zdjęcie w rezydencji biskupa Jana/
Фото на пам`ять в резиденції єпископа Яна
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Gośce i uczestnicy konsekracji oraz ingresu biskupa ordynariusza kijowsko-żytomierskiego Witalija Kriwickiego, Kijów 24 czerwca 2017 r./
Гості та учасники концекрації та інгресу єпископа ординарія Київсько - Житомирської дієцезії Віталія Кривицького, Київ 24 червня 2017 р

Jego Ekscelencja K
Witalij Kriwicki O
Diecezji Kijowsko-

W imieniu Polaków Żytomierszczyzny
składamy Waszej Ekscelencji gratulacje
z okazji mianowania przez Ojca Świętego
Franciszka ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej.
W dniu uroczystej konsekracji oraz
ingresu Ekscelencji składamy Księdzu Biskupowi najlepsze życzenia. Niech rozpoczynająca się właśnie posługa w diecezji
kijowsko-żytomierskiej będzie czasem wyjątkowego spotkania z Bogiem i z drugim
człowiekiem, czasem umacniania wspólnoty i budowania wzajemnego zaufania.

W imieniu Polaków Żytomierszczyzny życzenia nowemu biskupowi składa
Wiktoria Laskowska-Szczur/ Від імені поляків Житомирщини нового єпископа
привітала Вікторія Лясковська-Щур
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Piękno i bogata historia Żytomierszczyzny jest dla każdego miejscowego
duszpasterza źródłem zobowiązania, ale
też obietnicą wielkich możliwości. Jesteśmy przekonani, że wrażliwość i przygoto-

WYDARZENIE

Konsekracja nowego
biskupa ordynariusza
kijowsko - żytomierskiego

W dniu uroczystego wspomnienia narodzin św. Jana Chrzciciela,
24 czerwca 2017 roku, diecezja kijowsko-żytomierska otrzymała nowego biskupa ordynariusza. Został nim
ks. Witalij Kriwicki, salezjanin polskiego
pochodzenia. Konsekratorami nowego
Pasterza diecezji byli: nuncjusz apostolski abp Claudio Gugerotti, metropolita
archidiecezji lwowskiej abp Mieczysław
Mokrzycki i ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej bp Bronisław Bernacki.

р.

Ksiądz Biskup
Ordynariusz
-Żytomierskiej

wanie Księdza Biskupa przyniosą piękne
owoce duszpasterskiej posługi.
Z całego serca życzymy Księdzu Biskupowi w jego pasterskiej misji i zarządzaniu diecezją obfitości łask Bożych
oraz szczególnej opieki Matki Bożej Berdyczowskiej i Świętej Zofii. Niech łaska
Boga, ludzka życzliwość oraz wszelkie
wsparcie towarzyszą Ekscelencji każdego
dnia w posłudze biskupiej dla dobra Kościoła.
Jednocześnie pragniemy zapewnić
Waszą Ekscelencję o swojej modlitwie.
Niech przez pasterską misję Księdza Biskupa przybliża się Królestwo Boże!
Wiktoria Laskowska-Szczur

W uroczystościach wzięli udział prawie wszyscy rzymskokatoliccy biskupi
Ukrainy, a także biskupi z Białorusi i Mołdawii, biskup greckokatolicki z Kołomyi
i biskupi prawosławni. Ponad 200 księży
przybyło do Kijowa z różnych diecezji,
przede wszystkim prezbiterzy z diecezji
kijowsko-żytomierskiej. Słowa przywitania wygłosił tymczasowy administrator apostolski, bp Witalij Skomarowski
z Łucka. Nuncjusz apostolski w swoim
kazaniu nakreślił zadania nowego ordynariusza. Jak zauważył, bp Witalij
Kriwicki wniesie do Kościoła swój szeroki punkt widzenia, ponieważ pochodzi
z Odessy, miasta kosmopolitycznego
i otulonego przez morze. Spoglądanie
na horyzont morski otwiera oczy i każe
patrzeć dalej. Nuncjusz podkreślił zapał
apostolski, zwłaszcza ten skierowany ku
młodzieży. Kaznodzieja wyraził pragnienie, aby nowy biskup przemawiał do ludzi „od serca do serca”.
Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, że w uroczystości konsekracji biskupiej uczestniczyła Czcigodna Matka
nowego biskupa oraz metropolita mińsko-mohylewski na Białorusi abp Tadeusz Kondrusiewicz, który przed 20 laty
przyjmował młodego odessyjczyka do
seminarium w Grodnie.
Metropolita lwowski zauważył, że
sukcesję apostolską bp Witalij Kriwicki
otrzymał od abp. Claudia Gugerottiego, który z kolei był przed 17 laty konsekrowany przez św. Jana Pawła II.
Arcybiskup Mokrzycki życzył nowemu
biskupowi kijowsko-żytomierskiemu tej
świętości, która płynie z życia Papieża
Polaka.
W imieniu prezbiterium diecezji kijowsko-żytomierskiej przemawiał ks.
kan. Wiktor Makowski, proboszcz katedry żytomierskiej. W pięknych słowach
nawiązał do historii diecezji kijowskiej
sięgającej połowy X wieku i jej założyciela św. Liburcjusza. Nie zapomniano

Konsekracja bp. Witalija Kriwіckiego/
Концекрація єп. Віталія
Кривицького

Biskup senior Jan Purwiński nakłada
ręce na nowego ordynariusza/
Рукоположення довершує єп.
Ян Пурвінський

o wspomnieniu zmarłego przed rokiem
śp. abp. kijowsko-żytomierskiego Piotra Malczuka i o słowach wdzięczności
pod adresem bp. seniora Jana Purwińskiego oraz bp. Witalija Skomarowskiego, który podjął się obowiązków administratora diecezji na czas wakansu.
Wśród zgromadzonego ludu Bożego
nie mogło zabraknąć delegacji z Żytomierza. Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur w otoczeniu dzieci
z zespołu tanecznego Koroliski wręczyła
Jego Ekscelencji wielki bukiet czerwonych róż i wspólnie z Kapelanem Polaków na Żytomierszczyźnie zaśpiewała
nowemu pasterzowi diecezji „Sto lat!”.
ks. Jarosław Giżycki, CHr
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Lecha Kaczyńskiego w Żytomierzu/ Відкриття пам`ятної дошки Леху Качинському у Житомирі

Dzień Europy, czyli po europejsku
w Żytomierzu
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Lecha Kaczyńskiego, koncert artystów polskich i ukraińskich, festiwal kuchni europejskiej to tylko
niektóre atrakcje przygotowane w
ramach obchodów Dnia Europy.
Tradycyjnie w maju wspólnota europejska obchodzi Dzień Europy. W roku 2017
ten dzień połączył w jedną rodzinę Żytomierz oraz jego miasta partnerskie. Do
stolicy obwodu żytomierskiego przybyły
delegacje z Kutaisi (Gruzja), Montany
(Bułgaria), Płocka i Bytomia (Polska).
Żytomierskie święto Europy zaszczyciła
swoją obecnością ambasador Słowenii na
Ukrainie Natasha Prah.
Organizatorzy przygotowali niezwykle bogaty program oraz wiele niespodzianek, a pogoda dopisała. Jednym
z ważniejszych wydarzeń był koncert
muzyków z Opery Śląskiej (Polska), Żytomierskiego Akademickiego Ukraińskiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego
im. Iwana Koczergi oraz zespołu G-Art
(#всепоцимбалам!), wykonującego największe światowe przeboje rockowe na
ukraińskich instrumentach ludowych. Artyści wspaniale zaprezentowali europejską
kulturę. Koncert odbył się na placu Siergieja Korolowa.
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Koncert solistów Opery Śląskiej (Polska), Żytomierz 19 maja 2017 r./
Концерт солістів Сілезької опери, Житомир 19 травня 2017 р.

Podczas tegorocznych Dni Europy
w Żytomierzu została odsłonięta tablica
upamiętniająca prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele prezydenta RP,
polskiego Sejmu oraz władz ukraińskich.

Płyta pamiątkowa zawisła na fasadzie
budynku przy ulicy Lecha Kaczyńskiego,
nazwanej jego imieniem w 2016 roku.
„Pamięci Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przyjaciela Ukrainy” – głosi umieszczony na

KULTURA
niej napis. Odsłonięcia tablicy dokonali minister w Kancelarii Prezydenta RP
Adam Kwiatkowski, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicepremier Ukrainy
Hennadij Zubko i prezydent Żytomierza
Sergij Suchomłyn. Następnie złożono pod
nią kwiaty i zapalono znicze. Tablica została zainstalowana przy wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja.
Dzień Europy był okazją dla mniejszości narodowych do zaprezentowania
się podczas festiwalu kuchni europejskiej
oraz autopromocji swoich organizacji społecznych. Żytomierzanie i goście zapoznali się m.in. z działalnością organizacji
Czechów, Ormian, Azerbejdżan, Polaków.
Mniejszość polską reprezentował Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na
Ukrainie. Młodzież interesowała się możliwością studiowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzieci częstowano
ciasteczkami i cukierkami, prezentowano
również planszowe gry historyczne.

Polacy uczcili pamięć Lecha Kaczyńskiego prezydenta RP/
Поляки вшанували пам`ять Леха Качинського Президента РП

Przy ulicy Michajłowskiej z udziałem
przedstawicieli miast partnerskich odbyła
się publiczna dyskusja na temat „Europejskie wartości. Doświadczenie stosunków
dobrosąsiedzkich”. Jej moderatorem był
znany dziennikarz Andrzej Kułykow.
Delegacja z Kancelarii Prezydenta RP
i Sejmu RP złożyła kwiaty na grobie rodziców I. J. Paderewskiego na Cmentarzu
Polskim oraz przy pomniku św. Jana Pawła II, zwiedziła katedrę św. Zofii oraz zapoznała się z historią miasta i losów Polaków
na Żytomierszczyźnie.
Tetiana Petrowska

Delegacja Sejmu RP z wicemarszałkiem Sejmu RP Ryszardem Terleckim zwiedziła
katedrę żytomierską pw. św. Zofii/ Делегація Сейму РП на чолі з віце-маршалком
Ришардом Терлецьким відвідали кафедральний костьол св. Софії

Goście zapoznali się z działalnością
Żytomierskiego Obwodowego Związku
Polaków na Ukrainie/
Гості ознайомилися з діяльністю
Житомирської обласної Спілки
поляків на Україні

Delegacja Sejmu odwiedziła Cmentarz Polski/
Делегація Сейму відвідала цвинтар польський
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III Dni Kultury Polskiej
w Nowogrodzie - Wołyńskim
Zorganizowane w dniach 18-21
maja 2017 roku przez Polską Społeczną Organizację im. Adama Mickiewicza dni polskiej kultury były
poświęcone Konstytucji 3 maja.
Na święto polskiej kultury do Nowogrodu Wołyńskiego zawitali goście
z Polski. W delegacji z powiatu piaseczyńskiego znaleźli się starosta piaseczyński Wojciech Ołdakowski, radny powiatu
Zygmunt Laskowski, sekretarz powiatu
Maciej Michalski i naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego starostwa
Sylwia Moszczyńska-Staś. W programie
były wystawy, prezentacje, koncerty oraz
spotkania z uczniami i Polakami. Patronat
honorowy nad imprezą objął konsul generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak.
W Bibliotece Miejskiego Pałacu Kultury im. Łesi Ukrainki mieszkańcy i goście zaznajomili się z prezentacją Polski
i Niemiec oraz wystawą polskich pisarzy,
wybitnych zwiahelszczan europejskiego formatu. W Muzeum Krajoznawczym
zapoznali się z historią naszego regionu
i jego znamienitych mieszkańców, wśród
których były postacie historyczne polskiego pochodzenia. O historii uprawy lnu,
tradycjach jego produkcji oraz produktach
pochodzących z tej rośliny usłyszeli w Muzeum Lnu.
W Gimnazjum nr 1 im. Łesi Ukrainki polska delegacja wysłuchała koncertu
w wykonaniu dzieci oraz obejrzała wystawę teatralną „Lekcja języka polskiego”. Ludmiła Wolska przedstawiła dzieje
Konstytucji 3 maja oraz opowiedziała
o działalności Polskiej Społecznej Organizacji im. Adama Mickiewicza. Wojciech
Ołdakowski podziękował dzieciom za
wspaniały koncert i poczęstował je słodyczami. Goście odwiedzili również szkołę
w Susłach. Spotkanie zakończyło się koncertem przygotowanym przez uczniów tej
szkoły.
W kościele pw. Chrystusa Króla
Wszechświata odbyła się msza święta,
którą celebrował ks. Witalij. Delegacja
spotkała się też z członkami Polskiej Społecznej Organizacji, którzy podziękowali
za pomoc i wparcie Ukrainy.
Grupa z Polski odwiedziła również Kijów, gdzie zapoznała się z wydarzeniami
rewolucji godności na Majdanie Niepodległości. Oddała hołd bohaterom, którzy
oddali życie za wolność Ukrainy.
Pięknym wydarzeniem III Dni Kultury
Polskiej był wspaniały koncert, który odbył
TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY 14

Zespół tańca towarzyskiego Gracja/
Зразковий ансамбль бальних танців „ГРАЦІЯ”

L. Wolska podziękowała Dmytrowi Rudnickiemu za pomoc w organizacji święta/
Л. Вольська подякувала Дмитрові Рудницькому за допомогу в організації свята

się w Miejskim Pałacu Kultury. Zebranych
powitali prezes Ludmiła Wolska, przedstawiciel ODA Oleksander Piwowarski, prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur,
przewodniczący rady rejonowej Dmytro
Rudnicki, wicemer Oksana Gwozdenko,
starosta Wojciech Ołdakowski, pobłogosławił zaś ks. Jarosław Giżycki. Listy gratulacyjne nadesłali konsul generalny RP
Tomasz Olejniczak oraz prezydent miasta
partnerskiego Bełchatów Mariola Czechowska.

Zespoły Koroliski i Dzwoneczki z Żytomierza, Kolorowe Ptaszki z Choroszewa
oraz Gracja, Mażoretki, Malwy i solistki
Switłana Iwanczenko i Maria Gołumbijewska z Nowogrodu Wołyńskiego wspaniale
zaprezentowały polską kulturę Wołynia.
Miłym akcentem były podziękowania za
pomoc w organizacji Dni Kultury Polskiej
oraz dyplomy i upominki, które otrzymały
wszystkie zespoły.
Ludmiła Wolska

HISTORIA

Joseph Conrad – chluba Żytomierszczyzny
Czternaście kilometrów od Berdyczowa znajduje się malownicza
wieś Terechowe, która mogłaby
łatwo zgubić się w szeregu innych
osad, gdyby nie fakt, że wczesne
dzieciństwo spędził tam Józef Teodor Konrad Korzeniowski, późniejszy klasyk literatury angielskiej,
znany jako Joseph Conrad.
Talent
Józefa
Korzeniowskiego
(1857 – 1924) zrodził się w twórczej
i patriotycznej rodzinie. Jego ojciec Apollo Korzeniowski h. Nałęcz (1820-1869)
był pisarzem, poetą, tłumaczem oraz
działaczem społecznym, najwybitniejszym w Warszawie przedstawicielem
obozu „czerwonych”, czyli radykalnych
niepodległościowców. Za udział w przygotowaniach do powstania styczniowego
i organizowanie wystąpień patriotycznych
został w 1862 roku wraz z rodziną zesłany
do Wołogdy, a później do Czernihowa. Ojcem chrzestnym Josepha Conrada został
Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887),
polski powieściopisarz. Jego wuj Stefan
Bobrowski (1840-1863), polski działacz
niepodległościowy, był faktycznym przywódcą powstania styczniowego do końca
marca 1863, przewodniczącym Tymczasowego Rządu Narodowego. Inny wuj, Tadeusz Bobrowski (1829-1894), autor pamiętnika, stanowiącego bezcenne źródło
do dziejów szlachty polskiej Podola, Wołynia i Ukrainy w ХІХ wieku, po śmierci ojca
został jego wychowawcą i opiekunem.
Młody
Korzeniowski
początkowo
mieszkał na Żytomierszczyźnie, potem
w Czernihowie, Lwowie i Krakowie, gdzie
uczęszczał do szkół. Kiedy był w Odessie,

Joseph Conrad/
Джозеф Конрад

po raz pierwszy zobaczył morze i zakochał
się w nim na zawsze. Nie chcąc służyć
w carskiej armii (jako synowi zesłańców
i poddanemu cara groził mu pobór do rosyjskiego wojska) i marząc o dalekich podróżach, wyjechał do Francji. Tam w Marsylii zaciągnął się na statek handlowy jako
zwykły marynarz. Z czasem przeszedł
na służbę do angielskiej floty handlowej,
w której dosłużył się stopnia kapitana
i otrzymał brytyjskie obywatelstwo. Pływał
do Australii, Indii, Siamu (dawna nazwa
Tajlandii), Archipelagu Malajskiego, Konga i wielu innych miejsc świata. W końcu
osiedlił się w Anglii w hrabstwie Kent i zajął pisarstwem. W rodzinne strony wrócił
tylko raz w 1890 roku, kiedy odwiedził
swojego wuja Тadeusza Bobrowskiego,
którego do końca życia wspominał z miłością i szacunkiem.
Twórczość Josepha Conrada jest wyjątkowym zjawiskiem w literaturze światowej. Ten przedstawiciel szlachty polskiej
urodzony na dzisiejszej Ukrainie, który do
20 roku życia nie znał słowa po angielsku, który posługiwał się francuskim jak
rodowity Francuz, został klasykiem literatury angielskiej. Dzięki swojemu talentowi
i ogromnej pracy potrafił stać się członkiem nieco zamkniętego społeczeństwa
angielskiego, ale nigdy nie odciął się od
swych polskich korzeni. Kiedy premier Anglii w imieniu króla Jerzego V ofiarował mu
tytuł szlachecki, pisarz odmówił przyjęcia
zaszczytu.
Joseph Conrad jest autorem 15 powieści i ośmiu tomów opowiadań. Wszystkie
w jakiś sposób wiążą się z jego największą pasją – z morzem, chociaż akcja
większości nie toczy się na wodzie. Tłem

Matka Ewelina z Bobrowskich/
Мати Евеліна з родини Бобровських

dla nich są kraje Dalekiego Wschodu,
Afryka i Ameryka Łacińska, najczęściej
jednak kraje europejskie. Problematyka
jego książek dotyczy moralności i ludzkiej
natury. Częste motywy to wierność, zdrada, obowiązek i honor. Cechy charakterystyczne jego stylu to brak chronologii wydarzeń i dogłębna analiza psychologiczna
postaci.
Chociaż Joseph Conrad do końca
życia mówił po angielsku z polskim akcentem, robił też błędy gramatyczne
i frazeologiczne, jego utwory weszły do
programu nauczania w szkołach. Styl pisarza był wyjątkowy również dzięki temu,
że dało się w nim wyczuć polską składnię
i ślady francuskiego. Jego twórczością inspirowali się tacy pisarze jak Ernest Hemingway, William Faulkner czy Мaksym
Gorki.
Twórczość Josepha Conrada z jej wartościami dobra, wolności i niepodległości
zawsze była bliska Ukraińcom i Polakom.
W 2007 roku Instytut Polski w Kijowie
ufundował nagrodę im. Josepha Conrada dla ukraińskich pisarzy, m.in. po to, by
zwrócić uwagę na twórców, którzy tak jak
Józef Konrad Korzeniowski urodzili się na
terenach obecnej Ukrainy i choć funkcjonują w kulturze światowej, nie są kojarzeni ani z Polską, ani z Ukrainą. We wsi
Terechowe od 1987 roku działa muzeum
Josepha Conrada (w ocalałym dworku
Bobrowskich), a w Berdyczowie w klasztorze Karmelitów Bosych w 2015 roku
otwarto Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Każdy, komu nieobojętne
jest poznanie historii naszego kraju, powinien je odwiedzić.
Olesia Bondarczuk

Ojciec Apollo Korzeniowski/
Батько Аполло Коженовський
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Konsul generalny RP w Winnicy podziękował artystom i organizatorom akademii, Żytomierz,10 kwietnia 2017 r./
Консул Генеральний РП у Вінниці подякував артистам та організаторам заходу, Житомир, 10 квітня 2017 р.

Msza katyńska oraz akademia
w katedrze św. Zofii
Żytomierski Obwodowy Związek
Polaków na Ukrainie wraz z Kapelanią Polską w Żytomierzu zorganizowały 10 kwietnia 2017 roku w
rocznicę mordu w Katyniu uroczystości. Patronat honorowy objął
Konsulat Generalny RP w Winnicy.

W dniu będącym symboliczną rocznicą zbrodni katyńskiej (13 kwietnia 1940
roku) oraz z okazji 7. rocznicy katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiemu (10 kwietnia
2010 roku) Polacy Żytomierza zebrali się
w katedrze św. Zofii, aby uczestniczyć
w mszy św. w intencji ofiar obydwu zdarzeń. Ukraina również została doświadczona przez zbrodnie komunistycznych
władz Związku Sowieckiego. Wielu jej
synów zostało zamordowanych w okresie
tzw. wielkiego terroru w latach 1937-1938.

-Szczur oraz prezesi organizacji polskich.

Mszy świętej przewodniczył proboszcz
katedry ks. kanonik Wiktor Makowski
w koncelebrze z ks. Andrzejem Baczyńskim SDB, oficjałem Sądu Biskupiego,
i ks. Jarosławem Giżyckim TChr, kapelanem Polaków na Żytomierszczyźnie.
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz:
Aleksander Piwowarski z Obwodowej
Administracji Państwowej, Olga Paszko
z żytomierskiej Rady Miejskiej, konsul generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak,
prezes Żytomierskiego Oddziału Związku
Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-

Po mszy odbył się wzruszający koncert żałobny z udziałem miejscowych zespołów artystycznych i młodzieży, która
deklamowała okolicznościowe wiersze.
Koncert przygotował Żytomierski Oddział
Związku Polaków na Ukrainie. Wzięły
w nim udział zasłużone dla kultury polskiej
zespoły Koroliski, Dzwoneczki, Malwy
oraz solistki Katarzyna Bakalczuk, Halina
Dowbysz i Irena Nawojewa.
Wykład dr Inny Diaczenko pt. „Katyńska tragedia: patriotyzm, heroizm, męczenstwo” oraz prezentacja multimedialna
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Wykład dr Inny Diaczenko/
Доповідь Інни Дяченко

przybliżyły okoliczności zbrodni katyńskiej
i ukazały patriotyzm polskiej i inteligencji.
Po koncercie goście i uczestnicy zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem
św. Jana Pawła II.
Uroczystości katyńskie w Żytomierzu
są obchodzone od 2010 roku, stając się
okazją do przypomnienia dziesiątkach
tysięcy polskich oficerów rozstrzelanych
w 1940 roku w Katyniu, Starobielsku,
Ostaszkowie, Miednoje i Bykowni pod Kijowem oraz wszystkich ofiarach stalinowskich represji.
Wiktoria Laskowska-Szczur

PAMIĘTAMY O NICH

Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej
na Żytomierszczyźnie
Będąc z oficjalną wizytą na Ukrainie, 24 maja delegacja IPN z prezesem Jarosławem Szarkiem zawitała do Żytomierza i okolic, gdzie
odwiedziła najważniejsze miejsca
pamięci historycznej.
W delegacji znaleźli się jeszcze Adam
Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk
i Męczeństwa IPN, dr hab. Jan Szumski
z Biura Badań Historycznych IPN, Jakub
Maciejewski, asystent prezesa IPN, Justyna Skowronek, dyrektor Biura Edukacji
Narodowej IPN, Marzena Kruk, dyrektor
Archiwum IPN, dr Adam Buława, dyrektor
Muzeum Wojska Polskiego, i Ewa Kowalska, dyrektor Muzeum Katyńskiego. Towarzyszyli im zastępca ambasadora RP
na Ukrainie Jacek Żur i konsul generalny
RP w Winnicy Tomasz Olejniczak. Polaków Żytomierszczyzny reprezentowała
prezes Żytomierskiego Obwodowego
Związku Polaków Wiktoria Laskowska-Szczur, która opowiedziała gościom o losach Polaków na ziemi żytomierskiej.
Przedstawiciele IPN i Muzeum WP
złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem ofiar
represji stalinowskich, rozsztrzelanych
przez NKWD w latach 1937-1938, Polaków oraz osób innych narodowości, które
od dawna zamieszkiwały ziemię żytomierską. Uczcili pamięć śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przed poświęconą mu
tablicą pamiątkową oraz odwiedzili grób
Paderewskich, ojca i przybranej matki
Ignacego Jana Paderewskiego, polskiego
pianisty, kompozytora i polityka.
W Dowbyszu, byłej stolicy Polskiego
Rejonu Narodowego im. Juliana Marchlewskiego, tzw. Marchlewszczyzny,
goście zwiedzili sanktuarium fatimskie,
wybudowane przez księży pallotynów
i wiernych w 1995 roku. Tamtejsza figura Matki Bożej Fatimskiej towarzyszyła
demonstrantom na Majdanie w Kijowie
podczas rewolucji godności i ogarniała
swą opieką naród ukraiński. Członkowie
delegacji zobaczyli również figurę Bogurodzicy, która pielgrzymowała po wszystkih diecezjach rzymskokatolickich Ukrainy. Zachwyciłli się urodą nowej dekoracji
sanktuarium, wykonanej z okazji Roku
Jubileuszowego.
Goście obejrzeli wystawę prac malarskich będących efektem konkursu pla-

Przedstawiciele IPN i Muzeum Wojska Polskiego uczcili pamięć ofiar represji
stalinowskich/ Представиники ІПН і Музею армії Польщі вшанували пам`ять
сталінських репресій

Goście odwiedzili grób ojca i przybranej matki I.J. Paderewskiego/
Гості відвідали могилу батька і мачухи І. Я. Падеревського

stycznego na temat tzw. operacji polskiej
NKWD, wykonanych przez dzieci i nauczycieli z kółka płastycznego z Dowbysza, szkoły malarskiej z Baranówki oraz
dorosłych twórców podczas plenerów
malarskich. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej podziękował twórcom wystawy
i wręczył artystom upominki.
Obecni odmówili wspólnie Koronkę do
miłosierdzia Bożego w intencji rodaków,
mieszkańcow Dowbysza, prześladowanych i deportowanych na Syberię oraz do
Kazachstanu w czasach represij stalinowskich. Członkowie delegacji złożyli kwiaty
i zapalili znicze przy tablicy pamiątkowej
ofiar prześladowań i terroru lat 1935-1938.
Olga Kolesowa

Jarosław Szarek podziękował twórcom
wystawy i wręczył artystom upominki/
Ярослав Шарек подякував
оранізаторам виставки та вручив
хужожникам подарунки на пам`ять
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Wieczór pamięci śp. Walentego Gra
Z okazji 80-lecia urodzin poety, tłumacza, krytyka sztuki, dziennikarza
i działacza społecznego w Obwodowej Bibliotece w Żytomierzu odbył
się wieczór pamięci. Przyjaciół, kolegów oraz miłośników jego twórczości zebrała Raisa Grabowska.
Spotkanie zostało zorganizowane
tej samej sali, w której Walenty Grabowski prowadził Stowarzyszenie Literackie
im. Borysa Tena, gdzie godzinami rozmawiał z początkującymi poetami, udzielał im
rad i wskazówek. Wieczór był wypełniony
wspomnieniami, recytacjami oraz ulubioną muzyką poety, panowała rodzinna atmosfera, a każdy z obecnych starał się
ujawnić jakiś nowy aspekt z życia tego
niezwykłego człowieka.
Walenty Grabowski (10.07.193724.12.2004) jest postacią, która na trwale
zapisała się na mapie kulturowej Żytomierza. Urodził się w Charkowie. Wkrótce
jego rodzina przeniosła się na Żytomierszczyznę do rejonu jemielczyńskiego. Młody Walenty ukończył szkołę wiejską ze
srebrnym medalem i dostał się na studia
do Żytomierskiego Instytutu Pedagogicznego im. I. Franki na Wydział Filologiczny. W Żytomierzu zanurzył się w wir życia
literackiego i artystycznego. Zaczął pisać
wiersze. Kolega i przyjaciel poety, prof.
Swetosław Pulter tak wspominał te lata:
„Walenty podczas studiów w instytucie
dużo pisał, jego wiersze były niezwykłe,
dotykały istoty życia”.
Ważnym fragmentem jego działalności była ponad 20-letnia praca w redakcji gazety obwodowej „Radziecka Żytomierszczyzna”. Jak wspominała Ludmiła
Natykach: „Walentyn Bolesławowicz był
doskonałym dziennikarzem, który bardzo
lubił rodzinną ziemię. Był jej niestrudzonym badaczem. Dowiódł na przykład, co
potwierdzili eksperci ze stolicy, że obrazy
w Obwodowym Muzeum Krajoznawczym
pochodzą z okresu włoskiego renesansu.
Wszystkie swoje poszukiwania i odkrycia
opisywał na pierwszych stronach gazety.
Był też wielkim humorystą, za co koledzy
go kochali”.
Elena Smolnytska z kolei przypomniała: „Pamiętam jego spokojny głos. Delikatną, śpiewną wymowę każdego dźwięku.
W swoich wierszach Walenty Grabowski
pisał o powołaniu człowieka, lojalności
i przywiązaniu do ziemi, na której dorastał.
Jego poezja, pełna ciepła, drogocenna dla
każdego, najbardziej była chyba taka dla
matki, żony Raisy, syna i córki”.
„Był człowiekiem bardzo szczerym,
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Przyjaciele, koledzy oraz miłośnicy poezji na wieczorze pamięci Walentego
Grabowskiego/ Друзі, колеги та шанувальники на вечорі пам’яті Валентина
Грабовського

zawsze gotowym podzielić się swoją wiedzą, swoim talentem. Nic dziwnego, że
przez 22 lata prowadził regionalne Stowarzyszenie Literackie im. Borysa Tena,
opiekował się twórczą młodzieżą”, wspominała Swietłana Gres, przewodnicząca regionalnego oddziału Narodowego
Związku Pisarzy Ukrainy.
O Walentynie Grabowskim jako działaczu polonijnym opowiedziała Wiktoria Laskowska-Szczur. Wiersz w języku polskim
wyrecytował Konstanty Ogijenko.
W 1989 roku Walenty Grabowski stanął na czele pierwszej polskiej organizacji
społecznej na Żytomierszczyźnie – Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Jarosława Dąbrowskiego,
która w 1991 roku przekształciła się w Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na
Ukrainie. Funkcję jej prezesa pełnił aż do
śmierci. Z jego inicjatywy, a także dzięki
jego pracy i umiejętności zjednywania ludzi powstawały ośrodki ZPU w miasteczkach i wsiach obwodu żytomierskiego,
tworzono zespoły pieśni i tańca. Za jego
sprawą odbył się pierwszy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”, który stał się
cykliczną imprezą kulturalną. Członkowie
ŻOZPU byli wśród tych, którzy walczyli
o zwrócenie parafianom świątyń katolickich.
Walenty Grabowski przyczynił się do
odrodzenia polskiego szkolnictwa: do
szkoły nr 36 i 17 wprowadzono naukę

języka polskiego, organizowano nauczanie w szkółkach sobotnio-niedzielnych,
w bibliotece obwodowej, przy kościołach. Języka polskiego było coraz więcej.
Otworzyło się okno na świat, gdy dzieci
z Żytomierza pojechały po raz pierwszy
na kolonie do Polski, pierwsi studenci
rozpoczęli naukę na wyższych uczelniach
w kraju przodków.
Wielką wagę Walenty Grabowski przykładał do prasy, radia i telewizji. Zaczęły
wychodzić polskie periodyki, pojawił się
program telewizyjny w języku polskim
„Słowo Polskie”.
Prezes ŻOZPU ma też ogromne zasługi na polu ochrony polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego na
Żytomierszczyźnie. Wraz z młodzieżą
pracował przy zabezpieczaniu mogił, grobów i grobowców na Cmentarzu Polskim
w Żytomierzu. Podjął starania o przywrócenie mu statusu zabytku historii i sztuki. Za tę działalność w 1989 roku został
odznaczony Złotym Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym
mu przez Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.
Warto odnotować wkład Wincentego
Grabowskiego w rozwój nauki i propagowanie wiedzy o wielkich Polakach związanych z Żytomierzem, jak Ignacy Jan
Paderewski, Józef Ignacy Kraszewski,
Józef Konrad Korzeniowski czy Juliusz
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abowskiego
Zarębski. Udokumentował fakt, że na
Cmentarzu Polskim pochowani są ojciec i przybrana matka Paderewskiego. Odnalazł też rękopisy utworów
kompozytora, nigdzie dotąd niepublikowane. Wspierał powstanie Muzeum
Josepha Conrada we wsi Terechowe.
Organizował oraz brał udział w sympozjach i konferencjach naukowych
poświęconych życiu i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa
Ignacego Kraszewskiego, Juliusza
Zarębskiego, podjął temat represji,
Katynia i wysiedleń Polaków do Kazachstanu.
Jako poeta napisał 18 tomów wierszy. Tłumaczył poezję polską na język
ukraiński. Przełożył m.in. utwory Adama Mickiewicza i Wisławy Szymborskiej. Za dokonania literackie został
uhonorowany obwodową Nagrodą
im. Mykoły Szpaka i Literacką Nagrodą Ukraińskiej Fundacji Sztuki im.
Łesi Ukrainki (1996 r.). W konkursie
literackim „Powroty do źródeł” w Tarnowie (Polska) w 1993 roku otrzymał
wyróżnienie. Ma też w swojej kolekcji
dyplomy od Rady Obwodowej, Rady
Miejskiej oraz Związku Poetów Ukrainy.
Wkład Wincentego Grabowskiego w odrodzenie i rozwój kultury polskiej jest ogromny. Zapoczątkowane
przez niego dzieło rozkwita pełnym
blaskiem. Aby upamiętnić jego osobę
i dorobek naukowy Polacy z Żytomierza przeprowadzili szereg przedsięwzięć. Została wydana książka Walentego Grabowskiego pod tytułem
„Rozmowa z kamieniem” oraz pamięci poety „Wdzięczność przeniosłem
dla rodu i narodu....”. Zapoczątkowano Konkurs Literacki i Recytatorski
іm. Walentego Grabowskiego. Festiwal Polskiej Kultury „Tęcza Polesia”
został poświęcony pamięci pierwszego prezesa Żytomierskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na
Ukrainie.
Wieczór wspomnień dobiegł końca. Brzmiała ulubiona muzyka poety,
wiersze w języku polskim i ukraińskim
oraz panowała wspaniała atmosfera,
tak jak lubił. Było to możliwe dzięki
przyjaciołom i kolegom Walentego
Grabowskiego, którzy nieustannie pomagają mi kontynuować zapoczątkowane przez niego dzieło.
Wiktoria Laskowska-Szczur

Протокол ІІ Декламаторського конкурсу
польської поезії ім. В. Грабовського
Під почесним патронатом Генерального Консула РП у Вінниці
Томаша Олєйнічака
Конкурс відбувся 13 травня 2017 р.
у Житомирі в Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці
ім. О. Ольжича (вул. Новий бульвар, 4)
організатори: Люблінський Католицький Університет, Житомирська обласна
Спілка поляків України за сприянням
Управління культури Житомирської обласної адміністрації. Взяли участь 70
учасників.
Журі у складі:
1. Проректор KUL проф. Івона Нєвядомська;
2. Мирослава Старовєрова голова
ГО «Вчителів польської мови»;
3. Вікторія Ваховська, кандидат
наук, вчитель польської мови;
4. Яна Лясковська, докторантка КУЛ;
5. Вікторія Зубарева, вчитель польської мови;
6.
Роберт
Степанюк,
вчитель ORPEG;
7. Раїса Грабовська, дружина Валентина Грабовського;
8. Вікторія Лясковська - Щур, голова
ГО «Житомирська обласна Спілка поляків України».
Признали нагороди:
Категорія 8-10 років:
І. Євген Пилипчук, Суботньо-недільна школа при Олевському відділі Спілці
поляків України;
ІІ. Ципоренко Аніта, Житомир,
Польська суботньо-недільна школа
ім. І. Я. Падеревського при ГО «Житомирська обласна Спілка поляків України»;
ІІ. Алексія Слободенюк - Сіра, Житомирська міська гуманітарна гімназія №23;
ІІІ. Бондарчук Олександра, Польська
суботньо-недільна школа ім. І. Я. Падеревського при ГО «Житомирська обласна Спілка поляків України»;
ІІІ. Діана Білашевич, ЗОШ № 27,
Польська суботньо-недільна школа
ім. І. Я. Падеревського при ГО «Житомирська обласна Спілка поляків України»;
Відзначення:
1. Софія Безбах, м. Житомир,
ЗОШ № 28;
2. Тарас Гераймович, м. Коростень,
ЗОШ №11, ГО «Коростенська Спілка поляків України»;
3. Макс Білашевич, Польська суботньо-недільна школа ГО «Житомирська
обласна Спілка поляків України»;

Категорія 11-14 років:
І. Валерія
ЖМГГ №23;

Слободенюк

-

Сіра,

ІІ. Тамара Правдива Суслівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області;
ІІ. Ліза Лук’яненко ЖМГГ №23;
ІІІ. Саша Савіна ЗОШ № 27;
ІІІ. Анна Кур’ята, Ємільчине, Польська суботньо-недільна школа при культурно – освітньому Товаристві поляків
ім. Яна Павла ІІ;
ІІІ. Анна Петракович, ЖМГГ №23;
Відзначення:
1. Андрій Лутай, ЖЗОШ № 5;
2. Олексій Болотов, ЖЗОШ № 22;
3. Нікіта Карплюк, Житомир, Польська суботньо-недільна школа при ГО
«Житомирська обласна Спілка поляків
України»;
4. Маргарита Бікерська, ЖЗОШ № 6;
5. Яна Марко, ЖЗОШ № 30;
6.Анастасія Малецька, ЖЗОШ № 16;
Категорія 15-17 років:
І. Павлюк Олександр, Суслівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області;
ІІ. Огієнко Костянтин, Житомир,
Польська суботньо-недільна школа при
ГО «Житомирська обласна Спілка поляків України»;
ІІ. Дарина Горкуша, ЗОШ № 3, Польська суботньо-недільна школа при
Житомирській обласній Спілці поляків
України;
ІІІ. Ольга Скиба, ЗОШ № 27, Польська суботньо-недільна школа при ГО
«Житомирська обласна Спілка поляків
України»;
ІІІ. Яна Карпенко, Ємільчине, Польська суботньо-недільна школа при культурно – освітньому Товаристві поляків
ім. Яна Павла ІІ;
Відзначення:
1. Марина Сірик, Житомир, Польська суботньо-недільна школа при ГО
«Житомирська обласна Спілка поляків
України»;
2. Данил Бойко, ЖМГГ №23;
3. Діана Назарова, м. Коростень,
ЗОШ №11, ГО «Коростенська Спілка
поляків України»;
4. Сніжана Демченко, ЖЗОШ № 14;
5.Анастасія Ковбан, Житомир, Польська суботньо-недільна школа при ГО
«Житомирська обласна Спілка поляків
України».
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II Konkurs Recytatorski im. Walentego
Grabowskiego
W
Obwodowej
Bibliotece
im. O. Olżycza w Żytomierzu
13 maja 2017 roku spotkali się
miłośnicy poezji, by rywalizować ze sobą o laur recytatora.
Organizatorami konkursu były
Katolicki Uniwersytet Lubelski i
Żytomierski Obwodowy Związek
Polaków na Ukrainie.
Dzieci i młodzież deklamowały
wybrany przez siebie wiersz,
wspomagając się rekwizytami,
odpowiednią mimiką, modulacją
głosu oraz strojem. Jury w składzie
prof. Iwona Niewiadomska,
Raisa Grabowska,
Wiktoria Laskowska-Szczur,
Mirosława Starowierow,
Wiktoria Wachowska,
Robert Stepaniuk, Janina Laskowska
i Wiktoria Zubarewa przesłuchało
70 uczestników. Recytatorzy
reprezentowali wysoki poziom
artystyczny.

Jurorzy II Konkursu Recytatorskiego/
Жюрі ІІ Декламаторського конкурсу

Pięknie brzmiała polska poezja,
widzowie byli zauroczeni wysokim
poziomem artystycznym młodych
deklamatorów.
Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody. Laureatom konkursu
tablety wręczyła prorektor KUL
prof. Iwona Niewiadomska.
Wiktoria Laskowska-Szczur

Aleksandra Bondarczuk recytuje
wiersz/ Олександра Бондарчук
декламує вірш
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Zwycięzcy otrzymali nagrody od organiztorów konkursu/
Переможці отримали нагороди від організаторів

Konstanty Ogijenko recytuje wiersz/
Костянтин Огієнко декламує вірш

Jana Karpenko recytuje wiersz/
Яна Карпенко декламує вірш
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IV Ogólnoukraińskie Dyktando
z Języka Polskiego w Żytomierzu
21 maja 2017 roku w Narodowym
Uniwersytecie Agroekologicznym
141 osób przystąpiło do pisania
dyktanda „Ja piszę, Ty piszesz, My
piszemy… po polsku”.
Podobnie jak w latach ubiegłych
sprawdzian cieszył się na Ukrainie ogromną popularnością. IV jego edycja świadczy o tym, że wszedł już do tradycji. Takie
wydarzenia kształtują tożsamość narodową osób polskiego pochodzenia, a także
zwiększają zainteresowanie Ukraińców
językiem i kulturą polską. Przyjazna forma
dyktanda sprzyja promocji języka polskiego na Ukrainie.
Test ze znajomości ortografii i interpunkcji polskiej został przeprowadzony
w 14 miastach: we Lwowie, w Kijowie,
Żytomierzu, Winnicy, Łucku, Czerniowcach, Chmielnickim, Odessie, Dnieprze,
Charkowie, Drohobyczu, Gródku, Kropywnyckim i Krzywym Rogu. Tematem
przewodnim była postać Ojca Świętego
Jana Pawła II.
Przed przystąpieniem do sprawdzianu
uczestnicy – uczniowie, studenci, osoby
polskiego pochodzenia oraz miłośnicy języka polskiego z obwodu żytomierskiego,
łącznie 141 osób – dokonali rejestracji,
która rozpoczęła o godzinie 10. Następnie prezes Żytomierskiego Obwodowego
Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur i rektor prof. Oleg Skidan
uroczyście powitali ich i życzyli połamania
piór.
O godzinie 12 tekst dyktanda zaczęła czytać nauczycielka języka polskiego
skierowana na Ukrainę przez ORPEG Honorata Mięsak. Jury w składzie: mgr Honorata Mięsak, dr Wiktoria Wachowska,
mgr Wiktoria Zubarewa i doktorantka Helena Staniszewska oceniało poprawność
ortograficzną i interpunkcyjną. Uczestnicy
musieli więc wykazać się głęboką wiedzą
z gramatyki i wyczuciem językowym.
Werdykt jury był następujący: w kategorii dzieci i młodzież (12-18 lat) tytuł
Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie oraz
tablet i książkę otrzymała Darina Gorkusza (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna
im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim
Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie), tytuł I Wicemistrz Języka Polskiego
na Ukrainie oraz MP3 i książkę dostał
Bogdan Korbut (Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu im. Jana Pawla
II), a tytuł II Wicemistrz Języka Polskiego
na Ukrainie oraz powerbank zdobył Illa
Gonczaruk (Sobotnia Szkoła Nauczania
Języka Polskiego, Historii i Kultury przy
Berdyczowskim OZPU). Najmłodszym

Uczestnicy Dyktanda/ Учасники диктанту

Organizatorzy oraz jurorzy Dyktanda/ Організатори та журі Диктанту

Uczestnikiem Dyktanda był Eugeniusz
Pyłypczuk (Olewsk).
W kategorii dorośli (powyżej 19 lat)
I nagrodę i tytuł Mistrz Języka Polskiego
na Ukrainie otrzymał Illa Moroz (Polska
Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie), II nagrodę i tytuł I Wicemistrz Języka Polskiego
na Ukrainie zdobył Denys Ogorodnijczuk
(Sobotnia Szkoła Nauczania Języka Polskiego, Historii i Kultury przy Berdyczowskim OZPU), tytuł II Wicemistrz Języka
Polskiego na Ukrainie przypadł Wiktorii
Kalinowskiej (Sobotnia Szkoła Nauczania Języka Polskiego, Historii i Kultury
przy Berdyczowskim OZPU). Najstarszym
Uczestnikiem Dyktanda była Zoja Szarłowycz. Zwycięzom gratulujemy, a wszyst-

kim uczestnikom dziękujemy za udział
w dyktandzie.
IV Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My
piszemy… po polsku” jak co roku zorganizowała Fundacja Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-czerwone
ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na
Ukrainie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej w ramach opieki nad
Polonią i Polakami za granicą. Współorganizatorem dyktanda w Żytomierzu był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na
Ukrainie”. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły: Sojuz TV, program TV
„Polacy Żytomierszczyzny” i czasopismo
„Tęcza Żytomierszczyzny”.
Wiktoria Laskowska-Szczur
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VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polon
W dniach od 1 do 4 czerwca w
Domu Polonii w Ostródzie (Polska)
nauczyciele języka polskiego, dyrektorzy i prezesi organizacji polonijnych z kilkunastu krajów świata
obradowali nad kondycją nauki
polskiej na obczyźnie, przyszłością
polskich szkół oraz krzewieniem
polskiej kultury i języka polskiego
wśród młodej Polonii.
VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie jest już historią. Ale
jaką! Mimo że program mówił, iż spotkanie nauczycieli polonijnych zacznie się
1 czerwca, tak naprawdę pierwsze uściski powitalne miały miejsce już 31 maja
w Domu Polonii – naszej przystani zjazdowej. To właśnie tam mieściła się recepcja
zjazdu, gdzie wszyscy dostali identyfikatory, teczki, foldery zjazdowe i piękne konferencyjne torby, które się potem bardzo
przydały.
1 czerwca rano uczestnicy już tradycyjnie pojechali do Gietrzwałdu, gdzie odbyła się msza św. odprawiona przez arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolitę
warmińskiego. A zaraz po niej udali się do
Karczmy Warmińskiej, gdzie najpierw wysłuchali krótkiego, ale bardzo ciekawego
wykładu prof. Stanisława Archemczyka
o historii Warmii, a potem razem z panem
Walerym, lokalnym muzykiem, śpiewali
piękne ludowe pieśni, piosenki i przyśpiewki. Jak się potem okazało, był to tylko wstęp do…, ale o tym za chwilę.
„Genialny wstęp do zjazdu” – mówiła
Joanna Wesołowska z Włoch, a wtórowało jej niemało uczestników.

Prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski oraz minister edukacji narodowej Anna
Zalewska/ Голова ТСП Даріуш Пьотр Боніславскі та міністр освіти Анна Залєвска

Uroczysta inauguracja
Po południu wszyscy uczestnicy zebrali się na zamku krzyżackim w Ostró-dzie, gdzie miała miejsce inauguracja VII
Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych. Ewa Rucińska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODN SWP), organizatora
zjazdu, powitała bardzo serdecznie: minister edukacji narodowej Annę Zalewską,
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka, reprezentującą Marszałka Senatu senator Małgorzatę Kopiczko,
parlamentarzystów, dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Romualda
Łanczkowskiego, przedstawicieli władz
lokalnych wspierających organizatorów, tj.
wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, marszałka województwa
warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka
Brzezina i burmistrza Ostródy Czesława
Najmowicza, prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uczelni,
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Obrady. Uczestnicy VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych/
Під час засідання. Учасники VII Міжнародного з`їзду Полонійних вчителів

która od wielu lat odgrywa rolę partnera
merytorycznego zjazdu, oraz wszystkich
uczestników – przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.
Po powitaniach głos zabrał prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, który zaprosił nauczycieli i gości zjazdu na obrady, a chwilę
po nim wystąpiła dr Jolanta Tatara, prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej (KOP),
współorganizatora zjazdu.
Podczas inauguracji odbyła się gala
wręczenia Nagrody im. profesora Andrzeja Stelmachowskiego dla Polonijnego Nauczyciela Roku. „Nauczyciele polonijni są
dla nas bardzo ważni – mówiła minister

Anna Zalewska. – Udało się wypracować
sposoby współpracy między Senatem,
Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To bardzo ważne osiągnięcie” – podkreślała.

Sesje wykładowe
2 czerwca rozpoczęły się właściwe
obrady VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych. W tym roku tematem
przewodnim wykładów i warsztatów było
hasło: „Fundamenty tożsamości – historia, język, kultura”. Zaczęto od priorytetów wsparcia oświaty polonijnej. Dyrektor
Romuald Łanczkowski przedstawił sposoby i procedury starania się o dotacje
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nijnych – podsumowanie

Alicja Nawara z Chicago przedstawia informacje o LOMach/
Алісія Навара з Чікаго представила інформацію про ЛОМи

senackie. Nauczyciele z zainteresowaniem wysłuchali także prezesa Dariusza
Piotra Bonisławskiego, który zaprezentował ofertę ODN SWP na 2017 rok, oraz
wicedyrektora TVP Polonia Filipa Frąckowiaka. Po jego wystąpieniu jeszcze długo
dyskutowano na temat sposobów wsparcia oświaty przez programy telewizyjne.
Niewątpliwie jednym z najbardziej
wzruszających momentów było przemówienie dr Jolanty Tatary. „Chcę podziękować tym, którzy całe życie poświęcili
oświacie polonijnej, panu Andrzejowi Russowi, pani Aleksandrze Podhorodeckiej
i pani Małgorzacie Lasockiej” – mówiła
prezydent KOP.
W kolejnej sesji senator profesor Jan
Żaryn przypominał uczestnikom: „Jesteśmy nauczycielami wychowującymi”,
czym zwrócił szczególną uwagę na wyjątkową rolę nauczyciela polonijnego
w procesie edukacji. Zabierająca następnie głos, Barbara Gołębiowska z Muzeum
Piłsudskiego w Sulejówku tylko potwierdziła jego słowa. Pokazała także, jak można dotykać historii.
„Świetne te warsztaty” – takie głosy
dało się słyszeć zaraz po zakończeniu.
„Wow! Takie nowoczesne i dla młodych
ludzi. Super! – mówiła Anna Hoffmann
z Leicester w Wielkiej Brytanii. – Ciekawe,
ile z tego można przenieść do nas? Myślę,
że sporo”.
Następna sesja rozpoczęła się krótkim wystąpieniem księdza Józefa Aszkiełowicza z Litwy, który opowiedział o roli
Kościoła na Wschodzie. Po nim wykład
wygłosiła dr Faustyna Mounis z Francji,
która, mówiąc o roli rodziny w kształtowaniu się tożsamości, podkreślała to, że

„rodzina jest źródłem kształtowania człowieka, głównym miejscem, z którego człowiek czerpie swój ludzki byt, pełną istotę
człowieczeństwa”.
„Dr Faustyna Mounis po raz kolejny
udowodniła, że ma rację, mówiąc, iż człowiek nie dorasta w próżni – takie uwagi
wymieniali nauczyciele. – Rodzina to
bardzo ważna jednostka w szkole. Bez
wsparcia rodziców dzieci nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego, co mamy”.
Następnie Stella Strzemecka przedstawiła wpływ emigracji na dojrzewanie
dzieci.
Zaraz po zajęciach wszyscy udali się
do Olsztynka, do Muzeum Budownictwa
Ludowego, gdzie dyrektor Ewa Wrochna powitała uczestników, a dr Tadeusz
Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych
w Warszawie, wygłosił wykład na temat
roli kresowych zaścianków szlacheckich
w historii Polski. W ten sposób otwarto
dyskusję nad kształtem planowanego
przez „Wspólnotę Polską” projektu „Zaścianek szlachecki – ocalić od zapomnienia”. Lidia Zabrocka z Belgii dopytywała:
„Czyli skansen, a jednak ma być interaktywny? Super! Jeśli kiedyś uda się przyjechać na wycieczkę z naszymi dziećmi, to
na pewno będą zafascynowane”.
3 czerwca rano zaczęła się kolejna
sesja. Rozpoczynając ją, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” mówił:
„To jeden z najważniejszych fundamentów naszej tożsamości. Język”. Profesor
Bogdan Walczak z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład,
w którym nawiązał do tożsamości narodowej i kształtowania się języka. Natomiast
prof. Ewa Lipińska z Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego w Krakowie tłumaczyła, że „kto
ma język, ten ma tożsamość”. „Profesor
Stelmachowski, założyciel »Wspólnoty
Polskiej«, mówił: »Nie da się smakować
kultury bez języka«. Miał rację” – przypomniała profesor Lipińska, czym wywołała
zachwyt nauczycieli.
Następnie przedstawiono kluczowe
projekty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP: Akademię Dwujęzyczności,
która w tym roku odbędzie się w Chicago, Od A1 do C2 – Akademię Biegłości
Językowej, która odbędzie się w Londynie, projekt budowy Lokalnych Ośrodków
Metodycznych (LOM), Polonijną Poradnię
Metodyczną Online, projekt edukacyjny.
Efekt? Co najmniej dziesięciu nauczycieli postanowiło pojawić się na Akademii
Polonijnych Doradców Metodycznych
i zbudować LOM u siebie w regionie,
a chcących wziąć udział w projekcie edukacyjnym było tylu, że nie wszyscy zdążyli porozmawiać z prowadzącą go Zenką
Bańkowską. Ale wszystko przed nimi, bo
do projektu cały czas trwa nabór. Kilka
osób zapytało również, czy od A1 do C2
nie może odbyć się także w innych częściach Europy. Podsumowując, kluczowe
projekty ODN SWP wzbudziły żywe zainteresowanie nauczycieli.

Sesje warsztatowe
Po przerwie obiadowej odbyły się
sesje warsztatowe. Zajęcia wszystkich
czterech prowadzących cieszyły się sporym zainteresowaniem, frekwencja na
nich dopisała. Faustyna Mounis mówiła:
„Te warsztaty naprawdę były potrzebne.
Wszyscy wychodzimy z nich zmęczeni,
ale usatysfakcjonowani”. Agata Zakrzewska-Okrojek: „Jaka dobra energia bije
od tych osób! Wiele się nauczyli dzisiaj”.
Warsztaty z Olgą Tumińską zawsze są
interesujące. Tym razem Anna Hoffmann
tak je podsumowała: „Nauczyłam się
czegoś nowego. Nie tylko, jak przekazać wiedzę historyczną, ale też to, z jakimi detalami ją przekazać”. Również od
Stelli Strzemeckiej nauczyciele wychodzili
zadowoleni. „Pani Stella pierwsza klasa:
wiedza, opanowanie, sposób przekazu” –
to słowa Hanny Szarmach z Norwegii.
Nie był to ostatni punkt programu. Sesje obradowe zjazdu zamknęły się bowiem
klamrą. Jak zapowiadaliśmy na początku,
piosenki pana Walerego przydały się,
podczas warsztatów wieczornych z tańca
ludowego. „Niby wszyscy zmęczeni, a jak
tańczą. Super te warsztaty. I można je, ot
tak, przenieść do klasy” – podsumowała
Halina Żurawski z USA.
Ostatniego dnia uczestnicy wzięli
udział w sesji podsumowującej obrady VII
Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.
Wszystkim uczestnikom i gościom
dziękujemy za udział i zaangażowanie.
Do zobaczenia za rok.
Źródło: http://odnswp.pl
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Per aspera ad astra z Elżbietą Zemby
Elżbieta Zembycka to uczennica
XI klasy Szkoły Ogólnokształcącej
nr 27 w Żytomierzu oraz Szkoły
Sobotnio-Niedzielnej im. J.I. Paderewskiego działającej przy Żytomierskim Obwodowym Związku
Polaków na Ukrainie. Jest laureatką tegorocznej Ogólnoukraińskiej
Olimpiady Języka Polskiego i Literatury Polskiej w Gródku Podolskim, gdzie zajęła III miejsce wśród
jedenastoklasistów.
O tym, że warto uczyć się polskiego i poznawać swoje korzenie z
Elżbietą Zembycką rozmawia jej
nauczycielka języka polskiego Wiktoria Zubarewa.
Wiktoria Zubarewa: Jak długo uczysz
się języka polskiego i dlaczego?
Elżbieta Zembycka: - Od dziecka
moi krewni mówili ze mną w tym języku,
śpiewali piosenki oraz modlili się. Więc
zawsze byłam ciekawa Polski, chciałam
dowiedzieć się o niej więcej, poznać głębiej jej historię oraz polskie tradycje. Bardzo mi w tym pomogła moja babcia Antonina Turowska, która śpiewała po polsku
stare pieśni patriotyczne, oraz moja droga mama Oksana Zembycka. Dzięki niej
zrozumiałam, że Rzeczpospolita dużo wycierpiała. Właśnie to wszystko przyczyniło
się do tego, że zaczęłam poważnie uczyć
się języka polskiego. Mam polskie korzenie ze strony dziadka Aleksandra Zembyckiego oraz babci Antoniny Turowskiej,
którzy przez cały czas pielęgnowali polskie tradycje tutaj, na Ukrainie. W naszej
rodzinie mówimy po polsku, bo jesteśmy
Polakami, a moja młodsza siostra Anastazja, uczennica I klasy mojej szkoły, też
zaczęła uczyć się tego pięknego języka.
Który kraj jest dla ciebie ojczyzną?
- Uważam, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem, ponieważ mam dwie
ojczyzny. Tę, w której się urodziłam, czyli Ukrainę, oraz Polskę. Polska jest moją
historyczną ojczyzną, ponieważ moi
dziadkowie są Polakami, być może kiedyś bronili nawet granic Rzeczypospolitej,
a Ukraina to moja druga ojczyzna, którą
również kocham.
Czy lubisz czytać polską literaturę?
- Oczywiście, człowiek, który nie czyta
ojczystych arcydzieł, nie może być świadomym humanistą. Właśnie dzięki czytaniu polskich lektur nauczyłam się patriotyzmu oraz miłości do Polski. Każde dzieło
polskiej literatury pokazuje mądrość oraz
odwagę Polaków, dlatego warto czytać liTĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY 24

Elżbieta Zembycka z nauczycielką języka polskiego Wiktorią Zubarewą/
Єлизавета Зембицька з вчителем польської мови Вікторією Зубаревою

teraturę, żeby zawsze być na bieżąco. Pamiętam, kiedy miałam 8 lat, moja babcia
czytała mi znany utwór Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. To jest
wiersz, który kształci światopogląd każdego młodego Polaka, dlatego nosi taki tytuł.

To hobby dodaje mi sił, wytrwałości oraz
chęci działania i kroczenia swoją drogą
dalej. Jak mówi łacińskie przysłowie, „Per
aspera ad astra” (Przez trudy do gwiazd).

Czym się zajmujesz w wolnym czasie,
jakie jest twoje hobby?

- Jeżeli mówić o moich osiągnięciach,
to w pierwszej kolejności zawdzięczam je
Panu Bogu. Gdyby nie Jego moc oraz miłość do mnie, nigdy nie miałabym tego, co
mam. Wielką rolę odegrała także moja nauczycielka języka polskiego, której bardzo
dziękuję, bo zaufała w moje siły do końca.
Codziennie podziwiam jej zapał do pracy
pedagogicznej, głęboką wiedzę i doświadczenie oraz gotowość przyjścia zawsze
z pomocą. Odczuwałam wsparcie swojej
nauczycielki zawsze, dlatego wygrałam!
Chciałabym jeszcze podkreślić, że w osiągnięciu sukcesu bardzo ważna jest pracowitość, tylko w taki sposób można zbierać
laury. Wszystko zależy tylko od nas, więc
jeżeli człowiek naprawdę chce, zrobi dla
osiągnięcia tego wszystko.

- Teraz mam mało wolnego czasu, ale
kiedy mam chwilkę na odpoczynek, oglądam polskie filmy. Jest to dla mnie bardzo
ciekawe, ponieważ jestem miłośniczką
polskiego melodramatu. To też pomaga
mi lepiej się nauczyć języka polskiego,
poznać życie codzienne oraz zachowania współczesnych Polaków. Mam swoje
zasady, według których spędzam każdą
chwilę swojego życia z korzyścią, żeby
być lepsza. Uważam, że z każdym nowym
dniem jesteśmy lepsi.
Jeżeli mówić o hobby, to mam wiele ulubionych zajęć. Śpiewam w chórze
kościelnym Dzwoneczki. Lekcje śpiewu,
których udzielała mi pani Jadwiga Poliszczuk, odegrały olbrzymią rolę w moim życiu, ponieważ dzięki nim poznałam sens
swojego życia oraz zrozumiałam, dlaczego Pan Bóg obdarował mnie taką łaską.
Lubię uprawiać sport - gram w siatkówkę.

Co pomogło ci osiągnąć takie sukcesy w nauce języka polskiego?

Przygotowywałam się do olimpiady
przez trzy lata i udało mi się zdobyć III
miejsce na Ogólnoukraińskiej Olimpiadzie Języka Polskiego i Literatury Polskiej
w Gródku w tym roku. Jestem z siebie bardzo zadowolona.

DZIEJE POLSKI

ycką
Gdzie byłaś w Polsce?
- Bardzo lubię podróżować. Jak to się
mówi, podróże kształcą. Zwiedziłam Kraków, Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Świnoujście, Tarnów, Darłowo, Międzyzdroje
i na tym nie chcę poprzestać. Wyjeżdżałam głównie jako uczennica Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. J.I. Paderewskiego
przy ŻOZPU, do której uczęszczam dwa
razy w tygodniu z wielką przyjemnością,
oraz razem z chórem Dzwoneczki.
Dzięki tym wyjazdom mam poczucie
szczęścia, radości, bo zwiedzając polskie miasta i poznając historię tego kraju
z bliska, mogę wzbogacić swoją wiedzę
z zakresu kultury, tradycji oraz obyczajów
polskich. Potem na olimpiadach z języka
polskiego jest mi łatwiej wygrać.
Co mogłabyś doradzić innym, co
należy zrobić, żeby osiągnąć sukces
w życiu?
- Pracować, pracować i jeszcze raz
pracować. Tylko pod tym warunkiem można znaleźć prawdziwe szczęście oraz
zyskać zadowolenie ze swojej pracy. Następnie trzeba wierzyć, wierzyć w Pana
Boga. Jestem katoliczką i chodzę do katedry św. Zofii w Żytomierzu. Moje hasło
to „Nie bójcie się uwierzyć swojemu Ojcu,
nie lękajcie się i wtedy będziecie mogli
mieć wszystko, czego chcecie!”. Niektórzy
nie będą w nas wierzyć, ale musimy iść
wyprostowani „wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych
w proch”, jak pisał Zbigniew Herbert. Tylko
tak można osiągnąć sukces!
Jakie masz marzenia oraz plany na
przyszłość?
- Mam dużo planów, marzeń, wszystkiego chcę spróbować, ale najpierw marzę o studiach na uniwersytecie w Polsce.
Bardzo zależy mi na tym, ponieważ dzięki
temu będę mogła zrealizować swoje plany
oraz zamieszkać na stałe w swojej ojczyźnie.
Jakie jest twoje motto życiowe?
- „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym
miejscu” - słowa św. Augustyna. Wydaje mi się, że nie muszę tłumaczyć, co to
znaczy, ponieważ te słowa mówią same
za siebie!
Rozmawiała nauczycielka języka
polskiego Wiktoria Zubarew,
11 kwietnia 2017 roku

Żołnierz Armii Polskiej/
Військовий польської армії

100. rocznica utworzenia
Armii Polskiej we Francji
Jednym z kluczowych wydarzeń
w procesie odzyskiwania niepodległości przez Państwo Polskie
było utworzenie Armii Polskiej we
Francji. 4 czerwca 2017 roku przypada 100. rocznica jej powołania.
Starania o utworzenie polskich jednostek wojskowych na terenie Francji
prowadzono w zasadzie od momentu
wybuchu I wojny światowej w 1914 roku.
Doczekały się one pełnej realizacji
4 czerwca 1917 roku, kiedy francuski
prezydent Raymond Poincaré podpisał dekret o utworzeniu Armii Polskiej.
Zgodnie z ogłoszonym dokumentem,
powstała „Armja Polska autonomiczna,
pod najwyższem dowództwem francuskiem, walcząca pod sztandarem polskim”.
Utworzenie Armii miało znaczenie
nie tylko militarne. Restauracja polskiego wojska, walczącego pod polskim
sztandarem, stanowiła niezaprzeczalny
atrybut polskiej państwowości i była widocznym symbolem, potwierdzającym
odradzanie się Państwa Polskiego. Powołanie Armii przyczyniło się także do
utworzenia w sierpniu 1917 roku politycznego przedstawicielstwa Polaków,
Komitetu Narodowego Polskiego (KNP),
na którego czele stanął późniejszy minister spraw zagranicznych odrodzonej
Rzeczypospolitej Roman Dmowski. Komitet od września 1918 roku sprawował
polityczny nadzór nad Armią, a w późniejszym okresie stał się reprezentantem polskich interesów w czasie konferencji wersalskiej. W październiku 1918
roku, KNP powierzył dowództwo nad

Armią generałowi Józefowi Hallerowi,
bohaterowi Legionów Polskich. Sama
formacja zyskała szybko − ze względu
na kolor mundurów − miano Błękitnej Armii (L’Armée bleue).
W skład Armii wchodzili głównie
ochotnicy, rekrutowani w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii czy
Argentynie. W jej struktury włączono
także Polaków zwerbowanych z armii
francuskiej, a także jeńców wojennych
z armii niemieckiej i austro-węgierskiej.
Na mocy porozumienia zawartego 28
września 1918 roku przez władze francuskie z KNP Armia została uznana
za „jedyną, samodzielną, sojuszniczą
i współwalczącą armię polską” (armee
autonome alliee et belligerante sous un
commandement polonais unique) oraz
podporządkowano jej formacje wojskowe utworzone poza krajem, głównie
w Rosji.
Z jednostek polskich w walkach
I wojny światowej uczestniczył tylko
od lipca 1918 roku w Szampanii1 Pułk
Strzelców, a od połowy października
1918 roku 1 Dywizja Strzelców Polskich,
która zajęła odcinek frontu w Wogezach.
Już po zakończeniu działań wojennych, w 1919 roku, nowocześnie uzbrojoną „Armię Hallera” liczącą wówczas
około 70 tys. żołnierzy przetransportowano do kraju, gdzie została włączona
w struktury odradzającego się Wojska
Polskiego, odrywając istotną rolę w walce o kształt granic odradzającej się Polski.
Źródło: msz.gov.pl
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„Budujemy mosty, a nie mury”
W kwietniu 2017 roku w odpowiedzi
na akty wandalizmu po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej w
Starobielsku zorganizowano akcję
„Budujemy mosty, a nie mury”. Nie
zgadzając się na niszczenie pomników i inne prowokacje, starobielszczanie zareagowali zdecydowanym
protestem i chęcią zacieśnienia
współpracy z Polską.
Starobielsk to miasto na wschodzie
Ukrainy, tuż za linią frontu toczącej się
obecnie wojny w Donbasie. Polacy wymieniają je w jednym szeregu z Katyniem,
Charkowem, Smoleńskiem, Ostaszkowem, Miednoje, Twerem czy Piatichatkami pod Kijowem. Bo to jeden z tych punktów na mapie, gdzie wsiąkła w ziemię
krew polskich oficerów.
W latach 1939-1940 w Starobielsku
znajdował się obóz jeniecki, w którym
przetrzymywano ponad 6500 polskich
żołnierzy. Wszyscy ponieśli śmierć z rąk
NKWD.
Polskim Cmentarzem Wojennym
w Starobielsku opiekują się dzieci, młodzież i dorośli z kierowanego przez Helenę Swacha-Udowenko Stowarzyszenia
Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Most
Nadziei”. Delegacje z Polski odwiedzają
Starobielsk często. Nieczęsto możliwość
przyjazdu do Polski mają opiekunowie
mogił polskich żołnierzy. Kilkakrotnie gościliśmy na festiwalu w Kielcach dziewczęta z zespołu wokalnego Same Gwiazdy działającego przy Stowarzyszeniu.
Niestety, w tym roku grupa młodych Polaków ze Starobielska nie otrzymała dofinansowania. Nie przyjadą do Polski, choć
szykowali się na to przez cały rok.
Obok tego cmentarza powstaje kolejny. Chowani są na nim ukraińscy (najczęściej bezimienni) żołnierze walczący
z separatystami i rosyjskimi najemnikami
okupującymi Donbas. Oprócz opieki nad
cmentarzem polskich ofiar NKWD młodzi
starobielszczanie organizują pogrzeby
żołnierzy poległych w ATO i troszczą się
o ich groby.
Kiedy w lipcu ubiegłego roku Same
Gwiazdy wracały z Kielc do Starobielska,
wiozły ze sobą leki i środki opatrunkowe
zebrane przez mieszkańców stolicy województwa świętokrzyskiego dla uczestników ATO. Mieliśmy ochotę tę akcję powtórzyć; nie będzie to jednak możliwe.
W kwietniu bieżącego roku z inicjatywy prezes Stowarzyszenia „Most Nadziei”
Heleny Swacha-Udowenko i opiekunki
Samych Gwiazd, aktywnej wolontariuszki
na rzecz pomocy żołnierzom ATO Heleny
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Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Starobielsku/
На польському військовому цвинтарі в Старобельску

Zibert-Czerewiatej zorganizowano akcję
„Budujemy mosty, a nie mury”. Objęła
rejon starobielski, a impulsem do jej rozpoczęcia były akty wandalizmu po obu
stronach granicy polsko-ukraińskiej. Na
niszczenie pomników, ostrzelanie z granatnika Konsulatu RP w Łucku, prowokacje na drodze do granicy z Polską dziesiątki, a może nawet setki starobielszczan
odpowiedziało zdecydowanym protestem
i chęcią zacieśnienia współpracy z Polską. Młodzi i starsi masowo uczestniczyli
w demonstracjach popierających dobre
stosunki Ukraińców i Polaków.
Do akcji włączyli się także uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10
w Starachowicach (woj. świętokrzyskie).
Zebrali kilkadziesiąt płyt CD i DVD z polskimi filmami dla dzieci i młodzieży, artykuły
piśmienne i pomoce dydaktyczne. Paczkę
wysłali nauczyciele starachowickiej „dziesiątki”, którzy w pierwszych dniach maja
odwiedzili Lwów. Po kilku dniach najpierw
na Facebooku pojawiły się podziękowania
i zdjęcia otrzymanych materiałów, a później do SP nr 10 przyszedł list od pani Olgi
Larginy, dyrektorki Szulgińskiej Szkoły Artystycznej. Napisała m.in.:
„Jesteśmy szczerze wzruszeni pamięcią o naszej szkole. Podarki, które znaleźliśmy w paczce ze Starachowic, wywołały
szczery uśmiech na twarzach wielu naszych uczniów.
Niestety, w spokojne życie naszej miejscowości wkroczyła wojna. W Szulgince
i Starobielsku nie było działań wojennych,
nie wpuściliśmy separatystów do naszych

domów, ale w roku 2014 walki toczyły się
zaledwie 10 kilometrów od nas. Odgłosy
wybuchów przerywały nam sen, przejeżdżające ulicami kolumny samochodów
wojskowych wzbudzały ogromny strach,
ludzie chowali się w piwnicach lub uciekali
w panice. Jednak dzieci, mimo wszystko,
przychodziły na lekcje, a w końcu maja
zorganizowaliśmy tradycyjny koncert podsumowujący rok szkolnej pracy.
Dziś, wśród naszych uczniów są dzieci
z rodzin, które uciekły przed wojną z Ługańska i Doniecka i zamieszkały w naszej
wiosce. Teraz już wybuchów nie słychać,
bo wojna odsunęła się od nas o 70 km. Ale
jak nikt znamy cenę pokoju. Dlatego z radością włączyliśmy się do akcji »Budujemy mosty, a nie mury«. Chcemy oglądać
błękit nieba bez smug rakiet i pocisków,
nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami
z innych krajów [...]”.
W połowie maja obchodzono na Ukrainie Dzień Europy. Z tej okazji ulicami
Starobielska przeszedł barwny korowód,
w którym najwięcej flag było biało-czerwonych.
Za miesiąc, kiedy skończy się letnia
sesja egzaminacyjna w Akademii Pomorskiej w Słupsku, wracać do domu, do
Starobielska, będzie Liza Okuńkowa, studentka III roku. Oprócz swojego bagażu,
zawiezie kolejne listy od starachowickich
uczniów do rówieśników znad rzeki Ajdar.
A może także troszeczkę polskiego nieba
bez „smug rakiet i pocisków”.
Zbigniew Lewiński

VIII edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal
od zapomnienia”
Żytomierski Obwodowy Związek
Polaków na Ukrainie uczestniczył
w koncercie podsumowującym
przygotowania do tegorocznej
ósmej edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jej
inicjatorką jest redaktor Grażyna
Orłowska-Sondej, a uczestnikami
wolontariusze z Dolnego Ślaska.
Na Koncercie Galowym zorganizowanym przez TVP Wrocław Studio Wschód
oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
wśród gości obecni byli m.in.: prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Tadeusz Samborski, kardynał Henryk
Gulbinowicz, emerytowany metropolita
archidiecezji wrocławskiej, dyrektor TVP
Polonia Magdalena Tadeusiak, Grażyna
Orłowska – Sondej, ks. Jarosław Giżycki
oraz Wiktoria Laskowska-Szczur.
Wydarzenie uświetniły okolicznościowe przemówienia oraz występy Chóru
Zgoda z Wilna, Zespołu Tańca Ludowego
Barwinok z Winnicy, Zespołu Pieśni i Tańca Podolski Kwiat z Koziatynia, Polskiego
Wokalnego Zespołu Dzwoneczki і Ludowego Zespołu Polskiego Tańca Koroliski z
Żytomierza oraz Zespołu Tańca Ludowego UMCS z Lublina.
Podczas koncertu na wrocławskim
rynku odbyła się uroczysta parada pocztów sztandarowych ze szkół uczestniczących w przedsięwzięciu. Akcja uczy
młodzież patriotyzmu, historii, pozwala poznać dzieje naszego narodu i losy bliskich
nam ludzi. Już od siedmiu lat uczniowie
z Dolnego Śląska wyruszają na Ukrainę,
aby porządkować kresowe nekropolie.
Żytomierz też wspiera akcję. Uczniowie z
Lubawki co roku przyjeżdżają tu, by prowadzić prace na zabytkowym Cmentarzu
Polskim.
Przebywająca na Dolnym Śląsku młodzież żytomierska została gościnnie przyjęta przez rodziny w Górze. Dzięki temu
mogła zawrzeć nowe znajomości, poznać
polskie rodziny. Rownież zespoły z Żytomierza wzięły udział w I Górowskim Koncercie „Moja Ojczyzna” pod honorowym
patronem pani burmistrz miasta Góry
Ireny Krzyszkiewicz. Na koncert przybyło
wielu gości: naczelnik Wydziału Spraw
Programowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Radca Minister p. Iwona Kozłowska, redaktor
Grażyna Orłowska-Sondej oraz ekipa
TVP Wrocław.
„Udział młodzieży z Żytomierza w
górowskim koncercie to świetna okazja
do nawiązania stałej współpracy między
młodzieżą z Żytomierza, a uczniami szkół
z naszej gminy” - podsumowała wizytę
burmistrz Góry. Głos zabrała także Iwona

Poczty sztandarowу ze szkół uczestniczących w akcji/
Знамена шкіл - учасниць акції

JE Kardynał Henryk Gulbinowicz któremu nadano tytuł Honorowego Obywatela
Wileńszczyzny/ Високопреосвященніший кардинал Генрик Гульбінович,
удостоєний звання Почесного громадянина Вільнюса

Zespół Pieśni i Tańca Podolski Kwiat z Koziatynia/ Ансамбль „Подольські квіти”

Kozłowska, która w imieniu MSZ podziękowała za integrację mieszkańców gminy
Góra z Polakami mieszkającymi na Ukrainie. Podkreśliła udział społeczności Góry
w inicjatywie „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia”. Wyraziła radość z nawiązanej współpracy oraz życzyła wielu spotkań po obu stronach granicy.
Koncert był wspaniałą patriotyczną
ucztą oraz przebiegł w bardzo serdecznej, wzruszającej atmosferze. Rozstania z

przyjaciółmi zawsze są bolesne, młodzież
nie kryła swych łez i wzruszenia.
Wyrażamy gorące podziękowanie
władzom lokalnym, dyrekcji szkoły w Witoszycach, Grażynie Orłowskiej – Sondej
za możliwość udziału w inauguracji akcji
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”,
za ciepłe przyjęcie oraz za czas spędzony w eminie Góra. Mamy nadzieję, że nawiązanе kontakty stanią się przyczynkiem
owocnej współpracy.
Wiktoria Laskowska-Szczur

Występ Ludowego Zespołu Polskiego Tańca Koroliski na Koncercie Galowym/
Виступ ансамблю польського танцю Короліски на генеральному концерті

Młodzież z Żytomierza na górowskim koncercie, zespół Dzwoneczki/
Молодьз Житомиру на концерті, ансамбль „Дзвонечки”

Spotkanie młodzieży z burmistrz Ireną Krzyszkiewicz/
Зустріч молоді з бурмістром Іреною

Wolontariusze pracowali nawet podczas Koncertu Galowego na
wrocławskim rynku/ Волонтерська робота під час акції

