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450 LAT UNII LUBELSKIEJ



 
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania 

opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią  
i Polakami za granicą za pośrednictwem  

Fundacji Wolność i Demokracja.

Leon Dubrawski Biskup ordynariusz diecezji 
Kamieniecko-Podolskiej
1 lipca biskup Leon Dubrawski ob-
chodził 70. rocznicę swoich uro-
dzin.

Leon Dubrawski urodził się 1 lipca 
1949 roku we wsi Dubowiec (obwód ży-
tomierski) w rodzinie robotniczej. Jego oj-
ciec skończył tylko dwie klasy, ale był bar-
dzo mądrym człowiekiem, sam nauczył 
się czytać po ukraińsku, rosyjsku i po 
polsku. Ożenił się późno, w wieku 43 lat. 
Mama do szkoły nie chodziła, ale czytała 
modlitwy z książeczki po polsku. Rodzice 
ciężko pracowali. 

Biskup wychował się wśród liczne-
go rodzeństwa. Był najstarszy. Dzieciń-
stwo upłynęło mu w wielkiej biedzie: było 
głodno i chłodno. Ojciec zaczął budować 
mieszkanie w Żytomierzu na Kroszni. Pie-
niędzy nie starczało nawet na ubranie, 
ale mimo to za wszystko dziękowali Panu 
Bogu. Nie narzekali, modlili się. Rodzina 
była pobożna. Wbrew zakazom chodzili 
do kościoła. 7-kilometrową odległość do 
świątyni pokonywali na piechotę.

W 1956 roku mały Leon rozpoczął 
edukację w korszeńskiej szkole średniej, 
którą ukończył w 1966 roku. Następnie 
odbył służbę wojskową. Podjął pracę kie-

rowcy i − jak w dzieciństwie − w niedziele 
i święta chodził do kościoła. Potem Pan 
Bóg powołał go do kapłaństwa. 

W 1978 wstąpił do seminarium du-
chownego w Rydze, a w 1982 roku po-

Biskup Leon Dubrawski / 
Єпископ Леон Дубравський 

tajemnie przystał do Zakonu Braci Mniej-
szych (prowincja Niepokalanego Poczęcia 
NMP, bernardyni). Święcenia kapłańskie 
otrzymał 29 maja 1983 w Rydze z rąk kar-
dynała Julijansa Vaivodsa. Po ukończeniu 
seminarium został proboszczem parafii 
Świętej Trójcy w Chmielniku (obwód win-
nicki), gdzie pracował 10 lat. Następnie 
pełnił funkcję kustosza kustodii Świętego 
Michała Archanioła Braci Mniejszych na 
Ukrainie. 

7 kwietnia 1998 roku Ojciec Święty Jan 
Paweł II mianował go biskupem pomocni-
czym w Kamieńcu Podolskim. 28 czerwca 
1998 Leon Dubrawski przyjął sakrę bi-
skupią z rąk kard. Mariana Jaworskiego. 
Po przyjęciu rezygnacji bp. Jana Olszań-
skiego, 4 maja 2002 roku został biskupem 
ordynariuszem w Kamieńcu Podolskim. 
3 lipca 2002 roku odbył się ingres biskupa 
Dubrawskiego do katedry kamienieckiej.

Święto jego patrona przypada na 10 li-
stopada. 

Każdy, kto miał okazję zetknąć się z 
biskupem Leonem Dubrawskim, poczuł, 
że w jego duszę wlał się spokój, w głowie 
mu pojaśniało, nawet jego ciało od do-
brych myśli stało się zdrowsze.

Ludmiła Smirnowa 

Życzenia dla Jego Ekscelencji 
Księdza Biskupa Leona Dubrawskiego 

Życzymy Księdzu Biskupowi mocy Ducha Świętego, któ-
ry ożywia i prowadzi Kościół. Niech Chrystus, który przy-
niósł ludzkości prawdę o Bożej miłości pochylającej się nad 
każdym człowiekiem, umacnia Waszą Ekscelencję w pa-
sterskiej posłudze i pomnaża radość wypływającą z bycia z 
innymi i dla innych. 

Niech Maryja, która otula macierzyńskim płaszczem    
Kościół, otacza Księdza Biskupa modlitwą.

W imieniu Zarządu Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie, 

Wiktoria Laskowska-Szczur
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Obchody Święta Wojska Polskiego  
na Ukrainie
15 sierpnia Święto Wojska Polskie-
go obchodzono także na Ukrainie. 

We Lwowie polscy dyplomaci złożyli 
kwiaty na Cmentarzu Orląt Lwowskich, 
w Kostiuchnówce harcerze zainicjowali 
mszę świętą w intencji Wojska Polskie-
go, w Winnicy przedstawiciele Konsulatu 
Generalnego RP wraz z uczestnikami XIX 
Rajdu Katyńskiego położyli kwiaty pod ta-
blicą Józefa Piłsudskiego, w Charkowie 
złożono wieńce na Cmentarzu Ofiar To-
talitaryzmów w Piatichatkach, a w Kijowie 
odbyła się msza w kościele konkatedral-
nym św. Aleksandra. Pamięć poległych 
z bronią w ręku i rozstrzelanych w niewoli 
żołnierzy uczczono również w Twierdzy Ki-
jowskiej, na Cmentarzu Bajkowa, Cmen-
tarzu Darnickim oraz Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Kijowie-Bykowni.

19 września ambasador Rzeczypo-
spolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Ci-
chocki oraz attaché obrony Ambasady RP 
w Kijowie kmdr por. Maciej Nałęcz wydali 
przyjęcie w ambasadzie z okazji Święta 
Wojska Polskiego oraz 20-lecia przystą-
pienia Polski do Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego. Na przyjęciu obecni byli przed-

Przyjęcie w Ambasadzie RP w Kijowie /  
Прийом у посольстві Польщі в Києві

Kursy dla nauczycieli na KUL
W dniach 11-16 sierpnia na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II odbył się tygodniowy kurs 
języka polskiego i kultury polskiej 
przeznaczony dla osób będących 
na poziomie zaawansowanym. 

Celem kursu było podwyższenie kwa-
lifikacji zawodowych pedagogów w zakre-
sie metodyki nauczania języka polskiego, 
historii i kultury Polski. Wzięli w nim udział 
nauczyciele poloniści z obwodu żytomier-
skiego z prezes Wiktorią Laskowską-
-Szczur i Wandą Ridosz ze Stanisławowa. 
Warunkiem uczestnictwa było sprawne 
posługiwanie się językiem polskim, ponie-
waż był on językiem wykładowym. 

W trakcie wykładów i konwersatoriów 
nauczyciele zdobyli praktyczną wiedzę 
z zakresu współczesnej metodyki naucza-
nia języka polskiego i praktycznej nauki 
gramatyki. Zajęcia prowadziła Justyna 
Dziennicka, doktor nauk humanistycz-
nych, która podkreślała, że sukces kur-
santa w nauce języka obcego nie polega 
na opanowaniu na pamięć listy słów, ale 
na użyciu ich we właściwym kontekście 
i sytuacji, na zrozumieniu artykułu praso-

stawiciele polskiego i ukraińskiego resortu 
obrony, w tym Sztabu Generalnego Sił 
Zbrojnych Ukrainy, Ministerstwa Obrony 
Ukrainy, Wojskowego Korpusu Dyploma-
tycznego w Kijowie, pracownicy ambasa-
dy i Wydziału Konsularnego RP w Kijowie, 
polscy działacze i dziennikarze.

„Współpraca w sferze wojskowej mię-
dzy Polską a Ukrainą  - zaznaczył w swo-
im wystąpieniu kmdr por. Maciej Nałęcz  
- ma istotne znaczenie i usilnie wzrasta. 

Kooperacja toczy się na poziomie stra-
tegicznym, operatywnym i taktycznym, 
w tym poprzez organizację wspólnych 
ćwiczeń i współpracy w ramach wielona-
rodowej litewsko-polsko-ukraińskiej Bry-
gady LITPOLUKRBRIG” im. Konstantego 
Ostrowskiego”. 

Na podstawie:   
https://kijow.msz.gov.pl,   

oraz https://www.dk.com.ua

wego, poradzeniu sobie w sytuacjach ży-
cia codziennego.

Prowadząca przekazała słuchaczom 
materiały i gotowe ćwiczenia, które będą 
mogli potem wykorzystać w swojej pracy. 
Najciekawsze były ćwiczenia dotyczące 
zaimków osobowych, z którymi uczniowie 
mają największe problemy. Na zajęciach 
zostały wykorzystane gazety, czasopisma, 
broszury, materiały telewizyjne i interneto-
we, stanowiące doskonałe uzupełnienie 
podręcznika. Dzięki temu słuchacze mieli 
kontakt z żywym językiem.

Wszyscy nauczyciele byli bardzo za-
dowoleni z kursu. Na przykład nauczy-
ciel z Baranówki, Włodzimierz Chimicz, 
powiedział, że piosenki dydaktyczne 
i ćwiczenia językowe zainspirowały go do 
dalszej pracy i doskonalenia swoich umie-
jętności zawodowych. Natalia Zubarewa 
nawet napisała krótki wiersz.

Na koniec uczestnicy otrzymali dyplo-
my i niewielkie upominki. 

Natalia Zubarewa 

Certyfikaty dla uczestników kursu /  
Сертифікати для учасників курсу
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450 lat unii lubelskiej
W roku 2019 mija 450 lat od za-
wiązania unii lubelskiej, niezwykle 
ważnego aktu prawnego, który w 
istotny sposób wpłynął na histo-
rię Europy Środkowo-Wschodniej i 
narodów ją zamieszkujących. 

W roku 1569 w Lublinie podjęto de-
cyzje, które prowadziły do powstania 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów – wie-
lokulturowego, wielojęzykowego, wielo-
wyznaniowego państwa, którego spu-
ścizna współkształtowała – z różną siłą 
i w różnym stopniu – oblicze narodów, 
żyją cych dziś na jego dawnym terytorium: 
Białorusinów, Litwinów, Polaków i Ukra-
ińców. Ten wpływ bywał różnie oceniany 
w poszczególnych narodowych historio-
grafiach i do dzisiaj pytanie o znaczenie 
unii lubelskiej potrafi wzbudzać gorące 
dyskusje. Skłonność do zajmowania sta-
nowiska podyktowanego współcześnie 
pojmowanym interesem politycznym jest 
w nas bardzo silna. Sejm, który uchwalił 
unię polsko-litewską, trwał od stycznia do 
sierpnia 1569 roku i miał bardzo burzliwą 
historię. Brak tu miejsca, by wdawać się 
w szczegóły przebiegu obrad i precyzyjny 
kalendarz konkluzji. Trzeba jednak pokrót-
ce przypomnieć, jak doszło do tego wyda-
rzenia.

W latach sześćdziesiątych XVI wieku 
Europa była areną wielu konfliktów. Trwała 
reformacja i toczył się ostry spór nowych 
wyznań z katolicyzmem przeistaczający 
się w polityczną, a nawet militarną kon-
frontację. Anglia, Szkocja, Dania i Szwe-
cja oficjalnie stanęły po stronie prote-
stanckiej. Niemcy, Francja, Polska i Litwa 
były wewnętrznie podzielone. Katolickie 
pozostały Hiszpania i Portugalia i roz-
drobnione na małe państewka Włochy. 
Jednocześnie toczyła się dynastyczna 
rywalizacja o europejską dominację mię-
dzy Habsburgami panującymi na tronie 
cesarskim i hiszpańskim a Walezjuszami 
prezentującymi aspiracje Francji. Choć 

wiek szesnasty uznaje się często za epo-
kę tworzenia państw scentralizowanych, 
podlegających silnej władzy królewskiej, 
to w rzeczywistości mapa polityczna Eu-
ropy zabudowana była przede wszystkim 
przez państwa o skomplikowanej struktu-
rze wewnętrznej  i spajane głównie przez 
więź dynastyczną. Hiszpania jest w odnie-
sieniu do tej epoki określeniem w istocie 
umownym. Król Filip II w rzeczywistości 
panował nad odrębnymi królestwami Ka-
stylii i Aragonii oraz szeregiem innych 
państw, takich jak Niderlandy, Burgun-
dia, Neapol, Sycylia, Sardynia, Księstwo 
Mediolanu itp. Rzesza Niemiecka była 
konglomeratem mniejszych i większych 
podmiotów terytorialnych o znacznym 
stopniu niezależności. Także „imperium” 
Habsburgów austriackich składało się 
z wielu państw o odrębnych systemach 
polityczno-ustrojowych: Węgry, Czechy, 
Austria, Karyntia, Tyrol i mnóstwo mniej-
szych księstw, hrabstw i władztw. Król an-
gielski panował także w Irlandii, król duń-
ski w Norwegii, król szwedzki w Finlandii. 
Nawet jednolita pozornie Francja dzieliła 
się na pays d’élections, czyli prowincje 
domeny królewskiej administrowane bez-
pośrednio, oraz pays d’états z silnymi in-
stytucjami prowincjalnymi, będącymi po-
zostałością niegdysiejszej odrębności. Na 
tym tle unię personalną łączącą Koronę 
Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Li-
tewskie uznać można za zjawisko typowe.

Oba kraje jeszcze pod koniec XIV wie-
ku połączył wspólny strategiczny interes 
– walka z ekspansywnym zakonem krzy-
żackim. W XVI wieku Krzyżaków udało się 
ostatecznie pokonać, choć w spadku po 
nich pozostało Księstwo Pruskie, będące 
lennem Polski. Nieco później do upadku 
zaczęło się chylić państwo zakonu ka-
walerów mieczowych (Inflanty, Livland), 
wcześniej krzyżackich sąsiadów i sojusz-
ników. Tworzyła się na skutek tego stre-
fa geopolitycznej próżni, która zmusiła 
do działania wszystkie pobliskie potęgi. 

Szwecja, Dania, Prusy i przede wszystkim 
Moskwa zgłosiły akces do wzięcia pod 
swoją kontrolę niestabilnego terytorium. 
Panujący w Polsce i na Litwie Zygmunt 
August uważał zaś, że tylko włączenie 
Inflant do jego dziedzin, jako autonomicz-
nego terytorium, może umocnić efekt 
stabilności, a powodzenie ekspansji pół-
nocnych i wschodnich sąsiadów, zwłasz-
cza Moskwy, będzie dla tejże stabilno-
ści śmiertelnym zagrożeniem. Miał przy 
tym ambicje silnego oparcia się o Bałtyk 
i stworzenia „państwa morskiego”.

Uznanie Moskwy Iwana IV Groźnego 
za głównego przeciwnika strategicznego 
wynikało nie tylko z dokonania bilansu sił 
w sporze o Inflanty, ale przede wszystkim 
z ciągnącej się od około 200 lat rywalizacji 
między Wielkim Księstwem Moskiewskim 
i Wielkim Księstwem Litewskim o ziemie 
ruskie będące dziedzictwem dawnej Rusi 
Kijowskiej. W tym sporze po ponad 100 
latach sukcesów Litwę od końca XV wieku 
spotykały już tylko porażki. Jej wschodnia 
granica cofnęła się z podmoskiewskich 
pól do linii rzeki Dźwiny, gdy w 1563 roku 
wojska Iwana Groźnego zajęły Połock. 
Wielkie Księstwo Litewskie znalazło się 
już nie tyle w głębokiej defensywie, co 
w stanie zagrożenia.

Zygmunt August był przekonany, że 
wielkim wyzwaniom polityki międzynaro-
dowej Korona i Wielkie Księstwo mogą 
sprostać wyłącznie razem, w ścisłym soju-
szu. Jednocześnie rozważał niewątpliwie 
kwestię ustrojowej przyszłości państw, 
którymi władał. Jak wiele innych konglo-
meratów państw w Europie, Polska i Litwa 
były wówczas dynastycznym związkiem 
państw, który po śmierci bezdzietnego 
Zygmunta Augusta mógł się łatwo roz-
paść. Ostatni z Jagiellonów rozumiał to 
zagrożenie i dlatego postanowił w miejsce 
dynastycznego związku państw stworzyć 
jednolitą strukturę państwową, która zdo-
ła przetrwać kryzys dynastyczny. Dlatego 
w sprawie unii polsko-litewskiej ze scep-

Obraz „Unia Lubelska” Jana Matejki został namalowany w 1869 roku dla upamiętnienia 300. rocznicy unii Polski i Litwy / 
Картина «Люблінська унія» Яна Матейка намальована у 1869 році в честь 300-річчя союзу Польщі та Литви
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tyka stał się od początku lat sześćdzie-
siątych XVI wieku entuzjastą. Jego kore-
spondencja z przyjaciółmi i powinowatymi 
z Litwy Mikołajem „Czarnym” i Mikołajem 
„Rudym” Radziwiłłami dobrze ilustruje tę 
zmianę poglądów króla.

Ostrożna, ale konsekwentna polityka 
Zygmunta Augusta doprowadziła w końcu 
do zwołania wspólnego polsko-litewskie-
go sejmu, który miał zająć się uchwa-
leniem unii. Nie było to proste przedsię-
wzięcie, ponieważ pozycje wyjściowe 
głównych partnerów były wzajemnie od 
siebie odległe. Większość reprezentantów 
szlachty polskiej zgromadzonych w izbie 
poselskiej wraz z częścią senatorów dą-
żyła do ścisłej unii, polegającej właściwie 
na całkowitym zlikwidowaniu odrębności 
państwowej Litwy. Reprezentowani przez 
grupę możnowładców Litwini unii nie 
chcieli wcale i zmierzali do zachowania 
wszystkich atrybutów suwerenności, go-
dząc się jedynie na jakąś formę sojuszu 
wojskowego. Król i wspierająca go grupa 
senatorów dążyli do stworzenia państwa 
o charakterze federacyjnym, w którym 
byłby wspólny monarcha i wspólny sejm, 
a jednocześnie zachowana odrębność 
poszczególnych podmiotów. Ta ostatnia 
opcja miała poważne szanse na zdoby-
cie sobie zwolenników także na Litwie. 
Rozwiązanie kwestii polsko-litewskiej unii 
realnej miało też otworzyć drogę do praw-
no-ustrojowego uregulowania statusu te-
rytoriów będących spadkiem po zakonie 
kawalerów mieczowych: Inflant i Księstwa 
Kurlandii. Szlachta polska domagała się 
także podobnych rozstrzygnięć w odnie-
sieniu do tzw. Prus Królewskich, które 
uznawały się bardziej za jedno z państw 
króla niż prowincję Królestwa. W trakcie 
sporu o unię pojawiła się jeszcze kwestia 
odrębnego statusu Wołynia i Kijowszczy-
zny.

Po trudnych początkach sejmu 
w styczniu 1569 roku w lutym doszło do 
poważnego kryzysu wobec pogłębiają-
cych się różnic zdań w sprawie unii. Nocą 
ostatniego dnia lutego delegacja litewska 
nieoczekiwanie dla króla i sejmu koronne-
go wyjechała z Lublina, zrywając de facto 
negocjacje. Król zademonstrował wów-
czas swoją determinację w dążeniu do 
przeprowadzenia unii i ogłosił włą-
czenie do Korony Wołynia (wraz 
z Bracławszczyzną) i Podlasia, 
które do tego momentu należa-
ły do Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Podlasianie stosunkowo 
szybko pogodzili się z tą decyzją 
monarchy, natomiast Wołynianie 
stawili opór. Zjazd tamtejszej szlach-
ty zorganizowany w końcu marca 
1569 roku dopuścił możliwość związ-
ku Wołynia z Koroną, ale na zasadzie 
umowy dwustronnej. Król domagał się po-
słuszeństwa, ale stopniowo pozycje stron 
zaczęły się do siebie zbliżać, a w osta-
tecznym efekcie Wołynianie otrzymali 
przywilej gwarantujący im znaczny zakres 

Akt Unii Lubelskiej ze zbiorów
Muzeum Historii Polski /
Акт Люблінської унії з колекції 
Музею Історії Польщі

odrębności. Oni też wystąpili z inicjatywą, 
by na podobnej zasadzie przyłączono do 
Korony Kijowszczyznę, co zostało zreali-
zowane.

Przyłączenie do Korony Wołynia 
i Podlasia zostało źle przyjęte na Litwie, 
ale skłoniło tamtejszą elitę do powrotu do 
negocjacji w sprawie unii. „Panowie rada” 
mieli nadzieję, że porozumienie w sprawie 
unii doprowadzi do wycofania decyzji od-
noszących się do Wołynia i Podlasia, ale 
nadzieje te okazały się płonne. Zygmunt 
August był stanowczy. W czerwcu trwały 
w Lublinie rozmowy o ostatecznym kształ-
cie unii i 1 lipca została ona wreszcie za-
warta. Uregulowano kwestie sprawy Prus 
Królewskich, Inflant i Kurlandii. W czasie 
sejmu hołdy lenne złożyli królowi książę 
pruski Albrecht Fryderyk i hospodar Moł-
dawii Bogdan Lăpușneanu.

Zygmunt August i sejm polsko-litew-
ski odbyty w Lublinie w 1569 roku utwo-
rzyli Rzeczypospolitą Obojga Narodów. 
W tej litewsko-polskiej federacji wspólny 
był władca i sejm. Oddzielne zaś pozosta-
wały skarb, wojsko, urzędy centralne, sys-
tem prawa sądowego i język urzędowy. 
Można powiedzieć, że powstanie nowego 
państwa nie zlikwidowało dwóch istnie-
jących wcześniej. Status autonomiczny 
w związku z obiema częściami Rzeczy-
pospolitej zyskiwały Inflanty, przyłączone 
zarówno do Polski, jak do Litwy. W grani-
cach Korony Królestwa Polskiego istniała 
od 1569 roku autonomia Kijowszczyzny, 
Wołynia i Bracławszczyzny, posiadająca 
własny język urzędowy i odrębny system 
prawa sądowego. Znaczną dozę odręb-
ności zachowały też Prusy Królewskie 
(np. udział miast w sejmikach). W czasie 
sejmu lubelskiego uregulowano status 
Kurlandii, która została księstwem lennym 
Rzeczypospolitej. Odbył się też wówczas 
hołd lenny księcia Albrechta Fryderyka 
Hohenzollerna, który potwierdził zależ-

ność lenną Prus Książęcych od państwa 
polsko-litewskiego.

Sejm unijny ustanowił zatem pewien 
porządek polityczno-ustrojowy obejmują-
cy wielkie przestrzenie środkowo-wschod-
niej Europy. Porządek oparty na współ-
istnieniu i współpracy wielu podmiotów 
o różnych charakterystykach etniczno-
-kulturowych i wyznaniowych, chroniony 
przez wypracowany w Polsce system po-
lityczny zwany czasem demokracją szla-
checką, a czasem – chyba bardziej precy-
zyjnie – monarchią mieszaną. W każdym 
razie był to ustrój zapewniający sejmowi 
i sejmikom znaczny wpływ na rządzenie 
państwem, a przez to gwarantujący lokal-
nym samorządom szlacheckim znaczny 
zakres samodzielności. Z punktu widzenia 
szlachcica Rzeczypospolita była krajem 
wolności. Najbardziej popularny w owych 
czasach publicysta Stanisław Orzechow-
ski ujmował to entuzjastycznie: „Polak 
zawsze wesołym w królestwie swem jest! 
Śpiewa, tańcuje swobodnie, nie mając 
na sobie niewolnego obowiązku żadne-
go”. Tak pojmowaną atrakcyjność swego 
systemu miała szlachta polska do zaofe-
rowania partnerom w roku 1569. Litwini 
w danym momencie raczej kontestowali 
zawiązanie unii. Dopiero z czasem zaczę-
li – zwłaszcza szlachta średnia – doce-
niać zalety „polskich wolności”. Wołyńscy 
i kijowscy Rusini doceniali swój specjalny 
status, który uznali za postęp w porówna-
niu do epoki litewskiej. W czasie pierw-
szego bezkrólewia stanowczo sprzeciwili 
się więc planom ponownego przyłączenia 
ich do Litwy. Najmniejszy był polityczny 
zysk szlachty inflanckiej, trwające i prze-
dłużające się bowiem w nieskończoność 
działania wojenne na jej terenach unie-
możliwiły tu w praktyce „ekspansję ustro-
jową” Rzeczypospolitej.

dr hab. Henryk Litwin
(Uniwersytet Warszawski, Minister-

stwo Spraw Zagranicznych RP)
Na podstawie: 

http://www.polinst.kyiv.ua/
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Od unii lubelskiej do unii europejskiej
Debata na temat znaczenia dzie-
dzictwa unii lubelskiej dla dzi-
siejszych narodów i państw eu-
ropejskich, uroczyste spotkanie 
Zgromadzenia Parlamentarnego 
Pol ska-Litwa, złożenie kwiatów 
pod pomnikiem Unii Lubelskiej, 
msza święta i koncert – to najważ-
niejsze punkty programu głównych 
obchodów 450. rocznicy podpisa-
nia aktu unii lubelskiej, które zor-
ganizowano w Lublinie w dniach 28 
czerwca – 4 lipca. 

W sprawie 450. rocznicy unii polsko-li-
tewskiej Sejm RP podjął na 82 posiedze-
niu 25 czerwca tego roku uchwałę. Można 
w niej przeczytać, że „unia polsko-litewska 
była jednym z najważniejszych wydarzeń 
stulecia w całej Europie. Aktem powoła-
ny został związek pomiędzy Królestwem 
Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, 
umożliwiając tym samym narodziny wy-
jątkowego w Europie systemu państwo-
wości”. Uchwałę tej samej treści przyjęły 
Sejm Republiki Litewskiej i Senat Rzeczy-
pospolitej Polskiej 26 czerwca tego roku.

450 lat temu, 1 lipca 1569 roku, se-
natorowie oraz posłowie Królestwa Pol-
skiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
potwierdzili i uroczyście zaprzysięgli unię 
lubelską. Akt deklarował m.in.: „Iż już Kro-
lestwo polskie i Wielgie Księstwo litew-
skie jest jedno nierozdzielne i nierożne 

ciało, a także nierożna ale jedna a spolna 
Rzeczpospolita, ktora się z dwu państw 
i narodow w jeden lud zniosła i spoiła”. 
Powstała Rzeczypospolita Obojga Naro-
dów stała się jednym z najpotężniejszych 
organizmów politycznych ówczesnej Eu-
ropy.

30 czerwca na uroczystości do Lublina 
przybyli premier RP Mateusz Morawiecki, 
marszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie 
i senatorowie, przedstawiciele parlamen-
tów Litwy, Łotwy, Białorusi, Estonii, Mołda-
wii, Czech i Węgier. W wydarzeniu wzięli 
też udział ambasadorowie Gruzji i Ukrainy 
w Polsce. Na zaproszenie lubelskiego 
oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” przyjechali również prezesi organiza-
cji polonijnych z całego świata.

Uroczystości rozpoczęła msza św. 
sprawowana w archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Prze-
wodniczył jej metropolita lubelski, abp 
Stanisław Budzik, a homilię wygłosił me-
tropolita wileński, abp Gintaras Grušas. 
– Uznajemy historyczną doniosłość unii 
lubelskiej dla naszych narodów, ale musi-

my także wyciągnąć wnioski z jej niedo-
ciągnięć – powiedział do zgromadzonych 
abp Grušas.

Następnie pod pomnikiem Unii Lubel-
skiej na placu Litewskim w centrum miasta 
wieńce złożyli premier Mateusz Morawiec-
ki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński 
i marszałek Senatu Stanisław Karczewski, 
przewodniczący litewskiego Seimasu Vik-
toras Pranckietis. Kwiaty zostały też zło-
żone w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy 
i prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy. 

W Centrum Spotkania Kultur odbyło 
się uroczyste Zgromadzenie Parlamen-
tarne Polska-Litwa oraz debata zatytuło-
wana „Europejskie znaczenie dziedzictwa 
Unii Lubelskiej dla współczesnych naro-
dów i państw”. Marszałek Kuchciński po-
wiedział, że unia lubelska była epokowym 

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej / 
Парламентська асамблея Сейму та Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки

Goście na uroczystym spotkaniu / 
Гості на урочистій зустрічі
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wydarzeniem, które na wiele lat okre-
śliło porządek publiczny i ład społeczny 
w Europie Środkowej i w znacznej mierze 
Wschodniej.

– Dzięki niej powstała Rzeczypospoli-
ta Obojga Narodów – podmiot polityczny, 
który stanowił rzadki przykład udanego 
kompromisu między różnymi narodami, 
ziemiami, religiami, kulturami i językami 
– przypomniał Marek Kuchciński. – Isto-
ta tego wielkiego projektu zawierała się 
w haśle: „Wolni z wolnymi, równi z rów-
nymi”. Powstała nowa przestrzeń publicz-
na, której filarami były: parlamentaryzm, 
samorządność, tolerancja, niezależność, 
niezależność sądownictwa, republikański 
wybór monarchy.

List do uczestników spotkania skie-
rował prezydent Andrzej Duda. „Unia lu-
belska zawarta 450 lat temu to wspaniały 
pomnik dziejowy. Z dumą wspominamy 
wielkie dzieło naszych przodków, będące 
świadectwem głębokiej mądrości politycz-
nej, wizjonerskiego myślenia i obywatel-
skiej odpowiedzialności, a jednocześnie 
umiejętności budowania dobra wspólnego 
na drodze dialogu” – napisał prezydent. 
Przypomniał, że „ideą założycielską stała 
się jedność w wielości” – wspólny był mo-
narcha, polityka obronna i zagraniczna, 
pieniądz i system celny, odrębne pozo-
stały języki urzędowe, wojsko, skarb i są-
downictwo. Prezydent podkreślił, że unia 
lubelska była prawdziwym fenomenem 
na skalę europejską. „Kiedy polityką mię-
dzynarodową rządziły wówczas przede 
wszystkim interesy dynastyczne, autory-
taryzm i przemoc silniejszych nad słab-
szymi, czego liczne dowody można było 
znaleźć na wschodzie i zachodzie, unia 
polsko-litewska powstała na drodze dwu-
stronnego porozumienia, równości praw 
i wzajemnego poszanowania” – zauważył 
Andrzej Duda. List odczytał szef gabinetu 
prezydenta, minister Krzysztof Szczerski.

Premier Mateusz Morawiecki również 
wystosował do zgromadzonych list. Prze-
czytał go wicepremier Jacek Sasin. „Świa-
domość naszej przeszłości jest funda-
mentem nie tylko budowania przyszłości 
Polski i dobrych relacji z naszymi sąsiada-
mi, ale także kształtowania jedności całej 
Europy. Unia polsko-litewska była bowiem 
wzorem konsensusu bazującego na wza-
jemnym szacunku i równości wobec pra-
wa, była przykładem twórczej współpracy 
przynoszącej korzyści wszystkim stronom. 
Tutaj, w Lublinie, szczególnie czujecie 
się Państwo dziedzicami tego doniosłe-
go wydarzenia. Ale jesteśmy nimi też my 
wszyscy – obywatele Rzeczypospolitej. 
Jest to dziedzictwo wolności, demokracji, 
parlamentaryzmu, poszanowania innych 
narodów wynikające ze świadomości róż-
nic i kulturowej odmienności. Jako Polacy 
możemy być z tego dumni” – zaakcento-
wał premier RP.

Jako pierwsza z gości zagranicznych 
głos zabrała przewodnicząca Saeimy Re-
publiki Łotewskiej Ināra Mūrniece, która 
uznała unię lubelską za „pierwszą postać 
integracji europejskiej”. – Unia lubelska 
była znana z tego, że miała bardzo sil-
ną tradycję parlamentaryzmu, tolerancji 
religijnej oraz różnorodności kulturowej 
w czasach, kiedy większość państw eu-
ropejskich była rządzona przez władców 
absolutystycznych – stwierdziła. I przypo-
mniała, że unia rozciągała się na tereny 
obecnej Łotwy i Estonii i gwarantowała 
szeroko pojętą współpracę regionalną. 
– Byliśmy bliskimi sąsiadami, posiadają-
cymi wspólną historię. Mogliśmy dzięki 
temu lepiej współpracować – zauważyła 
Mūrniece. – Dziś w ramach państw bałtyc-
kich możemy dalej rozwijać współpracę, 
wzmacniając bezpieczeństwo w regionie 
– podsumowała.

W imieniu Zgromadzenia Narodowego 
Węgier głos zabrał jego wiceprzewodni-
czący János Latorcai. – Unia lubelska pod 
wieloma względami była instytucją wy-
przedzającą daleko swoją epokę i przez 
ponad 200 lat zapewniała warunki do po-
kojowego współżycia różnym grupom et-
nicznym i religijnym – zauważył węgierski 
polityk. 

Na marginesie wystąpienia Jánosa 
Latorcaia warto dodać, że wątek węgier-
ski pojawił się m.in. w wystąpieniu mar-
szałka Karczewskiego, który wspomniał: 
– Unia Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego nie była unią dwóch 
monarchów, lecz unią dwóch narodów 
obywatelskich. Nie byłaby możliwa, gdyby 
wcześniej nie wykształciła się demokracja 
szlachecka. Jej źródła biły na Węgrzech, 
gdzie w 1222 roku król Andrzej II wydał 
tzw. Złotą Bullę.

W ocenie posła Jānisa Vucānsa, prze-
wodniczącego Zgromadzenia Bałtyckie-
go, unia lubelska zapisała się w historii 
Europy, jako związek, który powstał nie 
wskutek przemocy czy zajęcia terenu in-
nego kraju, lecz wynikał z woli narodów. 
– Najważniejszym sukcesem było istnie-
nie Rzeczypospolitej przez dwa kolejne 

stulecia. Co ważniejsze, Rzeczypospolita 
nie tylko istniała, lecz rozkwitała, dając 
całemu regionowi swobodę, demokrację, 
bezpieczeństwo i konstytucję – podsumo-
wał łotewski parlamentarzysta. 

W dyskusji wziął także udział depu-
towany Izby Reprezentantów Zgroma-
dzenia Narodowego Białorusi Leanid 
Kachyna, będący jednocześnie przewod-
niczącym grupy roboczej do spraw współ-
pracy z parlamentem RP. – Zawarcie unii 
lubelskiej i towarzyszące temu wydarze-
niu czynniki w dużej mierze ustaliły bieg 
historii, wnosząc istotne zmiany w system 
polityczny Wielkiego Księstwa Litewskie-
go – zauważył białoruski parlamentarzy-
sta. Zaliczył do nich m.in. reformy tery-
torialno-administracyjne, transformację 
instytucjonalną parlamentaryzmu i zakoń-
czenie kodyfikacji prawa w formie statutu 
z 1588 roku (III Statut Wielkiego Księstwa 
Litewskiego). – Dzięki unii ziemie białoru-
skie mogły zająć specyficzną i charakte-
rystyczną niszę w europejskiej przestrzeni 
politycznej i społeczno-kulturowej – dodał 
Leanid Kachyna.

– Nasi polscy sąsiedzi, polscy bracia, 
są naszym wielkim sąsiadem i zawsze 
o tego największego brata powinniśmy 
dbać – powiedział Josef Hájek, deputo-
wany Izby Poselskiej Republiki Czeskiej 
i przewodniczący Czesko-Polskiej Grupy 
Bilateralnej. Podkreślił, że oba narody 
– polski i czeski – mają wiele punktów 
wspólnej historii, jak chociażby obchodzo-
ne w zeszłym roku stulecie odzyskania 
niepodległości. Zauważył także, że 20 lat 
temu Polska i Czechy, wspólnie z Węgra-
mi, wstąpiły do NATO, a 15 lat temu pań-
stwa Grupy Wyszehradzkiej oraz państwa 
bałtyckie stały się członkami Unii Europej-
skiej. – Unia lubelska była ponadczaso-
wym ruchem politycznym, który przetrwał 
ponad 200 lat – zaakcentował czeski par-
lamentarzysta. Nawiązując do schyłko-
wych lat unii lubelskiej, zakończonej roz-
biorami, skonstatował, że także obecnie 
istnieją zbliżone zagrożenia, widoczne 
chociażby w Gruzji i na Ukrainie. Podkre-
ślił w tym kontekście wagę realizowanego 

Uroczystości rozpoczęły się mszą ekumeniczną w bazylice oo. dominikanów / 
Заходи розпочалися з Меси в Базиліці Домініканського монастиря, поєднаної 
з екуменічною молитвою
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m.in. przez Polskę programu wydawania 
co najmniej 2 proc. PKB na obronność. 

Aadu Must, deputowany Riigikogu Re-
publiki Estonii, przewodniczący Estońsko-
-Polskiej Grupy Parlamentarnej, rozpo-
czął swoją wypowiedź od podzielenia się 
ze słuchaczami ciekawostką historyczną. 
Wspomniał, że pochodzi z Tartu, drugiego 
pod względem wielkości miasta Estonii. 
Barwy flagi miasta – biało-czerwone, uzu-
pełnione o herb – nadał Tartu w 1584 roku 
polski król Stefan Batory. – Ustanowienie 
unii lubelskiej zmieniło los wielu narodów 
europejskich. Unią była objęta m.in. po-
łowa terytorium Estonii, która przez wiele 
pokoleń stanowiła część Rzeczypospolitej 
– dodał estoński polityk. Polska wywarła 
duży i ważny wpływ na rozwój Estonii – 
podkreślił.

– Jestem wdzięczny zarówno Polsce, 
jak i całej Unii Europejskiej za polityczne 
wsparcie, jakie otrzymuje Mołdawia – za-
znaczył Oleg Lipskii, deputowany z Moł-
dawii, przedstawiciel Komisji do spraw 
Gospodarki, Budżetu i Finansów. 

W imieniu Ukrainy głos zabrał jej am-
basador w Polsce, Andrij Deszczycia. 
– Jestem przekonany, że tylko razem 
i wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie 
stawiać czoło współczesnym wyzwa-
niom i zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
naszych państw i narodów – powiedział 
ukraiński dyplomata. Podzielił się też 
refleksją, że jednym z następstw unii lu-
belskiej była integracja ziem środkowej 
Ukrainy z zachodnioeuropejską wspólno-
tą polityczno-społeczną. – Unia lubelska 
sprzyjała cementowaniu się tożsamości 
europejskiej narodu ukraińskiego, jego 
politycznego, duchowego, kulturowego 
i oświatowego pokrewieństwa ze wspól-
notą europejską. Pełnowartościowy po-
wrót Ukrainy do wspólnego europejskiego 
domu, zwłaszcza uzyskanie członkostwa 
w Unii Europejskiej i NATO, jest rzeczą 
o znaczeniu strategicznym i ma dla na-
rodu ukraińskiego charakter nieodwracal-
ny. Jestem szczerze wdzięczny polskim 
i litewskim przyjaciołom za wspieranie 
Ukrainy na tej drodze – zakończył swoją 
wypowiedź Andrij Deszczycia.

Reprezentujący Gruzję ambasador 
tego kraju w Polsce Ilia Darchiashvi-
li, nawiązując do sejmu walnego z 1569 
roku, podkreślił, że także współcześnie 
współpraca parlamentarna ma znacze-
nie, ponieważ te gremia cieszą się zaufa-
niem obywateli i odgrywają istotną rolę 
w kształtowaniu polityki. – Polsko-gruziń-
ska współpraca parlamentarna rozwija 
się bardzo dobrze – powiedział gruziński 
dyplomata. – Jesteśmy jednym z niewielu 
krajów, z którymi Polska ma ustanowione 
wspólne zgromadzenie parlamentarne. 
Postrzegamy ten format jako wyjątko-
wą szansę dla wzmocnienia współpracy 

Pamiątkowe zdjęcie po uroczystej sesji Rady Miejskiej / 
Пам’ятне фото, після завершення урочистої сесії міської ради

w wielu obszarach – podkreślił Ilia Dar-
chiashvili. Nawiązał też do zakończonego 
niedawno IV Szczytu #Eurowaw2019. –
Doceniamy takie regionalne formaty.

Głos podsumowujący w debacie na-
leżał do Viktorasa Pranckietisa, przewod-
niczącego Sejmu Litwy. – Unia lubelska 
tworzyła się w trudnych warunkach, ale 
połączyła wartości Polski i Litwy, tworząc 
Rzeczypospolitą Obojga Narodów – po-
wiedział litewski polityk. – Powołano wie-
lonarodową i wielowyznaniową wspólno-
tę, opartą na wartościach republikańskich, 
tolerancji i wzajemnego poszanowania 
– dodał. Jak zauważył, wspólne państwo, 
powstałe w wyniku wzajemnych kompro-
misów, przyniosło Europie ideę tolerancji, 
demokracji szlacheckiej, sztuki barokowej 
i konstytucję. – Dzisiaj Litwa i Polska od-
grywają ważną rolę w europejskich proce-
sach politycznych. Konieczna jest dalsza 
koncentracja na wspólnych celach oraz 
budowanie odporności na współczesne 

zagrożenia – podsumował Viktoras Pranc-
kietis.

Po debacie zaprezentowano okolicz-
nościowy znaczek Poczty Polskiej wydany 
z okazji 450-lecia unii lubelskiej. Przedsta-
wia fragment obrazu Jana Matejki z 1869 
roku „Unia lubelska”. Na oprawie bloku 
znajduje się cytat z Aktu Unii Lubelskiej. 
Zaprojektowany przez Jarosława Ochen-
dzana znaczek wydrukowano techniką 
rotograwiurową na papierze fluorescen-
cyjnym w formacie: 31,25 x 43 mm, w blo-
ku formatu 70 x 90 mm, w nakładzie 100 
tys. sztuk. Do obiegu został wprowadzony 
1 lipca.

Finałem uroczystości rocznicowych 
w Lublinie był koncert w Filharmonii Lu-
belskiej im. Henryka Wieniawskiego, 
współdzielącej gmach przy placu Teatral-
nym z Teatrem Muzycznym i Centrum 
Spotkania Kultur. Część artystyczną po-
przedziły wystąpienia marszałka Sena-
tu RP Stanisława Karczewskiego oraz 
przewodniczącego Seimasu Viktorasa 

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z reprezentantami Polonii 
i Polaków zza granicy / Маршалок Сенату РП Станіслав Карчевські
зустрівся з представниками польської діаспори та поляками з-за кордону
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Pranckietisa. W programie koncertu, wy-
konanego przez Orkiestrę Symfoniczną 
Filharmonii pod batutą Wojciecha Rod-
ka, zaprezentowano słuchaczom „Missę” 
Mikołaja Góreckiego, utwór specjalnie 
skomponowany na tę okazję. W występie 
wzięły ponadto udział chóry: Kameralny 
Filharmonii Lubelskiej, Kameralny „Gloria” 
Filharmonii Lwowskiej, „Capella Sonorus” 
z Mińska, Katedralny z Rygi, Kameralny 
z Wilna oraz litewski solista operowy Vy-
tautas Juozapaitis. 

450. rocznica unii 
lubelskiej – spotkanie 
z Polonią i Polakami zza 
granicy

Uroczysta msza św. z modlitwą eku-
meniczną, nadzwyczajna sesja rady mia-
sta, spotkania z organizacjami polonijny-
mi z 20 krajów, z 5 kontynentów, szereg 
wydarzeń kulturalnych złożyły się na lu-
belskie obchody 450-lecia zawarcia unii 
polsko-litewskiej.

W dniach 28 czerwca – 4 lipca uczest-
nicy obchodów mogli wziąć udział w bli-
sko stu wydarzeniach zorganizowanych 
w mieście. Był to czas wielu spotkań 
i atrakcji przybliżających dziedzictwo unii 
lubelskiej, spacerów śladami unii, koncer-
tów muzyki dawnej i tradycyjnej, spektakli 
w historycznej zabudowie miasta, insce-
nizacji i rekonstrukcji historycznych, spo-
tkań z litewskimi artystami. Mieszkańcy 
i goście mieli okazję poznać gry i zaba-
wy tradycyjne oraz kulturę renesansu. Za 
sprawą festiwalu Wschód Kultury – Inne 
Brzmienia Lublin na kilka dni stał się mia-
stem spotkań muzyki Polski, Litwy, Ukra-
iny i Białorusi.

Punktem kulminacyjnym obchodów 
był Dzień Unii Lubelskiej przypadający 
1 lipca. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
ekumeniczną w bazylice oo. dominikanów, 
gdzie przed 450 laty podpisano dokument 
wiążący Polskę i Litwę. W Trybunale Ko-
ronnym władze miasta przyjęły i uhono-
rowały przedstawicieli środowisk polonij-
nych. – Trybunał to serce naszego miasta 
– mówił Krzysztof Żuk. – Tych serc jest tu 
więcej. Osiągnęliśmy coś bardzo ważne-
go, dumę z naszej historii. Jesteście nie 
gośćmi, lecz lublinianami. Zapraszam za-
wsze – zachęcał zebranych prezydent.

Medalami 450-lecia Unii Lubelskiej, 
przyznanymi przez Prezydenta Miasta 
Lublina podmiotom zasłużonym na polu 
międzynarodowej promocji miasta, od-
znaczeni zostali działacze i organizacje 
polonijne, m.in. prezydent Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych Adam Pilat, 
Związek Polaków na Litwie, Białorusi, 
Ukrainy, w Kazachstanie, Niemczech, 
Czechach oraz Żytomierski Obwodowy 
Związek Polaków na Ukrainie. 

Z Trybunału wszyscy przeszli na dzie-
dziniec zamku, gdzie odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miasta Lublina. Jej gośćmi byli 
m.in. ambasadorowie Ukrainy, Armenii, 
mer Wilna i przedstawiciele miast partner-
skich Lublina. Następnie pod pomnikiem 
Unii Lubelskiej zostały złożone kwiaty, 
w tym wiązanka od reprezentacji Polonii. 
Każdy mógł uderzyć w Dzwon Europy, od-
lany 15 lat temu w pracowni ludwisarskiej 
rodziny Felczyńskich.

Przybyli na obchody rocznicowe 
przedstawiciele Polonii, korzystając z oka-
zji, wzięli udział w spotkaniu w Instytucie 
Pamięci Narodowej, gdzie zapoznali się 
z materiałami i filmami promocyjnymi. 
Podczas spotkania z rektorem Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej Stanisła-
wem Michałowskim i profesorami uczelni 
zaznajomili się ofertą edukacyjną dla Po-
lonii.

30 czerwca po mszy w archikatedrze 
lubelskiej z reprezentantami Polonii i Po-

laków zza granicy spotkał się marszałek 
Senatu RP Stanisław Karczewski. Wśród 
obecnych była młodzież polska ze wscho-
du, m.in. z Litwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy 
i Kazachstanu, przebywająca na Lubelsz-
czyźnie w ramach akcji Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Lato z Polską. Mar-
szałek podziękował młodzieży za to, że 
przyjeżdża do Polski, że zachowuje język 
polski, podtrzymuje wiarę, czyli to, co łą-
czy i stanowi o wielkiej wspólnocie naro-
dowej tworzonej przez Polaków w kraju 
i za granicą.

– Zależy nam na kontaktach z mło-
dzieżą, na tym, by uczyła się języka, żeby 
poznawała polską kulturę, żeby przyjeż-
dżała i tu, na miejscu, dotykała polskiej hi-
storii, spotykała się z rówieśnikami i zako-
chiwała się w Polsce – mówił marszałek.

Wiktoria Laskowska-Szczur
Wykorzystane materiały: PAP, PAI

Medalami 450-lecia Unii Lubelskiej odznaczeni zostali działacze i organizacje polonijne / 
Медалями 450-річчя Люблінської унії були нагороджені полонійні діячі та організації  

Medalem 450-lecia Unii Lubelskiej przyznanym przez Prezydenta Miasta Lublina został 
uhonorowany Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie / 
Медаллю 450-річчя Люблінської унії, присудженою міським головою Любліна, 
була нагороджена ГО «Житомирська обласна Спілка поляків  України»
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Spotkanie sportowej Polonii
W dniach 27 lipca − 3 sierpnia Gdy-
nia była gospodarzem XIX Świato-
wych Letnich Igrzysk Polonijnych. 
Organizatorem imprezy jest Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska” przy 
wsparciu Senatu RP oraz Minister-
stwo Sporta i Turystyki RP. Partne-
rem strategicznym − Miasto Gdynia 
oraz Akademia Marynarki Wojennej 
w Gdyni Patronat honorowy objął 
prezydent Andrzej Duda.

Uroczysta ceremonia otwarcia odbyła 
się na placu Apelowym Akademii Mary-
narki Wojennej. 

 - Igrzyska to czas rywalizacji. Życzę 
wam wielu sukcesów, medali i zwycięstw. 
Życzę również, abyście wyjechali szczę-
śliwi, że zbudowaliście w sobie polskość, 
że umocniliście ją, że chcecie jak najszyb-
ciej tutaj wrócić. Żeby to wszystko było 
możliwe, muszę wypowiedzieć to zdanie: 
XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne 
uważam za otwarte  - powiedział Dariusz 
Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. 

Doradca Prezydenta RP Piotr Nowac-
ki odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy 
skierowany do uczestników igrzysk. „Ży-
czę Państwu, aby czas spędzony w kraju 
przyniósł wiele emocji: sportowych, patrio-
tycznych i rodzinnych. Bo zapewne wielu 
z Państwa spotka się ze swoimi bliskimi. 
Życzę dobrego przebiegu zawodów, szla-
chetnej rywalizacji i satysfakcji z osiągnię-
tych wyników. Życzę nam wszystkim, Po-
lakom i Polonii na całym świecie, abyśmy 
zawsze byli razem, wspierali się, utrzy-
mywali rozmaite kontakty i podejmowali 
współpracę dla dobra całej naszej wspól-
noty”  - napisał prezydent RP. 

Listy do sportowców polonijnych skie-
rowali również premier RP Mateusz Mo-
rawiecki, marszałek Sejmu RP Marek 
Kuchciński oraz marszłek Senatu RP Sta-
nisław Karczewski.

W trakcie ceremonii otwarcia wystąpił 
zespół Pectus oraz Halina Frąckowiak. 
Całość była transmitowana w TVP Polo-
nia.

W tegorocznych Igrzyskach wzięło 
udział 1268 sportowców z 27 państw ze 
wszystkich kontynentów. Najliczniejszą 
grupą byli Polacy z Litwy, Czech i Białoru-
si. Zawodnicy rywalizowali w 22 dyscypli-
nach sportowych, m.in. w piłce siatkowej, 
ręcznej, plażowej, dyscyplinach lekkoatle-
tycznych, w tenisie, pływaniu, strzelectwie 
i badmintonie. Najstarszą uczestniczką 
była 87-letnia Stanisława Dobrowolska 

z Australii, najmłodszą 5-letnia Nika Sien-
kiewicz z Litwy.

Rywalizacji sportowej − jak zawsze 
− towarzyszył bogaty program kulturalny 
oraz imprezy dodatkowe. Odbyły się m.in. 
turnieje rodzinne, dla dzieci oraz integra-
cyjny Dzień Polonii, na którym tradycyjnie 
można było degustować dania z różnych 
krajów.

Igrzyska zakończyły się Turniejem Pił-
ki Nożnej im. Marszałka Macieja Płażyń-
skiego oraz dekoracją zwycięzców. 

W klasyfikacji medalowej najlepsza 
okazała się ekipa z Czech, która zdoby-
ła 74 złote, 69 srebrnych i 78 brązowych 
medali, na drugim miejscu znalazła się re-
prezentacja z Białorusi, na trzecim z Litwy. 
Polacy z Ukrainy − 25 osób z Kijowa, Ży-
tomierza, Lwowa i Równego − wywalczyli 
ogółem 18 medali: 1 złoty, 9 srebrnych 
i 8 brązowych. 

Żytomierski Obwodowy Związek Pola-
ków na Ukrainie wystawił ośmiu sportow-
ców: w siatkówce, lekkiej atletyce, strze-
lectwie i ringo. Ostatecznie żytomierzanie 
zdobyli 1 złoty medal, 6 srebrnych i 1 brą-
zowy. Warto dodać, że polscy sportowcy 
z Żytomierza startują w Igrzyskach od 
wielu lat i nigdy nie wracają bez medali. 

Organizowane przez Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska” od niemal 29 lat 
Światowe Igrzyska Polonijne (w latach 
parzystych zimowe, a w latach nieparzy-
stych letnie) są największą cykliczną im-
prezą przeznaczoną dla Polonii i Polaków 
mieszkających poza granicami kraju. Te-
goroczne Igrzyska Letnie odbyły się w ra-
mach obchodów 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Gdynia 
po raz pierwszy była ich gospodarzem.

Wiktoria Laskowska-Szczur 

Zespół Wiktoria z Żytomierszczyzny odebrał puchar za ІІ miejsce w siatkówce / 
Збірна „Вікторія” з Житомирщини виборола ІІ місце з волейболу

Wiktoria Laskowska-Szczur zdobyła 
srebro w strzelectwie i rzucie 
oszczepem / В. Лясковська-Щур 
здобула срібло у стрільбі з пістолету 
та метанні спису

Rzut oszczepem: złoto zdobyła Maria 
Walenkiewycz, srebro – Tetiana 
Abdurachmanowa / Метання спису: 
золото – Марія Валенкевич, срібло 
– Тетяна Абдурахманова 
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Odpust w Berdyczowie
Uroczystości odpustowe ku czci 
Madonny Berdyczowskiej w Ogól-
noukraińskim Sanktuarium Matki 
Bożej Szkaplerznej odbyły się w 
dniach 20-21 lipca.

W uroczystościach pod hasłem „Matko 
Boża, pod Twoją obronę przyjmij ukraiń-
ską rodzinę”, nawiązującym do obchodzo-
nego w Kościele katolickim na Ukrainie 
Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny, 
uczestniczyli duchowieństwo i wierni z kra-
ju oraz z Białorusi, Naddniestrza, Polski, 
Włoch, Hiszpanii i USA. Wśród gości była 
delegacja parlamentarzystów z Polski, 
m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata 
Gosiewska, poseł Jan Dziedziczak i sena-
tor Jan Żaryn, przedstawiciele ambasad 
Chorwacji, Hiszpanii, Słowacji, amba-
sador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, 
konsul generalny RP w Winnicy Damian 
Ciarciński i konsul generalny RP w Irkuc-
ku Krzysztof Świderek. W odpuście wzięli 
też udział reprezentanci władz obwodo-
wych i lokalnych: p.o. przewodniczącego 
Żytomierskiej Obwodowej Administracji 
Państwowej Jarosław Łaguta i burmistrz 
Berdyczowa Wasyl Mazur, a także prezes 
Żytomierskiego Obwodowego ZPU Wikto-
ria Laskowska-Szczur.

– W tym miejscu jest serce naszego 
katolicyzmu – zaznaczył biskup odesko-
-symferopolski Bronisław Bernacki, prze-
wodniczący łacińskiej Konferencji Episko-

W odpuście ku czci Matki Boskiej Berdyczowskiej wzięło udział kilka tysięcy pielgrzymów / 
Тисячі паломників прибули на урочистіть до санктурію Матері Божої Бердичівської

Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Tommaso Caputo /
Очолив урочисту Літургію Архієпископ Томмазо Капуто 

patu Ukrainy, który w sobotę 20 lipca witał 
tysiące uczestników pieszych pielgrzymek 
z Kijowa, Winnicy, Chmielnickiego, Ka-
mieńca-Podolskiego i innych stron kraju. 

Przez całą noc trwały czuwania 
w kościele klasztoru ojców karmelitów. 
W niedzielny poranek żołnierze ukraiń-
scy uroczyście wnieśli obraz Matki Bożej 
Berdyczowskiej na plac św. Jana Pawła II 
i ustawili na ołtarzu polowym.

Wielkim i świętym wydarzeniem okre-
ślił uroczystość w Berdyczowie abp Tom-
maso Caputo, który przewodniczył mszy 
św. i wygłosił kazanie. – Zaświadczyli-
ście o tym swoją wielką i głęboką wiarą 
– powiedział do zgromadzonych na placu. 
Wezwał również burmistrza Berdyczowa, 
aby władze zwróciły karmelitom resztę ko-
ścielnych budynków.

W modlitwie wiernych padło m.in. we-
zwanie o wsparcie i błogosławieństwo dla 
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mieszkańców Ukrainy mówiących po pol-
sku.

Po Eucharystii bp Bronisław Bernacki 
odczytał Akt odnowy zawierzenia narodu 
ukraińskiego Niepokalanemu Sercu Marii. 
Odśpiewano ukraiński hymn „Boże, wielki, 
jedyny”.

Arcybiskup Mieczysław Mokrzyc-
ki, metropolita lwowski, podziękował za 
udział w uroczystościach przedstawi-
cielom władz ukraińskich oraz korpusu 
dyplomatycznego. Osobno podziękował 
delegacji parlamentarzystów z Polski. 
Hierarcha wezwał też Ukraińców do wzię-
cia udziału w odbywających się tego dnia 
wyborach parlamentarnych.

List Kancelarii Prezydenta RP An-
drzeja Dudy odczytał ambasador Bartosz 
Cichocki. „Przyjmijcie Państwo wyrazy 
wdzięczności za trwanie w wierze i trady-
cji, za wysiłek łączenia wszystkich, którzy 
pamiętają o polskich korzeniach i wycho-
wują młode pokolenie w duchu wzajemne-
go poszanowania obu narodowych trady-
cji i kultur” – napisał prezydencki minister 
Adam Kwiatkowski. 

– Uczestnictwo w dzisiejszych uro-
czystościach odpustowych ku czci Matki 
Bożej Szkaplerznej tu, w Berdyczowie, 
to bardzo głębokie doznanie religijne 
i duchowe – powiedziała w swoim wy-
stąpieniu wicemarszałek Sejmu RP Mał-
gorzata Gosiewska. – Podczas nocnego 
czuwania w sanktuarium widziałam zmę-
czenie na twarzach tych, którzy przybyli 
tu pieszo. Widziałam ich poranione stopy. 
Ale przede wszystkim widziałam wiel-

kie szczęście i wiarę, poczucie łączności 
i wspólnoty z Matką Syna Bożego i z Ko-
ściołem. W Kościele na Ukrainie trwa Rok 
Świętości Małżeństwa i Rodziny. A wła-
śnie rodzinę nadzwyczajną opieką i wsta-
wiennictwem obejmowała Matka Boża. 
Rodzinę jako ostoję wiary, patriotyzmu, 
strażnika najważniejszych wartości. To 
rodzina dawała siłę przetrwania prześla-
dowań, zachowania tożsamości, umac-
niania wiary. To rodzina była zaczynem, 
z którego wyrastali święci, błogosławieni, 
uczeni, artyści, ludzie codziennego tru-
du, ludzie prawi. Wolni, a więc szczęśliwi, 
w miarę dostatni, uczciwi, wierni Świętego 
Kościoła Powszechnego. Widzimy, czy 
przeczuwamy, że w miejscach dawnych 
pokonanych niebezpieczeństw pojawiają 
się nowe, bardziej wyrafinowane, które 
przybierają postać wolności wyboru sys-
temu wartości, fałszywej tolerancji i złud-
nego spełnienia – zaznaczyła Gosiewska.

Polska delegacja odwiedziła też Żyto-
mierz, gdzie uczciła pamięć wybitnych Po-
laków. Przed tablicą Lecha Kaczyńskiego 
złożyła wieniec i znicze w barwach naro-
dowych Polski i Ukrainy. Znicze zapalili 
Małgorzata Gosiewska i Jarosław Łaguta 
oraz prezesi organizacji polskich z Żyto-
mierszczyzny. Na Cmentarzu Polskim 
parlamentarzyści z Polski odwiedzili grób 
rodziców Ignacego Jana Paderewskiego. 
Wiktoria Laskowska-Szczur zaznajomiła 
obecnych z historią cmentarza i losami 
Polaków w Żytomierzu. 

Tetiana Petrowska

Modlitwy błagalne wznoszone do 
Bogurodzicy o pokój na Ukrainie /
З молитовними проханнями до 
Богородиці за мир в Україні

Sanktuarium Matki Boskiej 
Berdyczowskiej / 
Санктуарій Матері Божої 
Бердичівської

Na Cmentarzu Polskim parlamentarzyści z Polski oddali 
hołd rodzicom Ignacego Jana Paderewskiego /   
На польському кладовищі польські парламентарі 
вшанували батьків Ігнація Яна Падеревського
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II Światowe Forum Mediów Polonijnych 
odbyło się w Krakowie
W stolicy Małopolski w dniach 
26 - 29 września miał miejsce zjazd 
przedstawicieli największych pol-
skich redakcji z całego świata. 
Ukrainę reprezentowali redaktorzy 
„Polskiego Radia Lwów”, czaso-
pism „Kurier Galicyjski”, „Dziennik 
Kijowski” i „Tęcza Żytomierszczy-
zny” oraz programu telewizyjnego 
„Polacy Żytomierszczyzny”. 

II Światowe Forum Mediów Polonij-
nych, będące kontynuacją zainicjowanych 
w 2014 roku Europejskich Forów Mediów 
Polonijnych, to najważniejsza impreza 
tematyczna. Jej celem jest integracja 
dziennikarzy polonijnych działających na 
całym świecie, poznanie nowoczesnych 
tendencji oraz narzędzi komunikacyjnych, 
a także opracowanie kierunków działań 
na najbliższe lata. 

Media polonijne mają niezwykle waż-
ną rolę do odegrania: integrują środowiska 
polonijne, krzewią polską tożsamość poza 
granicami kraju oraz podnoszą status spo-
łeczny Polonii. Tworzą sieć informacyjną, 
umożliwiającą rodakom rozrzuconym po 
najdalszych zakątkach świata poczuć się 
wspólnotą, wymieniać wiadomościami 
i wspomagać w trudnych chwilach.

Ideą tegorocznego Forum było wypra-
cowanie pozytywnych i trwałych relacji 
między mediami polonijnymi a polskimi 
w myśl hasła „Łączy nas Polska”.

Inauguracji Światowego Forum Me-
diów Polonijnych w Domu Polonii w Kra-
kowie dokonali organizatorzy tego wy-
darzenia: prezes Zrzeszenia Organizacji 
Polonijnych w Szwecji Teresa Sygnarek, 
prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz pre-
zydent Europejskiej Unii Wspólnot Polo-
nijnych Tadeusz Adam Pilat. Uroczystość 
prowadziła Zenka Bańkowska, dyrektor 
programowa Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”.

Obrady rozpoczęły się od odczytania 
listu do uczestników zjazdu od marszałka 
Senatu RP Stanisława Karczewskiego, 
w którym polityk podkreślił m.in. znacze-
nie kampanii społecznej „Jest nas 60 
milionów”, a także wyraził nadzieję, że 
dziennikarze polonijni włączą się w jej re-
alizację. 

Ideę kampanii „Jest nas 60 milionów” 
Polonia dla Polski, Polska dla Polonii oraz 
rolę mediów polonijnych w budowaniu 
wspólnoty narodowej i perspektywę roz-
woju tego projektu przedstawił Dariusz 

Światowe Forum Mediów Polonijnych otworzyła prezes Zrzeszenia Organizacji
Polonijnych w Szwecji Teresa Sygnarek / 
Медійний форум відкрила президент Асоціації польських організацій у Швеції 
Тереза Сигнарек

Dziennikarze podczas zajęć praktycznych / 
Практичні заняття для журналістів

Redakcję “Radio Lwów” reprezentowała Maria Pyż /  
Редакцію “Радіо Львів” представила Марія Пиж
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Bonisławski. Mariusz Pawłowski, dyrektor 
Polonijnej Agencji Informacyjnej, opowie-
dział o PAI oraz o możliwościach współ-
pracy w budowaniu serwisu wiadomości 
polonijnych. 

W zjeździe wzięło udział 63 dzienni-
karzy z 31 krajów. By się nawzajem lepiej 
poznać, każdy w ciągu 60 sekund mógł 
przedstawić swoją redakcję. To dość krót-
ki czas, by opowiedzieć o często długolet-
niej historii poszczególnych mediów, toteż 
tylko nielicznym udało się to zrobić. Wy-
wiązała się też dyskusja, podczas której 
mówiono o tematach poruszających polo-
nijne środowisko dziennikarskie.

W drugim dniu Forum odbyły się 
warsztaty dla dziennikarzy. Ich tematy 
brzmiały: „Między prawem dostępu do in-
formacji publicznej a prawem do ochrony 
wizerunku (banki danych, ochrona da-
nych osobowych)”, „Między prawem au-
torskim a sztuczną inteligencją”, „Między 
odpowiedzialnością a klikalnością (etyka, 
język, fake news, trolling, hejt w sieci)”, 
„Między etyką dziennikarską a wolnością 
mediów”.

Zajęcia praktyczne zorganizowano 
w trzecim dniu. Dziennikarze zostali po-
dzieleni na grupy tematyczne: gazety dru-
kowane, portale i blogi oraz radio i TV. Po 
części instruktażowej przystąpili do pracy. 
Finałem ich działań było odpowiednio wy-
danie biuletynu, stworzenie portalu oraz 
materiału filmowego o Forum.

Wieczór upłynął z piosenkami w wyko-
naniu Łukasza Jemioły z zespołem.

Grupa mediów drukowanych / 
Група журналістів друкованих ЗМІ

Finałem działań było  wydanie biuletynu / 
Фіналом спільної праці став випуск інформаційного бюлетеня
Teresa Sygnarek podsumowała Fo-

rum oraz zostały przyjęte wnioski. Cenną 
inicjatywą, która została zaproponowana 
przez uczestników zjazdu, jest powoła-
nie Światowego Związku Dziennikarzy 
Polonijnych oraz stworzenie możliwości 

dalszych szkoleń dla dziennikarzy polonij-
nych, a także studiów dziennikarskich.

Forum Mediów Polonijnych zostało 
współfinansowane ze środków Kancelarii 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiktoria Laskowska-Szczur
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Międzynarodowy Festiwal „Hej, sokoły!” w Machnówce
21 września w obwodzie winnickim 
odbył się festiwal poświęcony XIX-
-wiecznemu ukraińsko-polskiemu 
poecie i kompozytorowi Tomaszo-
wi Padurze, autorowi słynnej pio-
senki „Hej, sokoły”.

Tomasz Padura jest autorem licznych 
wierszy lirycznych i ponad 200 pieśni oraz 
dumek. Ze względu na popularyzację 
ukraińskiego folkloru poprzez muzykę – 
sam grywał na torbanie – nazywany był 
„śpiewakiem kozaczyzny”. Mimo impo-
nującego dorobku jego nazwisko nie jest 
powszechnie znane, ale już piosenkę jego 
autorstwa „Hej, sokoły!” wykonują zarów-
no amatorzy, jak i profesjonalni muzycy na 
całym świecie. I to nie tylko zespoły folklo-
rystyczne, ale i rockowe.

Тomasz Padura (1801-1871), pocho-
dzący ze szlacheckiej rodziny herbu Sas, 
urodził się w Ilińcach na Podolu. Nauki 
pobierał w gimnazjum w Winnicy i w Li-
ceum Wołyńskim w Krzemieńcu. Walczył 
w powstaniu listopadowym (1830-1831). 
Całe swoje życie był związany z Żyto-
mierszczyzną i wschodnim Podolem. 
Zmarł w Koziatynie, ale pochowany został 
w swojej rodzinnej posiadłości w Mach-
nówce. 

Festiwal „Hej, sokoły!” rozpoczął się 
od odwiedzin grobu poety na machnó-
weckim cmentarzu. Wśród zaproszonych 
byli przedstawiciele władz lokalnych i re-
gionalnych, wicekonsul KG RP w Winnicy 
Sebastian Delura, delegacja z Polski oraz 
prezesi i członkowie organizacji społecz-
nych.

Jedną z atrakcji festiwalu była prezen-
tacja biografii poety „Drogami Tomasza 
Padury” napisanej przez historyka Myko-

łę Kupczyka, który, korzystając z okazji, 
rozdawał autografy. Książka w języku pol-
skim i ukraińskim zawiera informacje o ży-
ciu i twórczości poety, a także wiele intere-
sujących anegdot związanych z dziejami 
Padury i historii, które mu się przytrafiły. 

Otwarcie Centrum Kultury i Turystyki 
Tymka Padury to kolejne festiwalowe wy-
darzenie. Następnym był koncert w wyko-
naniu solistów oraz zespołów z Ukrainy, 
w tym polskich grup artystycznych: Po-

dolski Kwiat z Koziatyna oraz Dzwoneczki 
i Koroliski z Żytomierza, działających przy 
Żytomierskim Obwodowym Związku Pola-
ków na Ukrainie.

Chętni mogli obejrzeć film o Tomaszu 
Padurze, który niemal „wskrzesza” muzy-
ka i kompozytora. Dzięki profesjonalnym 
zdjęciom i zaangażowaniu aktorów widz 
mógł zanurzyć się w atmosferze dziewięt-
nastego wieku i poznać, kim naprawdę był 
„śpiewak kozaczyzny”. 

Na festiwalu wystąpiły Podolski Kwiat z Koziatyna oraz Dzwoneczki i Koroliski z Żytomierza / 
У фестивалі взяли участь „Подольський квят” з Козятина та „Дзвонечки” і „Короліски” з Житомира

Wicekonsul KG RP w Winnicy Sebastian Delura wyszywa portret Tomasza Padury /
Віце-консул Генерального консульства РП у Вінниці Себастьян Делюра вишиває
портрет Томаша Падури
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Międzynarodowy Festiwal „Hej, sokoły!” w Machnówce
Festiwal rozpoczął się od odwiedzin grobu poety na machnóweckim cmentarzu / 
Фестиваль розпочався із вшанування могили поета на кладовищі у Махнівці

Podczas składania kwiatów na mogiły Tomasza Padury / 
Під час покладання квітів до могили Томаша Падури

Zespół Dzwoneczki wykonał polskie utwory / 
Ансамбль „Дзвонечки” виконує польські пісні

Organizatorzy przygotowali też stoiska 
tematyczne, na których każdy miał okazję 
zapoznać się z takimi tematami jak Ko-
zacy ukraińscy, polskie wojsko, życie na 
wsi, praca piekarni, sztuka ludowa, dawne 
instrumenty muzyczne. Chętni mogli do-
łączyć do akcji haftowania portretu Toma-
sza Padury.

Zwieńczeniem festiwalu był flash mob, 
polegający na wspólnym odśpiewaniu 
przez uczestników i widzów najpopular-
niejszej piosenki Padury „Hej, sokoły”. 

Festiwal w Machnówce został przygo-
towany przez winnickie Centrum Medial-
ne „Własno” przy wsparciu Ukraińskiego 
Funduszu Kulturalnego, Ministerstwa Kul-
tury Ukrainy oraz władz lokalnych. 

Wiktoria Laskowska-Szczur 
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Moniuszko zabrzmiał w kijowskiej 
konkatedrze św. Aleksandra
Dokładnie 5 maja minęło 200 lat od uro-
dzin Stanisława Moniuszki – ojca pol-
skiej opery narodowej. W związku z tą 
rocznicą Sejm RP ustanowił rok 2019 
Rokiem Stanisława Moniuszki. Rok Mo-
niuszkowski ma przywrócić twórczość 
kompozytora Polsce i światu.

Stanisław Moniuszko zajął miejsce 
w historii muzyki jako twórca polskiej ope-
ry narodowej oraz pieśni artystycznej. 
W swoich kompozycjach udowodnił, że 
piękna, prosta muzyka ma zawsze szan-
se na dotarcie do słuchaczy i staje się 
wartością trwałą. Kompozytor całą swą 
twórczość poświęcił na „krzepienie serc” 
zniewolonych przez zaborców rodaków. 
Stał się obok Fryderyka Chopina najwy-
bitniejszym twórcą polskiej muzyki epoki 
romantyzmu. 

W niedzielę 18 sierpnia w konkate-
drze pw. św. Aleksandra w Kijowie po 
uroczystej mszy świętej odbył się Koncert 
Moniuszkowski zatytułowany „Do Ciebie 
Panie wznosim nasze modły…”. Jego 
organizatorem było Duszpasterstwo Po-
laków wraz z Polsko-Ukraińskim Stowa-
rzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Kry-
nica” (PUSKO) przy wydatnej współpracy 
z Żytomierskim Obwodowym Związkiem 
Polaków na Ukrainie. 

Msza święta w intencji Wojska Polskiego / 
Свята Меса в намірах Польського війська

Koncert zadedykowany został tym, 
którzy od wieków „żywią i bronią” naszej 
ojczyzny i wolności innych narodów – 
polskim żołnierzom z okazji ich święta, 
obchodzonego zgodnie z tradycją w uro-
czystość Matki Bożej Wniebowziętej – 
Hetmanki Wojska Polskiego. Poprowadzili 

go piszący te słowa oraz prezes PUSKO 
„Krynica” Stefan Wieloch. 

Wspominano chwalebne karty pol-
skiego oręża. Przede wszystkim „cud nad 
Wisłą” 1920 roku, którego to setną roczni-
cę będziemy obchodzić za rok. 

Zebrani w konkatedrze, m.in. miesz-
kańcy Kijowa oraz Żytomierza, wśród któ-

Organizatorzy i uczestnicy koncertu /  
Організатори та учасники концерту
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rych była obecna prezes ŻOZPU Wiktoria 
Laskowska-Szczur, usłyszeli i te najbar-
dziej znane pieśni Stanisława Moniusz-
ki, jak „Prząśniczka” w wykonaniu Natalii 
Zubarewej, i te mniej popularne utwory 
sakralne kompozytora w wykonaniu Ze-
społu Kameralnego im. Ignacego Feliksa 
Dobrzyńskiego z Żytomierza.

Interpretacji pieśni religijnych Mo-
niuszki artyści podejmują się niezwykle 
rzadko, co sprawia, że pozostają one 
prawie zupełnie nieznane. Tymczasem 
są to małe arcydziełka, o ujmującej i szla-
chetnej melodyce, w pełni współgrającej 
z duchowym, wręcz mistycznym tekstem, 
który zaiste unosi dusze ku Bogu. Tym 
bardziej należy docenić zaangażowanie 
w tym względzie Zespołu Kameralnego 
z Żytomierza. Tego Żytomierza, gdzie na 
Cmentarzu Polskim spoczywa rodzina 
Stanisława Moniuszki. 

Zasłużony dla Kultury Polskiej Ze-
spół Kameralny im. Ignacego Feliksa Do-
brzyńskiego pod kierownictwem doktor 
muzykologii Ireny Kopoć powstał w 2003 
roku przy wsparciu Żytomierskiego Ob-
wodowego Związku Polaków na Ukrainie. 
Jest to grupa o barokowym składzie: flet, 
skrzypce, wiolonczela, gitara, fortepian. 
Za swoją szczególną misję przyjęła przy-
wrócenie tradycji kameralnego muzyko-
wania oraz koncertów muzyki religijnej 
w kościołach. 

W konkatedrze Zespół Kameralny wy-
stąpił w składzie: Irena Pokropywna – wio-
lonczela, Irena Kopoć – organy, Wiktoria 
Korzun – recytatyw oraz solistki: Katarzy-
na Bakalczuk – sopran i Włada Murawec 
– sopran. Zaprezentował siedem utworów 
religijnych pogrupowanych na: pieśni reli-

gijne („Pieśń pokutna”, „Ojcze nasz”, „Mo-
dlitwa do Boga Rodzicy”), fragmenty mszy 
świętych („Benedictus” i „Offertorium”) 
oraz psalmy („Panie, gdy serce” i „Intende 
voci”).

Na zakończenie Natalia Zubarewa wy-
konała dwa utwory, których co prawda nie 
skomponował Stanisław Moniuszko, ale 
które również powstały w czasach, gdy 
Polska nie była wolna. Pierwszy z nich, 
„Ojczyzno ma”, został napisany w latach 
80. XX wieku, tuż po ogłoszeniu stanu 
wojennego w Polsce. Popularność zyskał 
dzięki Mszom św. za Ojczyznę, sprawo-
wanym przez błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszkę. Bardzo szybko, 
tak jak pieśni Moniuszki, przedostał się 
do świadomości Polaków. Stał się obok 
„Roty” nieoficjalnym hymnem „Solidarno-
ści”. Początkowo za autora uważano ks. 
Jerzego Popiełuszkę, ponieważ to on był 
propagatorem pieśni. Dopiero w latach 
90. po upadku komunizmu świat ujrzała 
informacja, że autorem tekstu pieśni „Oj-
czyzno ma” jest ks. Karol Dąbrowski.

Drugi utwór to „Białe róże” („Rozkwita-
ły pąki białych róż”). Jedna z najbardziej 
znanych piosenek żołnierskich z czasów 
I wojny światowej. Pierwsze zwrotki na-
pisał krakowski poeta Jan Lankau, póź-
niejszy żołnierz 148 Pułku Artylerii Polo-
wej w Ołomuńcu, pod koniec 1914 roku 
do melodii czardasza „Może pszczółka 
zaniesie ci to, com napisała serca mego 
krwią”. W nieco zmienionej wersji piosen-
kę śpiewali legioniści podczas walk na 
Wołyniu. W 1918 roku poeta Kazimierz 
Wroczyński uzupełnił ją o kolejne zwrotki, 
a Mieczysław Kozara-Słobódzki napisał 
nową muzykę. W tej wersji zyskała wiel-
ką popularność i była jedną z ulubionych 

pieśni żołnierzy walczących w wojnie pol-
sko-bolszewickiej, a potem w kampanii 
wrześniowej (1939). W latach 1939-1945 
śpiewano ją powszechnie w Wojsku Pol-
skim na Wschodzie i na Zachodzie oraz 
w kraju, gdzie została opublikowana 
w konspiracyjnym „Śpiewniku domowym”. 
Pieśń ta została zadedykowana tym, któ-
rzy „żywią i bronią” − polskim żołnierzom 
i żołnierkom. 

Następnie na ręce attaché obrony Am-
basady RP w Kijowie kmdr. por. Macieja 
Nałęcza została przekazana kopia obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej – Hetmanki 
Wojska Polskiego (w sukience ozdobionej 
najwyższymi odznaczeniami Rzeczypo-
spolitej Polskiej). 

Koncert Moniuszkowski spotkał się 
z bardzo życzliwym przyjęciem zarówno 
przez zebranych w konkatedrze wiernych, 
jak i oglądających transmisję w Internecie. 
Dzięki bowiem życzliwości Katolickiej Te-
lewizji EWTN Ukraina zarówno msza św., 
jak i występy artystów były na żywo trans-
mitowane w sieci. Można mieć nadzieję, 
że dzięki temu koncertowi twórczość Sta-
nisława Moniuszki została przywrócona 
także Kijowowi.

Na koncercie byli obecni członkowie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żytomie-
rzu z prezes Walentyną Żurawlową. Pro-
jekt został współfinansowany w ramach 
sprawowania opieki Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za 
granicą za pośrednictwem Fundacji Wol-
ność i Demokracja.

Ks. dk. Jacek Jan Pawłowicz, 
duszpasterz Polaków przy 

konkatedrze św. Aleksandra w Kijowie

Koncert Moniuszkowski w kijowskiej konkatedrze św. Aleksandra / 
Концерт на честь Монюшка в київському прокафедральному соборі св. Олександра 
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W ramach akcji Narodowe 
Czytanie 2019 w Żytomierskiej 
Bibliotece Obwodowej im. 
O. Olżycza Polacy z obwodu 
żytomierskiego wzięli udział we 
wspólnej lekturze polskich nowel.

Przybyłych 7 września na ul. 
Nowy Bulwar 4 powitała prezes 
Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria 
Laskowska-Szczur, która odczytała 
list prezydenta RP Andrzeja Dudy do 
uczestników Narodowego Czytania. 
Z ośmiu zaproponowanych przez 
Parę Prezydencką nowel polskich 
organizatorzy akcji w Żytomierzu wybrali 
„Dobrą paną” Elizy Orzeszkowej, 
„Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynkę” 
Bolesława Prusa, opowiadanie 
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” 
Bruno Schulza, oraz „Sawę” Henryka 
Rzewuskiego.

W lekturze nowel uczestniczyli 
młodzież z Horoszowa, Berdyczowa, 
Korostenia, prezesi organizacji polskich 
Wiktoria Laskowska-Szczur, Mirosława 
Starowierow i Walentyna Żurawlowa, 
ks. Wojciech Witek, nauczyciele języka 
polskiego Wiktoria Zubarewa, Natalia 
Zubarewa, Anetta i Andrzej Piotrowicz 
(ORPEG), członkowie organizacji 
polskich, uczniowie Polskiej Szkoły 
Sobotnio-Niedzielnej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego, studenci KUL oraz 
mieszkańcy Żytomierza.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Lublinie pt. „Zbrodnia Katyńska”, 
zaprezentowana w Żytomierzu w ramach 
Przystanku Historia, przegląd filmów 
i konkursy literackie z nagrodami. 
Młodzież przedstawiła przygotowaną pod 
kierunkiem nauczycielki języka polskiego 
Wiktorii Zubarewej inscenizację teatralną 
wybranych fragmentów „Katarynki”.

Uczestnicy akcji otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz teksty nowel 
z pamiątkową pieczęcią Narodowego 
Czytania 2019. Imprezę zakończył 
poczęstunek.

Organizatorem akcji Narodowe 
Czytanie w Żytomierzu był Żytomierski 
Obwodowy Związek Polaków na 
Ukrainie, a współorganizatorami 
IPN Oddział w Lublinie oraz Punkt 
Informacyjno - Edukacyjny KUL 
w Żytomierzu.

Działanie zostało współfinansowane 
w ramach sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią 
i Polakami za granicą za pośrednictwem 
Fundacji Wolność i Demokracja.

Wiktoria Laskowska-Szczur

W czytaniu nowel uczestniczyli goście / 
Гості брали участь у читанні новел

W Narodowym Czytaniu udział wzięli też najmłodsi Polacy z Żytomierszczyzny / 
Наймолодші поляки з Житомирщини також взяли участь у Народному читанні

Narodowe Czytanie w Żytomierzu

Młodzież przedstawiła inscenizację teatralną wybranych fragmentów „Katarynki” / 
Молодь представила театральну постановку – вибрані фрагменти „Катаринки”
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W Żytomierzu obchodzono Święto Wojska 
Polskiego i 99. rocznicę „Сudu nad Wisłą”
Z tej okazji Żytomierski Obwodowy 
Związek Polaków na Ukrainie zor-
ganizował koncert ku czci bohate-
rów walk o niepodległość Polski. 
W uroczystościach wzięli udział 
uczestnicy XIX Międzynarodowego 
Motocyklowego Rajdu Katyńskie-
go.

Święto Wojska Polskiego, obchodzo-
ne 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, jest 
dobrą okazją do przypomnienia, że krew 
przelana w walkach w latach 1919-1920 
zjednoczyła Polaków i Ukraińców biją-
cych się ze wspólnym wrogiem. Jest tak-
że okolicznością sprzyjającą refleksji na 
temat patriotyzmu, narodu, roli i znacze-
nia służby wojskowej oraz pretekstem do 
przekazywania młodemu pokoleniu Pola-
ków mieszkających na Ukrainie wartości 
kształtujących tożsamość narodu. 

Program koncertu, zorganizowanego 
15 sierpnia przez Żytomierski Obwodo-
wy Związek Polaków na Ukrainie, wprost 
odnosił się do tych kwestii. Ze sceny za-
brzmiały wiersze i piosenki patriotyczne 
w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły im. 
I.J. Paderewskiego oraz Teatru Lalek Mo-
dernPol działających przy ŻOZPU. Uro-
czystość z udziałem przebywających wła-
śnie w Żytomierzu uczestników XIX Rajdu 
Katyńskiego przebiegła w podniosłej at-
mosferze. Wszyscy wspólnie zaśpiewali 
„Rotę”.

Komandor Rajdu Katyńskiego Kata-
rzyna Wróblewska podziękowała prezes 
ŻOZPU Wiktorii Laskowskiej-Szczur i na-
uczycielce języka polskiego Wiktorii Zuba-
rewej za organizację koncertu i patriotycz-
ne wychowanie młodzieży.

16 sierpnia motocykliści złożyli wieniec 
i zapalili znicze przed pomnikiem wielkie-
go Polaka, św. Jana Pawła II, mogiłą ro-
dziców Ignacego Jana Paderewskiego na 
Cmentarzu Polskim, tablicą pamiątkową 
prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego 
oraz uczcili pamięć ofiar represji politycz-
nych z lat 1937-1938 i oddali hołd ofiarom 
wielkiego terroru w Żytomierzu.

Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur 
zapoznała gości z historią Żytomierza 
oraz z represjami stalinowskimi wobec 
Polaków.

Motocyklistom na terenie winnickiego 
okręgu konsularnego towarzyszyła wi-
cekonsul z KG RP w Winnicy Magda Ar-
senicz.

Tatiana Mariasz

Motocykliści uczcili pamięć ofiar represji politycznych z lat 1937-1938 / 
Мотоциклісти вшановували жертв сталінських репресій в СРСР у 1937-1938 рр.

Uroczysty pochód ulicami Żytomierza / 
Урочиста хода вулицями міста Житомира

Informacja
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 

Katyński, organizowany od 2001 roku 
przez stowarzyszenie o tej samej na-
zwie, podąża szlakiem polskiej historii 
i miejsc pamięci. Rajdowcy odwiedzają 
miejsca zbrodni komunistycznych i nie-
mieckich, upamiętniają Polaków, którzy 
zginęli na Wschodzie, przybliżają polską 
historię dzisiejszym mieszkańcom Rosji, 
Białorusi, Ukrainy, a także pomagają Po-
lakom na Wschodzie, np. przez dowoże-
nie im darów.

W tym roku w Rajdzie Katyńskim 
wzięło udział blisko 80 osób w różnym 
wieku. W ciągu 23 dni pokonali kilka ty-
sięcy kilometrów. Rajd prowadził dwie-
ma trasami: jedna, „Mogiłę Pradziada 
Ocal od Zapomnienia”, wiodła do Ar-
changielska, gdzie motocykliści porząd-
kowali cmentarze polskich zesłańców, 
druga, „Semper Fidelis”, przez tereny 
obecnej Ukrainy, Rosji, Białorusi. Obie 
spotkały się w Katyniu na wspólnych 
uroczystościach 24 sierpnia.
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Wspólne sprzątanie grobów przodków
Wolontariusze X akcji „Mogiłę pra-
dziada ocal od zapomnienia” z Pol-
ski  jej inicjatorka i koordynatorka, 
prezes Fundacji Studio Wschód 
Grażyna Orłowska-Sondej oraz 
młodzież z Żytomierskiego Obwo-
dowego Związku Polaków razem 
porządkowali Cmentarz Polski w 
Żytomierzu.

Młodzi Polacy, 11 uczniów z Lubawki 
(woj. dolnośląskie), przyjechali do Ży-
tomierza już po raz piąty. Porządkują 
tu dawny cmentarz rzymskokatolicki – 
Cmentarz Polski, będący jedną z najwięk-
szych i najstarszych polskich nekropolii 
w Europie. To na nim są pochowani m.in. 
rodzice Ignacego Jana Paderewskiego 
i krewni Stanisława Moniuszki. Wolonta-
riusze jak co roku kosili trawę, wycinali 
krzewy i chaszcze, czyścili pomniki, odna-
wiali napisy, opryskiwali chwasty i zarośla. 

Szóstego dnia do akcji dołączył mi-
nister z Kancelarii Prezydenta RP An-
drzej Dera i radna Rady Miejskiej Lubow 
Cymbaluk. Prezydencki minister razem 
z wolontariuszami odwiedził groby zna-
nych Polaków spoczywających na żyto-

Młodzież podczas akcji / 
Молодь під час акції

Do akcji dołączyli minister Andrzej Dera i Grażyna Orłowska-Sondej, redaktor programu „Wschód” TVP Polonia /
До акції долучились Міністр Анджей Дера та редактор TVP Polonia „Wschód” Гражина Орловська-Сондей

mierskim cmentarzu, gdzie zapalił zni-
cze. Następnie udał się do oddalonej od 
Żytomierza o ok. 70 km wsi Rudnia Ba-

ranowska, w której znajduje się zbiorowa 
mogiła żołnierzy Wojska Polskiego pole-
głych tu w czasie wojny polsko-bolsze-
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Wspólne sprzątanie grobów przodków
Wanda Laskowska i Andrzej Dera przy zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego /
Ванда Ласковська та Анджей Дера біля могили воїнів польської армії

Minister Andrzej Dera podziękował za działalność ŻOZPU /
Міністр Анджей Дера подякував за діяльність ГО „ЖОСПУ”

Do akcji dołączyli minister Andrzej Dera i Grażyna Orłowska-Sondej, redaktor programu „Wschód” TVP Polonia /
До акції долучились Міністр Анджей Дера та редактор TVP Polonia „Wschód” Гражина Орловська-Сондей

wickiej (1919-1920). Wcześniej młodzież 
z Lubawki oczyściła ją z zarośli.

Andrzej Dera zapoznał się też z dzia-
łalnością Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie w biurze 
organizacji.

Organizatorem akcji „Mogiłę pradzia-
da ocal od zapomnienia” jest Fundacja 
Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu. Lokalnym partnerem w Żyto-
mierzu – Żytomierski Obwodowy Związek 
Polaków na Ukrainie. Celem akcji jest ra-
towanie polskich cmentarzy znajdujących 
się na terenie dzisiejszej Ukrainy, niszcze-
jących w wyniku działania czynników ludz-
kich i przyrodniczych. Każdego roku przy 
porządkowaniu, rekonstrukcji i inwentary-
zacji pracują uczniowie i nauczyciele szkół 
dolnośląskich, którzy w ten szlachetny 
sposób spędzają wakacje. W tym roku po-
nad tysiąc wolontariuszy pracowało przy 
porządkowaniu 150 cmentarzy położo-
nych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, 
Tarnopola oraz na Wołyniu i Podolu.

Wiktoria Laskowska-Szczur
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Spotkanie młodych Polaków z całego świata
Zlot Młodzieży Polonijnej POLONI-
CUS 2019 w Polsce odbył się już 
po raz jedenasty. W tym roku wzięli 
w nim udział Polacy z Włoch, Nie-
miec, Francji, Kanady, Irlandii oraz 
Ukrainy.

Pierwsze dni uczestnicy – młodzież 
w wieku 13-16 lat – spędzili we Wrocła-
wiu, który zwiedzali niekonwencjonalnie – 
podczas gry miejskiej rozwiązywali zada-
nia i poznawali historię miasta. Wieczorny 
spacer po starówce, zabawa w parku lino-
wym i wizyta w Muzeum Miejskim to tylko 
niektóre atrakcje, w jakich brali udział.

Następne 12 dni Zlotu młodzież spę-
dzała w Piechowicach. Półdniowe lub 
całodzienne wyprawy w góry, sporty 
wszelakie, biegi i kombinacje sportowe 
lub umysłowe w lesie oraz – jak zawsze 
– ogniska i dyskoteki – taką aktywnością 
wypełniony był czas. Jak co roku, dużą 
popularnością cieszyły się zajęcia warsz-
tatowe, bo ich wachlarz zawsze jest sze-
roki i ciekawy. Tym razem było szycie mi-
siów i dżinsowych serduszek, produkcja 
kosmetyków (peeling, kostka kąpielowa, 
mydło), warsztaty teatralne (prowadzo-
ne przez aktora teatru pantomimy), kurs 

rysunku (pejzaż i portret), zabawy z języ-
kiem polskim, podstawy choreografii po-
loneza, nauka piosenki turystycznej, gry 
integracyjne i wiązanie indiańskiego ła-
pacza snów w prawdziwym tipi. Młodzież 
odwiedziła także profesjonalny warsztat 
szlifierski w Hucie Szkła Kryształowego 

Julia w Piechowicach. W kilku grupach 
i etapami szlifowała wzorki na szklankach, 
wisiorkach, breloczkach i ozdobnych za-
wieszkach na okna przypominających 
witraże. Jak co roku, zwiedzała również 
miasteczka Dolnego Śląska: Karpacz, 
Szklarską Porębę i Jelenią Górę.

Dużą popularnością cieszyły się zajęcia warsztatowe / 
Майстер-класи були дуже популярні

Zabawa w parku linowym / 
Розваги в мотузковому парку
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Spotkanie młodych Polaków z całego świata
Na uczestników zawsze czeka mnóstwo zajęć sportowych / 
На учасників завжди чекає багато спортивних занять 

Po raz jedenasty młodzi Polacy z róż-
nych zakątków świata spędzili wspólnie 
kawałek wakacji ze słabym zasięgiem. 
Nikt nie buntował się przeciwko życiu 
w dwudziestoczterogodzinnym trybie offli-
ne, bez smartfona przyklejonego do dłoni. 
Kilku spóźniło się na posiłek, zbiórkę lub 

poranny apel zwany przywitaniem dnia, 
odkrywając, do czego służył ludziom kie-
dyś – i służy nadal! – zwykły zegarek. 
Wielu odkryło uroki świata analogowe-
go i to, że słaby zasięg Internetu szybko 
przekłada się na mocny zasięg dobrej, 

tradycyjnej zabawy, przyjaźni lub zwykłe-
go bycia z drugim człowiekiem. 

Podczas POLONICUSA nigdy nie 
brakuje atrakcji, każdy znajdzie tu coś 
dla siebie. A trzeba pamiętać, że czas 
jest tu spędzany bardzo aktywnie: sport, 
muzyka, gitara, śpiew, taniec, warsztaty, 
wycieczki…, a przede wszystkim wspólna 
zabawa! Przy okazji uczenie się, pozna-
wanie siebie i zawieranie przyjaźni na wie-
le lat. To właśnie jest POLONICUS!

Zlot Młodzieży Polonijnej organizuje 
Wrocławska Fundacja Edukacji Euro-
pejskiej i Współpracy Międzynarodowej 
Freya (www.freya.org.pl) nieprzerwanie 
od 2009 roku. Zamysłem organizatorów 
jest to, by młodzi Polacy z różnych krajów 
świata przyjeżdżali do Polski latem i w nie-
szablonowy sposób poznawali polską kul-
turę i historię, pogłębiali znajomość języka 
polskiego. Dzięki POLONICUSOWI mło-
dzież polonijna spędza mądrze wakacje 
i poznaje swoich rówieśników mieszkają-
cych pod różnymi szerokościami geogra-
ficznymi. 

Udział w Zlocie polskiej młodzieży 
z Ukrainy był możliwy dzięki wsparciu 
finansowemu Fundacji PZU z siedzibą 
w Warszawie. 

Małgorzata Czaicka-Moryń

Młodzież szlifowała wzorki na szklankach / 
Молодь відшліфовувала візерунки на склянках
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Самоцвітна історія та сучасність 
Хорошева

По обидва береги середньої течії 
Ірші, майже в центрі Житомирщини, 
розкинулося славне поліське селище 
Хорошів. За свою різнобарвну історію, 
яка бере початок ще з Руси-України, 
містечко з замком господарів зміни-
ло багато назв: з 1545 року – Олек-
сандропіль, Horo⌠zk (на мапі 
Гійома Левассера де Боплана 
від 1648 року), Horosxki, Го-
рошки, з 1912 року – Кутузо-
ве, з 1921 року – Володарськ, 
з 1927 – Володарськ-Волин-
ський, з 2016 – Хорошів. Для 
більшості змін була політич-
на воля тих, хто володів (або 
думав, що володіє) цим укра-
їнським краєм. Остання пе-
реміна пов’язана із політикою 
декомунізації. Оскільки назва 
селища була пов’язана із псевдо-
німом комуніста В. Володарського 
(справжнє ім’я Мойсей Гольд-
штейн), то мала бути зміне-
на, тим паче, що жодного 
стосунку до селища, краю 
ця людина не мала. Про-
живши 27 років (в різні 
періоди життя у містах: 
Старий Остропіль, Дуб-
но, Нью-Йорк, Петроград) 
космополіт-комуніст діяв 
згідно своїх принципів, які при-
звели до червоного терору, Голо-
домору та репресій. 

Щодо Хорошева слід зазначити, що 
цей топонім обраний більшістю на гро-
мадських слуханнях жителів селища 
і затверджений постановою Верховної 
Ради України у 2016 році. Було виріше-
но зберегти історичне коріння одного 
із топонімів (згідно польської абетки 
Бланки Конопки Н – [х]) та додати за-
кінчення –ів, яке відповідає правилам 
утворення назв міст України. Авторство 
нового найменування належить края-
нину Сергію Базилюку. Герб і Прапор 
Хорошева були створені Ігорем та На-
талією Цвірами і затверджені у компро-
місній редакції 7 червня 2016 року на 
сесії селищної ради.

Сформувалося селище як єдиний 
населений пункт шляхом злиття в пер-
шій пол. ХХ ст. містечка Горошок та сіл 
Малі Горошки ((Ma: Horosxki ) і Рудня 
Горошківська (Ruda Horosxkowska). 
Якщо говорити про саме містечко, 
то його центром був замок дерев’я-
но-земляного бастіонного типу, площею 
близько 5 га, в якому проживали госпо-
дарі містечка та навколишніх земель, 
об’єднаних у адміністративно-еконо-
мічну одиницю – Горошківський ключ. 
Починаючи з середини ХVI століття, 

його власниками і управителями були: 
князі Пронські, князі Сапеги, шляхет-
ський рід Немиричів, Михайло Кутузов 
та його донька Дарія Опочиніна, рід 
Трубецьких. Доля господарів склада-
лася по-різному. Багатогранним було 
життя Юрія Немирича: социніанин, пра-
вославний, київський підкоморій, пол-
ковник, засновник академії в Кисилині, 
що на Волині. Юрій спочатку не сприй-
няв національно-визвольну війну укра-
їнського народу середини XVII століття 
і брав участь у Зборівській битві 1649 
року на боці короля Яна ІІ Казимира. 
Замок в Horo⌠zk він перетворив у центр 
каральних операцій проти повстанців, 
які підтримували гетьмана Богдана 
Хмельницького. В 1650 році міщани та 
селяни підняли повстання і зруйнували 
замок, а Немирич знову був змушений 
виїхати до Польщі. В 1657 році він пе-
реходить на бік Богдана Хмельниць-
кого. Через деякий час розробляє ідеї 
про рівноправність України (Великого 
князівства Руського) в складі оновленої 
триєдиної Речі Посполитої, які були по-
кладені в основу Гадяцького договору. 
В 1659 році Юрія Немирича було вбито 

промосковськими козаками поблизу Ні-
жина, а Руїна в Україні почала набира-
ти обертів. Рубіжним для історії і долі 
країн став 1793 рік, що ознаменував 
другий поділ Речі Посполитої. В 1794 

році власник Горошківського ключа 
Ігнацій Дубравський підтримує пов-

стання під проводом Тадеуша 
Костюшко, який виступив за 
збереження цілісності і суве-
ренності Речі Посполитої. Пов-
стання розгромлене, а землі 
Дубравського як покарання 

йому конфісковані і в 1795 році 
Катериною ІІ передані у влас-
ність Михайла Кутузова. 

В 1798 році у містечку було 
64 двори та 522 мешканці, дія-

ла винокурня, корчма та 2 водяні 
млини. Кутузов, зазнавши опали 

від нового імператора Олексан-
дра І, оселяється в своєму маєтку 

в Горошках. Будинок, в якому 
він жив, знаходився в східній 

частині замку з видом на 
Іршу. Цікаво, що, саме пе-
ребуваючи тут, у червні 
1812 року він отримує 
звістку про вторгнення 
Наполеона Бонапарта 

в Росію і терміново виїж-
джає до столиці імперії. На 

жаль, будинок, в якому прожи-
вали останні власники Горошків-

ського ключа, не зберігся. Ця історична 
будівля згоріла влітку 1919 року під час 
боїв між Дієвою армією УНР, яка вела 
наступ на Київ, та більшовицькими вій-
ськами. Полум’я пожежі, за спогадами 
очевидців, було видно далеко. 

Станом на 1869 рік в містечку прожи-
вало 445 чоловіків та 484 жінки: 254 (ч.) 
та 277 (ж.) – православні (прихожани 
Свято-Михайлівської церкви); 150 (ч.) 
та 168 (ж.) – євреї (у 1920-х роках у мі-
стечку було 4 синагоги); 29(ч.) та 22 (ж.) 
– римо-католики (каплиця знаходилася 
майже на тому місці, де стоїть сучас-
ний костел); 8(ч.) та 11(ж) – лютерани 
та інші. З тих часів, можливо, і склала-
ся автентична приповідка: «У Горошках 
людей трошки, але ж люди-то хороші!» 
У 1912 році на честь 100-річчя перемо-
ги Росії над наполеонівською Франці-
єю на догоду імперській владі Горош-
ки перейменовані на Кутузове. В 1914 
році в Кутузівське початкове училище 
приїжджає на роботу молодий вчитель 
Олександр Довженко, який згодом ста-
не видатним письменником та кіноре-
жисером. Під час подій Першої світової 
війни у будинку Кутузова був розташо-
ваний госпіталь, у якому відпочивали 
і оздоровлювалися вояки російської ім-
ператорської армії. 



В 1921 році комуністи, які будува-
ли свій «рай», вирішили комунізувати 
назву містечка, змінивши її на свій лад 
– Володарськ, а згодом відповідно до 
потреб того часу були дані і назви вули-
цям селища. Далі йшла колективізація, 
яка супроводжувалася розкуркулен-
ням, насувалися трагічні події – репре-
сії 1930-х років, Голодомор 1932–1933 
року, під час яких майже під корінь було 
винищено, зокрема, німецьку спільно-
ту, яка проживала у краї з 1860-х ро-
ків. Проте були й світлі моменти. Так, 
в 1931 році в районі, на місцевому Во-
линському родовищі камерних пегма-
титів розпочала роботу Волинська ге-
ологопошукова топазова партія. СРСР 
потребував для індустріалізації валюти, 
яку могли дати поліські самоцвіти. Зго-
дом ця організація розташується у Хо-
рошеві, змінить багато назв – рудник 
«Волинський», «Західкварцсамоцвіти», 
«Кварцсамоцвіти», а основною діяль-
ністю стане пошук і добування кварцу 
(чиста відміна цього мінералу – п’є-
зокварц – йшов на потреби радянсько-
го військово-промислового комплексу). 
Саме ця організація фактично стала мі-
стоутворюючим підприємством, з яким 
пов’язаний розквіт всього районного 
центру. Інфраструктурні, промислові 
об’єкти, будинки культури, кінотеатр, 
лікарні, житлові п’ятиповерхові бу-
динки – все це збудовано за сприяння 
«Західкварцсамоцвітів», який до того 
ж став науковим гірничо–геологічним 
центром країни. Три працівники цього 
об’єднання отримали наукові ступені 
докторів геолого-мінералогічних наук, 
а 12 працівникам присуджено наукові 
ступені кандидатів геолого-мінерало-
гічних наук. В 1969 році тут запрацював 
цех з виготовлення ювелірних виробів, 
адже разом з кварцом на родовищі зна-
ходили мінерали топазів та берилів. 
В 1975 році вже була збудована і за-
працювала гранувальна фабрика. Так 
селище стало ще і ювелірним центром 
країни. І зараз майстри продовжують 
славні ювелірні традиції. До прикладу, 
вироби майстра народної творчості Ві-
ктора Чайківського неодноразово були 
представлені на багатьох міжнародних 
виставках ювелірного мистецтва. Гео-
логи та ентузіасти самоцвітної справи 
«Західкварцсамоцвітів» започаткували 
мінералогічну колекцію, яка згодом ста-
не Музеєм коштовного і декоративного 
каміння. Тут зібрані унікальні мінерали 
місцевого родовища та родовищ світу. 
У 2001 році Музей отримує державний 
статус: «Науковий об’єкт, що становить 
національне надбання народу України». 
Один із унікальних експонатів Музею 
берил «Апостоли Петро і Павло» (6,009 
кг, 250х110х100 мм) розміщений на по-
штовій марці України. Музей є не тільки 

туристичним брендом європейського 
рівня, а й установою, яка продовжує 
наукову діяльність «Західкварцсамо-
цвітів». За ініціативи директора Віталії 
Яковлєвої та її однодумців з 2008 року 
на базі Музею проводяться всеукраїн-
ські наукові конференції «Мінералогіч-
но-сировинні багатства України: шляхи 
оптимального використання». 

В 1991 році новий історичний етап 
– відновлення незалежності України. 
Багато позитивних і епохальних по-
дій відбувається у суспільстві. На тлі 
цього відновлюється релігійне жит-
тя, і в селищі Хорошів (на той час ще 
Володарськ-Волинський) будують-
ся три православних храми, костел 
p.w. «Przemienienia Panskiego» (храм 
освячено у 2000 році, а його будівни-
чим і першим настоятелем був отець 
Ришард Шміст), церква ЄХБ «Ковчег 
спасіння». Розпочато міжнародну співп-
рацю, а першим містом, з яким у Хоро-
шева зав’язалися дружні ділові і куль-
турні відносини, став Ожиш з Польщі. 
На початку цього плідного співробіт-
ництва стояла Жанна Шишкіна – голо-
ва районної культурно-просвітницької 
Cпілки поляків ім. В. Реймонта, керівник 
зразкового дитячого ансамблю «Кольо-
рові пташки». І як результат, 17 вересня 
2006 року був підписаний договір про 
співпрацю між селищем (голова Вален-
тина Онофріюк) і районом (голова рай-
ради Адольф Суліган) та гміною Ожиш 
(бурмістр Ян Алєщик, голова ради міста 
Вєслав Василевський). У 2009 році та-
кий договір підписано й з містом Єльськ 
(Республіка Білорусь), а в 2010 році 
– з містом Скуодас (Литва). Говорити 
про значення цієї роботи в економічній, 
культурній, освітній сферах, яка триває 
і буде тривати, можна багато. Стосовно 
історичної тематики, то з Польщі Жанна 

Шишкіна привезла багато важливих до-
кументів, копії карт. Досліджуючи ці ар-
хівні матеріали, автор статті установив, 
як виглядав будинок, в якому мешкали 
господарі Горошківського ключа, в тому 
числі і Михайло Кутузов. Це стало не-
абиякою подією серед краєзнавців Хо-
рошева, свідоцтва історії якого зберіга-
ються в  районному історичному музеї. 
Звісно, коли у 2017 році мною була 
написана перша книга з історії селища 
«Літопис Хорошева», то багато цікавих 
документів знайшли там своє чільне 
місце. 

Щодо економічного розвитку Хоро-
шева, то з розпадом СРСР почалася 
і криза «Кварцсамоцвітів». Сучасна еко-
номіка в більшості пов’язана з підпри-
ємствами, які добувають та обробляють 
декоративне каміння – лабрадори, гра-
ніт (в тому числі і габро) – з місцевих 
родовищ. Бруківка, плитка, пам’ятники 
та інша продукція йде не тільки на вну-
трішній ринок, а й на експорт. 

Культурне та мистецьке життя зосе-
реджене в Будинку культури, що працює 
під керівництвом Зофії Райковської, і на 
базі якого проходять два знакових фес-
тивалі: з 2004 року – Всеукраїнський 
фестиваль дитячої творчості та поль-
ської культури «Бо світ – це ми!» (ор-
ганізатори і творці фестивалю Жанна 
та Олег Шишкіни), та з 2002 року – об-
ласне свято духової музики (автор і ор-
ганізатор Олег Шишук). Примітно, що 
День селища хорошівчани відзначають 
24 серпня, разом з Днем Незалежності 
України. Свято, яке збирає всіх земля-
ків та друзів з Польщі, Литви, Білорусі. 
З такою підтримкою Хорошів живе сьо-
годні і впевнено  спільно з усією Укра-
їною дивиться у майбутнє, мирне та 
квітуче.

Ігор Цвіра, краєзнавець

Flaga Choroszewa / 
Прапор Хорошева 
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ŻOZPU na XIX Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej im. 
Jana Stypuły w Łomży / Учасники ГО ”ЖОСПУ” на XIX 
Полонійній Олімпіаді шкільної молоді імені Яна Стипули в 
Ломжі 

Życzenia z okazji 45-lecia ks. Witaljowi Bezszkuremu złożyli 
Polacy z Żytomierszczyzny / 
Поляки Житомирщини привітали з 45-річчям кс. Віталія 
Безшкурого

Delegacjе z różnych krajów na odpuście w Berdyczowie /
Делегації різних країн на відпустових урочистостях в
Бердичеві

Lekkoatleci z Żytomierszczyzny  tradycyjnie zdobyli złoto / 
Спортсмени з Житомирщини традиційно вибороли 
«золото»

Biskup Witalij Krywicki celebrował mszę świętą u sióstr 
benedyktynek w Żytomierzu / Єпископ Віталій Кривицький 
очолив святу месу в абатстві сестер бенедиктинок у 
Житомирі 

Goście z Polski oddali hołd przed tablicą śp. Lecha
Kaczyńskiego w Żytomierzu /
Гості з Польщі вшанували пам`ять Леха Качинського у
Житомирі

Burmistrz Korostenia Wołodymyr Moskalenko częstuje gości 
XI Festiwalu Placków Ziemniaczanych / 
Міський голова Коростеня Володимир Москаленко 
пригощає гостей XI Фестивалю дерунів

Młodzież ŻOZPU na koloniach „Wakacje z Krakowem” / 
Молодь ГО „ЖОСПУ” провели „Канікули з Краковом”


