
Biuletyn Domu Polskiego w Żytomierzu Nr 7 czerwiec-wrzesień  2017 roku                                                                             str. 1 
 

 

Biuletyn Domu Polskiego w Żytomierzu 
 

KWARTALNIK INFORMACYJNY 
 

Nr 7 czerwiec-wrzesień 2017 roku 
 

 

Szanowni Państwo! 

 

Za nami lato, a przed państwem – kolejny numer Biuletynu Domu Polskiego w Żytomierzu z informacją 

o głównych wydarzeniach organizowanych przez naszą placówkę w ostatnim czasie i nie tylko. 

Tradycyjnie latem zapraszamy do nas dzieciaków na projekt edukacyjny „Półkolonii dla dzieci z 

nauczaniem języka polskiego „Lato z Domem Polskim”. W tym roku odbyło się 3 turnusy tego projektu z 

udziałem ponad 80 uczniów I-VI klasy.  

W czerwcu obchodziliśmy jubileusz 85-lecia naszej ulubionej poetki Jarosławy Pawluk. Z tej okazji 

zostało zorganizowano spotkanie poetyckie oraz prezentacje jej nowego zbioru pt. „W imię prawdy i dobroci”. 

Gościliśmy członka Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pana Andrzeja 

Pająka, który 16 czerwca spotkał się w Domu Polskim z przedstawicielami środowiska polskiego naszego 

obwodu. Po raz pierwszy we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

organizowaliśmy Polskie Dni Nauki w Żytomierzu, w których uczestniczyło około 100 osób z Żytomierza, 

Malina, Bykówki i Nowoghrada-Wołyńksiego.  

Szanowni Państwo, życzymy wszystkim ciepłej, pogodzonej jesieni, optymizmu i dużo energii dla 

rozwoju polskości w naszym kraju!  

Dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu  

dr doc. Irena Perszko 

 

Książki od Polskiej Biblioteki Narodowej 

 

W 2013 roku Dom Polski w Żytomierzu nawiązał 

współpracę z Zakładem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów 

Polskiej Biblioteki Narodowej. Co miesiąc pracownik biblioteki 

pani Dorota Maciejuk wysyła na adres Domu Polskiego książki – 

przeważnie dla dzieci.  

Za 5 lat współpracy otrzymaliśmy ponad 600! książek. 

Gromadzimy ich w bibliotece Domu Polskiego, ale głównie służą 

one prezentami dla uczestników licznych konkursów. Książki, 

które otrzymujemy od Polskiej Biblioteki Narodowej, czytają 

dzieci z Nowej Borowej, Irszańska, Malina, Emilczyno, 

Marjanówki, Bykówki, Denysziw, szkół żytomierskich.  

Od 2016 roku dzięki współpracy z PBN „kącik książki polskiej” powstał w Żytomierskiej obwodowej 

bibliotece dla dzieci.  Dom Polski regularnie przekazuje tam nowe wydania, otrzymane od Polskiej Biblioteki 

Narowej.  

Zakład Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Polskiej Biblioteki Narodowej zaprasza do współpracy 

instytucji zainteresowane otrzymaniem książek w języku polskim. Prosimy zwracać się do pani Doroty 

Maciejuk pod adresem poczty elektronicznej: d.maciejuk@bn.org.pl. 

Dom Polski w Żytomierzu  

 

  

mailto:d.maciejuk@bn.org.pl
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Lato z Domem Polskim 2017 

 

Jednym z głównych 

kierunków działalności Domu 

Polskiego w Żytomierzu jest 

edukacji. W ciągu roku placówka 

realizuje kilkadziesiąt projektów 

o charakterze edukacyjnym. 

Wielką popularnością cieszą się 

Sobotnie Kółka Twórcze dla 

dzieci. W ramach Kółek dzieciaki 

w wieku 7-13 lat uczą się języka 

polskiego, polskiej historii 

i kultury. Także zwiedzają 

zajęcia wokalne, plastyczne i 

kółko teatralne. W 2016-2017 

roku szkolnym uczestnikami 

projektu było ponad 180 osób.      Koncert finałowy III turnusu projektu  

 

W okresie wakacji dla słuchaczy Kółek Dom Polski prezentuje półkolonii letnie z nauczaniem języka 

polskiego „Lato z Domem Polskim”. Projekt ten startował w 2012 roku i za 7 lat jego uczestnikami było ponad 

500 dzieci.  

W 2017 roku projekt trwał od 5 czerwca do 14 lipca i miał trzy turnusy z udziałem ponad 80 uczniów     

I-VI klasy. Program „Lata z Domem Polskim” zawsze bardzo nasycony i rozmaity. Prawie codziennie 

odbywają się zajęcia języka polskiego – dzieci czytają polskie książki, uczą polską poezję, przygotowują na 

zamknięcie projektu inscenizacje w języku polskim.  

Na zajęciach wokalnych – uczą polskich piosenek, które także prezentują na koncercie zamykającym 

projekt. Nie brakuje i warsztatów twórczych – plastycznych, teatralnych.  

Z wielkim zainteresowaniem dzieci zwiedzają miejscowe muzeum – krajoznawcze, kosmonautyki, straży 

pożarowej, zakładu czołgowego, miejscowej piekarni. Największą atrakcją jest kino i basen! 

W ciągu dnia pod opieką 

wychowawczyń – studentów 

miejscowych uczelni wyższych – 

dzieci grają w gry rozwijające 

i sportowe.  

Na zamknięcie każdego turnusu 

projektu zapraszamy rodziców, dla 

których dzieci prezentują czego się 

nauczyły w ciągu dwóch tygodni – 

mini-spektakli w języku polskim, 

polskie piosenki, własne talenty.  
 

Dom Polski w Żytomierzu  

 
 
 

Inscenizacja wiersza „Zoo” Jana Brzechwy w wykonaniu najmłodszych uczestników projektu  
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Fotoreportaż z projektu „Lato z Domem Polskim 2017” 

 

 

Koncert finałowy I turnusu projektu      Najmłodsze uczestnicy projektu  

                      w Dziecięcej Bibliotece Obwodowej  

Koncert finałowy II turnusu projektu    Swój talent prezentuje Anastazja Bondar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na zajęciach twórczych      Podczas wycieczki miastem  

 

 

W 2017 roku półkolonie letnie z nauczaniem języka polskiego „Lato z Domem Polskim” zostały współfinansowany 

przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 

ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.  
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Jubileusz 85-lecia Jarosławy Pawluk 

 

5 czerwca 2017 roku jubileusz 85-lecia obchodziła znana w naszym regionie – i nie tylko – poetka, 

tłumaczka, wielka patriotka Jarosława Pawluk. Do swoich urodzin pani Jarosława zrobiła sobie prezent – 

wydała nową książkę pt. „W imię prawdy i dobroci”.  

A 13 czerwca br. z okazji jubileuszu i żeby zaprezentować nową zbiórkę poetki Dom Polski organizował 

spotkanie poetyckie w sali Obwodowej Biblioteki Dziecięcej.  

Spotkanie się zaczęło od krótkiej podróży 

ścieżkami losu jubilatki. Pani Jarosława 

urodziła się w Brodach na Lwowszczyznie w 

rodzinie ukraińsko-polskiej. Pod czas II wojny 

światowej, będąc 12-letnią dziewczynką, 

przemocą trafiła do Niemiec, gdzie pracowała 

na niemieckich gospodarzy.  

O tych latach pani Jarosława wspomina z 

bólem, ale właśnie te cierpienia zrobiły ją 

wytrwałą do trudności, twardą w swych 

decyzjach i postępowaniach. Po powrocie na 

ziemię ojczystą niemal cierpiała rodzina i od 

władz sowieckich za wiarę i przekonania 

patriotyczne. 

Jarosława Pawluk podczas uroczystości  
 

W latach 90-ch, świadoma swych korzeni polskich, pani Jarosława dołączyła się do działalności 

polonijnej – stała na czele Lubarskiego oddziału Związku Polaków na Ukrainie. Również pracowała 

nauczycielką języka polskiego w Lubarze i wsi Filińce. Ale największą pasją jej życia pozostaje poezja. 

Wydano dziesiątki jej zbiórek poetyckich, tłumaczeń i pamiętników. Regularnie odbywają się prezentacji jej 

książek, poetyckie spotkania z czytelnikami.  

Prezentacja nowej książki w jubileusz 

85-lecia jest świadectwem nieustannej pracy 

pani Jarosławy. W zbiórce znalazły się 

przekłady poezji H. Heine, O. Ołesia, 

J. I. Kraszewskiego, M. Konopnickiej, 

Ł. Ukrainki, J. Guzia, a także przekłady i 

wiersze oryginalne o Rewolucji godności i 

bohaterach wojny na Wschodzie Ukrainy.  

Nie zabrakło poezji lirycznej, o miłości, 

o człowieku. Utwory poetyckie z nowej 

zbiórki na spotkaniu recytowały uczniowie 

Sobotnich Kółek Twórczych Domu Polskiego.  

(ciąg na str. 5) 

  

          Życzenia dla jubilatki składa profesor filologii Stanisław Pulter  
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(ciąg dalszy ze str. 4) 

Szczególne miejsce w twórczości pani Jarosławy Pawluk zajmuje pieśń. Wiele kompozytorów pisały 

utwory muzyczne do jej słów. O tym wyjątkowym talencie poetki zaświadczył swym występem dziecięcy 

zespół wokalny „Kwiaty” pod akompaniament pani Larysy Bojko (fortepian, gitara) i Anny Matiuszenko (flet). 

W ich wykonaniu zabrzmiały oryginalne pieśni do 

słów pani Pawluk oraz jej tłumaczenia w języku 

polskim i ukraińskim. Występ artystów wywołał 

wielkie brawa u publiczności. 

Następnie do słowa zostały zaproszone 

przyjaciele jubilatki – pani Natalia Miesiąc, pani 

Maria Masłowska, pan Stanisław Pulter. Pogratulować 

swą rodaczkę z jubileuszem zawitały goście z Lubara. 

Wiele ciepłych słów i życzeń brzmiało pod adresem 

pani Jarosławy Pawluk, a na zakończenie prawie 

dwugodzinnego spotkania – prezent muzyczny od 

„Kwiatów”.  

W ten piękny jubileusz życzymy pani Jarosławie 

dużo zdrowia, natchnienia i wszelkich łask bożych na 

jej drodze życiowej i twórczej.  

Życzenia dla Jarosławy Pawluk od rodaków z Lubara          Dom Polski w Żytomierzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieśnie do słów J. Pawluk wykonuje zespół „Kwiaty” pod akompaniament Larysy Bojko i Anny Matiuszenko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Poezję jubilatki recytuje Andrzej Sergijczuk  Ciepłe słowa w piękny jubileusz od pracowników biblioteki   
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Spotkanie z Senatorem Andrzejem Pająkiem 

 

16 czerwca Dom Polski odwiedziły czcigodne goście: członek Senackiej Komisji Spraw Emigracji i 

Łączności z Polakami za Granicą pan Andrzej Pająk, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” pan 

Mikołaj Falkowski, pan Bartosz Musiałowicz, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 

Ambasady RP w Kijowie oraz pani Urszula Filipkowska wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. 

Wizyta na celu miała spotkanie z przedstawicielami środowiska polskiego Żytomierza i obwodu, zapoznanie 

się z ich działalnością i potrzebami.  

Po przemówieniach gości każdy uczestnik spotkania wypowiadał się o swej działalności i aktualnych 

problemach. M. in. głos zabrały pan Mikołaj 

Warfołomiejew (kierownik artystyczny Teatru 

Polskiego im. J. Kraszewksiego), pani Mirosława 

Starowierow (prezes Stowarzyszenie Nauczycieli 

Polonistów), pani Walentyna Jusupowa (prezes 

Studenckiego Klubu Polskiego), pani Wiktoria 

Szewczenko (prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego im. Juliana Lublińskiego 

w Nowogradzie-Wołyńskim), pan Jan Krasowski 

(kierownik artystyczny Kameralnego Chóru 

im. J. Zarębskiego), pan Jerzy Sokalski (redaktor 

Polskiego Radia – Berdyczów), pani Helena 

Denisiewicz (członek Związku Szlachty Polskiej), 

pani Irena Perszko (dyrektor Domu Polskiego), 

ks. Krzysztof Urbański (parafia Matki Bożej 

Berdyczowskiej).  

Goście spotkania: U. Filipowska, M. Falkowski, A. Pająk  
 

Prawie każdy występ zaczynał się od słów podziękowania dla Senatu za wsparcie działalności polonijnej 

w naszym regionie. Występujące opowiadały o swej działalności, o tym, co się udaje i w czym mają problemy. 

M.in. pan Jan Krasowski narzekał na brak możliwości wyjazdu chóru na festiwali do Polski. Prezesi organizacji 

interesowały się czy będą mieli 

finansowanie swych projektów, złożonych 

do Fundacji. Nie zabrakło i zarzutów w 

stronę konsulatu dot. problemów z 

zapisem na spotkanie z konsulem w 

sprawie Karty Polaka.  

Spotkanie, które trwało około 2 

godzin, przebiegało w bardzo przyjemnej 

atmosferze. Na zakończenie części 

oficjalnej pan Senator Andrzej Pająk 

serdecznie dziękował obecnym za ich 

pracę społeczną, za zachowanie pamięci o 

swych korzeniach. Następnie, już w 

formacie nieoficjalnym każdy mógł 

indywidualnie porozmawiać z gośćmi.  

Dom Polski w Żytomierzu      O swej działalności i problemach opowiada Jan Krasowski    
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VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie 

 

W dniach 1-4 czerwca 2017 roku w Ostródzie odbył się VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych 

pod głównym tematem  „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” zorganizowany Stowarzyszeniem „Wspólnota 

Polska”.  

Na zjazd przyjechało około 130 nauczycieli polonijnych z różnych krajów świata. Dom Polski w 

Żytomierzu na spotkaniu reprezentowała nauczycielka języka polskiego mgr Julia Nowicka.  

Nauczycieli mieli możliwość wymienić się zdaniami na temat nauczania języka polskiego w swoich 

krajach. Konferencja odbywała się w Sale reprezentacyjnej Zamku w Ostródzie. Dnia 1 czerwca odbyła się 

uroczystość otwarcia Zjazdu. Zjazd otworzyli Pani Minister Edukacji RP Anna Zalewska oraz Prezes 

Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr 

Bonisławski. W ramach Zjazdu wręczone zostały 

nagrody im. profesora Andrzeja Stelmachowskiego.  

W następne dni praca Zjazdu trwała w blokach 

tematycznych: „Kształtowanie tożsamości narodowej w 

szkole polonijnej i polskiej zagranicą”, „Fundamenty 

tożsamości – historia”, „Fundamenty tożsamości – 

kultura”, „Fundamenty tożsamości – język”, „Uczymy 

jak uczyć – filozofia i sposoby wsparcia metodycznego 

realizowanego przez ODNSWP na przykładzie 

projektów kluczowych”. Nie zabrakło także wycieczek, 

warsztatów i interesujących spotkań.  
 

Dom Polski w Żytomierzu      Julia Nowicka na Zjeździe Nauczycieli Polonijnych  

 

Letnia Akademia  Kultury i Języka Polskiego w Krakowie 

 

W dniach 22 lipca – 05 sierpnia 2017 roku w Domu Polonii w Krakowie odbyła się Letnia Akademia 

Kultury i Języka Polskiego. 

W Akademii uczestniczyły przedstawiciele ośrodków polonijnych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Dom 

Polski w Żytomierzu na projekcie reprezentowała Julia Nowicka. 

Podstawowy program Akademii obejmował codzienne zajęcia językowe oraz wykłady z najnowszej 

historii, kultury i literatury polskiej.  

Oprócz zajęć, które prowadzone były przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnicy 

Akademii mieli bardzo nasycony program kulturalno-krajoznawczy. Zwiedzali m.in. miasto Kraków i jego 

okolice: liczne muzea i wystawy malarstwa, główne zabytki Krakowa, Ojcowski Park Narodowy – Zamek 

Pieskowa Skała, Wieliczkę, Dom Jana Matejki, Teatr im. Juliusza Słowackiego, fabrykę Schindlera etc. 

Na zakończenie kursu każdy uczestnik Akademii otrzymał z rąk Prezesa Krakowskiego oddziału 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pana Józefa Wróbla Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz niezbędne dla 

dalszego doskonalenia i pogłębienia wiedzy o Polsce materiały.  

Na ręce organizatorów Akademii składamy serdeczne podziękowania za możliwość udziału w tak 

interesującym projekcie.  

W 2017 roku dwutygodniowe turnusy Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego odbywały się w 

Toruniu, Krakowie, Opolu i Wrocławiu. Letnia Akademia w Krakowie została współfinansowana w ramach 

sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 2017 r. 

Dom Polski w Żytomierzu 
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Polskie Dni Nauki w Żytomierzu 

 

Dnia 19 sierpnia w Sali Żytomierskiej Obwodowej Biblioteki dla dzieci odbyły się I Polskie Dnia Nauki.  

To projekt zainicjowany przez 

Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy i 

realizowany w Żytomierzu we 

współpracy z Domem Polskim. 

Jego celem było popularyzacja 

osiągnięć polskiej nauki, kultury i 

sztuki, a także promocja 

Bydgoszczy, jako ośrodka 

akademickiego wśród Polaków 

mieszkających na Ukrainie, jak 

również wśród sympatyków 

polskiej kultury i tradycji. 
 

„Ścieżkę Bydgoską” prowadzi Agnieszka Bielińska 
 

Zajęcia zostały zorganizowane według trzech głównych ścieżek tematycznych: technicznej, artystycznej i 

bydgoskiej i odbywały się w formie warsztatów i prezentacji interaktywnych, które umożliwiały uczestnikom 

czynny udział w zajęciach, a także przyswajanie wiedzy w sposób lekki i przyjemny.  

Ścieżkę techniczną poprowadził dr hab. inż. Marek Macko prof. nadzw. Prorektor ds. Rozwoju i 

Współpracy UKW. Dzięki zajęciom z techniki uczestnicy dowiedziały się w jaki sposób wykorzystywać 

nowoczesne technologie z zakresu druku 3D.  

Ścieżkę artystyczną pt. „Kultura polska chórem wyśpiewana” poprowadził dr hab. Benedykt Odya prof. 

nadzw. Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia UKW. Był to autorski projekt prezentacji muzycznego 

dorobku artystycznego polskich kompozytorów muzyki chóralnej, których twórczość nawiązuje do folkloru, 

jak i bogatej tradycji chrześcijańskiej.  

Ścieżkę Bydgoską oprowadziły Aniela Bekier-Jasińska kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej 

UKW oraz Agnieszka Bielińska lektor w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW. 

Warsztat ze ścieżki bydgoskiej przedstawił bogatą historię miasta oraz zapoznał obecnych z wybitnymi 

postaciami historycznymi kojarzonymi z Bydgoszczą. Nie zabrakło też prezentacji na temat współczesnej 

wielokulturowej Bydgoszczy, jako jednego z najszybciej zmieniających się miast w Polsce. 

Czynny udział w Polskich Dniach Nauki w Żytomierzu przyjmowały około 100 osób – przedstawicieli 

środowiska polskiego Żytomierza i obwodu: członkowie Studenckiego Klubu Polskiego, uczniowie szkółek 

sobotnio-niedzielnych działających przy Stowarzyszeniu Polaków im. H. Sienkiewicza w Malinie oraz 

Stowarzyszeniu Polaków im. J. Lublińskiego w Nowogradzie-Wołyńskim, uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce 

przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej, członkowie Stowarzyszeniu Polaków im. Jana Pawła II w Bykówce, 

uczniowie Sobotnich Kółek Twórczych Domu Polskiego. 

Wsparcie medialne zapewniała Żytomierska Państwowa Telewizja Obwodowa oraz Polskie Centrum 

Medialne (Głos Polonii). 

Dom Polski w Żytomierzu 
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Nowy rok szkolny na Sobotnich Kółkach Twórczych w Domu Polskim 

 

Dnia 2 września br. w Domu Polskim startowały Sobotnie Kółka Twórcze dla dzieci. Ten projekt 

edukacyjny zapoczątkowaliśmy w 2013 roku.  

W nowym roku szkolnym do zajęć przystąpiło 13 grup dzieci żytomierskich w wieku 6-14 lat (9 grup 

zaawansowanych i 4 grupy początkujących). Zajęcia języka 

polskiego na Kółkach prowadzą – Julia Nowicka, Jana 

Kurnosowa i Julia Bojko. Słuchacze Kółek otrzymują 

wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne do nauczania 

języka polskiego – podręczniki, zeszyty robocze.  

W ramach Kółek rozpoczęły się i zajęcia wokalne pod 

kierownictwem p. Larysy Bojko. Także startowały próby 

wokalnego zespołu dziecięcego „Kwiaty”. Kółko plastyczne 

w tym roku szkolnym prowadzi studentka Żytomierskiego 

Liceum Sztuki im. Ogijenki Maria Atamanenko. 

Kontynuowaną także Kółko teatralne (prowadzi Julia Bojko).  

Życzymy słuchaczom Sobotnich Kółek Twórczych i 

ich nauczycielom natchnienia, dużo energii i sukcesów! A 

przed nami cały rok szkolny wypełniony w ciekawe 

konkursy, spotkania i rozrywki.  

Grupa najmłodszych uczniów Sobotnich Kółek Twórczych      Dom Polski w Żytomierzu 
 

W 2017 roku projekt edukacyjny „Sobotnie Kółka Twórcze dla dzieci” został współfinansowany przez 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. 

 

 

Nowy rok szkolny w szkołach partnerskich 

 

Od 1 września zajęcia języka polskiego zaczęły się w szkołach partnerskich, z którymi od lat 

współpracuje Dom Polski w Żytomierzu, a mianowicie w żytomierskiej szkole nr 10 oraz szkole we wsi 

Denysi. 

W 10 szkole żytomierskiej język polski wprowadzono do programu nauczania od 2016 roku. W tym roku 

szkolnym języka polskiego jako drugiego obcego będą się uczyć 142 ucznia: I i V klasa – pierwszy rok 

nauczania, II i VI – drugi rok. Zajęcia będzie prowadziła absolwentka Żytomierskiego Uniwersytetu 

Państwowego Wiktoria Oleksiuk. W tym roku szkoła nr 10 została laureatem konkursu „АBC – klasy polskiej”, 

organizowanego przez Fundację „Wolność i Demokracja”. 

W Denyszowskiej szkole średniej język polski wykładany od 2013 roku. Nauczyciel – Jana Kurnosowa. 

Ze względu na wielkie zainteresowanie uczniów i rodziców językiem polskim dyrekcja szkoły w tym roku 

przydzieliła dla zajęć oddzielny gabinet. W nowym roku szkolnym języka polskiego jako drugiego obcego w 

Denyszach będą się uczyć 90 uczniów V-IX klasy.  

Materiały dydaktyczna dla szkół partnerskich – podręczniki, zeszyty robocze i słowniki nadaje Dom 

Polski w Żytomierzu. 

Dom Polski w Żytomierzu 
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Międzynarodowy Konkurs “Kosciuszko Bicentenary” 

 

Dnia 4 lutego 2017 roku ogłoszony został 

Międzynarodowy Konkurs “Kosciuszko Bicentenary”. 

Inicjatorem Konkursu jest sydnejska organizacja 

Kosciuszko Heritage Inc., wspierana przez Kopiec 

Kościuszki, The Kosciuszko Foundation i Polską Fundację 

Kościuszkowską.   

Konkurs zawierał trzy kategorii: muzyczną, graficzną 

oraz literacką. Po 6 miesiącach trwania konkursu do 

komitetu organizacyjnego wpłynęło 44 utwory w kategorii 

muzycznej; 142 prace w kategorii graficznej oraz 172 prace 

w kategorii literackiej.  

Oto lista krajów, z których nadeszły prace konkursowe: Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Białoruś, 

Belgia, Bułgaria, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Liban, Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, Tajwan, 

Ukraina, Wielka Brytania.  

Wyniki konkursu będą uroczyście ogłoszone w Sydney 3 października 2017 r. Sponsorami konkursu są: 

Senat RP i Konsulat RP w Sydney, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, osoby prywatne. 

Żytomierszczyznę na konkursie reprezentowała poetka Jarosława Pawluk. Specjalnie dla konkursu 

“Kosciuszko Bicentenary” pani Jarosława napisała balladę heroiczną “Rycerskość ducha”.  

Trzymamy kciuki za naszą rodaczkę i proponujemy dla naszych czytelników fragment jej pracy 

konkursowej.  

Na podstawie materiałów portalu „Puls Polonii”  

 

RYCERSKOŚĆ DUCHA 

Ballada heroiczna 

(…) III. Na Krakowskim rynku  

Na Krakowskim rynku 

Z bliska i z oddala  

Napływają tłumy,  

Jak ta morska fala: 

Mieszczanie i chłopi, 

Gniewem pełne lica, 

A na wszystkich ustach -  

Słowo: Targowica! 

 

– Słyszeliście ludzie, 

Rzecz tę niesłychaną, 

Co w nas trwogę budzi: 

Polskę stargowano! 

Podzielono Macierz  

Między cudzakami. 

Dajmy odpór zdradzie! 

Na bój z moskalami! 

Bo wkroczyli oni, 

Już na teren Państwa 

– Do broni! Do broni! 

Za ojczyznę Piastów! 

 

– Kto ten rycerz śmiały, 

Co wygłasza słowo? 

– Hej, Kościuszce chwała! 

Z nim my iść gotowi! 

 

I lud pospolity  

Ruszył z wodzem śmiało, 

By powrócić wolność 

Ojczyznie i całość. 

(...) 

 

Jarosława Pawluk (Żytomierz-Lubar, 2017 rok) 
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Polonijny Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

 

W dniu 10 września 2017 roku na posiedzeniu w Gdańsku 

ukonstytuował się Polonijny Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w skład którego weszli 

przedstawiciele dwóch największych organizacji polonijnych w osobach: 

Teresy Berezowskiej – Przewodniczącej Rady Polonii Świata i Tadeusza 

Adama Pilata – Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz 

Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Dariusza Piotra 

Bonisławskiego. 

W skład Polonijnego Komitetu weszli również przedstawiciele 

organizacji polonijnych: Waldemar Tomaszewski (Akcja Wyborcza Polaków 

na Litwie), Andżelika Borys (Związek Polaków na Białorusi), Frank Spula i 

Bożena Kamiński (Kongres Polonii Amerykańskiej), Helena Miziniak (Rada Polonii Świata), Aleksander Zając 

(Rada Polonii Świata), Teresa Sygnarek (Europejska Unia Wspólnot Polonijnych), dr Jolanta Tatara (Kongres 

Oświaty Polonijnej) oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  

Na zebraniu zostały omówione propozycje uczczenia stulecia Niepodległości Polski przez organizacje i 

środowiska polonijne na świecie. Ustalono, że głównym polonijnym wydarzeniem jubileuszowego roku będzie 

Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy pod hasłem „Łączy nas Niepodległa”. Organizacje skupione w 

komitecie pragną, aby przyszłoroczny zjazd stał się wielkim wydarzeniem łączącym Polonię i Polaków na 

całym świecie poprzez szeroki udział duszpasterstwa polonijnego, środowisk naukowych, gospodarczych 

i twórców kultury. Zjazdowe przesłanie komitet kieruje również do polonijnej młodzieży, jako 

przyszłości  i kontynuacji ruchu polonijnego. 

Dnia 11 września 2017 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu 

Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie 

inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania 

Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.  

– Czekają nas bardzo ważne i 

powiedziałbym podniosłe lata. Mówię 

„lata”, bo uznajemy tę symboliczną datę 11 

listopada 1918 r., ale przecież Polska nie 

powstała ot tak 11 listopada 1918 r. w 

pełnych swoich granicach, w których 

później istniała do 1939 r. To był proces 

kształtowania się na powrót tej wolnej, 

niepodległej II Rzeczpospolitej. W tym 

procesie miały miejsce różne wydarzenia, 

wszystkie były ważne dla naszej historii, 

miały miejsce wielkie zrywy (...). Ich setne 

rocznice będziemy świętowali w 

najbliższych latach – powiedział prezydent 

Andrzej Duda.     Do Komitetu Prezydent RP powołał Dariusza Piotra Bonisławskiego  

 

Na podstawie informacji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

Źródło http://wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci 
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Odprowadzili w ostatnią drogę 

14 lipca 2017 roku zmarł profesor Żytomierskiego Uniwersytetu 

Państwowego im. Iwana Franki Antoni Lisowski, który aktywnie uczestniczył 

w życiu i działalności polonijnych zgromadzeń na Żytomierszczyźnie. 

Św.  pamięci profesor Lisowski był seniorem honorowym na imprezach 

przeprowadzonych w Domu Polskim. Do jego słów przysłuchiwali się obecni. 

Dobry ślad zostawił zmarły w kształceniu młodzieży jako wykładowca-filolog. 

I  nie tylko. Znają św. p. Lisowskiego w Żytomierzu i okolicach jak autora 

poetyckich zbiórek, doświadczonego krytyka literackiego. 

O tym mówiły i na pogrzebie koledzy zmarłego – profesorowie 

Uniwersytetu Stanisław Pulter i Aleksander Usatyj, poetka i tłumaczka 

Jarosława Pawluk. Ciepło i szczerze mówił o ojcu syn Sergiusz Lisowski, dobre 

słowa mówili sąsiedzi. Po nabożeństwie żałobnym w obrządku 

rzymskokatolickim Kondukt pogrzebowy był odprawiony do rodzinnych miejsc 

pana Antoniego w Narodyczach. Podzielamy smutek z rodziną zmarłego. Modlimy się do Pana Boga o wieczny 

pokój dla jego duszy… 

Jarosława Pawluk 

 

Zmarł Franciszek Brzezicki – założyciel polskiego podziemia w Żytomierzu w czasie II wojny światowej 

W dniu 4 sierpnia 2017 roku na 92. roku życia odszedł do domu Ojca 

powszechnie szanowany Polak z Żytomierza, więzień obozów 

koncentracyjnych na Majdanku, w Rogożnicy, Leitmeritz i GUŁAGów, 

członek komórki AK na Majdanku – Franciszek Brzeżicki.   Pożegnanie z 

Franciszkiem Brzezickim w Żytomierzu odbyło się 5 sierpnia br. 

Franciszek Brzeżicki urodził się w 1924 roku, w Żytomierzu. Jego 

rodzice zostały poddane represjom ze strony bolszewickich władz. Ojciec w 

latach wielkiego terroru 1937-1938 został rozstrzelany, a matkę 

wywieziono na Syberię.  

W wieku 16 lat po niemieckiej okupacji Wołynia wspólnie z 

kolegami Brzezicki założył polską podziemną młodzieżową antyniemiecką 

organizację. Dwa lata później został aresztowany przez Niemców i 

wywieziony do obozów koncentracyjnych na terenie Polski i Czech. Po 

wyzwoleniu Leitmeritz przez aliantów, Franciszek Brzezicki nie przystał na propozycję kolegów, by osiedlić 

się we Francji i zdecydował się na powrót do Ukrainy sowieckiej. Aresztowany przez organy bezpieki za 

obronę byłego więźnia przed swawolą oficera NKWD w Łucku Brzezicki został wtrącony do więzienia, z 

którego udało mu się uciec. W 1950 roku ponownie złapany i skazany na dziesięć lat więzienia w obozie 

GUŁAG. Po śmierci Stalina Franciszka Brzezickiego uniewinniono. 
Walentyna Jusupowa 

prezes Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu 

 

 

Numer przygotowali pracownicy i wolontariusze Domu Polskiego w 

Żytomierzu  

Odpowiedzialny za numer – dr doc. Irena Perszko 

Korektor tekstów – mgr Anna Denisiewicz 

Dla użytku wewnętrznego.  

Na prawach rękopisu.  

Wydrukowano na własnym sprzęcie. 
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Nakład 100 egz.  

Adres: Dom Polski w Żytomierzu, ul. Cudniwska 34 B, Żytomierz, 

Ukraina, 10005  

www.dompolski.zt.ua, dompolski@dompolski.zt.ua 

Tel./faks. +380412 24-66-19, +38 067 65-87-407 

Godziny pracy: pn.-pt. 9.00-17.00, sob. 10.00-16.00 

 

Utrzymanie i funkcjonowanie Domu Polskiego w Żytomierzu możliwe jest dzięki dofinansowaniu  

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

http://www.dompolski.zt.ua/
mailto:dompolski@dompolski.zt.ua

