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Biuletyn Domu Polskiego w Żytomierzu 
 

KWARTALNIK INFORMACYJNY 
 

Nr 17 styczeń-lipiec 2020 roku 
 

 

Szanowni Państwo! 

 
Dom Polski w Żytomierzu serdecznie wita czytelników Biuletynu Informacyjnego, który opracowaliśmy po 

długiej przerwie kwarantannowej. W tum numerze proponujemy Państwu relację z wydarzeń, które miały miejsce na 
początku tego niezwykłego 2020 roku – konkursy dla dzieci i młodzieży, spotkanie poetyckie z okazji prezentacji 
kolejnej książki poetki Jarosławy Pawluk, uszanowanie bohaterów Powstania Styczniowego etc. Na stronach 
Biuletynu składamy życzenia z okazji 95-lecia dla kombatanta Wojska Polskiego pana Zygmunta Wengłowskiego. Nie 
ominiemy uwagą i piękny jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  

W 2020 roku nastąpiły zmiany w trybie finansowania działalności polonijnej. Do to tej pory (od roku 1989) 
opiekę nad Polonią i Polakami za granicą sprawował Senat RP, któremu niezmiernie jesteśmy wdzięczni za wieloletnią 
pomoc finansową i organizacyjną. Obecnie wsparcie dla licznych ośrodków polonijnych po całym świecie udziela 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. A na Pełnomocnika Rządu RP ds. Polonii i Polaków za granicą w grudniu 2019 
roku powołano Jana Dziedziczaka. Jan Dziedziczak od 2007 roku był posłem na Sejm VI, VII i VIII kadencji. 
Obecnie jest posłem IX kadencji (PiS). W latach 2015-2018 pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych ds. 
Polonii i Polaków za Granicą.  

Drodzy nasi przyjaciele, życzymy Państwu spokojnej i pogodnej jesieni. A wszelkie zmiany i wyzwania, które 
otrzymujemy z łaski Bożej niech skutkują wyłącznie dobrem. Pamiętajmy, że Pan Bóg jest miłosierny!  

 

Dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu 
dr doc. Irena Perszko  

 

Delegacja z Polski zawitała do Żytomierza 
 

Dnia 20 lipca 2020 roku delegacje polskiego rządu, Senatu RP i Ambasady RP w Kijowie odwiedzili Żytomierz. 
Wcześniej goście z Polski wzięli udział w uroczystościach odpustowych w Sanktuarium Maryjnym w Berdyczowie. 

Minister Jan Dziedziczak oraz senatorowie Kazimierz Ujazdowski i Andrzej Pająk złożyli kosze biało–
czerwonych róż w hołdzie nieżyjącemu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu. Wraz z nimi kwiaty złożył 

Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, któremu towarzyszył 
Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński. W uroczystym 
upamiętnieniu Prezydenta licznie uczestniczyli przedstawiciele 
organizacji polskich z Żytomierza. 

Reprezentanci części z tych organizacji spotkali się następnie z 
gośćmi z Polski w żytomierskim Domu Polskim. Podczas spotkania 
minister Jan Dziedziczak wyraził opinię na temat przedstawionych 
przez miejscowych Polaków problemów. Udzielił też wskazówek 
i  rad. Wszyscy obecni mieli okazję przedstawić zakres własnej 
działalności i kompetencji. Ambasador Bartosz Cichocki podjął 
temat nauczania języka polskiego na Ukrainie. 

Spotkanie miało charakter poznawczy, ale też twórczy, czemu 
sprzyjała aktywna wymiana myśli i doświadczeń. Nie zabrakło też 
wspomnień, gdyż niemal każdy z gości odwiedził już niegdyś Dom 
Polski w Żytomierzu. 

Na koniec spotkania, zarówno goście z kraju, jak 
i  przedstawiciele środowiska polskiego z Żytomierza podziękowali 
Konsulowi Generalnemu RP w Winnicy Damianowi Ciarcińskiemu 
za jego pracę na rzecz Polaków na Ukrainie. 

Źródło: http://slowopolskie.org  
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Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” obchodzi 30.lecie działalności  

 
30 lat temu, 7 lutego 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu 

RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego powstało 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Pierwszym prezesem 
Stowarzyszenia był prof. Andrzej Stelmachowski, który pełnił tę 
funkcję do 11 maja 2008 roku. Zastąpił go Maciej Płazyński, a pan 
profesor został Prezesem Honorowym Stowarzyszenia.  

Maciej Płażyński, były marszałek Sejmu, zainicjował wiele 
nowych projektów polonijnych, jednak kierował Stowarzyszeniem 
niecałe dwa lata, do swej tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.  

Następnie prezesem Stowarzyszenia został Longin Komołowski 
(były wicepremier RP i minister pracy i polityki społecznej w rządzie 
Jerzego Buzka), który kierował pracą Stowarzyszenia do swojej śmierci 
w  grudniu 2016 roku. 4 marca 2017 roku prezesem Stowarzyszenia został 
wybrany Dariusz Piotr Bonisławski, wieloletni prezes Oddziału 
Warmińsko–Mazurskiego, od 2010 roku wiceprezes Zarządu Krajowego 
„Wspólnoty Polskiej”.  

Wśród założycieli i członków „Wspólnoty Polskiej” było wielu 
senatorów i posłów, działaczy niepodległościowych, hierarchów 
kościelnych i wybitnych naukowców, rozumiejących potrzebę współpracy 
z Rodakami rozsianymi po świecie. Obecnie w Stowarzyszeniu działa 
ponad 4 tysięcy członków skupionych w 23 oddziałach terenowych. 
„Wspólnota Polska” prowadzi Domy Polonii w Krakowie, Rzeszowie, 
Poznaniu, Lublinie, Łomży, Ostródzie i Warszawie oraz Dom Polonii – 
Zamek w Pułtusku. 

Stowarzyszenie przez wielu lat działało pod patronatem Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej i współpracowało z Ministrem Spraw 
Zagranicznych. Obecnie opieką nad Polonią i Polakami za granicą zajmuje 
się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Stowarzyszenie, traktując swoją 
pracę jako służbę, stale rozwija 
zakres zaangażowania w celu 

umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą 
z Ojczyzną. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje zadania 
państwowe zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo 
Sportu. 

Stowarzyszenie jest organizatorem zjazdów Polonii i Polaków 
z zagranicy. Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem wielu 
zjazdów przedstawicieli polonijnych środowisk dziennikarzy, lekarzy, 
inżynierów. M.in. cyklicznie odbywają się: Zjazdy Nauczycieli 
Polonijnych, Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo”, 
Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie oraz 
konferencje tematyczne. 

„Wspólnota Polska” wspiera polskie organizacji społeczne na 
Wschodzie i organizacje polonijne w świecie (565 podmiotów z 54 
krajów). Pomaga szkołom polonijnym, zespołom artystycznym, 
redakcjom mediów polonijnych, klubom sportowym, drużynom 
harcerskim, parafiom oraz świadczy pomoc charytatywną. Ważnym 
kierunkiem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie powstania i 
wsparcie Domów Polskich. M.in. na Ukrainie Stowarzyszenie wspiera 
Domy Polskie w Barze, Iwano-Frankowsku, Emilczyno, Żytomierzu.  
 

Źródło: http://wspolnotapolska.org.pl  

Profesor Andrzej Stelmachowski – założyciel 
i pierwszy prezes Stowarzyszenia 

Dariusz Piotr Bonisławski obecny prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
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Kombatant Wojska Polskiego, Zygmunt Wengłowski, obchodził swoje 95-lecie 

 
W dniu 2 stycznia obchodził swoje urodziny znany żytomierzanin, 

Polak, kombatant Wojska Polskiego, prezes Stowarzyszenia Weteranów 
Wojska Polskiego Żytomierszczyzny, pan Zygmunt Wengłowski. W tym 
roku świętował 95-lecie. 

Pan Zygmunt dla nas jest wzorcem aktywności i mądrości. Jest 
człowiekiem, który nie narzeka, a pragnie stale pracować, podróżować, 
spotykać się z ciekawymi ludźmi, przekazywać młodszym swoją wiedzę, 
doświadczenie i pomagać wszystkim, kto potrzebuje takiej pomocy.  

Bardzo się cieszymy, że w dniu jego urodzin, mogliśmy być razem 
z nim. Życzymy panu Zygmuntowi zdrowia i chęci do podjęcia nowych 
działań, nowych podróży. Niech w każdym dniu będą tylko dobre 
wiadomości i ciekawe pomysły do realizacji!  

Bardzo cieszymy się, że możemy współpracować z kombatancką 
organizacją na czele której już ponad 20 lat stoi pan Zygmunt. W roku 
2019 nam udało się, zrealizować kilka wspólnych projektów, wyjazdów 
międzynarodowych. We współpracy ze Stowarzyszeniem Weteranów 
Wojska Polskiego Żytomierszczyzny w listopadzie 2019 roku 
w  Żytomierzu została odsłonięta tablica pamiątkowa pamięci Polaka, weterana WP, więźnia koncentracyjnych i 
radzieckich obozów Franciszka Brzezickiego. 

W roku 2019 pan Zygmunt z rąk Artura Kondrata, prezesa Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii 
Krajowej, otrzymał odznaczenie „Kresowy Krzyż Pamięci” – za postawę patriotyczną, pracę na rzecz podtrzymania 
historii, kultury i tradycji na dawnych Kresach Wschodnich II RP. 

Bardzo ważne spotkanie w roku poprzednim miał pan Zygmunt w Warszawie. Po długich latach, spotkał się z 
członkinią Narodowej Organizacji Wojskowej, członkinią ZG związku Polek w Ameryce, dyrektorką Krajowego 
Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej, komendantką główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, 
Pani Marią Mirecką-Loryś (ur. w 1916 roku), z którą pan Zygmunt współpracował w ramach działalności organizacji 
kombatanckiej. Pani Maria jest, choć i trochę starszą osobą, ma tylko 103 lata, również bardzo cieszyła się spotkaniu, 
możliwości porozmawiać z panem Zygmuntem, powspominać lata współpracy, tych kogo już niema i zapraszała 
ponownie do Warszawy. 

Jak i w latach poprzednich, pan Zygmunt nadal opiekuje się weteranami WP w Żytomierzu i obwodzie, 
odwiedza ich, dużo podróżuję. Uczestniczy w wielu przedsięwzięciach, organizowanych przez Konsulat Generalny 
RP w Winnicy, Dom Polski w Żytomierzu oraz imprezach zorganizowanych przez społeczne organizacje polonijne. 

 

mgr Walentyna Jusupowa 
 prezes Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu 

 
Zespół „Kwiaty” po raz drugi na obwodowym 

festiwalu kolęd „Anioły winszują” 
 

Dnia 11 stycznia 2020 roku Dziecięcy Zespół Wokalny 

„Kwiaty” Domu Polskiego w Żytomierzu po raz drugi 

uczestniczył w obwodowym festiwalu kolęd „Anioły 

winszują”.  

Zespół wykonał trzy kolędy – „Dzisiaj w Betlejem”, 

„Narodził się Jezus Chrystus” i „Przybieżeli do Betlejem”. 

Festiwal odbywał się w katedrze żytomierskiej św. Michaiła 

przy wsparciu Miejskiego wydziału kultury i Departamentu 

oświaty. W festiwalu uczestniczyło ponad 300 kolędników z 

różnych zakątków obwodu żytomierskiego.   

Dom Polski w Żytomierzu  
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W Żytomierzu uczczono rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 
 

21 stycznia, w przededniu 157. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego, na starym cmentarzu polskim 
w Żytomierzu, Konsul Generalny RP w Winnicy 
Damian Ciarciński wraz z przedstawicielami organizacji 
polskich, wspólnie upamiętnili polskich bohaterów ziemi 
żytomierskiej. 

Kwiaty zostały złożone przy pomniku powstańca 
Ksawerego Rucińskiego. Konsul podkreślił udział 
Polaków ziemi żytomierskiej w Powstaniu Styczniowym 
oraz przybliżył dzieje ostatniego w XIX wieku zrywu 
niepodległościowego. Przypomnijmy, że ziemie 
wschodniego Polesia były również ważną areną walk w 
czasie Powstania Styczniowego, które było największym 
wspólnym zrywem Polaków, Ukraińców i Litwinów 
przeciwko Imperium Rosyjskiemu w XIX wieku. 

Tego też dnia w Kościele św. Wacława w Żytomierzu Konsul Generalny wziął udział w uroczystym 
poświęceniu tablicy pamiątkowej, poświęconej zmarłemu przed rokiem ks. prałatowi Ludwikowi Kamilewskiemu. 
Ustanowienie tablicy w języku polskim, to wspólna inicjatywa parafian i obecnego proboszcza ks. Wiktora 
Makowskiego. Za ogromny wkład ks. Kamilewskiego m.in. w odzyskanie wielu kościołów katolickich na 
Lwowszczyźnie, Wołyniu i Żytomierszczyźnie, został on odznaczony wyróżnieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP Gloria Artis w 2011 r., na wniosek Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Okolicznościową mszę 
koncelebrował bp Leon Dubrawski i bp Jan Purwiński. 

Źródło: strona Internetowa Konsulatu Generalnego RP w Winnicy 
 

 

Pyszne tradycje polskie 
 

Piękne są tradycje polskie, piękne i pyszne! Szczególne miejsce wśród nich zajmuje Tłusty Czwartek, który 

otwiera ostatni tydzień karnawału. „Spróbować na smak” tę dawną tradycję polską mieli możliwość słuchacze naszych 

kursów języka polskiego.  

W dniu 20 lutego zajęcia na kursach rozpoczęły się od zapoznania z historią zwyczaju, który korzeniami sięga 

w czasy pogańskie. W Polsce pierwszy raz ten zwyczaj obchodzono w 17 wieku. A największą popularność tradycja 

„objadanie się pączkami” otrzymała w wieku 18. Pierwotnie pączki były przeważnie tłuste – smażone na smalcu z 

ciasta chlebowego, faszerowane mięsem, skwarkami, słoniną. Nieco później w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia 

pączków w wersji słodkiej. Zwyczaj ten i do dziś cieszy się wielką popularnością u Polaków – i małych i starszych.  
 

 Dom Polski w Żytomierz  

Każdy uczeń kursów językowych w Domu Polskim zjadł swój pączek tłustoczwartkowy  
i może się spodziewać powodzenia we wszystkich sprawach 
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Mister Domu Polskiego 2020 

 

Już od kilku lat w lutym organizujemy konkurs dla uczniów 

Sobotnich Kółek Twórczych „Mister Domu Polskiego”. I ten rok nie stał 

się wyjątkiem – w dniu 15 lutego w Sali Domu Polskiego zebrało się miłe 

towarzystwo – nasi utalentowani, wysportowani i kreatywni chłopaki oraz 

ich rodzice i rodzeństwa.  

Zaczęliśmy konkurs od samoprezentacji – każdy uczestnik, a było 

ich 10, opowiadał w języku polskim o sobie, swej rodzinie, swoich 

zainteresowaniach oraz planach na przyszłość.  

Następnie przystąpiliśmy do recytacji poezji polskiej. Jury i obecni 

na sali rodzice zachwyceni byli talentem artystycznym Tymura Kłymyka, 

który wspaniale wykonał „Katechizm polskiego dziecka” Jana Brzechwy. 

Władysław Fominych zarecytował 

wiersz Aleksandra Puszkina 

„W głębi syberyjskich rud” 

w przekładzie Juliana Tuwima. 

Nie zabrakło i konkursu 

talentów. Swoje osiągnięcia 

sportowe zaprezentowali bracia Tymur i Bogdan Kłymyki (karate) oraz Denis 

Pasicznyk (MMA). Na fujarce zagrał Eliasz Borymski (m.in. Mister Domu 

Polskiego 2019), zachwycił niesamowitą grą na fortepianie Lubomir Baczyński, 

a Bogdan Głuszczak zagrał na gitarze. Zdolności plastyczne zaprezentowali 

Artem Żaworonkow, Władysław Fominych, Daniel Dmytrenko. Kyryło 

Terntiuk (Mister Domu Polskiego 2019 w starszej grupie wiekowej) 

zaimponował jury i wszystkim obecnym znajomością historii Polski.  

Po dyskusji jury wyznaczyło najlepszych. Tytuł „Wice-Mister Domu 

Polskiego 2020” otrzymali Tymur Kłymyk (6 lat), Denis Pasicznyk (9 lat) oraz 

Bogdan Głuszczak (12 lat). Jednogłośnie tytuł „Mister Domu Polskiego 2020” 

jury przyznało dla Lubomira Baczyńskiego (12 lat).  

Dom Polski w Żytomierzu  

Tytuł „Mister Domu Polskiego 2020” 
 jury przyznało dla Lubomira Baczyńskiego 

Tymur Kłymyk wspaniale wykonał 
„Katechizm polskiego dziecka”  

Zwycięzcy konkursu otrzymały prezenty a wszyscy uczestnicy – słodycze od Domu Polskiego 
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Prezentacja nowego zbioru poetyckiego Jarosławy Pawluk  

 

Słowa jak ludzie – rodzą się i umierają, 

Jednym wypada króciutki wiek, 

Inni wiecznie w pamięci trwają. 

A troska nasza z tego powodu: 

By wiecznie żyło w sercach narodów 

Słóweczko – wierność dwusylabowe, 

W słowiańskiej mowie tak wartościowe. 

 

Wierność Ojczyźnie i wierność matce, 

Wierność tradycjom i wam, Rodacy, 

Swym obietnicom, których nie złamią 

Pieniężne chęci nagrodą tanią. 

 

Ten wiersz Jarosławy Pawluk otworzył prezentację jej nowego zbioru poetyckiego „Wierność”. Kolejna książka 

naszej Rodaczki, znanej działaczki społecznej, nauczycielki, tłumaczki i poetki okazała się pod koniec 2019 roku 

dzięki wsparciu Domu Polskiego w Żytomierzu. Prezentacja odbyła się dnia 22 lutego 2020 roku w Domu Polskim 

z udziałem przedstawicieli środowiska polskiego Żytomierza i obwodu Żytomierskiego.  

Podczas prezentacji uczniowie i nauczyciele Sobotnich Kółek Twórczych oraz słuchacze kursów językowych 

Domu Polskiego recytowali wiersze z nowego zbioru. Zabrzmiały utwory liryczne i patriotyczne, modlitwy, którym 

autorka poświęciła pierwszy rozdział książki „Credo”.  

Nie brakuje w dorobku twórczym Jarosławy Pawluk poezji, 

która nawiązuje do przeżyć życiowych – jej osobistych i całego 

narodu polskiego. Ale zawsze ostatnim zdaniem każdego wiersza, 

pani Jarosława deklaruje niezłomność ducha, niepokorność 

losowi oraz stwierdza zwycięstwo prawdy i miłosierdzia.  

Apoteozą twórczości pani Jarosławy Pawluk został poemat 

heroiczny „Rycerskość ducha”, który ona poświęciła bohaterowi 

Tadeuszowi Kościuszce. Poemat był napisany jeszcze w 2017 

roku i otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym konkursie 

„Kościuszko Bicentenary Competition” w Australii. Niewątpliwie 

„Rycerskość ducha” wzbogaciła prezentowany zbiór.  

W dorobku twórczym pani Jarosławy obok poezji 

patriotycznej, opiewającej heroikę bohaterów sławy światowej, 

znajdują się liryczne utwory o przyrodzie, ciepłych 

wspomnieniach z dzieciństwa.  

Nowa książka Jarosławy Pawluk nikogo nie pozostawiła 

obojętnym – na prezentacji nie zabrakło chętnych podzielić się 

swymi refleksjami o przeczytanych wierszach. M.in. ciepłe słowa 

podziękowania za twórczość, możliwość obcowania się 

z głębokim słowem poetyckim powiedziała pani Natalia Misiać 

z żytomierskiego Muzeum Kosmonautyki.  

Bardzo wzruszającą historię opowiadała pani Olga Myczkowska – prezeska Romanowskiego Stowarzyszenia 

Polaków. Pani Olga wspominała, że w 2003 roku będąc uczennicą 7 klasy z wierszem pani Jarosławy, zajęła II miejsce 

w eliminacji regionalnej Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego „Kresy” w Kijowie i zdobyła możliwość 

udziału w finale konkursu w Polsce. Fragment tego wiersza pani Olga zarecytowała na znak wdzięczności autorce.  

Pani Jarosława Pawluk od wielu lat współpracuje z Domem 
Polskim i kolejny tomik jej utworów ukazał się przy 

wsparciu naszej placówki 
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Pani Larysa Bojko – kierownik artystyczny zespołu 

dziecięcego „Kwiaty” wykonała kilka swoich piosenek 

napisanych do słów Jarosławy Pawluk. Bardzo wzruszające było 

wystąpienie pani Stanisławy Rudkowskiej – prezeski 

Stowarzyszenia Polaków we wsi Bykówka. Pani Stanisława ze 

łzami w oczach czytała wiersz „Modlitwa o wytrwałości”. „Nie 

jednorazowo czytając ten wiersz, wspominam o naszym 

proboszczu ks. Jerzy Skwierzyńskim, który walczy z ciężką 

chorobą. Ta Modlitwa o jego cierpieniu, jego walce 

i  wytrwałości” – powiedziała pani Stanisława.  

Pani Julia Wowk – prezeska Stowarzyszenia Polaków 

„Polonia Zwiagielszczyzny” wspominała o spotkaniu poetyckim 

z udziałem pani Jarosławy Pawluk w szkole we wsi Susły.  

Nie zabrakło ciepłych słów dla pani Jarosławy Pawluk od 

prezesów organizacji Żytomierskich. M.in. podziękowania 

i  gratulację z okazji wydania nowej książki złożyły pani Natalia 

Iszczuk, pani Walentyna Jusupowa oraz pani Mirosława 

Starowierow. Po części oficjalnej prezentację kontynuowano 

w miłej atmosferze towarzyskiej z poczęstunkiem i śpiewem ulubionych piosenek polskich.  

Dom Polski w Żytomierz 

 

 

  

Pani Stanisława Rudkowska z Bykówki ze łzami w oczach 
czytała wiersz „Modlitwa o wytrwałości”' 

Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość współpracować z tak utalentowaną i pracowitą poetką, którą jest pani Jarosława Pawluk. 
Życzymy jej dużo zdrowia, natchnienia i czekamy na nowy zbiór poezji! 
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Warsztaty online 

 

W czerwcu-lipcu br. Studencki Klub Polski wspólnie 

z Domem Polskim w Żytomierzu organizował szereg 

warsztatów online.  

Dnia 6 czerwca, odbył się 4-godzinny warsztat 

„Komunikacja i współpraca bez granic”. Prowadzące 

warsztaty: Magdalena Zylik-Kosmowska i Jan Kosmowski 

(Poznań, Polska).  Jak powiedziała na początku warsztatów 

prowadząca – Magda, że „jeszcze pół roku temu, nawet nie 

myślałam, że będę prowadzić warsztat dot. komunikacji – 

ONLINE…”.  

I tak jest, to już nasza nowa rzeczywistość, w której 

my wszyscy znaleźliśmy się w czasie pandemii. Wszystko się zmienia i my, ludzie, chcemy tego czy nie, powinniśmy 

się zmieniać, dostosowywać się do nowych realiów. Takie doświadczenie, uczestnictwa w warsztacie online dot. 

komunikacji – jest dla mnie, jako prezesa organizacji, a także dla studentów, uczniów, bardzo ciekawym i cennym 

doświadczeniem, ponieważ na warsztacie z komunikacji ON-LINE – wszyscy byliśmy po raz pierwszy. 

Warsztaty zostały podzielone na 4 moduły i dotyczyły kształtowania i doskonalenia kompetencji komunikacji 

i współpracy w grupie; dzięki wykorzystanym programom (zoom, padlet, mentimeter) i innym aplikacjom uczestnicy 

pracowali w mniejszych zespołach, jak również mieli możliwość dyskutowania jako cały zespół.  

„Chciałabym podziękować organizatorom i lektorom za to spotkanie online. To było niezwykle interesujące. 

Bardzo się cieszę, że spotkałam tak ciekawych ludzi i poprawiłam swoje umiejętności komunikacyjne i pracę w 

grupach. Nie mogę się doczekać następnych warsztatów. Dziękuję!” – reasumowała uczennica kursów językowych 

Domu Polskiego Elżbieta Gołowko. 

Następny warsztat pt. „4x4 …czyli 4 aplikacje w 4 

godziny” odbył się 5 lipca. Warsztaty przeprowadził 

doświadczony praktyk – Jan Kosmowski (Poznań, Polska). 

W trakcie warsztatów zapoznaliśmy się w praktyce z takimi 

aplikacjami jak: MENTIMETER, KAHOOT, PADLETT i 

ZOOM. W wirtualnym pokoju spotkali się członkowie i 

prezesi polskich organizacji z Żytomierza i obwodu, 

wykładowcy z Uniwersytetu im. I. Franki oraz nauczyciele 

języka polskiego pracujący w miejscowych szkołach. 
 

mgr 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 Rossienik 

Dla użytku wewnętrznego.  

Na prawach rękopisu.  

Wydrukowano na własnym sprzęcie. 
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