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Polska wzmacnia 
kontrolę na 
granicach

Polska macierz 
szkolna na 
Podolu

s. 6 s. 11s. 9

Jak katolicy odzyskali 
kościół w Sławucie

Artyści Żytomierza: Juliusz Zarębski
Z okazji 166. rocznicy 
urodzin polskiego pianisty 
i kompozytora 14 marca 
w Gnatyuk Art Center 
w Żytomierzu odbył 
się poświęcony mu                       
wieczór artystyczny. 

Publiczność zgromadzona 
w galerii sztuki miała okazję 
dowiedzieć się wielu inte-

resujących faktów na temat swego 
krajana Juliusza Zarębskiego (1854-
-1885), jednego z mniej znanych 
polskich pianistów i kompozyto-
rów, którego przedwczesna śmierć 
przecięła wspaniale rozwijającą się 
karierę.

Spotkanie poprzedziła modlitwa 
i złożenie kwiatów na grobie arty-
sty i jego rodziców na cmentarzu 
katolickim w Żytomierzu. Modlitwę 
poprowadził ks. Paweł z parafii Bo-
żego Miłosierdzia (na Malowance).

Wieczór otworzył występ Pol-
skiego Chóru Kameralnego im. 
Juliusza Zarębskiego pod kierow-
nictwem Jana Krasowskiego, wy-
chowawcy, kompozytora i aranżera. 
Założony w 1997 roku z inicjatywy 
prezesa Związku Polaków Żyto-
mierszczyzny „Polonia” Tadeusza 
Reńkasa zespół tworzy 25 wokali-
stów – nauczycieli, studentów i ani-
matorów kultury. W repertuarze ma 
polskie pieśni religijne i narodowe, 
utwory z kanonu polskiej literatury 
muzycznej i popularne piosenki 
ludowe. Stale doskonalony śpiew 
a cappella przysparza mu rzesze 
wielbicieli. Chór nie bez powodu 
wybrał na patrona artystycznego 
akurat Zarębskiego. Kompozytor 
ten całe życie był związany z Żyto-
mierzem: tu się urodził, tu tworzył 
i tutaj zmarł.

Następnie przed licznie zebra-
nymi gośćmi, wśród których byli 
prezesi polskich organizacji z Żyto-
mierza, dyrektor Domu Polskiego, 
przedstawiciele duchowieństwa, 
krajoznawcy, studenci i miłośnicy 
muzyki polskiego wirtuoza, wystą-
pił duet Soliści Polesia w składzie: 
Natalia Trawkina (fortepian) і Mi-
kołaj Nagirniak (baryton). Cudowna 
muzyka Juliusza Zarębskiego, prze-
piękne wykonana, zachwyciła obec-
nych i wprawiła ich w dobry nastrój.

Z tym większym zainteresowa-
niem obejrzeli film „Przedwcześnie 

ścięta róża” w reżyserii Julii Ogiń-
skiej, którego premiera odbyła się 
w 2015 roku w żytomierskim kinie 
Ukraina. Obraz opowiada o życiu 
i twórczości Zarębskiego, który 
związany był z najważniejszymi 
ośrodkami muzycznymi swoich 
czasów i którego talentem zachwy-
cał się nawet Franciszek Liszt. Jego 
tytuł nawiązuje do krótkiego, ale 
bardzo owocnego życia muzyka, 
który w ciągu zaledwie 31 lat zdążył 
skomponować ok. 60 arcydzieł mu-

zyki klasycznej. W wielu z nich sły-
chać motywy ludowe zaczerpnięte 
z polskiego folkloru. 

Obecna na spotkaniu reżyser Ju-
lia Ogińska, absolwentka Żytomier-
skiego Kolegium Kultury i Sztuki 
im. Iwana Ogijenki, opowiedziała 
zebranym o idei powstania filmu, 
który nakręciła jako pracę dyplo-
mową, i jego dalszym życiu − ob-
raz został dostrzeżony także poza 
granicami Ukrainy: w 2016 roku na 
XI Festiwalu Polonijnym „Losy Po-

laków” otrzymał wyróżnienie w ka-
tegorii filmy fabularne i dokumenty 
fabularyzowane.

W Żytomierzu zachowało się 
niewiele miejsc związanych z Juliu-
szem Zarębskim. Oprócz wymienio-
nego już grobu na Cmentarzu Pol-
skim, w katedrze św. Zofii znajduje 
się poświęcona mu tablica pamiąt-
kowa. Dom, w którym przyszedł na 
świat, został niestety w latach 70. 
ubiegłego wieku zburzony (obecnie 
stoi tam wielopiętrowy budynek). 

W dzielnicy Chmilnyki niedaleko 
placu Polskiego jest plac im. Juliu-
sza Zarębskiego. O tym wszystkim 
dowiedzieli się uczestnicy wieczoru 
w Gnatyuk Art Center.

Inicjatorem i organizatorem 
przedsięwzięcia były: Studencki 
Klub Polski, Dom Polski w Żyto-
mierzu, Żytomierskie Kolegium 
Kultury i Sztuki im. Iwana Ogijenki 
oraz Gnatyuk Art Center.

Walentyna Jusupowa,                        
Studencki Klub Polski w Żytomierzu

Wśród gości byli prezesi polskich organizacji z Żytomierza, dyrektor Domu Polskiego, 
duchowieństwo, krajoznawcy, studenci i inni miłośnicy muzyki Zarębskiego

Wieczór otworzył występ Polskiego Chóru Kameralnego im. Juliusza Zarębskiego          
pod kierownictwem Jana Krasowskiego,
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Ulgi podatkowe z powodu 
koronawirusa
17 marca ukraiński parlament wpro-
wadził na czas kwarantanny trzyty-
godniowej kwarantanny obowiązu-
jacej do 3 kwietnia, ulgi podatkowe 
dla osób samozatrudnionych i drob-
nych przedsiębiorców oraz odroczył 
na trzy miesiące wprowadzenie reje-
stratorów operacji rozliczeniowych.

Na okres od 1 marca do 30 kwiet-
nia od płacenia jedynej składki 
społecznej (Єдиного Соціального 
Внеску) zwolnieni będą ci, którzy 
prowadzą jednoosobową działal-
ność gospodarczą, tzw. osoby fi-
zyczne przedsiębiorcy (фізична 
особа-підприємець).

Wprowadzono zakaz kontroli po-
datkowych od 18 marca do 31 maja. 
Opłata za grunt nie będzie nali-
czana. Termin składania deklaracji 
podatkowych został przesunięty do 
1 lipca.

Pierwszą na Ukrainie ofiarą 
Covid-19 jest mieszkanka 
Radomyśla
71-letnia kobieta zmarła w związku 
z powikłaniami po koronawirusie. 
Do rodzinnego miasta w obwo-
dzie żytomierskim wróciła 1 marca 
z Polski. Po drodze zatrzymała się 
we Lwowie, gdzie przebywała jakiś 
czas u krewnych.

Pierwsze symptomy pojawiły się 
u niej 3 marca. 5 marca wieczorem 
władze medyczne poinformowały, 
że krewni kobiety znajdują się pod 
obserwacją medyczną i nie mają 
symptomów choroby.

Władze w Kijowie zdecydowały, 
że od 15 marca granice Ukrainy 
będą zamknięte dla obcokrajowców.

Udaremniono próbę przemytu 
do Polski maseczek 
medycznych 
11 marca mieszkaniec Ukrainy 
usiłował wwieźć do Polski ponad 
10,6 tys. maseczek medycznych 
w podwójnym dnie bagażnika – 
podała ukraińska straż graniczna. 
Łączna wartość towaru szacowana 
jest na 356 tys. hrywien (około 
54 tys. zł).

Mężczyzna próbował przekro-
czyć granicę przez przejście Uści-

ług-Zosin w nocy z 10 na 11 marca. 
Strażnicy wykryli przewożone ma-
seczki podczas pogłębionej kontroli 
pojazdu. Były schowane w specjal-
nie przygotowanych skrytkach. Sa-
mochód i maseczki skonfiskowano 
– przekazała straż graniczna.

To już kolejna udaremniona 
próba przemytu maseczek medycz-
nych. W pierwszym tygodniu marca 
przy granicy z Rumunią przemyt-
nicy usiłowali przewieźć przez zie-
lony pas 3,5 tys. maseczek ukrytych 
w foliowych workach.

Nowy premier Ukrainy biegle 
włada językiem polskim
5 marca zaprzysiężony został nowy 
rząd. Na jego czele stanął Denys 
Szmygal, dotychczasowy wicepre-
mier. Za jego kandydaturą głoso-
wało 291 deputowanych, przeciw 
było 59.

Jak powiedział z trybuny parla-
mentarnej, „są wyzwania, których 
rozwiązaniem trzeba zająć się na-
tychmiast”, i wskazał, że nie można 
dopuścić do kryzysu gospodarczego 
i budżetowego.

O nowym premierze ukraińskie 
media piszą, że to „rdzenny lwowia-
nin, który biegle włada językami an-
gielskim i polskim”. 44-letni Denys 
Szmygal, ekonomista i menedżer, 
były gubernator obwodu iwanofra-
kiwskiego, jest doktorem nauk eko-
nomicznych. Studiował we Lwo-
wie, ale wykształcenie zdobywał 
również za granicą, m.in. w Belgii, 
Finlandii, Kanadzie i Niemczech, 
gdzie w ramach programu szkolenia 
menedżerów Federalnego Minister-
stwa Gospodarki i Energii studio-
wał na uniwersytecie technicznym 
w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Denys Szmygal zastąpił na sta-
nowisku premiera Aleksieja Gon-
czaruka, którego gabinet podał się 
do dymisji. 36-letni Gonczaruk był 
najmłodszym premierem w historii 
Ukrainy. Sprawował ten urząd od 
końca sierpnia 2019 roku.

Szef UIPN chce odbudowy 
ukraińskich pomników 
w Polsce
Jak podaje ukraińska agencja infor-
macyjna UNN, szef Ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej Anton 
Drobowycz w wywiadzie dla „Fo-
cusa” powiedział, że Kijów odblo-
kował wydawanie zezwoleń na pol-
skie prace poszukiwawcze miejsc 
pochówków na Ukrainie i czeka na 
podobne kroki ze strony polskiej, 
a mianowicie na odnowienie znisz-
czonych ukraińskich pomników 
w Polsce.

„Ze swojej strony Ukraina od-
blokowała wydawanie zezwoleń 
na poszukiwania polskich grobów. 
Teraz czekamy od Polski na wza-
jemne kroki w celu rekonstrukcji 
zniszczonych w ciągu ostatnich pię-
ciu lat ukraińskich miejsc pamięci 

w Polsce. Gdy tylko je zobaczymy, 
jesteśmy gotowi przedstawić nowe 
opcje współpracy. Mamy wiele 
pomysłów i wspólnych projektów 
kulturalnych: wystawy, książki, ko-
miksy. W naszej wspólnej z Polską 
historii wiele nas łączy. Właśnie na 
tym musimy się skupić” – zaznaczył 
szef UINP.

Przypomnijmy, że Anton Drobo-
wycz rozmawiał już z ambasadorem 
RP na Ukrainie Bartoszem Cichoc-
kim na temat współpracy w zakresie 
upamiętnienia ofiar wojen i repre-
sji politycznych na terenie Polski 
i Ukrainy.

Ukraiński rząd będzie 
dopłacał 500 hrywien          
za późniejszą emeryturę?
W lutym Gabinet Ministrów zare-
komendował Radzie Najwyższej 
wprowadzenie miesięcznych dodat-
ków dla osób, które przejdą na eme-
ryturę z opóźnieniem. Mowa o do-
płacie w wysokości 500 hrywien.

− Rząd proponuje wypłacanie 
ponad 500 UAH miesięcznie za 
późniejszą emeryturę niektórym ka-
tegoriom emerytów. Decyzja rządu, 
jeśli zostanie zatwierdzona przez 
parlament, pozwoli podwyższyć 
wypłaty 1380 emerytom i ustanowić 
jednolite podejście do określania ich 
wysokości – powiedział ówczesny 
premier Aleksiej Gonczaruk. 

Z danych Funduszu Emerytal-
nego Ukrainy wynika, że średnia 
emerytura wynosi ok. 2 tys. hrywien 
(czyli ok. 300 PLN lub 70 euro). 
W styczniu 2020 roku świadczenia 
otrzymało ponad 632 tys. emery-
tów wewnętrznie przesiedlonych. 
Łączna suma wypłaconych emery-
tur wyniosła 3 mld hrywien.

Od 1 marca do Rosji tylko 
z paszportem zagranicznym
Obywatele Ukrainy stracili prawo 
podróżowania do Rosji jedynie 
z odpowiednikiem dowodu osobi-
stego. Na granicy będą musieli oka-
zać paszport.

− Od 1 marca Ukraińcy będą mo-
gli wjeżdżać do Rosji tylko na pod-
stawie paszportów zagranicznych 
– oświadczył ówczesny premier 
Aleksiej Gonczaruk.

Ukraińcy, którzy wjechali do Ro-
sji przed 1 marca, będą mogli wró-
cić do kraju na dotychczasowych 
zasadach.

Przypomnijmy, że od 1 marca 
2015 roku decyzją Rady Ministrów 
Ukrainy obywatele Federacji Ro-
syjskiej przekraczają granicę pań-
stwową Ukrainy wyłącznie na pod-
stawie paszportów.

Tarcza pozwoli Ukraińcom 
zostać w Polsce
W obliczu pandemii 
koronawirusa rząd polski 
wprowadził pakiet działań 
umożliwiający walkę z jej 
skutkami gospodarczymi. 
Tzw. tarcza antykryzysowa 
przewiduje automatyczne 
wydłużenie wiz i pozwoleń 
na pracę obywatelom 
Ukrainy.

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów podkreśla, że nie ma 
wątpliwości, iż polska gospodarka 
stanęła przed największym 
wyzwaniem od czasów zmiany 
ustrojowej. Dlatego rząd uznał 
za priorytet troskę o polskich 
pracowników i przedsiębiorców. 
Projekt pod nazwą „Gospodarcza 
i społeczna tarcza antykryzysowa 
dla bezpieczeństwa 
przedsiębiorców i pracowników 
w związku z pandemią wirusa 
SARS-Cov-2” obejmie pięć 
filarów: bezpieczeństwo 
pracowników, finansowanie 
przedsiębiorstw, ochronę 
zdrowia, wzmocnienie systemu 
finansowego i program inwestycji 
publicznych. Ich całkowity koszt 
wynosi 212 mld zł, czyli blisko 
10 proc. PKB. 

Główne założenia pakietu 
to m.in. przejęcie przez 
państwo finansowania 40 proc. 
wynagrodzenia w firmach 
z problemami; pracodawca 
może obniżyć koszty osobowe 
o 60 proc., jeżeli nie będzie 
prowadził zwolnień pracowników. 
Założono, że państwo pokryje 
firmie w kłopotach blisko 
połowę pensji pracownika 
na postojowym, a jego 
wynagrodzenie nie może być 
niższe niż płaca minimalna. 

Samozatrudnieni, osoby 
na umowach zleceniach 
i o dzieło w sytuacji spadku 
dochodów dostaną jednorazowe 
świadczenie w wysokości ok. 
2 tys. zł. Pracownicy będą mogli 
skorzystać z wakacji kredytowych 
w bankach. Na walkę z epidemią 
służba zdrowia otrzyma 
dodatkowo 7,5 mld zł. Czasowo 
zostanie przywrócony handel 
w niedziele. Pakiet przewiduje też 
wiele innych działań o charakterze 
szczegółowym lub będących na 
etapie analizy i opracowywania. 

Ponadto rząd zapowiedział, 
że w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej pracownicy 
z Ukrainy będą mogli liczyć na 
automatyczne wydłużenie wiz 
i pozwoleń na pracę. Apelowali 
o to pracodawcy i agencje 
zatrudnienia. Bez wprowadzenia 

przepisów zapewniających 
ciągłość pobytu Ukraińców 
w Polsce z każdym tygodniem 
ubywałoby pracowników, bo 
legalnych przyjazdów do pracy 
już praktycznie nie będzie.

Obecnie w Polsce przebywa 
ok. 1,2 mln imigrantów 
zarobkowych z Ukrainy. Średnio 
ok. 20 proc. z nich co miesiąc 
wygasa pozwolenie na pobyt 
oraz pracę. Do tej pory na 
miejsce wyjeżdżających szybko 
przyjeżdżali nowi. Teraz jednak, 
kiedy granice dla obcokrajowców 
zostały zamknięte, nie ma ich kto 
zastąpić. Do Polski mogą wjechać 
tylko osoby z Kartą Polaka, 
z prawem do pracy czy pobytu. 
Ale przed przystąpieniem do 
pracy muszą przejść 14-dniową 
kwarantannę.

Jednak nawet ci obywatele 
Ukrainy, którzy mają prawo 
przyjazdu i zapewnioną pracę na 
podstawie procedury oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania 
pracy, mają problem z wjazdem 
do Polski. Są zawracani z granicy, 
jeśli nie dysponują kompletem 
oryginalnych dokumentów, w tym 
oświadczenia, bo nie wystarcza 
już, jak dotychczas, skan. 

Przedstawiciele agencji 
zatrudnienia i organizacje 
pracodawców zaapelowali też do 
władz, by można było składać 
wnioski o legalizację pobytu 
i pracy dla cudzoziemców przez 
Internet – bez konieczności 
dostarczania ich w wersji 
papierowej do czasu zniesienia 
stanu zagrożenia epidemicznego. 
Pracownicy z Ukrainy są w Polsce 
potrzebni, ponieważ brakuje 
rąk do pracy. Przede wszystkim 
w branżach, w których pracuje 
większość Ukraińców, czyli 
w przetwórstwie żywności, 
w hurtowniach i w sklepach 
spożywczych czy centrach 
dystrybucyjnych.

Jak mówi cytowany przez 
dziennik „Rzeczpospolita” 
Andrzej Korkus, prezes 
agencji zatrudnienia EWL, 
w handlu cudzoziemcy, w tym 
głównie Ukraińcy, stanowią 
ok. 20-30 proc. pracujących, 
w przemyśle spożywczym 
ok. 30-40 proc., w rolnictwie 
i przetwórstwie rolnym zaś ich 
udział sięga nawet 70 proc. 

Słowo Polskie za: PAP
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Winnica gospodarzem konkursu imienia 
Ignacego Jana Paderewskiego
W I Ogólnoukraińskim 
Konkursie Instrumentalnym 
im. I.J. Paderewskiego 
adresowanym do dzieci 
i młodzieży w wieku 8-19 lat 
wzięło udział blisko 70 osób.

DDwudniowy konkurs odby-
wał się w kategoriach soli-
ści (pianiści, instrumenty 

smyczkowe) i zespoły kameralne. 
Do udziału w nim zgłosili się repre-
zentanci szkół muzycznych z całej 
Ukrainy, m.in. z Kijowa, Lwowa, 
Drohobycza, Odessy, Chersonia, 
Żytomierza, Chmielnickiego i Win-
nicy. 

Zwycięzcy każdej z katego-
rii wystąpili na uroczystej gali 
w winnickiej Filharmonii Obwo-
dowej 1 marca, w 210. rocznicę 
urodzin Fryderyka Chopina, pod-
czas której zaprezentowali utwory 
wybrane ze swego konkursowego 
repertuaru. Prócz laureatów udział 
w niej wzięli goście specjalni: piani-
sta Piotr Niewiedział (Poznań, Pol-
ska), skrzypek Mariusz Derewiecki 
(Poznań) oraz skrzypek Kiryło Bon-
dar (Kijów), którzy zasiadali w jury 
konkursu.

Uroczystą galę rozpoczęto od 
wręczenia nagród. Jury wyłoniło 
łącznie 27 laureatów konkursu. 
Wśród nich znaleźli się zdobywcy 
kilku nagród jednocześnie. Zdaniem 
jurorów na szczególne wyróżnienie 
zasłużył Denis Burdejnyj, laureat 

I miejsca w kategorii solista (forte-
pian), jako przedstawiciel młodszej 
grupy. Będzie mógł zagrać koncert 
w ramach lwowskiego festiwalu 
„Odkrywamy Paderewskiego”. 
Otrzymał też ufundowaną przez 
Marszałka Województwa Pomor-
skiego i Filharmonię Pomorską na-
grodę specjalną w postaci występu 
solistycznego z towarzyszeniem 
orkiestry Capella Bydgostiensis 
w koncercie, który odbędzie się 

w Bydgoszczy (Polska) w styczniu 
2021 roku.

Zdobywcy grand prix pianistka 
Margarita Pokidajło i skrzypek An-
drij Kordon dzięki współpracy Kon-
sulatu Generalnego RP w Winnicy, 
Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. I.J. 
Paderewskiego oraz Stowarzyszenia 
Artystycznego Porta Musicae z Kra-
kowa wezmą udział w tegorocznej 
Małopolskiej Akademii Talentów 
w Łącku (Polska). Laureaci pierw-

szych, drugich i trzecich miejsc we 
wszystkich kategoriach wiekowych 
i instrumentalnych otrzymali też na-
grody rzeczowe ufundowane przez 
Konsulat Generalny RP w Winnicy 
oraz wyróżnienia, które wręczyła 
im lwowska pianistka Marianna 
Humetska, współorganizatorka 
festiwalu „Odkrywamy Paderew-
skiego”. Osoby te wystąpią w kon-
cercie zorganizowanym w ramach 
festiwalu lwowskiego w listopa-

dzie tego roku. Konsul generalny 
Damian Ciarciński podarował też 
każdemu z nagrodzonych ufundo-
wany przez Narodowy Bank Polski 
kolekcjonerski, 19-złotowy banknot 
z wizerunkiem Ignacego Jana Pade-
rewskiego. 

Dla uczestników konkursu zor-
ganizowano liczne warsztaty dosko-
nalące ich umiejętności, które pro-
wadzili wybitni polscy i ukraińscy 
artyści. Młodych wykonawców oce-
niało ośmioosobowe jury złożone 
z polskich i ukraińskich muzyków 
i pedagogów z uznanych uczelni 
obu krajów, w tym z Krakowa, Po-
znania, Lwowa i Odessy.

Konkurs odbył się z inicjatywy 
Konsulatu Generalnego RP w Win-
nicy. Współorganizatorem projektu 
była Szkoła Muzyczna nr 1 w Win-
nicy, w której od roku 2017 odby-
wały się Spotkania Chopinowskie, 
realizowane wraz z Centrum Roz-
woju i Partnerstwa „Polonia”. Part-
nerami wydarzenia były Narodowy 
Bank Polski, Filharmonia Pomorska 
im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Bydgoszczy, Akademia Mu-
zyczna im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Poznaniu, Stowarzyszenie 
Polskich Muzyków Kameralistów, 
Stowarzyszenie Artystyczne Porta 
Musicae w Krakowie, Polsko-Ukra-
ińska Fundacja im. I. J. Paderew-
skiego i Polish Music Center przy 
Thornton School of Music na Uni-
versity of Southern California.

Słowo Polskie  
za: KG RP w Winnicy

Zdobywcy grand prix pianistka Margarita Pokidajło i skrzypek Andrij Kordon wezmą udział w tegorocznej Małopolskiej Akademii Talentów 
w Łącku

Spotkanie Polaków z Niemiec i Ukrainy
Na zaproszenie chóru Cantate 
Deo Polskiej Misji Katolickiej 
Dolnej Nadrenii w dniach 21- 
-23 lutego gościł w Niemczech 
zespół żeński z Winnicy 
Srebrne Głosy.

Winnicki zespół polskiej piosenki, 
działający od 2010 roku przy 
Związku Polaków Winniczyzny, był 
podejmowany przez rodaków z Nie-
miec bardzo serdecznie. Program, 
jaki dla niego przygotowali, był na-
pięty i bardzo interesujący. 

Srebrne Głosy wzięły udział 
w Spotkaniu Karnawałowym, 
wspólnej próbie obydwu chórów 
oraz wystąpił podczas niedzielnej 
mszy świętej w jednym z kościołów 
Nadrenii. Oprócz tego wokalistki 
z Winnicy miały okazję zaprezen-
tować swój dorobek artystyczny 
Polakom z Niemiec w kościołach 
w Duisburgu, Neukirchen-Vluyn 
oraz Moers.

Niezapomniane wrażenia pozo-
stawiło po sobie zwiedzanie Düs-
seldorfu, stolicy Nadrenii Północ-
nej-Westfalii, oraz krótki wyjazd do 
Holandii. Jednak najważniejsze, co 
spotkało Srebrne Głosy, to serdecz-
ność i gościnność rodaków, którzy 
od wielu lat mieszkają w Niem-

czech, podtrzymując polskie tra-
dycje i obyczaje, pielęgnując ję-
zyk i kulturę polską. A niemiecka 
Polonia jest całkiem liczna. Dość 
powiedzieć, że na terenie Niemiec 
zamieszkuje obecnie ok. 2 mln osób 
wywodzących się z Polski.

Wokalistki z Winnicy wróciły do 
domu bardzo zadowolone i szczę-
śliwe, przywożąc ze sobą tylko 
miłe wspomnienia. Najważniejszym 
elementem wizyty było jednak po-
znanie nowych przyjaciół − chórzy-
stów z Cantate Deo, którym są bar-
dzo wdzięczne za wspaniały pobyt 

w kraju ich zamieszkania, serdeczną 
opiekę i towarzyską atmosferę.

Chór Cantate Deo Polskiej Mi-
sji Katolickiej Dolnej Nadrenii 
śpiewa bardzo różnorodne utwory. 
Ma w swym repertuarze klasyczne 
pieśni sakralne, chorał gregoriań-
ski, śpiewy z Taize i pieśni współ-
czesnych autorów chrześcijańskich, 
poezję religijną, ale też nastrojowe 
ballady, rytmiczne utwory gospel 
i fragmenty musicali we własnej ka-
meralnej aranżacji.

Alicja Ratyńska,                                        
prezes Związku Polaków Winniczyzny

Wokalistki z Winnicy miały okazję zaprezentować swój dorobek artystyczny Polakom 
z Niemiec w kościołach w Duisburgu, Neukirchen-Vluyn, Moers oraz Nadrenii

Oświadczenie polskiego 
MSZ w szóstą rocznicę 
aneksji Krymu przez Rosję
Polska nie zmienia swego 
stanowiska wobec zajęcia 
przez Federację Rosyjską 
Półwyspu Krymskiego. Od 
sześciu lat potępia okupację 
Autonomicznej Republiki 
Krymu i miasta Sewastopol. 
W związku z jej kolejną 
rocznicą Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP wydało 
oświadczenie.

„Konsekwentnie popieramy inte-
gralność terytorialną i suweren-
ność Ukrainy, zgodnie z rezolucją 
Zgromadzenia Ogólnego Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych 
68/262 przyjętą 27 marca 2014 r. 
Podkreślamy trwałe zobowiązanie 
do nieuznania – teraz i w przyszło-
ści – nielegalnej aneksji Krymu” – 
czytamy w dokumencie zamiesz-
czonym na stronie MSZ.

„Nielegalna aneksja Krymu 
przeprowadzona przez Federację 
Rosyjską stanowi poważne wy-
zwanie dla bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego oraz dla porządku 
prawnego stojącego na straży inte-

gralności terytorialnej i suweren-
ności wszystkich państw.

Zdecydowanie sprzeciwiamy 
się bezprawnym działaniom po-
dejmowanym przez Federację 
Rosyjską mającym na celu utrwa-
lenie dokonanej aneksji. Military-
zacja Półwyspu Krymskiego oraz 
miasta Sewastopol ma negatywny 
wpływ na bezpieczeństwo w re-
gionie Morza Czarnego, zaś ogra-
niczanie przepływu przez Cieśninę 
Kerczeńską stanowi pogwałcenie 
prawa międzynarodowego.

Wyrażamy głębokie zaniepo-
kojenie pogarszającą się sytuacją 
w zakresie praw człowieka na 
terytorium okupowanego przez 
Federację Rosyjską półwyspu, 
w tym prześladowaniem mniej-
szości tatarskiej i społeczności 
ukraińskojęzycznej. Wzywamy 
Federację Rosyjską do umożliwie-
nia nieograniczonego dostępu do 
Krymu międzynarodowym organi-
zacjom monitorującym przestrze-
ganie praw człowieka” – napisano 
w oświadczeniu.

Słowo Polskie za: MSZ RP
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Ukazał się kolejny tomik 
Jarosławy Pawluk
Prezentacja zbiorku poetyckiego zatytułowanego 
„Wierność” z udziałem autorki odbyła się 22 lutego                                            
w Domu Polskim w Żytomierzu.

Najnowszy tom znanej w Ży-
tomierzu poetki – piąty na-
pisany przez nią w języku 

polskim – zawiera 32 wiersze po-
wstałe po 2017 roku. Zostały po-
dzielone na trzy części: „Credo”, 
„Niezapomniane” i „Głos przy-
rody”. 

Zbiór otwiera w charakterze 
słowa wstępnego utwór, od którego 
przedstawienia rozpoczęło się spo-
tkanie z poezją Jarosławy Pawluk:
Słowa jak ludzie – rodzą się
i umierają, 
Jednym wypada króciutki wiek,
Inne 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.

Następnie uczniowie i nauczy-
ciele Sobotnich Kółek Twórczych 
oraz słuchacze kursów językowych 
prowadzonych w Domu Polskim 
recytowali wybrane z tomu wier-
sze. Były to utwory liryczne, patrio-
tyczne, modlitwy.

W zbiorze znalazły się wiersze 
nawiązujące do osobistych przeżyć 

autorki i do doświadczeń polskiego 
narodu. Każdy kończy deklaracja 
niezłomności ducha, niepokory 
wobec losu oraz wiara w zwycię-
stwo prawdy i miłosierdzia. Jeden 
z wierszy – poemat heroiczny „Ry-
cerskość ducha” – Jarosława Paw-
luk poświęciła bohaterowi Stanów 
Zjednoczonych i Polski Tadeuszowi 
Kościuszce. Napisany w 2017 roku 
otrzymał wyróżnienie na Międzyna-
rodowym Konkursie „Kościuszko 
Bicentenary Competition” w Au-
stralii. 

W swym dorobku autorka ma 
również utwory liryczne o przyro-
dzie, ciepłe wspomnienia z dzie-
ciństwa. One także zostały umiesz-
czone w zbiorze.

Najnowsze wiersze Jarosławy 
Pawluk nikogo z obecnych nie po-
zostawiły obojętnym. Wielu spo-
śród przybyłych przedstawicieli 
środowiska polskiego z Żytomierza 
i obwodu żytomierskiego chciało 
się podzielić swoimi refleksjami, 
do których skłoniła ich poezja ich 
rodaczki, działaczki społecznej, na-
uczycielki i tłumaczki. Ciepłe słowa 
podziękowania za twórczość i moż-
liwość obcowania z poruszającym 
słowem poetyckim wygłosiła m.in. 
Natalia Misiać z Żytomierskiego 
Muzeum Kosmonautyki. 

Bardzo wzruszającą historią po-
dzieliła się Olga Myczkowska, pre-
zes Polskiego Stowarzyszenia Kul-
turalno-Oświatowego w Romano-
wie. W 2003 roku, będąc uczennicą 
klasy VII, zajęła II miejsce w elimi-
nacjach regionalnych Międzynaro-

dowego Konkursu Recytatorskiego 
im. A. Mickiewicza „Kresy” w Kijo-
wie za recytację wiersza Jarosławy 
Pawluk i tym samym zakwalifiko-
wała się do finału konkursu w Pol-
sce. Fragment tego wiersza zadekla-
mowała podczas spotkania. 

Larysa Bojko, kierownik arty-
styczna zespołu dziecięcego Kwiaty, 
wykonała kilka swoich piosenek 
skomponowanych do utworów po-
etyckich Jarosławy Pawluk. 

Bardzo poruszające było wystą-
pienie Stanisławy Rudkowskiej, 
prezes Stowarzyszenia Polaków 
im. Jana Pawła II w Bykówce. 
Ze łzami w oczach przeczytała 
wiersz „Modlitwa o wytrwałość” 
otwierający część „Credo”. – Czy-
tając ten wiersz, niejednokrotnie 
wspominam o naszym proboszczu 
ks. Jerzy Skwierzyńskim, który 
walczy z ciężką chorobą. Utwór 
mówi o jego cierpieniu, jego walce 
i wytrwałości” – powiedziała prezes 
Rudkowska.

Podziękowania i gratulacje z oka-
zji wydania nowego tomiku złożyły 
autorce prezeski polskich organi-
zacji działających w Żytomierzu, 
m.in. Natalia Iszczuk, Walentyna 
Jusupowa i Mirosława Starowierow.

Po części oficjalnej prezentację 
kontynuowano w towarzyskiej at-
mosferze przy poczęstunku i śpie-
wie ulubionych piosenek polskich.

Tom „Wierność” ukazał się pod 
koniec 2019 roku dzięki pomocy 
Domu Polskiego w Żytomierzu. 
Działalność Domu Polskiego jest 
wspierana przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”.

Dom Polski  
w Żytomierzu

W zbiorze znalazły się utwory nawiązujące do osobistych przeżyć autorki i do doświadczeń polskiego narodu

Stypendystka Kirklanda 
z Żytomierza
W Programie Stypendialnym 
Kirkland Research 
realizowanym przez Polsko-
-Amerykański Fundusz 
Wolności (fundator)              
oraz Fundację Liderzy 
Przemian w I semestrze        
roku akademickiego 
2019/2020 uczestniczyła 
członkini Studenckiego 
Klubu Polskiego. 

Uruchomiona cztery lata temu 
dodatkowa ścieżka Programu 
Kirklanda – Kirkland Research 
oferuje czteromiesięczne staże 
badawcze na polskich uniwersy-
tetach dla naukowców z ugrunto-
waną pozycją naukową. W czwar-
tej edycji wzięło udział pięć osób 
– wszystkie z Ukrainy. Wśród nich 
była Olga Gordijczuk, wykładow-
czyni Państwowego Uniwersytetu 
im. Iwana Franki w Żytomierzu. 

Uroczysta inauguracja Kirkland 
Research odbyła się na Uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Kirklandyści prowadzili 
swoje studia jeszcze w trzech 
ośrodkach akademickich: na Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie oraz na uniwer-
sytetach warszawskim i wrocław-
skim. Staż w Polsce był dla nich 
okazją nie tylko do prowadzenia 
badań naukowych, ale także do 
uczestnictwa w ciekawych i przy-
datnych wykładach oraz szkole-
niach, do pogłębienia znajomości 
języka polskiego i angielskiego, 

dowiedzenia więcej o historii 
i kulturze Polski. 

Każdy ze stypendystów był 
zobowiązany do indywidualnej 
pracy badawczej pod kierunkiem 
opiekuna naukowego, której efek-
tem miało być przygotowanie ar-
tykułu naukowego. Zatwierdzenie 
go przez opiekuna oraz prezen-
tacja efektów pracy stypendysty 
podczas zjazdu 28 stycznia w War-
szawie były warunkiem uzyskania 
przez niego dyplomu ukończenia 
Programu Kirkland Research.

Olga Gordijczuk realizowała na 
UMCS w Lublinie projekt „Men-
talność ukraińska a polska: cechy 
wspólne i różniące” pod opieką 
dr hab. Agnieszki Kolasy-Nowak. 
Jak sama mówi: – W czasie uczest-
nictwa w programie bardzo zmie-
niła się moja postawa wobec samej 
siebie, co pozwoliło mi zmienić 
pewne poglądy i przekonania. 
Prawdziwym odkryciem były dla 
mnie zajęcia sportowe z profesjo-
nalnym trenerem z kickboxingu – 
superwrażenia i możliwość utrzy-
mania dobrej formy fizycznej.

Udział w programie Kirkland 
Research umożliwił też stypen-
dystom odwiedzenie wielu miast 
polskich i innych krajów europej-
skich (z Polski jest więcej możli-
wości tańszego podróżowania niż 
z Ukrainy). 

Więcej o Programie na: http://
www.kirkland.edu.pl/en/faq

Olga Gordijczuk, członek 
Studenckiego Klubu Polskiego
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Winniczanie świętowali Dzień Języka Ojczystego 
22 lutego w Obwodowej 
Uniwersalnej Bibliotece 
Naukowej im. Timiriazewa 
odbyła się projekcja filmu 
o Tomaszu Padurze, ukraińsko-                                            
-polskim poecie 
i kompozytorze.

Co roku od 21 lat cały świat 
obchodzi Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. 

Polscy mieszkańcy Winnicy, chcąc 
podkreślić bogactwo języka pol-
skiego, jego rolę w życiu codzien-
nym, w podtrzymaniu własnej przy-
należności narodowej, przyłączyli 
się do tego przedsięwzięcia. 

Na zaproszenie Centrum Roz-
woju i Partnerstwa „Polonia” do 
biblioteki przybyło około 70 osób. 
Obecna konsul Konsulatu General-
nego RP w Winnicy Magda Arse-
nicz podkreśliła znaczenie języka 
ojczystego. Korzystając z okazji,  
zapewniła o ciągłym wsparciu Po-
laków z Winnicy przez polską pla-
cówkę dyplomatyczną oraz władze 
w Polsce.

Dzieci i młodzież zaprezento-
wali ulubione wiersze polskich 

poetów. Odbył się również pokaz 
filmu o życiu i twórczości Tomasz 
Padury, autora słynnej pieśni „Hej, 
sokoły”. Film fabularno-dokumen-
talny „Ścieżkami Tomasza Padury”  
był bardzo interesujący, ponieważ  

ten ukraińsko-polski poeta i kom-
pozytor urodzony w rodzinie spo-
lszczonej szlachty herbu Sas w Iliń-
cach na Winnicczyźnie, pochowany 
w Machnówce – miał niezwykłe 

i ciekawe życie, pełne tajemnic, 
które historycy nadal badają. 

Gościem spotkania był odtwórca 
głównej roli Mikołaj Humeniuk, 
który opowiedział o tym, jak obraz 

był kręcony, co się działo na planie 
filmowym i poza kadrem. Konsul 
Magda Arsenicz wręczyła dzieciom 
uczącym się języka polskiego legi-
tymacje szkolne. Na zakończenie 
wszyscy zaśpiewali piosenkę „Hej, 
sokoły”, która połączyła ich w tym 
dniu.

Celem obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Języka Ojczystego 
było zachęcenie do czytania polskiej 
poezji i prozy, do dyskutowania 
i nabywania nowych doświadczeń 
językowych, do otwartości na nowe 
informacje. Każdy z nas odpowiada 
za naukę języka ojczystego i po-
winien zadbać o jego poprawność. 
Uczyć się nowych słów, ich zna-
czeń, a także poprawnie je pisać 
i wymawiać. Bo poprzez język bu-
dujemy swoją tożsamość, szukając 
odpowiedzi na pytanie, kim jeste-
śmy? Znajomość języków umożli-
wia komunikację, przez co zbliża do 
siebie ludzi.

Organizatorami spotkania były 
Centrum Rozwoju i Partnerstwa 
„Polonia” i Winnicka Obwodowa 
Uniwersalna Biblioteka Naukowa 
im. К.А. Timiriazewa. Wsparła je 
Fundacja Wolność i Demokracja.

Diana Mowenko, Centrum Rozwoju 
i Partnerstwa „Polonia”

Na zaproszenie Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” do biblioteki przybyło około 70 osób

Odwiedziny dyrektorów kieleckich  
szkół w Winnicy
W dniach 5-6 marca w stolicy 
obwodu winnickiego gościli 
przedstawiciele kieleckich 
placówek edukacyjnych oraz 
Urzędu Miasta Kielce. 

Przyjazd kieleckiej delegacji to 
efekt podpisanego w grudniu ze-
szłego roku porozumienia o współ-
pracy między sześcioma szkołami 
z Kielc i Winnicy.

Dyrektorzy kieleckich szkół 
uczestniczyli w szeregu spo-
tkań z winnickimi pracownikami 
oświaty, podczas których wymie-
niali się doświadczeniami, dobrymi 
praktykami oraz ustalali działania na 
przyszłość. Na ten rok zaplanowano 
poszerzenie współpracy o wymianę 
grup młodzieży oraz organizację 
wspólnych zawodów sportowych. 

6 marca goście zwiedzali miasto. 
Obejrzeli tzw. winnicką starówkę, 
czyli ulicę Soborną, gdzie zacho-
wały się najcenniejsze zabytki mia-
sta pochodzące z czasów I RP: po-
zostałości po budowlach sakralnych 
jezuitów i dominikanów, podziemia 
kościoła kapucynów, willa lekarza 
Nowińskiego, który w 1920 roku 
gościł marszałka Piłsudskiego. Cie-
kawym miejscem jest restauracja 
Koń w Masce Gazowej, wystrojem 
nawiązująca do współpracy militar-
nej polsko-ukraińskiej.

Deklaracje współpracy podpi-
sały: I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego w Kiel-
cach i Liceum Ogólnokształcące nr 
20 w Winnicy, Szkoła Podstawowa 

nr 15 im. Tadeusza Kościuszki 
w Kielcach i Szkoła Ogólna I-III 
stopnia nr 12 w Winnicy, Technikum 
nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych 
im. gen. Władysława Sikorskiego 
w Kielcach i Gimnazjum Fizyczne 
i Matematyczne nr 17 w Winnicy, 
Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Kielcach i Liceum Ogólnokształ-
cące – Gimnazjum nr 23 w Winnicy, 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana 
Artwińskiego w Kielcach i Szkoła 
Ogólna I–III stopnia nr 15 w Win-
nicy oraz V Liceum Ogólnokształ-

cące im. ks. Piotra Ściegiennego 
w Kielcach i Liceum Ogólnokształ-
cące – Gimnazjum nr 26 w Winnicy.

Winnica i Kielce są miastami part-
nerskimi od ponad 60 lat. Pierwsze 
wymiany kulturalne odbyły się jesz-
cze w czasach ZSRS i PRL. Obec-
nie współpraca obejmuje znacznie 
szerszy zakres. Odbywa się w dzie-
dzinach: gospodarki, zarządzania 
przedsiębiorstwami komunalnymi, 
nauki i oświaty, wymiany dzieci 
i młodzieży oraz sportu i turystyki.

Redakcja

W Winnicy goście obejrzeli tzw. winnicką starówkę, czyli ulicę Soborną, gdzie zachowały 
się najcenniejsze zabytki miasta pochodzące z czasów I RP

Aniela Rychlecka 
skończyła sto lat
Urodziny swojej najstarszej 
parafianki świętowała 
w marcu społeczność 
parafialna kościoła Matki 
Bożej Anielskiej w Winnicy.

W okresie, kiedy wszyscy mówią 
o epidemii koronawirusa, trafiają 
się także dobre wiadomości. Na 
przykład taka, że jedna z parafia-
nek kościoła Matki Bożej Aniel-
skiej obchodziła swoje setne uro-
dziny. Z tej okazji życzenia złożyli 
jej członkowie wspólnoty kościel-
nej oraz gwardian kapucynów o. 
Konstanty Morozow.

Pani Aniela urodziła się 
15 marca 1920 roku w miejsco-
wości Poryk w rejonie chmielnic-
kim w obwodzie winnickim. Do 
czwartej klasy uczyła się w pol-
skiej szkole, lecz później placówka 

została zamknięta przez bolszewi-
ków. Zaczęło się ciężkie dorosłe 
życie. W rodzinie było czworo 
dzieci: trzech braci i siostra.

Jak wszyscy mieszkańcy Ukra-
iny Aniela Rychlecka przeżyła 
dwie fale głodu: w latach 1932-
1933 i 1946-1947. Podczas II 
wojny światowej jako młoda ko-
bieta włączyła się w walkę z oku-
pantem: pomagała partyzantom, 
była wszędzie tam, gdzie były po-
trzebne ręce do pracy. 

Po wojnie Aniela Rychlecka 
pracowała w kołchozie jako do-
jarka i brygadierka polowa. Wy-
chowała córkę Stanisławę, do któ-
rej w 2005 roku przeprowadziła 
się do Winnicy w wieku 85 lat. 

Słowo Polskie za: Parafia MB 
Anielskiej w Winnicy

Aniela Rychlecka (od lewej) z córką i gwardianem kościoła kapucynów o. Konstantym 
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Nie upadać na duchu!
W tym roku mija 30. rocznica 
odzyskania przez rzymskich 
katolików w Sławucie swojej 
głównej świątyni – kościoła 
św. Doroty, zabranego im przez 
władze sowieckie w 1935 roku.

Kościół od wieków kroczy 
drogą misji, jaką jest niesie-
nie Dobrej Nowiny. Napeł-

nia dusze ludzkie bezmiernie ważną 
treścią i pokazuje swym wyznaw-
com cel najważniejszy − zbawie-
nie. Przekazuje im znaczenie i wagę 
trzech cnót boskich: wiary, nadziei 
i miłości. Tak wyposażeni nasi 
przodkowie bez wahania walczyli 
o Kościół i wiarę nawet w najtrud-
niejszych czasach prześladowań.

Bohaterska posługa 
kapłańska 

Ciemną kartą w historii walki 
z Kościołem były lata sowieckie. 
Prawdziwym bohaterstwem było 
wówczas pełnienie posługi dusz-
pasterskiej. Zwłaszcza przez tych 
kapłanów, którzy zdecydowali się 
zostać na wschodnich kresach Rze-
czypospolitej Polskiej. Mimo re-
presji pracowali z oddaniem, niosąc 
pomoc duchową wiernym, a później 
działając na rzecz odzyskania świą-
tyń, poszukując środków na ich od-
budowę, przyczyniając się do upo-
wszechnienia katechizacji i zachę-
cając młodych ludzi do wstąpienia 
na drogę powołania kapłańskiego.

Ich imiona na zawsze wejdą do 
podręczników historii Kościoła 
rzymskokatolickiego na Wołyniu 
i Podolu. Są to: ks. bp Jan Olszań-
ski, ks. bp Adolf Piotr Szelążek, ks. 
Antoni Homicki, ks. Władysław 
Wanags, ks. Andrzej Gładysiewicz, 
ks. Bronisław Mirecki, ks. Włady-
sław Bukowiński, ks. Rzepiecki, 
a z żyjących ks. bp Jan Purwiński 
oraz wielu innych czcigodnych pa-
sterzy, których praca stanowi wzór 
kapłaństwa. 

Leżąca na pograniczu Wołynia 
i Podola Sławuta jest jednym z tych 
miast, w których nastąpiło odrodze-
nie Kościoła rzymskokatolickiego 
poprzez stworzenie miejsc kultu. 
Pierwszym i ważnym krokiem była 
budowa w 1988 roku kaplicy pw. 
Matki Bożej z Góry Karmel (Szka-
plerznej). Wcześniej wierni orga-
nizowali spotkania modlitewne 
w domach prywatnych. Konsekracja 
kaplicy nastąpiła 25 czerwca stara-
niem licznych rodzin katolickich 
i pojedynczych osób ze Sławuty 
i okolic (Burkowskich, Kawuszew-
skich, Sadowskich, Mucharskich, 
Malinowskich, Galimskich, Ostrow-
skich, Winiarskich, Zięty, Siergieje-
wych, Turowskich, Nożewskich, 
Borgulewicz, Orzechowskich, We-
reszczyńskich, Kaczanowskich, 
Władijewskich, Siemackich, Kapu-
sty, Pigolczuk, Fedorowskich, Woź-
nickich, Bielakiewicz, Kalinow-
skich, Sobolewskich, Kuszniruk, 
Mireckich, Bondar, Nimierowskich, 
Szymańskich, Radiszewskich, Szat-
kowskich, Filipieni, Kowalczuk, 

Gerasymczuk, Kostiukiewicz, Fal-
kowskich, Radeckich, Siedleckich, 
Żyńskich, Waśkowskich, Szczawiń-
skich i wielu innych) oraz dzięki 
gorliwej pracy ks. Stanisława Szy-
rokaradiuka z Połonnego. Kaplicę 
poświęcił ks. bp Wilhelm Niuksz 
z Rygi (Łotwa).

Długa batalia o odzyskanie 
świątyni

Kolejną wielką radością dla 
sławuckich katolików był nowy 
proboszcz parafii – ksiądz Antoni 
Andruszczyszyn z zakonu maria-
nów, absolwent Seminarium Du-
chownego w Kownie. A w roku 
1994 do pracy w Sławucie przy-
jechały z Polski siostry Urszula 
i Rachela ze Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej. To dzięki zaan-
gażowaniu proboszcza, który wsparł 
inicjatywę mieszkańców Sławuty 
i razem z nimi zaczął walczyć 
o zwrot głównej świątyni miasta 
– kościoła pw. św. Doroty, którego 

nie. Następny wniosek został zło-
żony w Wydziale do spraw Religii 
przy Ministerstwie Kultury w Kijo-
wie (w delegacji znalazły się Neo-
niła Bondar i Jadwiga Winiarska). 
Po otrzymaniu w roku 1989 odpo-
wiedzi negatywnej podjęto decyzję, 
by zwrócić się do Moskwy. Po krót-
kiej naradzie ks. Antoni Andrusz-
czyszyn i parafianie: Neoniła Bon-
dar, Franciszek Burkowski i Zofia 
Niedaszkowska wyruszyli do sto-
licy kraju. Tam swe kroki skierowali 
do odpowiedniej instancji. Urzęd-
nik z Ministerstwa Kultury powie-
dział im: „Możecie się cieszyć, bo 
wiatr już wieje w waszą stronę”. 
Jak wspomina Neoniła Bondar, nie 
czuli wtedy strachu. Brakowało im 
za to jedzenia w drodze powrotnej. 
Bo wszystko, co mogli kupić na 
moskiewskim dworcu kolejowym, 
to 2 kilogramy winogron. Poza tym 
sprzedawano tylko czasopisma i ga-
zety.

Wiatr naprawdę powiał „w naszą 
stronę”. Bo choć początkowo miej-
scowe władze chciały odebrać kato-
likom nowo wybudowaną kaplicę, 
żeby urządzić w niej przedszkole, 
a w zamian oddać im zrujnowany 
zabytkowy kościół św. Doroty, to 
ostatecznie wierni zdołali zachować 
zarówno kaplicę, jak i odzyskać ko-
ściół. Zaczął się jego remont.

Ciężka praca zakończona 
sukcesem

Dziś trudno uwierzyć, ile prze-
szkód stało przed wspólnotą ka-
tolicką w czasach upadającego 
Związku Sowieckiego i niepewnej 
jeszcze ukraińskiej niepodległo-
ści. Najpierw trzeba było wywieźć 
ciężarówki śmieci, rozbić młotami 
pneumatycznymi tony skamielin 
narosłych w bocznych zakrystiach, 
następnie naprawić pokrycie da-
chu, zdobyć drewno, piasek i inne 
materiały budowlane, w końcu za-
angażować wielu ludzi, dyrektorów 
przedsiębiorstw, jak np. polskiej 
firmy Energopol. Wreszcie wytę-
żona pracą, wytrwałością i wiarą 
udało się przywrócić świątyni jej 
pierwotną funkcję – służenia Bogu 
i ludziom. 

Warto zauważyć, że w czasie 
ośmioletniej działalności duszpa-
sterskiej ks. Antoniego Andruszczy-
szyna sławucka parafia doczekała 
się wielu powołań do życia konse-
krowanego; takich kapłanów jak: 
ks. Wiktor Szczawiński, ks. Wasyl 
Żyński, ks. Grzegorz Siemienkow, 
ks. Stanisław Winiarski i ks. Wa-
syl Kosik oraz zakonnic: Jadwigi 
Wierzbickiej, Natalii Kubasowej 
i Marii Żyńskiej, a w późniejszych 
latach – Anny Siedleckiej. Może to 
wydać się paradoksalne, ale w cza-
sach trudniejszych, kiedy Kościół 
na Ukrainie się odradzał, powoła-
nia były liczniejsze niż w ostatnich 
20 latach.

A kościół św. Doroty, który 30 lat 
temu odzyskano, trwa i funkcjo-
nuje, ciesząc ludzi wspaniałą ar-
chitekturą. Już wkrótce będzie ob-
chodził 200-lecie fundacji (powstał 
w 1822 roku).

Wiktoria Pachomowa, Polskie 
Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe im. Romana Damiana 
Sanguszki w Sławucie

Ks. Antoni Andruszczyszyn i nieżyjący już ks. bp Jan Olszański (z lewej) w otoczeniu parafian kościoła św. Doroty, 1994 rok

Poświęcenie kaplicy Matki Bożej z góry Karmel (Szkaplerznej) przez ks. bp. Wilhelma Niuksza, 25 czerwca 1988 rok

potężną budowlę dobrze było widać 
z podwórka nowo wybudowanej ka-
plicy, udało się go odzyskać. Zanim 
jednak do tego doszło, trzeba było 
stoczyć długą batalię.

Najpierw były apele i wnioski 
składane przez radę parafialną, tzw. 
dwudziestkę kościelną, z Domini-
kiem Ziętą na czele do miejscowych 
władz. Te odpowiedziały odmow-

Jedna z pierwszych mszy św. w odzyskanym kościele św. Doroty, 1992 rok.               
Zdjęcie przekał pan Bronisław Burkowski
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Walki Polaków z bolszewikami na Podolu 
w 1920 roku
Działania kresowego               
12 pułku artylerii polowej 
Wojska Polskiego opisał         
na polecenie Wojskowego 
Biura Historycznego                        
mjr szt. gen. Stanisław Turek. 
Poniżej publikujemy fragmenty 
jego opracowania                     
pt. „Zarys historji wojennej 
12-go pułku kresowego        
artylerji polowej” dotyczące 
odbicia Baru i Żmerynki.

Z _dniem 1 września 1919 roku 
6-y pułk [artylerii polowej 
Wojska Polskiego] zmienił 

numerację na 12-y pułk kresowy 
artylerii polowej i przeszedł na etat 
armii krajowej, zwalniając jedno-
cześnie starsze roczniki żołnierzy 
ochotników. Wkrótce francuscy ofi-
cerowie oddali dowództwa oficerom 
polskim, pozostali jednak w pułku 
w charakterze doradców technicz-
nych. Dowództwo pułku objął pod-
pułkownik Wiktor Cieśliński; 1 dy-
wizjon odebrał podpułkownik Maty-
jewicz-Maciejewicz, potem kapitan 
Harasymowicz, II dywizjon – major 
Rojek, III dywizjon – kapitan Todt, 
potem major Otton Axmann.

W końcu września 1919 roku 
z miejscowości Jampol na Wołyniu 
z 3-go pułku artylerii polowej armii 
gen. Hallera II dywizjon przeszedł 
do Skałatu, gdzie wszedł w skład 
12-go pułku artylerji polowej, jako 
IV dywizjon. Z końcem grudnia 
tego roku IV dywizjon został jed-
nak zniesiony, oddając ludzi i konie 
na uzupełnienie trzech dywizjonów 
oraz sztabu pułku.

[25 kwietnia 1920 roku] I dy-
wizjon 12-go pułku artylerii polo-
wej, mający wspierać 38-y pułk 
piechoty i 4-y pułk strzelców pod-
halańskich, opuścił swoje pozycje 
i przeszedł przez Kalną, Derażnię 
do Wołkowiniec, które po kilku-
godzinnej walce zajęto wraz ze 
stacją kolejową Komorowce. Przy 
dalszym posuwaniu się naprzód 
przez Radowce na Wasiutyńce silny 
kontratak z Wasiutyniec stworzył 
dla grupy chwilowo bardzo nieko-
rzystne położenie. Jednak postawa 
piechoty i ogień 1-ej baterii, która 
zajęła w galopie otwartą pozycję, 
zmusiły do odwrotu nacierających 
Rosjan. W walce tej odznaczył się 
dowódca 1-ej baterii, por. Berwid, 
osobiście kierując ogniem jednego 
działa, które, pękając wskutek nad-
miernego rozgrzania się, raniło go 
ciężko w rękę. Dowództwo baterii 
objął ppor. Majewski. Również ad-
iutant dywizjonu, ppor. Dobrzański, 
odznaczył się tym, że, widząc cofa-
jącą się kompanię piechoty, której 
dowódca został ranny, odebrał do-
wództwo, zatrzymał kompanię i na-
tarł na Wasiutyńce.

Po jednogodzinnej przerwie 
grupa płk. Silickiego z I dywizjo-
nem pomaszerowała przez Łuki 
Barskie – Pietranie na Meżyrów 
i Bielichowice, które zdobyto przy 
współdziałaniu 2-ej i 3-ej baterii, 
ostrzeliwujących tor kolejowy na 
Zmierzynkę. W tym czasie 1-a ba-
teria znalazła się w drodze do Me-
żyrowa i z otwartej pozycji zadała 
poważne straty kawalerji sowieckiej 
Kotowskiego, nacierającej na Me-
żyrów. Do walki tej przyłączyła się 
3-a bateria, która strzelała na odle-
głość niespełna kilometra. 

W dniu 29 kwietnia w południe 
została zajęta Zmierzynka od strony 
Brajłowa przez grupę pułkownika 
Silickiego oraz działanie oskrzydla-
jące grupy pułkownika Lindego ze 
Stanisławczyka. Grupa pułkownika 
Silickiego została rozwiązana, I dy-
wizjon przeszedł do Stanisławczyka, 
gdzie został przydzielony do 51-go 
pułku piechoty. Dowódca II dywi-
zjonu, major Rojek, z 5-ą i 9-ą ba-
teriami odszedł do XXIII brygady 
piechoty, dywizjon zaś brał udział 
w walkach w grupie kpt. Kończyca, 
współdziałając z II i III batalio-
nami 52-go pułku piechoty na le-
wym skrzydle dywizji, wychodząc 
z rejonu Nowe Neteczyńce przez 
Wacławkę – Koziarówkę – Barskie 
Czemerysy na Bar.

W walkach wstępnych o Bar 
dnia 25 kwietnia działała jedynie 
5-a bateria, wykonując przygoto-
wanie ognia od 4 do 5 godziny na 
Bar i drogi wiodące na Koziarówkę 
i Barskie Czemerysy, odpierając 
ogniem nieprzyjacielską kawale-
rię. Natarcie to zostało wstrzymane 
wskutek niewystarczającego przy-

gotowania artylerii. Wieczorem dnia 
tego przybyła 9-a bateria i przed 
południem 26 kwietnia łącznie 
z 5-ą baterią ostrzeliwała silnie sta-
cję Bar oraz pociągi pancerne przy 
jednoczesnym powtórnym natarciu 
piechoty, która zdobyła Bar w nocy 
z 26 na 27 kwietnia o godzinie 3 mi-
nut 30. W dalszym ciągu 9-a bateria, 
przydzielona do I i II batalionów 
52-go pułku piechoty, pomaszero-
wała po południu przez Antonówkę, 
Serbinowce bez walki, dopiero zbli-
żając się do Meżyrowa, wspomogła 
I batalion 38-go pułku piechoty, na-
padnięty przez kawalerię rosyjską.

Następnego dnia 9-a bateria prze-
nocowała w Serbinowcach, gdzie 
dołączyła 8-a bateria pod dowódz-
twem porucznika Lazarewicza, sto-
jąca dotąd na pozycji na zachód od 
Baru, po czym obydwie baterie osią-
gnęły następnego dnia Zmierzynkę 
Wielką. 5-a bateria z III batalionem 
52-go pułku piechoty pomaszero-
wała bez walki przez Czerniatyn na 
Małą Zmierzynkę, którą osiągnęła 
29 kwietnia. Bateria 9-a z I bata-
lionem 52-go pułku piechoty dąży 
przez Brajłów, Różawkę i obsadza 
Woroszyłówkę. 8-a bateria z II ba-
talionem 52-go pułku piechoty prze-
szła jednocześnie przez Siedawę 
i zajęła pozycję we wsi Potok, gdzie 
przyszła też wkrótce 5-a baterja z III 
batalionem 52-go puł ku piechoty, 
dołączyły baterie 4-a i 6-a i gdzie 
nastąpiła zbiórka II dywizjonu. 

Podczas całej tej akcji III dywi-
zjon w składzie 7-ej baterii porucz-
nika Mysłakowskiego i 8-ej baterii, 
będącej w odwodzie 12-ej dywizji 
piechoty, przeszedł w dniu 24 kwiet-
nia w obszar Baru – Jełtuszkowa. 

Mapa prezentująca szlak bojowy 12 pułku artylerii WP na terenie dzisiejszej Ukrainy

Baterja 8-a brała częściowo udział 
w walce o Bar, po czym cały III dy-
wizjon z końcem kwietnia osiągnął 
rejon Woroszyłówki.

W dniu 22 kwietnia 4-a bate-
ria, wspierając 51-y pułk piechoty, 
ostrzeliwała wieś Chodaki i Po-
szywkę. W dniu 25 kwietnia nastą-
piła koncentracja oddziałów grupy 
podpułkownika Gąssowskiego. 
Zadaniem tej grupy kawalerii było 
zajęcie w jak najkrótszym czasie 
rejonu Kijanówki, stacji Bar i prze-
rwanie toru na linii kolejowej Bar – 
Mohylów i stacja Bar – Zmierzynka 
z jednoczesnym odcięciem dróg 
odwrotowych oddziałom sowiec-
kim. Jeden pluton 4-ej baterii został 
przydzielony do straży przedniej, 
drugi pluton pozostał w sile głównej 
z 6-ym pułkiem ułanów. 

Marsz rozpoczęto 25 kwietnia 
o świcie przez Filanówkę – Jełtusz-
ków, osiągając Gołobówkę – Mytki 
– Kijanówkę, obsadzone przez nie-
przyjaciela. Bateria ostrzeliwała 

stację kolejową Mytki i wsparła 
natarcie bataljonu 53-go pułku pie-
choty i szarży szwadronu 4-go pułku 
strzelców konnych na Kijanówkę, 
którą zdobyto dnia następnego. Po 
boju tym bateria, przygotowując się 
do dalszego marszu, podczas fura-
żowania została zaskoczona przez 
szarżę oddziału kawalerii sowieckiej 
w sile około 100 szabel. Kawalerię 
odparto ogniem ciężkiego karabinu 
maszynowego, jednego działa i bro-
nią ręczną.

Tego samego dnia odbył się dal-
szy pościg przez Malczowce, które 
zajęto po boju, po czym w dniu 
27 kwietnia przez Popowce, Koc-
marzewo osiągnięto Noskowce, 
walcząc przez cały czas ze strażami 
tylnymi nieprzyjaciela, który bronił 
się przeważnie karabinami maszy-
nowymi i artylerią.

Następnego dnia przez Tylebińce 
osiągnięto Działów i Tarasówkę, 
gdzie także napotkano na silny opór 
nieprzyjaciela. Bateria strzelała 
z otwartych stanowisk. Podczas ca-
łej tej akcji bateria robiła dziennie od 
35 do 50 kilometrów, dotrzymując 
w zupełności kroku kawalerii przy 
dobrym stanie koni. Bateria miała 
stale jeden szwadron jako osłonę. 

Z końcem kwietnia, po osią-
gnięciu Noskowiec, grupa kawa-
lerii została rozwiązana, a bateria 
4-a dołączyła przez Zmierzynkę do 
II dywizjonu we wsi Po tok, zajmu-
jąc pozycję, z której miała wspierać 
52-i pułk piechoty. 

Słowo Polskie za: „Zarys historji 
wojennej 12-go pułku kresowego 

artylerji polowej”, opr. mjr szt. gen. 
Stanisław Turek, Warszawa 1928 r.

26 kwietnia 1920 roku 
9-a bateria dwunastego 
Pułku Piechoty łącznie                                  
z 5-ą baterią ostrzeliwała 
silnie stację Bar oraz pociągi 
pancerne przy jednoczesnym 
powtórnym natarciu piechoty,                                                               
która zdobyła miasto Bar                                                                 
w nocy z 26 na 27 kwietnia                           
o godzinie 3 minut 30
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Cuda naszego Pana
Chodzimy po górach w oddali
widać, krzyż na Giewoncie.
Spoglądając w górę widzimy
obłoki, nieba cuda.
Często pytamy o autora obrazu
chociaż widać, że to natura.
Trudno uwierzyć że
to Pan Bóg jako autor nieznany
czyni takie cuda.
Chciałoby się mieć autograf
takiego autora.
Nie zapominajcie o modlitwie
moi przyjaciele, bo ja jestem z Wami.
Dzielę się talentem, który Pan mi dał.
Tak po prostu jakby mnie dobrze znał.

Tomasz Smoleń, marzec 2020 r.

POEZJA TOMASZA Z LUBLINA

Sojusznicy Polski        
w XX wieku 
Tak brzmi temat główny 
styczniowo-lutowego 
numeru „Biuletynu IPN”. 
Wśród wielu artykułów 
można znaleźć w nim     
teksty o współpracy 
polsko-ukraińskiej,                                    
polsko-łotewskiej                                                  
czy odbudowie Armii 
Polskiej u boku Francuzów.

„Biuletynu IPN” otwiera rozmowa 
z prof. Andrzejem Nowakiem 
o Józefie Piłsudskim, spadkobiercy 
tradycji Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, który postawił w poli-
tyce wschodniej na współdziałanie 
z Litwą, Białorusią, Ukrainą i ro-
syjskimi antykomunistami. 

Przypomniane w nim zostały 
podejmowane przez Polskę wraz 
z sojusznikami próby przeciwsta-
wienia się ekspansji bolszewickiej 
Rosji. Dla pełni obrazu ukazano 
także przeciwne, antypolskie ten-
dencje, które wystąpiły zwłaszcza 
po wkroczeniu Armii Czerwonej 
na terytorium państwa polskiego 
we wrześniu 1939 roku. Sympa-
tie prosowieckie wśród Żydów, 
Białorusinów, Ukraińców i pol-
skich komunistów znalazły wyraz 
w działaniach partyzanckich i an-
typaństwowych podejmowanych 
niejednokrotnie na dużą skalę. 
Stanowisko propolskie zajęły na-
tomiast oddziały armii węgierskiej 
stacjonujące na Kresach Wschod-
nich podczas rzezi wołyńskiej. 

Ciekawym tematem jest po-
stawa utworzonego w Polsce tuż 
przed wybuchem II wojny świa-
towej Legionu Czechów i Słowa-
ków, który stanął do walki u boku 
polskiego żołnierza z najeźdźcami 
niemieckim i sowieckim we wrze-
śniu 1939 roku.

W numerze czytelnik znajdzie 
m.in. teksty: Mirosława Szumiły 
„Geneza sojuszu polsko-ukra-
ińskiego w 1920 roku”, Andrija 
Rukkasa „Armia Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej w 1920 roku”, 
Marka Kozubela „Wywiad woj-
skowy Ukraińskiej Republiki Lu-
dowej w wojnie polsko-sowiec-
kiej 1920 roku”, Kazimierza 
Krajewskiego „Stanisław Bułak-
-Bałachowicz i jego żołnierze”, 
Ēriksa Jēkabsonsa „Operacja 
»Zima«. Współpraca polsko-ło-
tewska w wyzwoleniu Łatgalii na 
Łotwie”, Pawła Libery „Polska 
i Gruzja w 1920 roku”, Łukasza 
Dryblaka „Borys Sawinkow. Po-
lityk, który chciał wybawić Rosję 
od niej samej”, Janusza Wróbla 
„Odbudowa Armii Polskiej u boku 
sojuszników (1939-1940)” czy Ji-
říego Plachego, Jiříego Rajlicha 
„Legion Czechów i Słowaków 
w Polsce”.

„Biuletyn IPN” numer 1-2/ 
2020 można kupić m.in. w placów-
kach Poczty Polskiej, sieci EMPiK 
oraz w księgarniach IPN.

Sergij Porowczuk

Znów zabłyśnie płomień 
braterstwa
14 sierpnia, w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 
w stu miejscach w Polsce i na Ukrainie mieszkańcy obu krajów 
zapalą znicze na grobach ukraińskich żołnierzy w ramach akcji 
„Płomień Braterstwa − Полум’я Братерства”.

Celem organizowanej co-
rocznie przez członków 
Związku Harcerstwa Pol-

skiego i ukraińskich skautów „Płast 
Polska” akcji jest upamiętnienie 
zawartego w 1920 roku sojuszu 
Piłsudski-Petlura oraz uświadomie-
nie Polakom i Ukraińcom, że w ich 
historii były momenty, które mogą 
łączyć i inspirować do współpracy 
i wzajemnego szacunku.

14 sierpnia o godz. 18 Polacy 
i Ukraińcy spotkają się w prawie stu 
miejscach w Polsce i na Ukrainie, 
by oddać cześć żołnierzom ukra-
ińskim, którzy w 1920 roku razem 
z Wojskiem Polskim walczyli prze-
ciwko bolszewikom „za naszą i wa-
szą wolność”, bronili kraju przed 
Armią Czerwoną.

Harcerze i płastuni od kilku mie-
sięcy odnajdują i porządkują zloka-

lizowane w Polsce groby żołnierzy 
Armii Ukraińskiej Republiki Lu-
dowej. Do udziału w wydarzeniu 
zapraszają członków lokalnych spo-
łeczności, szkoły, władze samorzą-
dowe, wspólnoty religijne, przedsta-
wicieli mediów i wszystkich, którzy 
zechcą oddać hołd zapomnianym 
bohaterom.

Uczestnicy akcji otrzymują pa-
miątkowe metalowe odznaki „Pło-
mień Braterstwa” przeznaczone do 
bezterminowego noszenia na patce 
prawej kieszeni munduru.

Sergij Porowczuk za:         
Programowy Ruch Odkrywców

Licealiści z kijowskiego Prestige  
laureatami MAN
27 lutego w Liceum Prestige 
w Kijowie odbył się miejski 
etap obrony prac naukowych 
z języka polskiego w ramach 
Małej Akademii Nauk Ukrainy.

Do obrony przystąpili Ksenia Aw-
tuszkowa (klasa IX) z pracą „Po-
równanie jako ulubiony trop sty-
listyczny Henryka Sienkiewicza 
w jego »Listach z Afryki«, Leonid 
Olijnik (klasa IX) z pracą „Onoma-
topeje odzwierzęce w języku pol-
skim i ukraińskim. Aspekt porów-
nawczy” i Bogdan Mitiuszkin (klasa 
X) z pracą „Znaczenie mitologii 
słowiańskiej w ukraińskiej powieści 
»Cienie zapomnianych przodków« 
oraz w polskiej powieści »Stara 
Baśń«. Aspekt porównawczy w kon-
tekście polskiego i ukraińskiego ję-
zykoznawstwa obrazu świata”.

W jury konkursu zasiedli Bohdan 
Gonczarenko, doktor filologii, pra-
cownik Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy, Monika Cichocka, żona 

ambasadora Bartosza Cichockiego, 
przewodnicząca, oraz Ewa Matu-
szek-Zagata, kierownik referatu na-
ukowo-oświatowego Ambasady RP 
w Kijowie. 

Pierwsze miejsce zajął Bohdan 
Mitiuszkin, i to on będzie repre-
zentował Liceum Prestige na etapie 
ogólnoukraińskim. Na drugim miej-
scu uplasował się Leonid Olijnik. 
Ksenia Awtuszkowa otrzymała na-

grodę Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Monika Cichocka pogratulowała 
uczestnikom bardzo wysokiego po-
ziomu prac. Szczególne podzięko-
wania skierowała pod adresem We-
roniki Turczynej, dyrektor Liceum 
Prestiż, oraz Oleny Lizuncowej, na-
uczycielki języka polskiego, promo-
tor prac młodych naukowców.

Słowo Polskie za:                              
Ambasada RP w Kijowie

Laureat I miejsca Bohdan Mitiuszkin będzie reprezentował Liceum Prestige na etapie 
ogólnoukraińskim
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Polska Macierz Szkolna na Podolu
Artykuł Wandy Świderskiej 
ukazał się na łamach 
wychodzącego w Londynie 
w latach 1959-1980 
„Pamiętnika Kijowskiego”, 
pisma historycznego 
wydawanego przez polskich 
emigrantów z Kijowa, którzy 
utworzyli tzw. Koło Kijowian. 
W publikowanych na emigracji 
tomach „PK” podejmowali 
szeroko rozumianą tematykę 
wschodnią. Łącznie ukazało 
się pięć roczników pisma 
(1959,1963, 1966, 1980, 1996).

Publikacja Wandy Świderskiej 
została zamieszczona w trze-
cim tomie „Pamiętnika Ki-

jowskiego” obok takich tekstów jak 
„Wspomnienia o Podolu”, „Typy 
własności ziemskiej na Podolu”, 
„Kamieniec Podolski” (wspomnie-
nia i artykuły), „O harcerstwie na 
Rusi i w Rosji w latach 1914-1920”, 
„Centralny Komitet Obywatelski 
w Winnicy na Podolu”, „Powstanie 
Zabajkalskie w 1866 r.”, „Sojusz 
polsko-ukraiński w 1920 r.”, „Polski 
Teatr w Kijowie”, „Ukraina w ma-
larstwie polskim”, „Polscy muzycy 
z ziem ukrainnych”. Jej artykuł „Pol-
ska Macierz Szkolna na Podolu” 
dotyczy lat 1905-1920. W „Słowie 
Polskim” drukujemy jego fragment.

„Kiedy w 1905 roku rzeźwiej-
sze tchnienie poruszyło umysły 
i serca, w całym kraju zaczęły się 
jawnie tworzyć z siłą od dawna 
powstrzymywanego żywiołu pol-
skie narodowe związki, placówki 
i organizacje społeczne. Wiadomo-
ści o ożywieniu działalności na-
rodowej dochodziły na Podole ze 
wszystkich stron. Korzystając więc 
z licznego dorocznego zjazdu na 
Kontrakty w Kijowie, grono pań 
prosiło, by przyjechał ktoś z War-
szawy i żywym słowem powiedział, 
co i jak poczynają kobiety w Kon-
gresówce. 

Przyjechała najbliższa nam ser-
cem, bo sama kresowianka, p. Eu-

genia Żmijewska, żeby bardzo licz-
nie zebranym paniom opowiedzieć 
o początkach, celach i rozwoju 
stowarzyszeń kobiecych w War-
szawie. Zaraz też utworzyło się 
w Kijowie Koło Kobiet Polek, które 
rozwinęło się świetnie, objęło różne 
dziedziny życia społecznego i pra-
cowało bardzo gorliwie do końca. 
Prezeską tego Koła została p. Ga-
briela ze Stankiewiczów Knollowa, 
żona chlubnie znanego adwokata 
Lucjana, której takt, umiejętność 
lawirowania wśród ustaw i spraw, 
gorące serce dla każdej sprawy spo-
łecznej, a na zebraniach nieporów-
nany humor nadawały całemu Kołu 
Kobiet rozpęd i siłę oraz chroniły od 
bardzo spod oka na nas patrzących 
władz rosyjskich.

Pani Janina z Krzyżanowskich 
Orłowska (spod Żytomierza) zo-
stała przewodniczącą sekcji samo-
kształcenia. U niej też zbierał się co 
dwa tygodnie cały zarząd Koła, do 
którego i ja miałam zaszczyt nale-
żeć jako zastępczyni p. Romualdy 
z Hulewiczów Chojeckiej (z Hollak 
w skwirskim powiecie), przewodni-

czącej sekcji wiejskiej. P. Julia Bi-
lińska, z powodu podeszłego wieku 
mało udziału biorąca w pracy, typ 
dawnej matrony, mająca dzieci 
i wnuki rozsiane po całych Kresach, 
wpływem swoim ogromnie się przy-
czyniała do rozwoju naszego Koła. 
Jej wnuczka, p. Maria Potocka, 
stworzyła Tanią Kuchnię Koła Po-
lek trwającą do końca w Kijowie, 
a mającą głównie na celu dostar-
czenie studentom Polakom taniego 
i zdrowego pożywienia.

Kuchnia ta stopniowo stawała się 
ogniskiem życia młodzieży polskiej, 
w niej się omawiały różne sprawy, 
dnia, z niej wychodziły różne ha-
sła okolicznościowe, w niej urzą-
dzały się herbatki wtorkowe, na 
które schodziło się po kilkadziesiąt 
osób, i przy robocie i herbacie z ja-
kąś skromną krajanką gawędziło się 
przyjemnie i pożytecznie. Był forte-
pian − ktoś zagrał, ktoś zaśpiewał, 
ktoś opowiedział wrażenia swej 
podróży, ktoś swoje, ilustrujące 
stan kraju przygody − słyszało się 
i wiedziało o wszystkim, co życia 
polskiego dotyczyło.

Na herbatki zjawiała się z paczką 
przygotowanych robót, które roz-
dawała obecnym paniom do szy-
cia, p. Alina ze Zwolińskich Cza-
chórska z Podola, przewodnicząca 
Sekcji Miejskiej Koła, stwarzająca 
z niczego ochronki dzienne i stałe, 
szwalnie, przytułki, niewyczerpana 
w pracy i przedsiębiorczości. Orga-
nizowała szwaczki i urządzała im 
pogadanki, majówki, przedstawie-
nia amatorskie. Kłopotała się o zdo-
bycie środków, kokietowała policję, 
zarażała się różnymi chorobami. 
Ledwo wstała po chorobie, już szła 
dalej wyszukiwać po przytułkach 
biedotę i wszystkich przygarniała 
wbrew wszelkiej buchalterii.

Sekcja Wiejska utrzymywała 
kontakt z kolami prowincjonalnymi. 
Zajmowała się popieraniem spół-
dzielczości i przemysłu domowego 
na prowincji, mając zawsze jako cel 
główny − budzenie ducha i uświa-
domienia narodowego.

Sekretarką Koła Kobiet Polek 
była przez lat kilka p. Jadwiga z Dy-
nowskich Bernatowiczowa, wkła-
dając w tę pracę dużą inteligencję 

i powagę. Koło nasze było zalega-
lizowane przez władze, musiały-
śmy więc lawirować, żeby spełniać 
swoje zadanie jak najszerzej, nie 
wychodząc przy tym z oficjalnie 
dozwolonych ram. Na zebraniach 
ogólnych odbywanych parę razy 
do roku w Ogniwie i gromadzących 
nieraz po pięćset Polek kresowych 
bywał tylko jeden mężczyzna − żan-
darm rosyjski.

W 1908 r. Koło Kobiet kijowskie 
zorganizowało tajny zjazd przedsta-
wicielek wszystkich kół kresowych 
− Kijowszczyzny, Wołynia, Podola, 
Litwy i skupisk w Rosji. Miałyśmy 
więc delegatki z Wilna, Grodna, 
Mińska, Żytomierza, Podola, Odesy, 
Charkowa itd. W mieszkaniu p. Or-
łowskiej trzy dni po kilka godzin 
słuchałyśmy sprawozdań, cieszy-
łyśmy się, że życie tętni wszędzie, 
radziłyśmy, jakie jeszcze dziedziny 
objąć. Koło kijowskie koncentro-
wało wówczas całe Kresy i rozsze-
rzało coraz bardziej swoją działal-
ność, ale zalegalizowane było tylko 
na Kijowszczyznę. Zaczerpnąwszy 
więc ducha i przykładu w Kijowie, 
trzeba było w innych miejscach 
działać na własną rękę.

Podole nie miało tak wielkich 
miast, ale miało dużo placówek 
polskich skupiających inteligen-
cję, praca szła i tutaj, ale niezor-
ganizowana. Okoliczności tak się 
złożyły, że ja, po przemieszkaniu 
w ciągu kilku lat w Kijowie dla na-
uki dzieci, po ukończeniu przez nie 
szkół wracałam do siebie na wieś 
na Podolu na stałe. W sąsiedztwie 
naszym mieszkała p. Letta z Rud-
nickich Jaroszyńska, właścicielka 
Dzwonichy. Urodzona i wychowana 
w Szwecji, później w Paryżu łączyła 
w sobie silną wolę i rozwagę matki 
Szwedki oraz patriotyzm ojca emi-
granta. Chciała pracować dla kraju 
ojca. Toteż się podjęła pracy zjed-
noczenia wysiłków kobiet Polek na 
Podolu, zaś mając już trochę prak-
tyki nabytej w zarządzie kijowskim, 
ofiarowałam p. Jaroszyńskiej swoją 
pomoc”.

Wanda Świderska, „Polska Macierz 
Szkolna na Podolu”, w: „Pamiętnik 

Kijowski” t. III, Londyn 1966 r., s. 
142-145. Udostępnione przez Henryka 

Grocholskiego

Żeton członków Polskiej Macierzy Szkolnej na Podolu

Represje stalinowskie lat 30. XX wieku na ziemi sławuckiej
Wielki terror rozpętany przez 
władze ZSRS wobec obywateli 
swego państwa przyniósł 
zagładę wielu istnień 
ludzkich. W samym regionie 
sławuckim śmierć z rąk NKWD                                                 
poniosło 726 osób.

Represje polityczne na Wołyniu 
miały swoją specyfikę regionalną, 
wynikającą z dominującej tu ga-
łęzi gospodarki, jaką było rolnic-
two – przyjęły postać brutalnej ko-
lektywizacji i walki z rzekomymi 
„kułakami”. Drugim powodem 
prześladowań była bliskość granicy 
polskiej – władze sowieckie łączyły 

polskość z wrogością i oporem wo-
bec bolszewizmu – kolejnym to, że 
swego czasu funkcjonowały tu or-
gany władzy Ukraińskiej Republiki 
Ludowej oraz instytucje naukowe 
i kultury.

W regionie sławuckim w latach 
30.-40. XX wieku poddano repre-
sjom łącznie 3426 osób, w tym do 
lat 16 – 263, w wieku 16-30 – 862, 
31-50 lat – 1837, powyżej 50 lat 
– 423 osoby. Z 3426 represjono-
wanych rozstrzelano 726 osób, 
a 1003 uwięziono: na okres od 3 do 
5 lat – 400 osób, od 5 do 10 lat – 
584 osoby, od 10 do 25 lat – 19 osób, 

w 423 przypadkach sprawy zostały 
zawieszone.

Najczęstszymi zarzutami sta-
wianymi oskarżonym były: działal-
ność kontrrewolucyjna – 736 osób, 
szpiegostwo – 743 osoby, zdrada 
ojczyzny – 189 osób, uznanie za 
niebezpieczny element społeczny – 
639 osób, działalność antysowiecka 
– 696 osób, działalność dywer-
syjna, terrorystyczna, wywrotowa 
– 82 osoby, uchylanie się od pracy 
w kołchozie – 78 osób. 

Ponad 600 rodzin z wiosek przy-
granicznych regionu sławuckiego 
w latach 1935-1936 przymusowo 
wysiedlono do obwodu ługań-

skiego na Ukrainie i do Kazach-
stanu, jako te, które stawiały opór 
kolektywizacji. Przechowywane 
w Państwowym Archiwum Obwodu 
Chmielnickiego dokumenty mó-
wią o pierwszej deportacji w lutym 
roku 1935 do obwodu ługańskiego. 
2 czerwca 1936 roku zesłano 
200 rodzin, przeważnie polskich, 
z wiosek rejonu sławuckiego i be-
rezdowskiego do Kazachstanu pół-
nocnego. Z małej wsi Kamienki de-
portowano 36 rodzin – w jedną noc 
ulica nosząca nazwę Polska została 
wyludniona. Po wielotygodniowej 
podróży wagonami bydlęcymi ludzi 
z rejonu sławuckiego wyładowano 
w gołym stepie obok studni i słupa 

z napisem „Wieś Rostowka rejonu 
keleriwskiego”. Na sto rodzin przy-
padało osiem namiotów wojsko-
wych.

W książce z cyklu „Rehabilito-
wani przez historię. Obwód chmiel-
nicki” tom 4 są zamieszczone listy 
represjonowanych mieszkańców 
miasta i regionu w latach 30.-40. 
XX wieku z krótką informacją bio-
graficzną. Książka jest dostępna  
w Muzeum Historycznym w Sławu-
cie, gdzie można się z nią zapoznać. 

Sergij Androszczuk, dyrektor 
Muzeum Historycznego w Sławucie, 

tłumaczenie Łarysa Cybula
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Nieznane fakty o Nowogrodzie Wołyńskim
Czytając „Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich”, 
można dowiedzieć się wielu 
ciekawostek związanych 
z miastami dzisiejszej Ukrainy. 
Poniżej prezentujemy garść 
informacji o stolicy rejonu 
nowogrodzkiego.

1. nazwę miastu nadała caryca 
Katarzyna II, która ukazem 
z 16 maja 1796 roku (po II 

rozbiorze Polski w 1793 roku miej-
scowość znalazła się w granicach 
Imperium Rosyjskiego) zmieniła 
dotychczasową − Zwiahel na No-
wogród Wołyński.

2. Ulice bez błota dawny Zwiahel 
zawdzięczał położeniu na lewym 
brzegu Słuczy, która dzięki swoim 
skalistym i górzystym brzegom i ła-
twemu spadowi wody umożliwiała 
utrzymanie traktów w porządku, na-
wet przy niedostatku bruku. W efek-
cie miasto odznaczało się czystym 
i zdrowym powietrzem. 

3. Od Nowogrodu Wołyńskiego 
rzeka Słucz była spławna. Dzięki 
temu funkcjonowała na niej żegluga 
rzeczna, umożliwiając okolicznym 

mieszkańcom łatwy zbyt przede 
wszystkim materiałów leśnych, 
a także produktów rolnych do Gdań-
ska i Memla (obecnie Kłajpeda).

4. Zanim otwarto kolej kijowsko-
-brzeską przechodząca przez śro-
dek miasta szosa kijowsko-brzeska, 
jedna z głównych arterii łączących 
Rosję z zachodnią Europą, oży-
wiała Nowogród Wołyński, czyniąc 

z niego jeden z ważniejszych ośrod-
ków gospodarczych Wołynia.

5. Pod koniec XIX wieku 
w Nowogrodzie Wołyńskim działało 
13 zakładów, w tym fabryka powo-
zów, kilka garbarni, olejarnia i bro-
war, zatrudniających 85 robotników. 
Ich produkcja roczna (w 1880) osią-
gnęła wartość 108,895 rs. (rubel sre-
brem).

6. Murowany kościół katolicki 
w dawnym Zwiahelu zaliczał się do 
najwspanialszych świątyń Wołynia. 
Zwracał uwagę już samymi rozmia-
rami. Wnętrza zdobiły doskonałe 
freski pędzla jednego z wychowan-
ków szkoły głuchoniemych w Ro-
manowie. Niestety, wkrótce zostały 
pokryte białą farbą, ponieważ trzeba 
było naprawiać popsute w wielu 

miejscach mury, a parafian nie było 
stać na odnowienie fresków. Do-
minantę kościoła stanowiła statua 
ukrzyżowanego Chrystusa w wiel-
kim ołtarzu, bardzo dobrego dłuta, 
ustawiona we framudze i oświetlona 
niewidocznymi oknami z żółtego 
szkła, co dawało wyjątkowy efekt. 
Murowany kościół, wzniesiony 
w 1600 roku przez księżnę Annę 
z Ostrogskich Chodkiewiczową, 
otrzymał wezwanie Podwyższenia 
Świętego Krzyża (dzisiejszy, zbu-
dowany na przełomie lat 80.-90. 
również jest pod tym wezwaniem). 
Został zniszczony przez Kozaków 
w 1651 roku w czasie powstania 
Chmielnickiego. Odbudował go 
w roku 1726 jako drewniany Je-
rzy Aleksander książę Lubomir-
ski, lecz niedługo potem świątynia 
doszczętnie spłonęła w pożarze. 
W 1753 roku zostały położone 
fundamenty pod nowy murowany 
kościół, a w 1766 roku staraniem 
miejscowego proboszcza ks. Józefa 
Karpińskiego, kanonika łuckiego, 
stanęła świątynia, którą w 1778 roku 
konsekrował biskup łucki Komar-
nicki. (W czerwcu 1935 roku ko-
ściół został wysadzony w powietrze, 
a na jego miejscu wybudowano 
domy mieszkalne.)

Słowo Polskie za: „Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego 

i innych krajów słowiańskich”, tom 
VII, s. 248-252, Warszawa 1886

Fragment mapy z połowy XIX wieku ukazującej strategiczne znaczenie Nowogrodu Wołyńskiego 

Wystawę „My. Matki. Silne” 
pokazano w Czechach
W sercu Pragi stanęły 
fotogramy kobiet z portretami 
ich synów, którzy                                                         
zginęli podczas walk                     
na wschodzie Ukrainy.

Wystawa poświęcona jest kobietom 
z obwodu żytomierskiego, które 
najboleśniej dotknęła rosyjska agre-
sja na wchodzie Ukrainy – straciły 
dzieci. Według organizatorów, jej 
celem jest upamiętnienie bohater-
skich synów, którzy oddali życie za 
państwo ukraińskie i pokazanie ca-
łemu światu, że na wschodzie Ukra-
iny toczy się wojna.

Ekspozycja składa się z 14 foto-
grafii przedstawiających matki, które 
trzymają w rękach portrety swoich 
poległych synów. Wszystkie te ko-
biety połączył matczyny smutek 
z powodu śmierci dziecka. Obok 
wystawy rozwinięto transparent 
z napisem „Rosjo – ręce precz od 
Ukrainy”.

Wystawa „My. Matki. Silne” 
była prezentowana na centralnym 
placu w Pradze przez trzy dni. 
Uczestniczyły w niej matki zabitych 
ukraińskich żołnierzy Lilia Ilnicka 
i Elena Maksimienko. Następnie 
portrety zostały pokazane w kinie 
Atlas, gdzie odbywała się projek-
cja ukraińskiego filmu „Atlantyda” 
w reżyserii Walentego Wasianowi-
cza. Przed seansem wystąpiły matki, 
by opowiedzieć o swoim bólu. 
Wiele osób płakało. Według Eleny 

Maksimienko, której syn zginął 
w 2016 roku niedaleko Szyrokino, 
Czesi podeszli do niej i zapłakali. 
Płakaliśmy i dziękowaliśmy naszym 
chłopcom, którzy dawali przykład 
innym, mówiła.

Organizatorzy planują kontynu-
ację prezentacji wystawy. Taką pro-
pozycję złożyli ambasadom kilku 
krajów europejskich.

Walentyna Jusupowa za:                     
zhytomyr-trend.in.ua

Prezydencki minister 
z wizytą w Równem
Sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Adam 
Kwiatkowski w dniach 
24-25 lutego przebywał na 
Wołyniu w ramach realizacji 
kolejnej edycji Akcji Pomocy 
Polakom na Wschodzie.

W Równem minister Adam Kwiat-
kowski wraz z towarzyszącymi mu 
dyrektor Biura Współpracy z Polo-
nią i Polakami za Granicą Julią Al-
tyńską-Grodecką i konsulem gene-
ralnym RP w Łucku Wiesławem 
Mazurem spotkał się z miejsco-
wymi Polakami i z przedstawicie-
lami polskich organizacji. Odwie-
dził dwie polskie rodziny, rozma-
wiał z uczniami i nauczycielami 
szkół sobotnio-niedzielnych dzia-
łających przy Towarzystwie Kul-
tury Polskiej na Rówieńszczyźnie 
(TKP) im. Władysława Reymonta 
i Ukraińsko-Polskim Sojuszu im. 
Tomasza Padury. Spotkał się także 
z parafianami kościoła Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła i ks. pro-

boszczem Władysławem Czajką. 
Wszędzie przekazywał życzenia 
i upominki od Pary Prezydenckiej.

Polska delegacja wspólnie 
z członkami TKP oraz Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnego im. 
Tomasza Sosnowskiego złożyła 
kwiaty i zapaliła znicze na grobach 
legionistów spoczywających na 
cmentarzu przy ulicy Dubieńskiej.

Adam Kwiatkowski znalazł 
również czas, by spotkać się 
z przedstawicielami lokalnych 
władz samorządowych: wice-
przewodniczącym Rówieńskiej 
Obwodowej Administracji Pań-
stwowej Sergijem Hembergiem, 
przewodniczącym Rówieńskiej 
Rady Obwodowej Oleksandrem 
Danylczukiem i merem Równego 
Wołodymyrem Chomką. Strony 
omówiły stan współpracy obwodu 
rówieńskiego z regionami z Pol-
ski oraz zidentyfikowały obszary 
współpracy polsko-ukraińskiej na 
poziomie regionalnym.

Sergij Porowczuk
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Od idei do własnego biznesu 
Tak brzmiała nazwa forum 
zorganizowanego 29 lutego 
w Żytomierzu przez Centrum 
Oświatowe PAZL we 
współpracy ze Studenckim 
Klubem Polskim w Żytomierzu. 

Forum biznesowe to przedsię-
wzięcie, którego celem było 
wsparcie osób planujących 

założenie firmy oraz już prowa-
dzących działalność gospodarczą, 
chcących ją rozszerzyć i poszukują-
cych nowych kontaktów. Do udziału 
w nim w roli prelegentów zostali 
zaproszeni doświadczeni eksperci 
mający rozległą wiedzę oraz bogate 
doświadczenie w temacie spotkania.

Forum zostało podzielone na 
cztery bloki tematyczne: Od idei 
do biznesplanu, Kadry rozwiązują 
wszystko, Własna marka, Źródła 
finansowania. W każdym bloku wy-
powiadali się specjaliści, dyrektorzy 
żytomierskich przedsiębiorstw, któ-
rzy chętnie dzielili się doświadcze-
niami w zakresie prowadzenia firmy 
oraz informacjami, gdzie można 
szukać wsparcia i finansowania roz-
woju.

W części Od idei do biznesplanu 
dyrektor firmy Twój Czas Andrzej 
Tereszczuk opowiedział o formach 
własności, rejestracji firmy i jej ob-
słudze. Temat na czasie, ponieważ 
w tej kwestii ostatnio sporo się zmie-
niło. Z kolei założyciele i dyrekto-
rzy studia tanecznego Warshalex 

oraz agencji produkcyjnej Grafium 
– Katarzyna Czubenko i Oleg Guca-
luk mówili o swoich biznesplanach 
oraz doświadczeniu zdobytym pod-
czas prowadzenia przedsiębiorstwa, 
o tym, czego by dziś nie zrobili, a co 
zrobiliby inaczej.

Następny blok Kadry rozwiązują 
wszystko był nie mniej interesujący. 

O tym, jak istotnym czynnikiem 
dla sukcesu firmy jest jej kapitał 
ludzki, świadczą słowa amerykań-
skiego przemysłowca, twórcy Ford 
Motor Company Henry’ego Forda: 
„Zabierzcie mi cały majątek, tylko 
zostawcie mi moich ludzi, a ja od-
buduję wszystko”. Inny amerykań-
ski przemysłowiec, magnat stalowy 
Andrew Carnegie twierdził z ko-

lei: „Możecie zabrać mi moje pie-
niądze i fabryki, ale zostawcie mi 
moich sprzedawców, a w dwa lata 
wszystko odzyskam”. Trudno nie 
zgodzić się z tezą, że personel to naj-
większa wartość każdego biznesu. 
O kadrach, pracy z nimi, o tym, 
gdzie szukać pracowników, co na-
leży wziąć pod uwagę, zatrudniając 
ludzi, mówili dyrektor call-center 

Telecontact UA Olga Nedilko i dy-
rektor Goodwill Illias Achmetow.

Ważnym aspektem prowadzenia 
biznesu jest własna marka. O tym 
w kolejnym bloku opowiedział dy-
rektor firmy Steffany Sergiej Poloń-
ski.

Tematem ostatniego bloku − Źró-
dła finansowania były pieniądze, 
programy dofinansowania i granty. 
Wielkim zainteresowaniem cie-
szyły się wystąpienia na temat 
Senior Experten Service. O głów-
nych aspektach realizacji takiego 
projektu mówiła prezes organizacji 
Współczesny Format Żanna Solow-
jowa. Kwestię funduszy międzyna-
rodowych oraz programów wspar-
cia małego i średniego biznesu na 
Ukrainie przedstawiła wicedyrektor 
agencji Goodwill Larysa Lewkiw-
ska, a o państwowych programach 
wsparcia biznesu opowiedział dy-
rektor Wydział Rozwoju Gospodar-
czego Żytomierskiej Rady Miejskiej 
Mykola Kostrycia.

Występujący prelegenci w zrozu-
miałej formie i wyczerpująco przed-
stawili wiadomości związane z te-
matem forum.

Niespodzianką dla uczestników 
była loteria, którą rozgrywano po 
każdym wystąpieniu. Można w niej 
było wygrać bardzo cenne książki, 
ekotorby, a nawet certyfikat agencji 
produkcyjnej Grafium, dający moż-
liwość bezpłatnego skorzystania 
z jednej z jej usług.

Organizację forum wsparł Wy-
dział Rozwoju Gospodarczego Ży-
tomierskiej Rady Miejskiej.

Walentyna Jusupowa,                        
Studencki Klub Polski w Żytomierzu

Występujący prelegenci przystępnie i wyczerpująco przedstawili wiadomości związane z tematem forum

Polska wzmacnia kontrolę na granicach
Wprowadzone przez 
Polskę ograniczenia ruchu 
osobowego na wybranych 
przejściach granicznych 
z Ukrainą, Białorusią 
i Federacją Rosyjską             
nie dotyczą posiadaczy      
Kart Polaka.

W związku z ogłoszoną przez WHO 
pandemią koronawirusa minister 
spraw wewnętrznych i administra-
cji Rzeczypospolitej Polskiej wydał 
13 marca rozporządzenie w sprawie 
czasowego zawieszenia lub ograni-
czenia ruchu osobowego na okre-
ślonych przejściach granicznych 
z Federacją Rosyjską, Republiką 
Białoruś oraz Ukrainą (7 przejść 
z Ukrainą, 5 z Białorusią i 2 z Rosją), 
czyli na zewnętrznej granicy Unii 
Europejskiej. Drugie rozporządze-
nie ministra dotyczy przywrócenia 
kontroli granicznej na wewnętrznej 
granicy Unii: z Republiką Federalną 
Niemiec, Republiką Czeską, Repu-
bliką Litewską, Republiką Słowacką 
oraz na lotniczych i morskich przej-
ściach granicznych. Obydwa za-
częły obowiązywać od 15 marca od 
godz. 0.00 do odwołania.

Ograniczenia na przejściach 
granicznych w zakresie ruchu oso-
bowego przy wjeździe do Polski 
wprowadzone zostały dla cudzo-
ziemców. Granicę państwową przez 

lądowe, lotnicze i morskie przejścia 
mogą przekraczać: obywatele RP; 
cudzoziemcy, którzy są małżonkami 
albo dziećmi obywateli RP albo po-
zostają pod stałą opieką obywateli 
RP; cudzoziemcy posiadający Kartę 
Polaka; szefowie misji dyploma-
tycznych oraz członkowie personelu 
dyplomatyczno-konsularnego misji, 
czyli osoby posiadające stopień dy-
plomatyczny, oraz członkowie ich 
rodzin; cudzoziemcy posiadający 
prawo stałego lub czasowego po-
bytu na terytorium RP; cudzoziemcy 
posiadający prawo do pracy na tery-
torium RP, tj. cudzoziemcy upraw-
nieni do wykonywania pracy na ta-
kich samych zasadach co obywatele 
polscy, posiadający zezwolenie na 
pracę, zezwolenie na pracę sezo-
nową, oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi 
na terytorium RP; w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, nie-
uwzględnionych powyżej, komen-
dant placówki Straży Granicznej po 
uzyskaniu zgody komendanta głów-
nego Straży Granicznej może ze-
zwolić cudzoziemcowi na wjazd na 
terytorium RP w trybie określonym 
w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cu-
dzoziemcach; cudzoziemcy, którzy 
prowadzą środek transportu służący 
do przewozu towarów.

Lista przejść granicznych, przez 
które osoby z wyżej wymienionych 
kategorii mogą wjeżdżać do Pol-
ski, jest podana w Rozporządzeniu 
MSWiA: https://www.gov.pl/attach-
ment/6d49842b-3ad3-48dd-b082-
-1b0c8fa9c7e5

Słowo Polskie za: MSZ RP

ORPEG oferuje bezpłatne 
materiały edukacyjne
Serwis Rzeczypospolitej 
Polskiej opublikował na 
swojej stronie internetowej 
informację na temat 
bezpłatnych materiałów 
edukacyjnych dla 
nauczycieli i uczniów szkół 
polonijnych. W ślad za 
nim komunikat zamieściły 
na Fb polskie placówki 
dyplomatyczne. Poniżej 
cytujemy jego treść.

Uprzejmie informujemy, że Ośro-
dek Rozwoju Polskiej Edukacji za 
Granicą (ORPEG) przygotował 
informację o dostępnych w Inter-
necie nieodpłatnych materiałach 
edukacyjnych pozostających w ge-
stii Ośrodka, skierowanych do na-
uczycieli i uczniów szkół polonij-
nych. 

Jako największą bazę bezpłat-
nych materiałów ORPEG podaje 
portal „Włącz Polskę” (http://
www.wlaczpolske.pl/). W ramach 
tego programu powstały gotowe 
zestawy materiałów edukacyj-
nych: do edukacji wczesnoszkol-
nej (program „Rok Polski” dla 
uczniów w wieku 5-7 lat, 7-8 lat 
oraz 8-9 lat), do nauki języka pol-
skiego (program „Lubię Polskę” 
dla uczniów w wieku 10-13 lat, 

program „Moja polska kulturo-
teka” dla uczniów w wieku powy-
żej 14 lat), do nauki wiedzy o Pol-
sce (program „Z historią i geogra-
fią Polski za pan brat” dla uczniów 
w wieku 10-13 lat oraz program 
„Skąd jesteśmy? Ziemia przod-
ków, jej historia i współczesność” 
dla uczniów w wieku powyżej 
14 lat) oraz atlasy historyczne (dla 
uczniów w wieku 10-13 lat oraz 
powyżej 14 lat). 

Zasoby dydaktyczne można też 
pozyskać na profilu ORPEG na 
YouTube (https://www.youtube.
com/watch?v=o79LE_karL8). 

Jednocześnie pragniemy poin-
formować, że Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej prowadzi plat-
formę z zasobami elektronicznymi 
dostępnymi bezpłatnie pod adre-
sem https://epodreczniki.pl.  

Zwracamy się do Państwa 
z uprzejmą prośbą o szerokie pro-
mowanie dostępnych, bezpłatnych 
materiałów edukacyjnych umoż-
liwiających podtrzymywanie na-
uki języka polskiego, zwłaszcza 
w kontaktach z organizacjami po-
lonijnymi oraz ośrodkami nauki 
języka i w języku polskim na ca-
łym świecie.

Słowo Polskie za: KG RP w Winnicy
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e-mail: winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Spotkanie formacyjne
5 marca odbyło się comiesięczne spotkanie biskupa Witalija 
Krywickiego z seminarzystami Wyższego Seminarium 
Duchownego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worzelu.

Jest już dobrą tradycją, że 
w pierwszy czwartek miesiąca 
biskup ordynariusz diecezji ki-

jowsko-żytomierskiej spotyka się 
z młodymi klerykami z Worzela. 
Podczas ostatniego spotkania for-
macyjnego bp Witalij Krywicki 
podzielił się z seminarzystami inte-
resującymi i wartościowymi reflek-
sjami. Jak podkreślił, dla dzisiej-
szego kapłana ważne jest, oprócz 

tradycyjnego, tzw. duszpasterstwa 
usług, tj. takiego, kiedy wierni sami 
przychodzą do kościoła, wychodze-
nie do nich, szukanie ich w duchu 
Ewangelii, docieranie do tych, któ-
rym Pan chce udzielić zbawienia.

Zadaniem duszpasterza jest we-
dług biskupa Krywickiego głoszenie 
tego, co wierni powinni usłyszeć, 
a nie tego, co chcieliby usłyszeć. 
Warto również pamiętać, że choć 

Kościół na naszych ziemiach nie do-
świadcza represji jak w poprzednim 
stuleciu, jednak cierpi prześladowa-
nia, których źródłem jest materia-
lizm i liberalizm.

Na zakończenie spotkania została 
odprawiona Eucharystia i nabożeń-
stwo do Jezusa Kapłana i Ofiary 
w intencji powołań do życia poświę-
conego Bogu. Podczas kazania bi-
skup zachęcał do powierzenia swo-
ich lęków i niepokojów Jezusowi 
i odważnego pójścia za nim.

Lidia Baranowska za: kmc.media

Komunikat bp. Witalija Krywickiego 
w związku z epidemią koronawirusa
W wydanym 13 marca 
dokumencie biskup diecezji 
kijowsko-żytomierskiej 
zachęcił wiernych, by 
przestrzegali stosownych 
zaleceń Konferencji 
Episkopatu Ukrainy            
oraz Ogólnoukraińskiej     
Rady Kościołów               
i Organizacji Religijnych.

W komunikacie zamieszczonym na 
Fb biskup Witalij Krywicki poinfor-
mował wiernych diecezji kijowsko-
-żytomierskiej o swoich dodatko-
wych decyzjach i rekomendacjach 
dotyczących postępowania wobec 
szerzenia się infekcji. Powołując 
się na Kodeks Prawa Kanonicz-
nego, zwolnił na czas wprowadze-
nia na Ukrainie kwarantanny, tj. od 
13 marca do 3 kwietnia, z obowiązku 
uczestniczenia w niedzielnej mszy 
świętej osoby w wieku powyżej 
60 lat, osoby z objawami grypy lub 
SARS, dzieci i młodzież w wieku 
poniżej 18 lat oraz dorosłych, którzy 
się nimi opiekują, a także wszyst-
kich tych, którzy żywią uzasadnione 
obawy przed zakażeniem korona-
wirusem (od 18 marca na Ukrainie 
obowiązuje zakaz gromadzenia się 

w jednym miejscu powyżej 10 osób 
– red.).

Osoby korzystające z dyspensy 
biskup diecezjalny zachęcił do 
udziału w mszy św. za pośrednic-
twem radia lub telewizji, do mo-
dlitwy osobistej i wspólnotowej, 
zwłaszcza modlitwy różańcowej,  
i przyjmowania komunii świętej du-
chowo. Przypomniał przy tym, że 
transmisja mszy odbywa się w ka-
tolickiej telewizji Słowa Wiecznego 
(EWTN) za pośrednictwem dostaw-
ców telewizji lub bezpośrednio na 
www.ewtn.org.ua od poniedziałku 
do piątku o godz. 15 oraz w nie-
dzielę o godz. 10 z katedry św. Alek-
sandra, w Radiu Maryja od ponie-
działku do soboty o godz. 7 i 18 oraz 
w niedzielę o godz. 10 i 18 na www.
radiomaria.org.ua lub w radiu Kijów 
69.68, Żytomierz 70.04.

Hierarcha poinformował po-
nadto, że podął decyzję o odłożeniu 
na czas nieokreślony wszystkich 
wydarzeń o charakterze masowym, 
w tym pielgrzymki do Matki Bożej 
Berdyczowskiej Ruchu „Światło-
-Życie” (14 marca) oraz mężczyzn 
(21 marca), Diecezjalnego Dnia 
Młodzieży (3-5 kwietnia), publicz-
nych dróg krzyżowych.

Biskup Krywicki wydał też re-
komendacje dla duchowieństwa. By 
uniknąć niebezpiecznych tłumów 
i zapewnić bezpieczną odległość 
między ludźmi zalecił proboszczom 
zwiększenie w miarę możliwości 
liczby mszy św. Jeśli uznają to za 
konieczne, mogą zrezygnować z re-
kolekcji wielkopostnych, a wiernym 
polecić uczestnictwo w nich za po-
średnictwem mediów katolickich 
(w EWTN i Radiu Maryja rekolek-
cje odbędą się w dniach 1-3 kwietnia 
o godz. 19). W celu ciągłej modlitwy 
o powstrzymanie rozprzestrzeniania 
się epidemii koronawirusa powinna 
zostać zorganizowana adoracja Naj-
świętszego Sakramentu przez cały 
tydzień w małych grupach. Kapłani 
nie powinni bez uzasadnionego po-
wodu opuszczać swojej parafii. Są 
potrzebni na miejscu, by móc nieść 
wiernym pociechę duchową, udzie-
lać im sakramentu pokuty i komu-
nii świętej. Biskup wezwał księży 
do przestrzegania higieny podczas 
nabożeństw, zwłaszcza do używa-
nia środków do dezynfekcji przed 
udzieleniem komunii świętej.

Słowo Polskie za: https://www.
facebook.com/vitalii.kryvytskyi 

Lekarze bez granic
Pod tym hasłem 7 marca 
wierni z parafii św. Marcina 
w Fastowie oraz osoby 
w wieku emerytalnym mogli 
poddać się profilaktycznym 
badaniom lekarskim.

Jak podało Centrum św. Marcina 
w Fastowie, akcja odbyła się przy 
wsparciu międzynarodowej fun-
dacji charytatywnej Wspieranie 
Rozwoju Medycyny i Caritas Spes 
Ukraina. Wzięli w niej udział leka-
rze wolontariusze. 

Przedsięwzięcie było adreso-
wane do parafian kościoła św. Mar-
cina w Fastowie oraz emerytów 
wymagających pomocy. Osoby 
te mogły skorzystać z nieodpłat-
nych badań kardiologicznych, 
okulistycznych, terapeutycznych, 
wykonać EKG serca i uzyskać 

bezpłatne okulary. Profilaktycz-
nym badaniom poddało się ponad 
90 mieszkańcom Fastowa.

„Parafianie dziękują lekarzom 
za serdeczność i troskę oraz pa-
miętają o was w modlitwie” − po-
informowało Centrum św. Mar-
cina.

Centrum św. Marcina de Porres 
to − obok Domu św. Marcina de 
Porres, domu samotnej matki, ga-
binetu lekarskiego i centrum reha-
bilitacji dla dzieci niepełnospraw-
nych ruchowo oraz autystycznych 
− kolejna placówka powołana 
przez oo. dominikanów w Fa-
stowie. Działa od w 2015 roku. 
Znajduje się w nim szkoła i przed-
szkole, w których naukę pobierają 
dzieci pochodzące często z rodzin 
dysfunkcyjnych. 

Lidia Baranowska za: kmc.media
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