
 
 

Nadzwyczajnie szczycę się, że mam polskie 
korzenie. Dziadkowie mojego ojca są Pola-
kami. Mój ojciec, ja i mój brat mamy Kartę 
Polaka. Mam przyjaciół, którzy studiują  
i mieszkają w Polsce. Mam nadzieję, że po 
wizycie w Polsce będę miała  wielu nowych 
przyjaciół.                     Wiktoria Złoczańska 

Szczególnie podobały mi się podró-
że do Krakowa, Warszawy, Gdań-
ska. Wyjątkowa była wizyta w Mu-
zeum Narodowym. Chcę podzięko-
wać wszystkim, którzy zorganizowa-
li pobyt.                        Wasyl Słyżuk 

Przede wszystkim chcę wyrazić wielkie po-
dziękowania dla wszystkich osób zaangażo-
wanych w projekt. Bardzo podobały mi się 
wycieczki do wszystkich miast. Kraków  
i Gdańska zawsze pozostaną w moim sercu. 
Spodobało mi się liceum, zwłaszcza hala  
i stołówka. Będę niecierpliwie czekać na 
spotkanie z Wami. Kocham Was wszystkich! 
Dziękuję z serca!          Diana Chałamandro 

Mój pradziadek ze strony 
matki miał na imię Wojciech  
i był Polakiem. Teraz komu-
nikuję się z rodziną z Polski  
i z młodzieżą z rodzin pol-
skich. 

Inna Romaniuk 

Wujek ze strony matki - Staś Górski - jest 
Polakiem. Należę też do młodzieżowej orga-
nizacji przy kościele, gdzie uczę się polskie-
go.                                            Sofija Skoropaniuk 
 
 

Ciocia ze strony ojca jest Polką. Mam przyja-
ciół z polskich rodzin.      Julia Atamaniuk 
  
 

Moja prababcia jest Polką. Z całą rodziną 
trafiła na Ukrainę w latach 40-tych XX w. 

Ołeksandra Riabowa 

Dziękuję bardzo za ciekawy 
projekt. Było bardzo, bardzo 
fajnie. Bardzo podobał mi się 
Kościół Mariacki w Krakowie 
i morze w Gdańsku. Dozna-
łam wielu pozytywnych emocji 
w Warszawie. Zapamiętam 
ten wyjazd na długi czas. Ko-
cham Was wszystkich! 

 

Wiktoria Harasymko 

 

Moja ciocia jest Polką, mieszka w Polsce. Zawsze 
komunikujemy się z kuzynami.  

Wiktoria Harasymko 
 

Mój dziadek ze strony matki jest Polakiem. Po pol-
sku komunikuję się z katolickim stowarzyszeniem 
młodzieżowym.                     

Adriana-Maria Marczuk 
 

Moi pradziadowie byli Polakami.        Oleg Myckan 

Moja ciocia ze strony matki jest Polką. 
Komunikujemy się z tą rodziną.  

 

Diana Chłamandro 
 

Ciocia mojego ojca, Justyna Bielińska, 
jest Polką.                    

Maryna Bojczuk 

Najbardziej podobał mi się zamek w Malborku. Wielkie dzięki dla wszystkich, 
którzy dbali o nas! Kocham Was!                                            Maryna Bojczuk 

 

Bardzo mi się podobały wycieczki w różne miejsca Polski. Bardzo były cieka-
we lekcje polskiego. Pięknie za wszystko dziękuję! 

Władysław Grydżak 
 

Dziękuję za cały projekt. Najbardziej podobało mi się zwiedzanie różnych 
miast z ciekawa historią, szczególnie zaś Gdańsk. Podobała mi się hala spor-
towa, siłownia, strzelnica i wszystko, wszystko, wszystko… 

Nazar Ciołkowski 

Gdańsk, 26-28 sierpnia 2015 

 

SKĄD PRZYJECHALI  
UCZESTNICY PROJEKTU? 

 

 Młodzież deklarująca  posiadanie polskich korze-
ni  przyjechała do Łochowa z kilku górskich miejscowości 
położonych na Huculszczyźnie, czyli we wschodnich 
Karpatach. Miejscowości te mają bardzo ciekawą prze-
szłość.  Są to: założone w XV w. Rybne, którego ludność 
żyła z hodowli, myślistwa i rybołówstwa, Chimczyn 
(niegdyś Chomczyn) oraz położony w jego pobliżu Roż-
nów, znane z haftu, tkactwa, artystycznej obróbki skóry,  
oraz powiatowe miasto Kosów.  Prawa miejskie Kosów 
posiada od XVII w. Jeszcze w XIX w. w Kosowie znajdo-
wała się warzelnia soli, w XX w. miasto przybrało cha-
rakter uzdrowiskowy; słynęło z handlu owocami.  
Na przełomie XIX i XX w. działał tam słynny zakład przy-
rodoleczniczy Apolinarego tarnawskiego, dzięki czemu 
miasto było druga po Zakopanem stolicą bohemy.  
W 1911 r. powstał tu jeden z pierwszych zastępów har-
cerskich.  
 Uczestnicy projektu to uczniowie szkoły ogólno-
kształcącej w Chimczynie, rożnowskiego kompleksu 

oświatowo-wychowawczego „Huculszczyzna”, 
kosowskiej szkoły ogólnokształcącej nr 1. 

Najbardziej podobała mi się 
wycieczka do Krakowa  
i Gdańska, krakowskie Stare 
Miasto i zamek królewski. 
Miło było spędzić czas z pol-
skimi rówieśnikami. Mam 
nadzieję, że będę studiować  
w Polsce. Dziękuję za wszyst-
ko!          Salomea Krytskaliuk 

Uczestnicy w ostatnim dniu projektu. 

WAKACYJNA WIZYTA POLAKÓW Z UKRAINY  
W KRAJU PRZODKÓW, czyli 



 POLONIA to określenie Polaków 
mieszkających poza historycznymi gra-
nicami Polski, inaczej polska diaspora.   
 
 Za Polonię uznaje się tylko polskich 
emigrantów, nie określając tym mianem 
osób i ich potomków mieszkających na 
terenach, które w przeszłości należały do 
państwa polskiego, ale w wyniku zmiany 
granic znalazły się poza Polską. Argumen-
tem za tym stanowiskiem jest stwierdze-
nie, że ludzie ci nie wyjechali z Polski, 
tylko zmieniły się granice państwa rządzo-
nego przez Polaków. Oni sami uznają się 
za Polaków, a nie za Polonię. J ednak w 
różnych wypowiedziach i dokumentach 
czy nazwach portali skierowanych do Po-
laków za granicą, coraz częściej również ta 
grupa określana jest jako Polonia. 
 Po zmianach granicznych w 1945 
roku istnieją 3 skupiska (jedno z nich zani-

kło niedawno) polskich autochtonów poza 
granicami Polski. Do terenów tych należą: 
Zaolzie (Śląsk utracony w średniowieczu 
w większości Polska w 1945 roku odzy-
skała, poza Polską pozostało przede 
wszystkim Zaolzie z ludnością należącą do 
śląskiej podgrupy narodu polskiego, nato-
miast imigranci polscy z Galicji występu-
jący głównie w Ostrawie niemal doszczęt-
nie zostali zasymilowani przez Czechów; 
zaolziańscy autochtoni utworzyli rozwinię-
te polskie zaplecze kulturalne obejmujące 
polskie szkolnictwo, organizacje, media. 
Spisz (utracony w 1769 – pod koniec XIX 
wieku ludność polska została tam niemal 
kompletnie zasymilowana przez Słowa-
ków). 
 Kresy Wschodnie (utracone w 
latach 1772-1795 w wyniku rozbiorów i 
ponownie utracone w latach 1939-1945 na 
rzecz ZSRR, obecnie w granicach Litwy, 

Łotwy, Estonii). 
 Na terenie Ukrainy mieszka według 
różnych oficjalnych danych od ponad 144 
tys. do 900 tys. Polaków. Nieoficjalnie 
liczba osób tej narodowości w granicach 
państwa Ukraina szacowana jest nawet na 
2 miliony. Działa tam wiele organizacji 
zrzeszających Polaków. 
 Jeszcze przed ostatecznym wykry-
stalizowaniem się państwowości polskiej 
za czasów pierwszych Piastów były za-
mieszkiwane przez zachodniosłowiańskie 
plemię Lędzian (Lachów) od którego wy-
wodzi się jedna z nazw określających Po-
laków. 
W obwodzie iwanofrankowskim, z którego 
przyjechało do nas 16 młodych osób 
szczycących się polskim pochodzeniem, 
mieszka około 1864 Polaków (dane z r. 
2001). 

Podczas pobytu w Polsce naj-
bardziej podobały mi się at-
mosfera i jedzenie (Nutella!). 
Kościół Mariacki  wprost 
przeraził mnie swoją piękno-
ścią. Wszystko było ekstra! 
Kocham Was! 

Wiktoria Zołoczańska 

Najbardziej podobało mi się 
na Wawelu. Kocham wszyst-
kich nauczycieli i kolegów, 
których mogłam poznać! 

Julia Atamaniuk 

Podobały mi się podróż edo 
Krakowa, Warszawy i Gdań-
ska.  Z wszystkich wycieczek 
wyniosłam przyjemne wraże-
nia. Miło było spędzić czas z 
polskimi dziećmi. Tęsknię za 
nimi. Mam wielkie pragnie-
nie, aby uczyć się i żyć w Pol-
sce.                     Inna Jeleniuk 

Moja prababcia była Polką. Ona uczyła mo-
jego ojca czytać i pisać po polsku. Mamy w 
domu książki w języku polskim, więc sta-
ram się czytać i rozmawiać po polsku. 

Inna Jeleniuk 

Mój pradziadek jest Polakiem z urodzenia, 
Utrzymujemy więzi z rodziną z Polski. 

Wasyl Słyżuk 
 

Babcia ze strony ojca jest Polką. Nazywa się 
Justyna Urbańska.        Salomea Krytskaliuk 

Moi pradziadkowie już umarli, ale moja prababcia 
Agnieszka Siemaszko i mój pradziadek Rasław 
Grzegorz zawsze powtarzali moim rodzicom, że 
jesteśmy Polakami. Lubię się komunikować z kole-
żanką z polskiej rodziny. Uczę się rozmawiać po 
polsku, oglądamy filmy, czytamy. Władysław Grydżak 
 

Wujek mojej matki był Polakiem. Niestety, już 
zmarł. W Polsce pozostała jego żona i dzieci, z któ-
rymi rzadko się spotykamy. Kontaktujemy się na 
Skypie i piszemy maile.             Roman Maksymiuk 

Moja prababcia ze strony ojca, 
Hanna Podleśna, była Polką  
z urodzenia, W czasie II wojny 
światowej jej rodzina została 
podzielona: ona i jej siostra 
pozostały na Ukrainie, a brat 
w Polsce. Teraz mam rodzinę  
i w Polsce, i w Ukrainie. Też 
moi przyjaciele są z polskich 
rodzin. 

Nazar Ciołkowski 

Wycieczka do Krakowa: 21- 23 VII 2015 

POLACY Z UKRAINY CZY UKRAIŃSKA POLONIA? 

UCZESTNICY O SOBIE I WRAŻENIACH Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

O NASZYM PROJEKCIE 
 

POLSKA W SERCU I W PLECAKU to projekt realizowany wspólnie przez Łochowskie Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk i Sztuk "CD" oraz Gminę Łochów w ramach zadania publicznego pomocy Polonii i Polakom za 
granicą „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowa-
nia kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej. Trwał od 19 czerwca do 30 września 2015 r., przy czym kolonia dla Polaków z Ukrainy 
trwała od 16 sierpnia do 5 września 2015 r. 

Do kogo skierowany był projekt? 

Projekt „Polska w sercu i w plecaku” adresowany był przede wszystkim do młodzieży polskiej z Ukrainy, 
która w roku szkolnym systematycznie uczy się języka polskiego. Młodzież ta pozostawała w stałym kon-
takcie z młodzieżą polską, która był zaangażowana do projektu i uczestniczyła w całym trwającym trzy 
tygodnie programie. 

Jaki był cel i założenia projektu? 

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji językowych, kulturowych i spo-
łecznych oraz pogłębienie więzi z krajem pochodzenia przez młodzież polonijną dzięki 
integracji z młodzieżą polską i programowi rekreacyjno-edukacyjnemu. Program łączył 
edukację z wypoczynkiem, tj. uwzględniał zróżnicowane formy aktywności: warsztaty, 
gry, wycieczki, pracę z tekstem kultury, rekreację w obiektach sportowych i instytu-
cjach kultury, przygotowanie eventu dla środowiska lokalnego prezentującego tematykę 
polonijną oraz dorobek projektu. 

 

 Czas trwania kolonii: 21 dni 

 Liczba osób: przedstawicieli młodzie-
ży polonijnej i uczniów z Polski, które 
zrealizowały program: 32 

 Liczba godzin zajęć z języka polskie-
go: 30 

 Liczba godzin zajęć z kultury polskiej: 
30 

 Liczba godzin zajęć z historii Polski: 5 

 Liczba godzin zajęć z geografii Polski: 
5 

 Warsztaty ceramiczne w pracowni  
w Gwizdałach: 1 

 Plener plastyczny na Błoniach nad 
Liwcem: 1 

 Rekreacja na pływalni lub w parku 
wodnym: 3 

 Rekreacja na kręgielni: 1 

 Rekreacja na siłowni i strzelnicy: 2 

 Rekreacja w parku linowym: 1 

 Liczba przejechanych kilometrów: 
4000 

 Liczba wycieczek jednodniowych  
do Warszawy: 2 

 Liczba wycieczek lokalnych (Węgrów, 
Sucha, Liw, Julin, Gwizdały, Pałac 
Łochów, Ciechanów, Opinogóra, Go-
łotczyzna, Pułtusk, Wyszków, Tre-
blinka): 6 

 Liczba wycieczek 3-dniowych 
(Gdańsk, Kraków): 2 

 Liczba lekcji w szkołach, w których 
uczestniczyła młodzież polonijna: 16 

 Liczba publicznych prezentacji do-
robku projektu: 2  

 1 profil na Fb https://
www.facebook.com/Projekt-PL-UA-
Polska-w-sercu-i-w-plecaku--
890378381010522 

 1 gazetka o tematyce polonijnej 
(wkładka do gazetki LO w Łochowie 
„Carpe Diem”, wrzesień 2015) 

 1 działanie wolontariackie (DPS w 
Ostrówku, słuchacze Uniwersytetu III 
Wieku w Łochowie, członkowie 
Związku Klubu Seniora)  

 Liczba artykułów prasowych o pro-
jekcie: 1 ("Kurier W" z 22 września 
2015 r., s. 7). 

 Liczba informacji zamieszczonych na 
stronach internetowych przez pod-
mioty zewnętrzne: 1 (portal 
httphttps://powiatwegrowski.pl/
aktualnosci/w-regionie/polska-w-
sercu-i-w-plecaku.5285) 

 procent uczestników, którzy zadekla-
rowali wzrost kompetencji języko-
wych: 100% 

 procent uczestników polonijnych, 
którzy zadeklarowali po projekcie 
wzrost wiedzy nt. historii, kultury  
i geografii Polski: 100%, 

 procent uczestników, którzy zadekla-
rowali pogłębienie więzi z Polką/
Polonią: 100% 

 procent uczestników, którzy uznali 
zajęcia za atrakcyjne i rozwijające: 
100%  

 Procent uczestników, którzy zadekla-
rowali wzrost umiejętności z zakresu 
komunikacji, umiejętności pracy ze-
społowej, publicznego występowa-
nia: 100% 

„POLSKA W SERCU I W PLECAKU” W LICZBACH 

Dziękuję za bardzo ciekawy, zabawny pro-
jekt „Polska w sercu i w plecaku”. Wszyst-
ko było zabawne i ciekawe. Podobało mi 
się jedzenie w stołówce, siłownia, nasza 
podróż do Krakowa, Warszawa, Gdańsk. 
Cieszę się, że spotkaliśmy naszych polskich 
przyjaciół, zwłaszcza chłopców;))) Kocha-
my Was wszystkich!                      

Adriana-Maria Marczuk 

Bardzo podobało mi się w Polsce! 
Chętnie zatrzymałabym się tutaj jeszcze 
tydzień… Podobała mi się podróż do 
Krakowa, a tam majestatyczny  Kościół 
Mariacki z największym ołtarzem  
w Europie. Dziękuję wszystkim, którzy 
pracowali z nami oraz kolegom z Pol-
ski. 

Aleksandra Riabowa 

Jestem wdzięczna wszystkim, którzy praco-
wali w projekcie. Spodobały mi się wszyst-
kie miejsca, w których przebywaliśmy  
i odpoczywaliśmy, szczególnie park linowy 
i miasto Gdańsk, które mnie oszołomiło 
swoją architekturą. Wspaniali byli polscy 
koledzy. Muszę też podziękować paniom 
kucharkom za świetne jedzenie. Kocham 
Was i dziękuję wszystkim! 


