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2002 рік 
січень - відбулися Установчі збори, на яких був затверджений Статут 

Громадської організації «Холмщина і Підляшшя». 
квітень - товариством організована зустріч з Миколою Тимошиком, 

професором Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 
доктором історичних наук, лауреатом Республіканської премії імені 
Івана Огієнка, автором книг «Голгофа Івана Огієнко» та «Лишусь 
навіки з чужиною». 

квітень - Громадська організація «Холмщина і Підляшшя» зареєстрована 
Київським міським управлінням юстиції 24 квітня 2002 р. 

 - відбулася зустріч з Наталією Даниленко із США, ініціатором і 
спонсором історико-етнографічного дослідження «Холмщина і 
Підляшшя» та Валентиною Борисенко, професором КНУ імені 
Тараса Шевченка, доктором історичних наук, відповідальним 
редактором цього видання, а також з Миколою Онуфрійчуком, 
членом Національної спілки письменників України, автором книги 
«Солодка грудка Холмської землі». 

жовтень - товариством направлено Звернення до Патріарха Київського і всієї 
України-Руси, Кардинала Української Греко-Католицької Церкви, 
Керуючого справами патріархії Української Автокефальної 
православної Церкви. 
 

2003 рік 
січень - товариством направлено Звернення до Конституційного Суду 

України. 
лютий  - правлінням товариства організовано вечір пам’яті Євгена Барана, 

доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і 
техніки  України, автора понад 300 наукових праць, 12-ти 
авторських свідоцтв та патентів на винаходи з проблем гемодіалізу 
і трансплантації нирки, організатора і першого Президента  
Асоціації трансплантології України, уродженця села Туровець 
Холмського повіту. 

липень - делегація товариства побувала в селі Турковичі на святі Ікони 
Турковецької Божої Матері. 

 
2004 рік 

серпень - правлінням товариства організовано вечір пам’яті Веніаміна Сікори 
видатного українського економіста, доктора економічних наук, 
професора, одного із засновників Народного руху України, 
академіка, засновника Академії Наук вищої школи, члена 
Королівського економічного товариства, уродженця села Посадів 
Томашівського повіту Люблінського воєводства. 



вересень - члени товариства взяли участь у вечорі пам’яті жертв примусового 
переселення етнічних українців, який відбувся в Національній Опері 
України з нагоди 60-ї річниці початку їх виселення з території 
Польщі. 

 
2005 рік 

березень - на звітно-виборчих зборах прийнята Програма “Десять кроків для 
збереження історичної пам’яті”, яка стала програмним документом 
в подальшій діяльності товариства. 

  травень      - на загальних зборах прийнято Звернення до Президента України  з   
проханням вирішити комплекс проблем, що виникли внаслідок 
депортації. 

  червень   - делегати від товариства Романюк С.В. і Романюк Д.Є. взяли участь 
у засіданні Координаційної Ради Об’єднаних товариств  
депортованих українців “Закерзоння” у Львові та разом з іншими 
делегатами підписали Звернення до Президента України та Голови 
Верховної Ради щодо вирішення проблем, що виникли внаслідок 
депортації українців. На даному засіданні також було розглянуто 
Протокол реалізації заходів (2005—2007 років) згідно Угоди між 
Урядом України і Урядом Республіки Польща про збереження місць 
пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 21 
березня 1994 року. 

липень  - на загальних зборах трудовий колектив Міжнародного агентства 
«Україна-Русь» прийнятий колективним членом товариства. 

липень - товариство прийнято колективним членом Київської міської 
організації Всеукраїнського товариства “Меморіал” ім.Василя 
Стуса. 

липень - члени товариства Вишневська Г.П., Лаврінова Є.І., Носаль Р.Л. 
відвідали Польщу та взяли участь у храмовому святі на честь Ікони 
Турковицької Божої Матері. 

липень - на загальних зборах внесені зміни до Статуту. Товариству 
присвоєно ім’я Михайла Грушевського, змінена назва товариства. 
Відтепер повна назва товариства: Громадська організація «Київське 
ветеранське правозахисне товариство депортованих українців 
“Холмщина” імені Михайла Грушевського. Скорочена: ГО 
«Київське товариство “Холмщина” імені Михайла Грушевського».  

серпень    - члени товариства Босаковський І.Л., Дубіч Н.Л., Лаврінова Є.І. 
взяли участь в екскурсійній поїздці в Карпати, організованій спільно 
з товариством “Меморіал”. 

серпень    - відбулась зустріч членів товариства з Григорієм Купріяновичем, 
польським істориком українського походження, автором багатьох 
праць з історії українців у Польщі, сучасних українсько-польських 
відносин, станом православ’я і українства на Холмщині. 



вересень - організована поїздка членів товариства у складі Босаковського І.Л., 
Дубіч Н.Л., Мартинюк І.В., М’ясковської Н.В., Павловського А.В., 
Романюка С.В. у Польщу для участі у храмовому святі Різдва 
Богородиці та Ікони Холмської Божої Матері у Холмі, а також у 
відвіданні колишніх місць проживання. 

листопад - представники товариства взяли участь у вшануванні жертв 
політичних репресій та голодоморів за участю Президента України 
В. А. Ющенка, зокрема — Босаковський І.Л. і Романюк С.В. у 
закладанні парку “Калиновий гай”, Дунайська М.І., М’ясковська 
Н.В., Ковальський Ю.П., Мартинюк І.В., Лаврінова Є.І., Романюк 
Д.Є. — у скорботній ході до Пам’ятного знаку жертвам голодомору, 
акції “Засвіти свічку” на Михайлівській площі. 

грудень - члени товариства відвідали авторський ювілейний сольний концерт 
члена товариства Миколи Сікори “Від Миколи до Миколи”, який 
відбувся в Українському домі. 
 

2006 рік 
березень - на загальних зборах розглянуто підсумки виконання Програми 

“Десять кроків для збереження історичної пам’яті, переглянуто 
відеофільм про сучасну Холмщину “Ти не згасла зоре наша”. 

червень - представники товариства Романюк С.Д. і Босаковський І.Л. 
прийняли участь у нараді міжвідомчої групи, яка відбулась у 
Міністерстві юстиції з питань можливості надання етнічним 
українцям, виселеним з території Польщі у 1944-1946,1948 та 1951 
роках, іншого статусу ніж статус учасників війни та виплати 
компенсації за майно під час переселення етнічних українців з 
території Польщі. 

серпень - правлінням товариства направлений лист-звернення до Голови 
Київської міської державної адміністрації з проханням надати 
товариству адресну фінансову допомогу та підтримку. 

серпень - голова товариства Романюк С.В. взяв участь у круглому столі, 
присвяченому політичним репресіям і депортаціям та виступив з  
доповіддю на тему: «Трагедія етнічних українців Польщі», який 
відбувся у рамках IV Всесвітнього форуму українців. 

вересень - представники товариства Босаковський І. Л., Дубіч Н.Л., Лаврінова 
Є.І., Дунайська М.І. взяли участь у заходах, присвячених 140-
роковинам від дня народження Михайла Грушевського, які 
відбулися у м. Холмі. 

вересень - на загальних зборах обговорено пропозиції та зауваження 
товариства до розробленого Мінюстом проекту Закону України 
“Про визначення статусу етнічних українців, виселених з території 



Польщі у 1944–1946, 1948 та 1951 роках, а також прийнятий у 
Польщі Закон “Про реалізацію права на компенсацію щодо 
залишеного нерухомого майна поза межами теперішніх кордонів 
Польської Республіки.» 

вересень - у газеті “Вечірній Київ” надрукована стаття “Вигнанці з рідної 
землі. Довгі дороги Романюків”, підготовлена з використанням 
спогадів родини Романюків. 

вересень - до 60-ї річниці депортації товариством разом з Управлінням у 
справах національностей та міграції КМДА на базі Будинку учителя 
для керівників та активу національно-культурних 
товариств столиці та представників комунальних ЗМІ проведений 
семінар на тему: “Трагедія етнічних українців примусово виселених 
з Польщі у 1944-1946 роках.  

жовтень - у газеті “Вечірній Київ” надрукована стаття “Незамолений  
Сагринь” підготовлена на основі спогадів члена товариства Носаль 
Р.Л. 

листопад - у газеті “Голос України” надрукована стаття “Переселені, 
евакуйовані, депортовані. Хто підкреслить потрібне слово?” 

листопад - члени товариства М’ясковська Н.В., Лаврінова Є.І., Романюк С.В. 
взяли участь у презентації, у Будинку кіно, кінофільму про Михайла 
Грицюка, видатного скульптора-холмщанина, “Михайло Грицюк. 
Не плач за мною Аргентино”, режисера Анатолія Сирих. 
 

2007 рік 
січень - у газеті “Україна молода” надрукована стаття “Як вас виганяли – 

вам сурми не грали”. 
січень - на загальних зборах проведених з нагоди 5-ї річниці товариства, в 

Почесні члени товариства прийнято видатних холмщан та авторів 
праць про Холмщину: Михайла Грушевського, Михайла Грицюка,  
Івана Огієнка, Юрія Гаврилюка, Надію Горлицьку, Валентину 
Борисенко, Богодара Которовича, Івана Крип’якевича, Григорія 
Купріяновича, Івана Левчука, Віталія Процюка, Володимира 
Сергійчука, Веніаміна Сікору, Миколу Тимошика; обговорено 
резолюцію 1481 (2006) Парламентської асамблеї Ради Європи 
“Необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних 
комуністичних режимів”. 

березень - завершено редагування та правку рукопису збірника “Холмщина. 
Обереги пам’яті.” 

березень 
 

- проведений мітинг і покладання членами товариства квітів до 
пам’ятника Михайлу Грушевському. 

квітень - голова Правління Романюк С.В. взяв участь і виступив на III звітно-
виборчій конференції Волинського товариства «Холмщина» 



квітень - члени Правління Вишневська Г.П., Мартинюк І.В., Носаль Р.Л., 
Романюк С.В. прийняли участь у вечорі-реквіємі, присвяченому 60-
м роковинам операції «Вісла», за участю Президента України 
В.А. Ющенка, який відбувся у Львівському національному 
академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької та у 
Екуменічній панахиді за жертвами акції «Вісла» за участю Посла 
України у Польщі, яка відбулася на українському цвинтарі в селі 
Пікуличах біля Перемишля. 

травень - до 60-х роковин операції «Вісла» Правлінням товариства 
організовано семінар для керівників та активу національно-
культурних товариств і земляцтв столиці на тему: «Трагічна 
сторінка історії українців Польщі». 

травень - члени товариства Босаковський І.А., Дубіч Н.Л. взяли участь у 
відкритті пам’ятника депортованим українцям у місті Рівному. 

червень - в базу даних Інтернет-порталу «Київ. Громадські і благодійні 
організації» занесена розширена інформація про діяльність 
товариства. 

червень - голова товариства Романюк С.В. взяв участь в установчих зборах 
голів Волинського, Київського, Львівського та Рівненського 
товариств «Холмщина», які відбулися у Луцьку. На зборах прийнята 
ухвала про створення Координаційної Ради товариств «Холмщина» 
в Україні. 

вересень - в дар церкві Святого Миколи Притиски принесена Ікона Божої 
Матері Холмської, яка виготовлена на пожертвування членів 
товариства. З цієї нагоди в храмі відбулося урочисте богослужіння 
Пресвятої Богородиці та Ікони Холмської Божої матері. 

липень - Служба безпеки України передала товариству 5-ти томне видання 
«Польща та Україна в 30-х роках XX ст.. Невідомі документи з 
архівів СБУ та МВС та адміністрації Республіки Польща. 

серпень - направлено Звернення товариства до Європейського Союзу 
вигнаних і виселених народів (скорочена назва англійською EUEEP) 
про бажання стати членом цієї європейської органіації. 

серпень - направлено Звернення товариства до МЗС України щодо вирішення 
питання продовження спрощеного порядку перетину українсько-
польського кордону для українців, яких було примусово 
депортовано з території Польщі, а також членів їх сімей та 
найближчих родичів. 

серпень - для членів товариства організований культпохід на концерт 
камерного ансамблю «Київські солісти», яким керує холмщанин 
Богодар Которович, народний артист України, лауреат Державної 
премії ім. Т.Г.Шевченка, Почесний член товариства. 
 
 



  2008 рік 
березень - голова товариства Романюк С.В. на запрошення Генерального 

Секретаря Європейського Союзу виселених і вигнаних народів 
здійснив робочий візит у м. Трієст (Італія) – де розміщена штаб-
квартира EUEEP. 

березень - у Львові з ініціативи Голови товариства Романюка С.В. відбулися 
збори керівників українських громадських організацій, які 
об’єднують примусово виселених етнічних українців з території 
Польщі. Збори надали права повноваження Київському товариству 
«Холмщина» імені Михайла Грушевського представляти в 
Європейському Союзі виселених і вигнаних народів вісім 
українських товариств.  

квітень - Міністерству юстиції України надіслані пропозиції і зауваження до 
проекту Закону України «Про визначення статусу етнічних 
українців, виселених з території Польщі у 1944-1946, 1948 та 1951 
роках». 

травень - у товаристві відбулася презентація книги «Холмщина і Підляшшя. 
Історія. Культура. Назва поселень». Автори Галина Вишневська і 
Петро Левчук. 

липень - з ініціативи заступника голови Правління Босаковського І.Л., його 
велика родина відвідала у Польщі своє село Березно, зустрілася з 
вихідцями із села, які зараз проживають у Польщі, взяла участь у 
відкритті другої черги Музею села. 

серпень - голова товариства Романюк С.В. взяв участь у II-му засіданні 
Координаційної Ради товариств «Холмщина» в Україні, яке 
відбулося в Луцьку. 

вересень - заступник голови Правління Вишневська Г.П. взяла участь у 
Літургійних урочистостях на честь Ікони Хомської Божої Матері у 
Холмі, відвідала своїх родичів у місті Володава, розповсюдила 
близько 100 примірників своєї книжки серед поляків та українців, 
які проживають у Польщі. 

вересень - голова товариства Романюк С.В. взяв участь у відкритті виставки 
«Цвинтарі прикордоння», яка проходила у Києво-Могилянській 
академії та разом з польськими колегами  у передачі на телеканалі 
IНТЕР. 

вересень - у товаристві відбулася зустріч з Святославом Шереметом новим 
Головою Державної міжвідомчої комісії у справах жертв війни та 
політичних репресій. 

вересень - Члени товариства Бахмачук В.І., Гаври-    люк С.М., Романюк С.В. 
взяли участь у відкритті, у селі Лісники Київської області, 
пам’ятника Михайлу Грушевському. 



вересень - члени товариства Босаковський І.Л., Гвоздяк П.І., М’ясковська Н.В. 
взяли участь з нагоди Дня народження у покладанні квітів від 
товариства на могилу Михайла Грушевського та його родини. 

жовтень - у Брюселі відбулася Генеральна Асамблея Європейського Союзу 
виселених і вигнаних народів, яка прийняла ухвалу про  прийняття 
товариства у члени EUEEP. 
 

  2009 рік 
січень - на загальних зборах товариства, хвилиною мовчання, вшановано 

пам’ять про варварськи знищені поляками 70 років тому, 
православні церкви на Холмщині та Південному Підляшші. 

березень - голова товариства Романюк С.В. взяв участь і виступив на звітно-
виборчій конференції ОТДУ «Закерзоння», яка відбулася у Львові. 

березень - членом Правління Павловським А.В. завершена робота по 
створенню веб-сайту товариства. 

квітень - члени товариства відвідали виставку робіт Параски Горицвіт – 
зв’язкової УПА в Історико-меморіальному музеї Михайла 
Грушевського. 

квітень - члени товариства Босаковський І.Л., Гра- дюк В.Т., Грисюк В.М., 
Романюк С.В. взяли участь в українсько-польському семінарі для 
київських вчителів історії на тему: «Українсько-польські стосунки у 
XX столітті», який відбувся за участі Посла Польщі в Україні у 
Київському міському будинку вчителя та відвідали виставку 
«Поляки і українці 1939-1947 рр.», яка демонструвалась у 
Посольстві Польщі в Україні. На семінарі виступив голова 
товариства Степан Романюк. 

жовтень - в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського відбулася 
зустріч з Петром Тимою – Головою Об’єднання українців у Польщі. 
 

  2010 рік 
лютий - делегація товариства взяла участь у святкуванні 20-річчя 

Львівського товариства «Холмщина». Керівником делегації 
С.В. Романюком товариству був вручений Сертифікат про 
асоційоване членство в Європейському Союзі вигнаних і виселених 
народів. 

квітень - члени товариства Босаковський І.Л., Дубіч Н., Романюк С.В., 
відвідали провокаційну фотовиставку «Волынская резня: польские 
и еврейские жертвы ОУН-УПА», організовану ВО «Правозащитное 
движение «Русскоязычная Украина» (Україна) і «Товариществом 
увековеченья памяти жертв преступлений украинских 
националистов» (Польша) в Українському домі. 

квітень - представники товариства взяли участь в прес-конференції 
«Провокаторів захищає антиукраїнська влада», яка відбулася в 



УНІАН з приводу організації в Українському домі провокативної 
фотовиставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы 
ОУН-УПА» та проголосували за Звернення до депутатів 
парламентської опозиції та створення парламентської слідчої 
комісії з розслідування даного інциденту, що може привести до 
випадків ксенофобії, антисемітизму та міжнаціонального 
протистояння. 

серпень - делегація товариства взяла участь у відкритті біля колишнього 
холмського села Пісочне Сокальського району Львівської області 
Пам’ятника «Жертвам терору і депортації українців Холмщини в 
1938-1947 рр.» На мітингу при відкритті та освяченні пам’ятника 
було прийняте, підготовлене Київським товариством «Холмщина», 
колективне Звернення товариств, які об’єднують депортованих 
українців до Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, Верховної 
Ради України, Сейму Республіки Польща, Президентів України і 
Республіки Польща, з вимогою сприяти відновленню історичної 
пам’яті і правди про геноцид українців Закерзоння, здійснений 
польським тоталітарним режимом у XX столітті та виконанню 
Польщею та Україною проблем, що виникли внаслідок примусової 
депортації українців із території Польщі. На відкритті пам’ятника 
виступив голова товариства Романюк С.В. 

вересень - 9 вересня, в День пам’яті і скорботи депортованих українців, у 
часописі «Слово Просвіти» було надруковане відкрите колективне 
звернення товариства «Холмщина» до ради Європи, Європейського 
Союзу, ОБСЄ, Верховної Ради України, Сейму Республіки Польща, 
Президентів України і Польщі. 

жовтень - делегація Київського товариства «Холмщина» відвідала у Варшаві 
офіс Об’єднання українців у Польщі і мала зустріч з Головою 
Об’єднання Петром Тимою. 

жовтень - в тижневику «Наше слово» Об’єднання українців у Польщі 
надруковано розлоге інтерв’ю із головою Київського товариства 
«Холмщина» Степаном Романюком. 

жовтень - Правлінням товариства підготовлена та направлена у Міжнародний 
фонд «Відродження» для отримання гранту в сумі 150000,00 грн. 
проектна пропозиція «Посилення правових можливостей громадян 
України примусово переселених з території Польщі в Українську 
РСР в 1944–1951 рр.» 

листопад - делегація товариства взяла участь у пам’ятній академії у зв’язку з 
20-річчям Волинського товариства «Холмщина» і 65-ми 
роковинами масового виселення  етнічних українців зі свого 
прадавнього отчого краю. Керівником делегації Романюком 
Степаном товариству був вручений Сертифікат про асоційоване 
членство в Європейському Союзі вигнаних і виселених народів. 



листопад - на загальних зборах товариства обговорені проекти: 
Закону України «Про визнання депортованими громадян України, 
які в 1944-1951 рр. були примусово переселені з території Польщі 
на територію СРСР» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку виплат компенсацій за майно, залишене в 
1944-1951 рр. на території Польщі особами евакуйованими на 
територію Української РСР». 

грудень - делегація товариства взяла участь у V звітно-виборчих зборах 
Генеральної Асамблеї Європейського Союзу вигнаних і виселених 
народів, яка проходила у Трієсті (Італія). На Зборах виступив голова 
товариства Романюк С.В. З ініціативи делегації товариства 
відбулася товариська зустріч з делегацією кресових організацій 
Польщі. 
 

  2011 рік 
січень - на загальних зборах товариства були розглянуті питання: 

1. Звіт делегації товариства про участь у V звітно-виборчих зборах 
Генеральної Асамблеї Європейського Союзу вигнаних і виселених 
народів. 
2. Про організацію стаціонарного лікування членів товариства – 
учасників війни на базі Українського госпіталю воїнів-
інтернаціоналістів у Пущі Водиці. 

січень - для членів товариства організовано перегляд 1-ї серії фільму 
«Синдром пам’яті» про причини і наслідки українсько-польських 
конфліктів. 

січень - делегація товариства взяла участь у засіданні Координаційної Ради 
Об’єднання товариств «Закерзоння» у Львові, на якій керівники 
товариств підписали колективне звернення до Президента України 
з проханням спільно з Президентом Республіки Польща особисто 
взяти участь у відкритті пам’ятника в Сагрині що забезпечить 
можливість уродженцям Холмщини та їх нащадкам, віддавати шану 
жертвам Сагриня та помолитись за них. 

березень- 
квітень 

- на «5 телеканалі» у рамках програми «Машина часу» з ведучим 
Андрієм Охримовичем, відбулося десять випусків з використанням 
відео-матеріалів, відзнятих Київським товариством «Холмщина» 
разом із знімальною групою Національної телекомпанії про історію 
українсько-польських відносин та трагедію українців Холмщини. 

травень - для членів товариства організовано перегляд 2-ї і 3-ї серії нового 
фільму «Синдром пам’яті» про українсько-польські відносини. 

листопад - в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського відбулася 
зустріч із Володимиром Вятровичем, відомим дослідником історії 
українського визвольного руху, а також презентація збірника 
документів «Польсько-українські стосунки» 1942-1947 роках у 



документах ОУН та УПА» та книги «Друга польсько-українська 
війна 1942–1947 рр.» 

листопад - на загальних зборах були розглянуті питання: 
1. Про дослідження родоводу Михайла Грушевського, уродженця 
міста Холм. 
2. Про досвід дослідження на території Польщі Леонтієвим В.М., 
членом товариства, свого родоводу та складання родовідного 
дерева. 
 

  2012 рік 
квітень - відбулася Ювілейна Академія «Пам’ятаймо Отчий край» з нагоди 

10-річчя утворення Київського товариства «Холмщина» імені 
Михайла Грушевського. 
Під час урочистої частини головою товариства Романюком С.В. 
були вручено сертифікати і посвідчення Почесним членам 
товариства  Віталію Процюку, Володимиру Вятровичу, Володимиру 
Сергійчуку, Світлані Паньковій, Юрію Шаповалу. 
Після завершення заходу відбувся святковий концерт та огляд 
виставки, присвяченої річниці від дня народження В’ячеслава 
Чорновола. 

квітень - Історико-меморіальному музею Михайла Грушевського переданий 
збірник «Михайло Грушевський та його історична Батьківщина – 
Холмщина у XIX-XX століттях», виданого Українським 
товариством у Любліні за редакцією Григорія Купріяновича – 
голови товариства. 

квітень - відбулася Пам’ятна Академія з нагоди 65-роковин акції «Вісла». З 
доповіддю «Акція «Вісла» – криваве річище пам’яті» виступив 
голова товариства Романюк С.В. Своїми спогадами про акцію - 
«Вісла» поділився Антон Стець, уродженець села Березно 
Холмського повіту (Польща). 

листопад - на загальних зборах були розглянуті питання: 
1. Про будівництво Храму Холмської Ікони Божої Матері в Луцьку. 
2. Про відзначення 79-роковин вшанування жертв голодомору-
геноциду української нації. 
 

  2013 рік 
лютий  - 23 депортованим членам товариства похилого віку спільно із 

благодійними організаціями «Суспільна служба Києва» та 
«Суспільна служба українців Канади» та за сприяння товариства 
Київське Братство ОУН-УПА надано благодійну допомогу (набори 
продуктів харчування). 



травень - Волинському обласному товариству «Холмщина» передано 
благодійний внесок товариства у сумі 2040,00 грн. на спорудження 
та облаштування Храму Ікони Холмської Божої Матері 

травень - товариством наданий дозвіл книжковому виданню «Бібліотека 
Закерзоння» (Канада) на передрук спогадів членів товариства 
Миколи Марухняка та Антона Стеця, які розміщені на сайті 
товариства 

травень - наданий дозвіл науковому виданню «Від депортації до депортації» 
на передрук спогадів членів товариства, які розміщені на  сайті 
товариства 

липень - члени товариства взяли участь у круглому столі «Українська 
боротьба проти польського колоніалізму в першій половині XX 
століття». Співорганізатори: Центр національного відродження 
імені Степана Бандери, Київська міська організація Всеукраїнського 
товариства «Меморіал» ім. В.Стуса, Київська міська організація ВО 
«Свобода» 
Серед основних доповідачів: голова товариства – Степан Романюк. 

липень - члени товариства взяли участь у Літургійних урочистостях на честь 
Св. Рівноапостольного Володимира Великого, князя Київського (до 
1025-річчя Хрещення Київської Русі), які відбулися в селі Березно 
Холмського повіту 

вересень  за участі членів товариства відбулася презентація в Книгарні «Є» 
книги про Рід Лесі Українки члена товариства пані Скрипки, яка 
проживає у США. 

жовтень - На загальних зборах були розглянуті питання: 
1. Про проект постанови Верховної Ради, внесеної народними 
депутатами від ВО «Свобода», «Про вшанування жертв депортацій 
та етнічних чисток з ознаками геноциду» (до 70-роковин від початку 
депортації українців Польською Народною Республікою у 1944-
1951 рр.). 
2. Про поїздку на Холмщину членів товариства Дубіч Надії і 
Шалівської Зої. 
3. Про досвід відвідування членом товариства Богдановською І. В. 
архівних установ у Варшаві з метою отримання інформації про 
своїх предків. 

листопад - участь членів товариства в мітингу-реквіємі за жертвами 
голодомору біля Національного музею «Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні» 

  2014 рік 
січень - новорічно-різдвяні вітання членів товариства. Колядки і щедрівки у 

виконанні фольклорних гуртів колядників. Різдвяна гостина. 
квітень - поїздка делегації товариства в Польщу для участі в скорботних 

урочистостях з нагоди 70-х роковин мученицької смерті близько 



1200 українських православних мешканців села Сагринь та 
навколишніх сіл, котрі були вбиті вояками Армії Крайової та 
Батальйонів Хлопських 10 березня 1944 р. 

червень - круглий стіл за участі членів товариства: «Комунізм в Україні: 
Доктрина, практика, злочин».  
Співорганізатори заходу: Український інститут національної 
пам’яті, Центр історії державоутворення України XX століття. 
Серед основних доповідачів - Почесні члени товариства Володимир 
Вятрович і Юрій Шаповал 

липень - поїздка делегації товариства з концертом члена товариства, співака 
і композитора Миколи Сікори в с. Березно Холмського повіту для 
участі в святкових заходах на честь Св. Рівноапостольного 
Володимира Великого. 

серпень - круглий стіл за участі членів товариства «Закляті друзі. Нацизм і 
комунізм у розпалюванні II Світової війни (до 75-х роковин пакту 
Ріббентропа-Молотова). 
Організатор: Український інститут національної пам’яті 
Модератор заходу: Володимир Вятрович – Почесний член 
товариства 

вересень - мітинг-реквієм за участю членів товариства біля Пам’ятного Хреста 
«Жертвам репресій 30-х початку 50-х років» (до 70-х роковин 
початку депортації українців з території Польщі). 
Співорганізатори заходу: Український інститут національної 
пам’яті, ВО «Свобода», Київське товариство «Холмщина», 
товариство «Лемківщина» в Києві. 
Модератор: Степан Романюк – голова товариства. Серед основних 
виступаючих: Ігор Мирошниченко – Народний депутат України від 
ВО «Свобода», Володимир Вятрович – Почесний член товариства, 
Лідія Ющук та Микола Сікора – члени товариства. 

вересень - на адресу Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів направлено Звернення, яке було прийнято на мітингу 
реквіємі. 

вересень - відбулися підкомітетські слухання у Верховній Раді України за 
участі членів товариства на тему: «Трагедія українців Закерзоння – 
злочин комуністичного режиму» (до 70-х роковин початку 
депортації українців з території Польщі). 
Співорганізатори заходу: Олег Панькевич – Народний депутат 
України від ВО «Свобода», Український інститут національної 
пам’яті, Київське товариство «Холмщина». 
Модератор: Олег Панькевич – народний депутат України. 
Серед основних доповідачів: Володимир Сергійчук та Володимир 
Вятрович – Почесні члени товариства, Юрій Макар – співавтор 
видання «Від депортації до депортації», Степан Романюк – голова 



товариства, Народні депутати України – Богдан Бенюк, Анатолій 
Вітів, Євген Мельник 

листопад - круглий стіл за участю членів товариства «Плачте, діти, плачте, 
Батько ваш помер» (до 80-річчя смерті Михайла Грушевського). 
Співорганізатори: Меморіальний музей Михайла Грушевського, 
Інститут історії України НАН України. 
Модератор: Світлана Панькова – Почесний член товариства  

листопад - направлено Звернення до керівника Консульського відділу 
Посольства РП в Україні щодо оформлення шенгенських віз для 
членів товариства безпосередньо у Консульському відділі без 
попередньої реєстрації. Прохання було задовільнено. 
 

  2015 рік 
січень - новорічно-різдвяне вітання членів товариства. Колядки і щедрівки у 

виконанні члена товариства бандуристки, заслуженої артистки 
України Лариси Гриньків і гурту колядників. Різдвяна гостина. 

лютий - направлено Вітальний лист від товариства Макару Юрію Івановичу, 
відомому досліднику історії Холмщини, співавтору 3-х томного 
видання «Від депортації до депортації», завідувачу Кафедри 
міжнародних відносин Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, професору, доктору історичних наук (з 
нагоди його 80-ти річного ювілею). 

вересень - правлінням товариства проведена Пам’ятна Академія «Від 
депортації до депортації» (до 100-річчя першої депортації та 70-х 
роковин другої депортації  етнічних українців з території Польщі». 
Під час Пам’ятної академії відбулися поминальна молитва пам’яті 
жертв депортації, презентація співавтором Макаром В.І. 3-х 
томного видання «Від депортації до депортації», виступи науковців-
дослідників історії України, зокрема: Кульчицького С.В., Євтуха 
В.Б, Заруби І.В., Михайліни Л.П., Перги Ю.М. та інших. Учасники 
Пам’ятної Академії прийняли Всеукраїнську декларацію до 100-
річчя першої депортації та 70-х роковин другої депортації етнічних 
українців з території, яка тепер належить Польщі. 

протягом 
року 

- поїздки членів товариства в Польщу з метою відвідання церковних 
урочистостей, що відбувалися на теренах Люблінсько-Холмської 
Дієцезії.  
 

  2016 рік 
березень - на загальних зборах розглянуті питання: щодо програми візиту, 

перебування  в Києві делегації Союзу українців Підляшшя і 
Українського товариства та Про стан життя українських громад 
Холмщини і Підляшшя, холмські відзначення 150-річчя від дня 



народження Михайла Грушевського та відзначення важливих 
ювілеїв в історії українського національного руху на Підляшші. 
Доповідачі Григорій Купріянович – голова Українського товариства 
та Андрій Артем’юк – голова Союзу українців Підляшшя. 

вересень - на загальних зборах розглянуто питання «Трагедія українців 
Закерзоння і поляків на Східних Кресах (кордонах)  у світлі 
сучасних подій, які відбуваються у Польщі і Україні у зв’язку  з 
ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 
липня та 22 липня 2016 року щодо Волинської трагедії», а також 
Звернення української громадськості і Заяву Верховної Ради 
України з цього приводу. 

вересень - правлінням товариства, разом із Історико-меморіальним музеєм 
Михайла Грушевського, організовано поїздку київської делегації, у 
складі науковців-грушевськознавців, артистів, кінодокументалістів 
та активістів товариства (всього 40 осіб) в м. Холм для участі у 
подіях з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла 
Грушевського, видатного українського історика, державного і 
політичного діяча. Зокрема, делегація взяла участь в урочистій 
панахиді за душу Михайла Грушевського, посвяченні Хреста в 
пам’ять Михайла Грушевського, покладанні квітів до меморіальної 
дошки, науковій конференції та у святковому концерті. В Холмі 
вперше Київською делегацією був презентований документальний 
фільм «Михайло Грушевський»  із серіалу «Гра долі», студії 
ВІАТЕЛ, (режисер Василь Вітер, продюсер Галина Криворчук). 

 
2017 рік 

січень - новорічно-різдв’яне вітання членів товариства. Колядки і щедрівки 
у виконанні фольклорних і церковних гуртів. Різдвяна гостинна. 

квітень - круглий стіл на тему: «Акція Вісла» - злочин польського 
комуністичного режиму» за участю представників товариства. 
Організатор заходу – Український інститут національної пам’яті. 

травень - прем’єрний показ у Домі кіно документального фільму «Вкрадена 
Вітчизна», присвяченого темі депортації етнічних українців з 
території Польщі у Радянську Україну в період 1944 – 1946 років. 
Фільм створений творчою групою товариства. 

 


