
 

Внесок Козацтва Запорозького 

у підтриманні братерських відносин між Україною та Польщею. 
 

У цьому році 03 червня в місті Александрув Куявський (Республіка Польща) відбулось відзначення 

24-ї річниці відновлення Козацької Могили на Українському військовому цвинтарі. Вже 14-й раз підряд, 

бурмістр міста, Повноважний представник Гетьмана козацтва Запорозького в Республіці Польща, генерал-

командор МГО КЗ Анджей Цесля, офіційно запрошує Гетьмана козацтва Запорозького Дмитра Сагайдака, в 

першу суботу червня, до міста в гості. Прибути та прийняти участь в щорічному вшануванні пам’яті 

полеглих козаків – українців, які на початку 20-х років минулого століття боролись за свободу і незалежність 

Польщі та України, від більшовицької навали.  

Для організаційного забезпечення участі в цьому заході маршал Сагайдак видав Розпорядження № 

69 «Про склад делегації Генеральної канцелярії МГО  КЗ для участі у відзначенні 24-ї річниці відновлення 

Козацької Могили», відповідно до якого ним була створена делегація, в складі 9-ти  козаків: 5  членів 

делегації МГО  КЗ  для участі в офіційних заходах та 4 чоловіки -  гурт «Смоляни» для  виступів з 

художньою програмою. 

Делегація прибула в Польщу 2-го червня, організатори зустріли їх тепло і сердечно.  

3-го червня почались офіційні заходи, в яких прийняли участь місцеві жителі, керівництво 

Куявсько-Поморського воєводства, Урядів повіту та міста, представники військових формувань та  

громадських організацій Польщі. О 10 годині розпочалася поминальна літургія в капличці Св. Олександра 

Невського, де на початку 20-х років, молилися інтерновані православні козаки гетьмана Павла 

Скоропадського, головного отамана Семена Петлюри та січові стрільці Центральної Ради. По закінченню 

молитви учасники перемістилися на Український військовий цвинтар де о 12 годині розпочався 

Поминальний мітинг. Україну представляли Генеральний консул України в Гданську Лев Захарчишин, 

військовий аташе Посольства України генерал-майор ЗСУ Юрій Павлов та делегація МГО «Козацтво 

Запорозьке».  

Пролунали гімни України та Польщі, вів мітинг бурмістр міста Анджей Цесля Започаткували 

молебнем священників 4-х канонічних конфесій, поминальну службу вів митрофорний протоієрей  

Польської православної церкви Миколай Хайдученя, генерал-хорунжий МГО КЗ. Після відкриття мітингу та 

виступу депутата Польського Сейму Яна-Анджея Ордановського запросили до виступу маршала Сагайдака, 

який в своїй промові відзначив важливість подвигу полеглих і для сьогодення, довгу історію відносин двох 

братніх народів. Особливе пожвавлення та схвалення присутніх, зокрема віцевоєводи Йозефа Рамлау, 

отримали слова маршала Сагайдака, що коли він вперше 14 років тому проголосив тут, що відносини 

потрібно  починати з чистого листа. Вивчати, а не роздувати історію трагічних моментів. І зараз також є сили 

як в Польщі, так і в Україні, які розігрують старі «карти», намагаючись загострити наші взаємовідносини. 

Такі моменти маршал Сагайдак обговорював і під час спілкування з Генконсулом України та Військовим 

аташе посольства. Непотрібно постійно наступати на ті ж «граблі». На завершення своєї промови, Гетьман 

козацтва Запорозького Дмитро Сагайдак урочисто вручив орден «За вірність традиціям» Яну-Анджею 

Ордановському. 

Дуже емоційним і шанобливим було покладання вінків та квітів до Козацької Могили. Мусимо 

відзначити, якщо ми декларуємо свій поступ в Європу, то треба було б і на державному рівні  підтримувати 

такі заходи і в нас. А особливо досягти такої організації і відношення, як це ми бачили з боку  представників 

Польщі, простого народу і особливо військових. Їх повага до наших загиблих викликає і повагу до них. 

Після покладання квітів, під час урочистої Трапези, маршал Сагайдак відзначив Козацькими 

орденами та медалями ще 25-ть достойників із керівництва міста, повіту, воєводства, силових структур, 

духовенства, які на високому рівні підтримують взаємовідносини між нашими країнами та постійно 

підтримають в порядку Український військовий цвинтар. 

За два дні члени делегації побували на молебнях та літургіях у православних храмах Польщі. 

Відрадно, що з боку жителів, керівництва міста, воєводства , духовенства , висловлювалась висока оцінка 

діяльності Козацтва Запорозького, тим справам, якими ми з вами займаємось повсякденно. Тому 

закономірним виглядає запрошення, передане маршалу козацтва Дмитру Сагайдаку готуватися, до 

відзначення ювілею 25-х роковин відновлення Козацької Могили.  

 

Прес-служба МГО «Козацтво Запорозьке» 

 


