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Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych  
z Senatu RP w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią 

i Polakami za granicą w 2016r. 
za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem…

Ta kolęda, którą przytoczyłem na początku, w 
pierwszym wersecie mówi o pewnej nocy, w której cała 
ludzkość ujrzała Światłość wielką. Gdy świat coraz 
bardziej pogrążał się w mrok i ciemność – Bóg zsyła 
na ziemię swego Jednorodzonego Syna, aby przyniósł 
ludziom zbawienie, żeby ludzkość wyprowadzić do 
pojednania. Bóg chciał żebyśmy w tej Światłości mogli 
odnaleźć radość, pokój i nadzieję.

Niech te przepiękne dary Dzieciątka Jezus na zawsze 
zagoszczą w sercu każdego z nas, żebyśmy z pełnym 
zaufaniem umieli pokonywać wszelkie trudności.

Proszę przyjąć moje serdeczne życzenia błogosławionych, 
radosnych świąt Bożego Narodzenia!

Z Darem modlitwy i Bożym błogosławieństwem,
+Bp. Witalij Skomarowski, Ordynariusz Łucki

W imieniu Konsulatu 
Generalnego 
Rzeczpospolitej Polskiej 
w Winnicy oraz swoim 
własnym pragnę złożyć 
najserdeczniejsze 
życzenia Ciepłych i 
Rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia, a 
w Nowym Roku 2017 
zdrowia, optymizmu i 
radości oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

Konsul Generalny 
RP w Winnicy 

Tomasz  Olejniczak

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć wszystkiego, co najlepsze.
Ciepła w sercu i w domu, rodzinnego kolędowania, magicznie spędzonego czasu.
A także owocnego, szczęśliwego, pełnego miłości Nowego Roku.
Wesołych i Spokojnych Świąt!

Życzy w imieniu Zarządu Żytomierskiego 
Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Wiktoria Laskowska-Szczur
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6 października 2016 roku posło-
wie podjęli uchwałę wyrażająca 
wdzięczność nauczycielom polo-
nijnym za ich pracę. 

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej po-
dejmuje niniejszą uchwałę w przekonaniu 
o szczególnych zasługach nauczycieli 
polonijnych jako ambasadorów polskości 
w świecie” – czytamy w dokumencie przy-
jętym przez posłów przez aklamację.

W uchwale zwrócono też uwagę na 
trudności, z jakimi borykają się nauczy-
ciele polonijni, takie jak np. pozyskanie 
pomieszczeń dla szkół. „Pomimo tych 
trudności i braku należytego wynagrodze-
nia konsekwentnie doskonalą swe umie-
jętności pedagogiczne, unowocześniają 
warsztat pracy, poszerzają wiedzę, a tak-
że coraz skuteczniej przekonują polskie 
rodziny, że dwujęzyczność sprzyja rozwo-
jowi ich dzieci i wzbogaca je intelektual-
nie” – napisano w dokumencie.

Sejm docenił też inicjatywę ustano-
wienia Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, 
który początkowo obchodzony był w szko-
łach w USA, a obecnie również w Europie 
jest świętem nauczycieli polonijnych i ję-
zyka polskiego.

Tradycyjne Dni Papieskie w Żyto-
mierzu  odbyły się 23 październi-
ka. Z tej okazji w katedrze św. Zofii odbył 
się koncert Zespołu Solistów Lumen Vo-
cale z Poznania, który uświetnił obchody 
rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papie-
ża. Dzień Papieski to okazja do oddania 
czci św. Janowi Pawłowi II oraz przypo-
mnienia jego dokonań. Papież Polak jest 
bardzo dobrze przyjmowany na Ukrainie.

Proboszcz ks. kanonik Wiktor Makow-
ski przywitał gości. Wiktoria Laskowska-
-Szczur podziękowała artystom za wspa-
niały występ i zaproponowała, by wszyscy 

wspólnie zapalili znicze i złożyli kwiaty 
przed pomnikiem Jana Pawła II stojącym 
przed katedrą św. Zofii. Organizatorem 
Dni Papieskich w Żytomierzu jest Konsu-
lat Generalny RP w Winnicy.

27 października uczniowie Pol-
skiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej 
im. I.J. Paderewskiego przy ŻOZ-
PU  zapoznawali  się ze wspólną 
historią oraz dziedzictwem naro-
dowym i kulturowym Humania. 
Wyjazd zorganizowała Żytomierska Ob-
wodowa Organizacja Społeczna „Aso-
cjacja Polaków Żytomierszczyzny” przy 
wsparciu Konsulatu Generalnego RP 
w Winnicy.

Humań słynie głównie z pięknego par-
ku w stylu romantycznym położonego nad 
brzegami rzeki Kamionki, na obszarze 
poprzecinanym wąwozami, kanionami, 
z licznymi skałami granitowymi. Jego na-
zwa Zofiówka pochodzi od imienia żony 
Stanisława Szczęsnego Potockiego Zofii, 
dla której polski magnat założył ów park 
w 1796 roku. Projektantem i wykonawcą 
parku był polski inżynier wojskowy Lu-
dwik Metzell, który zgromadził w nim florę 
z wielu zakątków Europy.  Potoccy niedłu-
go cieszyli się Zofiówką. W 1832 roku za 
udział w powstaniu listopadowym syna 
Szczęsnego – Aleksandra Potockiego – 
majątek został skonfiskowany i przejęty 
przez cara Mikołaja I, który podarował 
go swej żonie Aleksandrze. Wtedy park 
zmienił swoją nazwę na „Ogród Carycy”. 
Niestety, w wyniku wprowadzonych przez 
cara zmian  uroda parku została bezpow-
rotnie utracona. Bilans strat pogorszył 
się jeszcze w wyniku II wojny światowej 
i porządku sowieckiego. Dziś park jest 
gruntownie odnowiony i znów zachwyca 
swoim pięknem.

24-27 listopada w Nowogrodzie 
Wołyńskim odbyły się po raz drugi 
Dni Kultury Polskiej poświęcone 
20. rocznicy istnienia nowogrodz-
kiej Rejonowej Organizacji Spo-
łecznej im. Adama Mickiewicza.

25 listopada w Liceum nr 1 im. Lesi 
Ukrainki dzieci i młodzież przygotowały 
okolicznościowy program. Dyrektor szkoły 
Jurij Roszko w swoim przemówieniu pod-
kreślił wagę rozwijania dobrosąsiedzkich 
stosunków między Ukrainą i Polską.

27 listopada w Miejskim Domu Kul-
tury odbył się koncert, podczas którego 
wystąpiły najlepsze zespoły z obwodu ży-
tomierskiego. Gośćmi koncertu m.in. byli: 
konsul generalny RP w Winnicy Tomasz 
Olejniczak, przedstawiciel Administracji 
Obwodowej Aleksander Piwowarski, za-
stępca burmistrza Oksana Hwozdenko, 
przewodniczący Rejonowej Administracji 
Państwowej Mychajło Hajdajenko, prezes 
ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur i pre-
zes Rejonowej Organizacji Społecznej im. 
A. Mickiewicza Ludmiła Wolska.

27 grudnia ks. kanonik Wiktor 
Makowski, proboszcz parafii kate-
dralnej, odprawił z okazji 20. rocz-
nicy święceń kapłańskich uroczy-
stą mszę świętą. W modlitwie wzięli 
udział liczni kapłani, m.in z Jemilczyna, 
Irszańska, a nawet z Zakarpacia i rzesze 
wiernych. W imieniu Polaków Żytomiersz-
czyzny życzenia i podziękowania ks. ka-
nonikowi złożyła prezes ŻOZPU Wiktoria 
Laskowska-Szczur. W ciągu 20 lat posługi 
kapłańskiej ksiądz kanonik był probosz-
czem trzech katedr: kijowskiej, łuckiej 
i żytomierskiej. Pracował również w Ber-
dyczowie i Nowogrodzie Wołyńskim.

Redakcja

Uczestnicy oraz organizatorzy obchodów Wigilii w Winnicy, 2016 r. / Учасники та організатори святкування Вігілії у Вінниці, 2016 р. 
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Dary dla Polonii na Ukrainie
6 października z Warszawy do Win-
nicy i Żytomierza na Ukrainie wyru-
szył transport z pomocą dla Pola-
ków i osób polskiego pochodzenia. 

Październikowa akcja pomocowa 
była kontynuacją działań rozpoczętych 
w czerwcu, kiedy we współpracy z Fun-
dacją Polonia Polonii z Nowego Jorku do 
polskich szkół we Lwowie przekazane 
zostały podręczniki szkolne oraz pomoce 
dydaktyczne. Tym razem oprócz darczyń-
ców z Polski do akcji przyłączyli się Pola-
cy mieszkający w Danii. 

Podczas spotkań z Polakami i oso-
bami polskiego pochodzenia pracownicy 
Biura do spraw Kontaktu z Polakami za 
Granicą w imieniu Pary Prezydenckiej 
przekazali materiały edukacyjne (książki, 
gry, puzzle) oraz piłki nożne. Osobom naj-
bardziej potrzebującym dostarczono rów-
nież koce, obuwie oraz żywność. Podczas 
każdego spotkania odczytywany był list 
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhau-
ser-Dudy skierowany do Rodaków miesz-
kających na Ukrainie.

Na terenie Winnickiego Okręgu Kon-
sularnego (obwód winnicki, żytomierski, 

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP przekazuje podarunki dla dzieci polskiego pochodzenia w Żytomierzu
Представниця Канцелярії Президента РП передає подарунки для дітей польського походження в Житомирі

Zespół taneczny Koroliski otrzymał od gości gry planszowe i puzzle
Танцювальний ансамбль „Короліски” отримали розвиваючі ігри від гостей  

chmielnicki i czerniowiecki) zamieszkuje 
największa na Ukrainie społeczność osób 
polskiego pochodzenia, której liczebność 

według niektórych szacunków sięga 450 
tys. osób.

www.prezydent.pl
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Decydujesz ty!
13 listopada ogłoszono zwycięskie 
projekty, które będą realizowane w 
ramach budżetu partycypacyjne-
go. Wśród 11 najlepszych znalazł 
się projekt „Polski cmentarz w Ży-
tomierzu – zabytkowym miejscem 
pamięci narodowej” (autor Anatol 
Gluza).

– Zrobiliśmy to! Mamy wyniki pierw-
szego w historii budżetu partycypacyjnego 
w Żytomierzu. Gratulacje dla zwycięzców! 
Przygotowujcie propozycje projektów na 
przyszły rok – powiedział dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miasta Mykoła Kostryca.

W Żytomierzu inicjatywy projekto-
we do udziału w budżecie obywatelskim 
mieszkańcy mogli składać od 12 lipca do 
5 września 2016 roku. Ostatecznie złożyli 
67 wniosków na łączną kwotę prawie 41 
mln hrywien. W 2017 roku wysokość bu-
dżetu partycypacyjnego wyniesie około 
9 mln hrywien.

Budżet partycypacyjny to proces, 
w trakcie którego mieszkańcy decydu-
ją o wydatkowaniu części budżetu danej 
jednostki samorządowej. Każdy obywatel 
może złożyć propozycję projektu, który 
następnie jest dyskutowany, a dalszej ko-
lejności poddany pod głosowanie. Środki 
finansowe potrzebne na realizację pro-
jektów wybranych przez mieszkańców 
w głosowaniu pochodzą z budżetu samo-
rządu. W Żytomierzu w 2017 roku będzie 
to 1 proc. dochodów miasta.

Członkowie Żytomierskiego Obwodo-
wego ZPU od dawna dyskutują o potrze-
bie odbudowy polskiego cmentarza, który 
jest dziedzictwem historycznym. Są na 
nim pochowani ważni dla Żytomierza Po-
lacy oraz ich krewni. Wiele nagrobków na 
tej nekropolii to prawdziwe dzieła sztuki. 
Choć od wielu lat miejscowi Polacy po-
rządkują i sprzątają cmentarz, to nie wy-
starcza: wciąż jest on zaniedbany, wiele 
pomników nagrobnych jest zdewastowa-
nych, napisy na niektórych są trudne do 
odczytania. W związku z tym projekt „Pol-
ski cmentarz w Żytomierzu – zabytkowym 
miejscem pamięci narodowej” był bardzo 
ważną inicjatywą dla polskiej społeczno-
ści. Najważniejsze jest jednak to, że po-
mysł był przez nią mocno wspierany.

Dziękujemy serdecznie członkom 
ŻOZPU, księżom, nauczycielom i całej 
polskiej społeczności za uczestnictwo, 
aktywność i zaangażowanie i za to, że pa-
miętają o swojej przeszłości. Bo od tego 
wszak zależy nasza przyszłość.

Jana Laskowska

Trochę historii
Pomysł budżetu partycypacyjnego 

narodził się w 1989 roku w Porto Alegre 
w Brazylii. W tym mieście mieszkańcy 
decydowali o podziale środków najpierw 
na osiedlu, potem w dzielnicy, w koń-
cu na poziomie miasta. Przygotowany 
przez nich budżet partycypacyjny trafiał 
do radnych i burmistrza, a ci przyjmowali 
go bez zmian. Od czasu jego wprowa-
dzenia w Porto Alegre znacząco popra-
wiły się warunki życia. Ulice wypiękniały, 
a odsetek domów z dostępem do prądu 
i bieżącej wody z roku na rok rośnie. Po-
mysł szybko zyskał popularność i zaczął 
być kopiowany gdzie indziej. Do roku 
2008 wprowadziło go około 200 brazylij-
skich miast zamieszkanych przez ponad 
44 milionów mieszkańców. Upowszech-
nił się kolejno w Ameryce Południowej 
(przynajmniej 510 miast w 2010 roku), 

Europie (200 miast), Afryce, Azji i Amery-
ce Północnej. W Polsce obywatele mogą 
brać udział w podziale samorządowych 
środków budżetowych od 2011 roku.

Na Ukrainie pojęcie budżetu partycy-
pacyjnego zaczęło być używane w 2015 
roku. W Żytomierzu budżet uczestnictwa 
wprowadzono w 2016 roku na początku 
marca. Projekt „Budżet partycypacyj-
ny − sukces aktywności obywatelskiej 
i otwartości władz publicznych” jest re-
alizowany przez Fundację Współpracy 
Polsko-Ukraińskiej PAUCI przy wspar-
ciu finansowym Polsko-Kanadyjskiego 
Programu Wspierania Demokracji ze 
środków programu polskiej współpra-
cy rozwojowej Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP oraz Rządu Kanady 
(DFATD).

Po raz pierwszy w Żytomierzu mieszkańcy głosowali za projektami obywatelskimi
Вперше в Житомирі мешканці голосували за громадські проекти
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Вирішуєш ти!
13 листопада стали відомі проек-
ти-переможці, які будуть реалізо-
вані за кошти «бюджету участі». 
Серед 11 кращих пройшов проект 
«Польський цвинтар у Житомирі 
– історико-культурне місце націо-
нальної пам’яті» (автор Анатолій 
Глюза). 

– Ми зробили це! Підсумок першого 
в історії Житомира «бюджету участі». 
Вітайте переможців! Готуйте проектні 
пропозиції на наступний рік, – зазначив 
директор департаменту економічного 
розвитку Житомирської міської ради 
Микола Костриця.

«Бюджет участі» – це можливість 
громади реалізовувати власні соціальні 
проекти.  У бюджеті міста щороку пе-
редбачатимуться кошти на реалізацію 
громадських проектів – це 1% від влас-
них доходів. У 2017році в Житомирі ця 
сума становитиме близько 9 млн. грн. 
Кожен громадянин може  подати свою 
проектну пропозицію, яка має всі шанси 
бути реалізованою.

Члени Житомирської обласної Спіл-
ки поляків України впродовж тривалого 
часу обговорювали необхідність рекон-
струкції Польського цвинтаря в Житоми-
рі. Адже це є наша історична спадщина: 
тут поховані відомі, шановані історичні 
особи польського походження, а також 
рідні багатьох поляків Житомира. Крім 
того пам’ятники кладовища є справжні-
ми витворами мистецтва. Хоч протягом 
років поляки Житомирщини прибира-
ють і дбають про цвинтар, все ж таки 

Трохи історії
Ідея розробки «бюджету участі» 

народилася в 1989 році в Порту-
Алегрі в Бразилії. У цьому місті 
мешканці приймали рішення 
про розподіл майна спочатку 
в мікрорайоні, потім в районі і в кінці 
кінців на рівні міста. Підготовлений 
ними «бюджет участі» потрапляв 
до радників і мера, які втілювали 
його без змін. З моменту своєї 
появи в Порту-Алегрі значно 
покращилися умови життя. Вулиці 
стали гарнішими. І відсоток будинків 
з доступом до електрики і проточної 
води з року в рік збільшувався. Ідея 
швидко завоювала популярність 
і копіювалась в інших місцях. У 2008 
році це було введено в близько 200 
бразильських містах з населенням 
понад 44 млн жителів. Стали 
широко поширені послідовно 
в Південній Америці (принаймні 510 
міст за 2010 рік), Європі (200 міст), 
в Африці, Азії і Північній Америці. 
У Польщі громадяни можуть брати 
участь в розподілі бюджетних коштів 
місцевими органами влади з 2011 
року.

В Україні поняття почали 
вживати в 2015 році. В Житомирі 
«бюджет участі» запроваджений 
у 2016 році на початку березня. 
Попередньо в місті відбувся ряд 
навчальних семінарів. Проект 
реалізується в Житомирі за 
підтримки Фундації польсько-
української співпраці ПАУСІ 
у рамках Польсько-Канадської 
Програми Підтримки Демократії, 
співфінансованої з програми 
польської співпраці, на користь 
розвитку Міністерства закордонних 
справ РП та канадського 
Міністерства закордонних справ, 
торгівлі та розвитку (DFATD).

цього недостатньо – він знаходиться 
в занедбаному стані, багато надгроб-
них пам’ятників повалено і навіть важ-
ко прочитати на них написи. Тому про-
ект «Польський цвинтар у Житомирі 
– історико-культурне місце національ-
ної пам’яті» був важливою ініціативою 
для польської спільноти. Головне, що 
цю ідею підтримала громада. Хочемо 
виразити найсердечнішу подяку чле-
нам ЖОСПУ, ксьондзам, вчителям і всій 
польській спільноті за участь, актив-
ність і за те, що пам’ятає своє минуле. 
А від цього залежить наше майбутнє.

Яна Лясковська

Projekt dotyczący Polskiego Cmentarza w Żytomierzu jest ważną inicjatywą polskiej 
społeczności / Проект, що стосується Польського цвинтаря в Житомирі 
є важливою ініціативою польської спільноти 
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Władysław Bukowiński – błogosławiony 
Kościoła katolickiego
W Żytomierzu 8 października w Ob-
wodowej Uniwersalnej Bibliotece 
Naukowej im. O. Ożycza odbyła się 
konferencja „Pochodzący z mia-
sta Berdyczowa ojciec Władysław 
Bukowiński – nowy błogosławiony 
Kościoła katolickiego”.

Ksiądz Władysław Bukowiński został 
ogłoszony błogosławionym 11 września 
2016 roku w Kazachstanie w obecno-
ści ponad tysiąca pielgrzymów z Polski, 
Rosji, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Litwy. 
Wykład o nim i komentarz na temat po-
święconego mu filmu wygłosił podczas 
żytomierskiej konferencji badacz życia 
i posługi Apostoła Kazachstanu – jak na-
zywano ks. Władysława Bukowińskiego − 
o. Witold Józef Kowalów z Ostroga, autor 
opracowania „Spotkałem człowieka. Ks. 
Władysław Bukowiński w pamięci wier-
nych i przyjaciół”. Cz. 2. Zebrani byli pod 
dużym wrażeniem usłyszanych informacji.

Władysław Bukowiński urodził się 22 
grudnia 1904 roku w Berdyczowie. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w 1931 roku z rąk 
metropolity krakowskiego abp. księcia 
Adama Sapiehy. Pracował w Rabce, Su-
chej Beskidzkiej i Łucku, gdzie był pro-
boszczem katedry. W 1940 roku został 
aresztowany przez NKWD. Wiele lat był 
więźniem obozów sowieckich. W roku 
1954 został zesłany do Kazachstanu. 
Mimo że mógł wrócić do Polski w ramach 
akcji repatriacyjnej, dobrowolnie przyjął 
obywatelstwo sowieckie, by sprawować 
posługę kapłańską wśród powierzonych 
swej opiece wiernych. Lekarzom, którzy 
ostrzegali go przed tym, mówiąc o po-
ważnym zagrożeniu dla jego zdrowia, od-
powiedział, „że jego grób będzie również 
apostołować”. Zmarł 3 grudnia 1974 roku 
w Karagandzie, gdzie został pochowany 
w kościele pw. św. Józefa.

Ks. Rafał Myszkowski i ks. Andrzej Ba-
czyński opowiedzieli o swoich wrażeniach 
z podróży do Kazachstanu i o życiu tam-
tejszego Kościoła katolickiego.

Pod koniec konferencji nieoczekiwanie 
pojawił się temat prześladowań Kościoła 
katolickiego w ZSRS, wysyłki kapłanów 
na Syberię i do Kazachstanu. Atmosfera 
szczerości zachęciła ks. prałata parafii 
żytomierskiej Ludwika Kamilewskiego do 
podzielenia się wspomnieniami z okresu 
jego pobytu w Kazachstanie, opowiedze-
nia o trudnościach, jakie musiał pokonać, 
służąc wiernym. Kilka słów do opowieści 
ks. Kamilewskiego dorzucił proboszcz pa-
rafii romanowskiej ks. Ryszard Dziuba.

Wielu kapłanów męczenników Kościo-
ła rzymskokatolickiego na Ukrainie po-
zostaje do dziś nieznanych. Za wierność 
Chrystusowi byli poddawani represjom, 
więzieni, a nawet uśmiercani. Uczestnicy 
konferencji wyrazili nadzieję, że pamięć 
o katolickich księżach, którzy byli prześla-
dowani i deportowani tylko dlatego, że nie 
wyrzekli się wiary i chcieli służyć ludziom, 
nie zniknie.

Konferencja została zorganizowana 
przez Żytomierski Obwodowy Związek 
Polaków na Ukrainie pod honorowym pa-
tronatem konsula generalnego RP w Win-
nicy Tomasza Olejniczaka przy wsparciu 
Wydziału Kultury Państwowej Administra-
cji Obwodowej i Centrum Informacyjno-
-Edukacyjnego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Żytomierzu.

Aleksander Piwowarski

Informacja

O. Witold Kowalów zademonstrował prezentację i opowiedział o ks. Władysławie 
Bukowińskim / О. Вітольд Ковалів показав презентацію і розповів 
про кс. Владислава Буковинського 

Beatyfikacja rzymskokatolickiego 
księdza Władysława Bukowińskiego 
odbyła się 11 września podczas mszy 
św. w katedrze Matki Bożej Fatimskiej 
Matki Wszystkich Narodów w Kara-
gandzie (Kazachstan). Uroczystości 
beatyfikacyjnej przewodniczył legat 
papieski kardynał Angelo Amato. Wraz 
z nim mszę celebrowało 15 biskupów 
z Kazachstanu, Rosji, Polski i Ukrainy. 
Papieski legat uroczyście odczytał bul-
lę papieża Franciszka, w której Ojciec 
Święty napisał: „(…) naszą władzą apo-
stolską zezwalamy, by czcigodny Sługa 
Boży ks. Władysław Bukowiński od tej 
pory nazywany był błogosławionym, 
a jego święto niech będzie obchodzone 
zgodnie z zasadami prawa 20 czerwca 
każdego roku”. W uroczystości wzięła 
udział delegacja z Ukrainy pod prze-
wodnictwem administratora apostol-
skiego diecezji kijowsko-żytomierskiej 
biskupa Witalija Skomarowskiego, wier-

ni Kościoła rzymskokatolickiego z ob-
wodu żytomierskiego, przedstawiciele 
organizacji polonijnych, studenci i wy-
kładowcy Żytomierskiego Uniwersytetu 
Państwowego im. I. Franki, konsul RP 
w Winnicy Wojciech Mrozowski, przed-
stawiciele Kancelarii Prezydenta RP, 
księża: ks. Witold Józef Kowalów z par. 
Wniebowzięcia NMP w Ostrogu (obwód 
rówieński), ks. Andrzej Baczyński z par. 
Narodzenia NMP w Korostyszewie (ob-
wód żytomierski), o. Rafał Myszkowski 
z sanktuarium Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Berdyczowie (obw. żytomierski). 

Ks. Władysław Bukowiński jest 
pierwszym beatyfikowanym księdzem 
rzymskokatolickim pochodzącym 
z Żytomierszczyzny. Ukraińscy katoli-
cy mają nadzieję, że wkrótce zostanie 
on ogłoszony świętym (np. św. Teresę 
z Kalkuty beatyfikowano w 2013 roku, 
a kanonizowano w 2016 roku).
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Владислав Буковинський – блаженний 
Католицької Церкви
У Житомирі 8 жовтня у актовій 
залі обласної універсальної нау-
кової бібліотеки імені О. Ольжи-
ча відбулася прес-конференція 
«Уродженець м. Бердичева отець 
Владислав Буковинський – но-
вий блаженний Католицької Цер-
кви». 

О. Владислав Буковинський наро-
дився 22 грудня 1904 р. у м. Бердичеві, 
помер 3 грудня 1974 року у Караганді, 
там і був похований у крипті кафедраль-
ного собору Пресвятої Богородиці Фа-
тімської Матері всіх народів. Багатоліт-
ній в’язень радянських таборів. 

Дослідник життя і служіння о. Вла-
дислава Буковинського В. Ковалів 
розповів про його життєвий шлях, про-
коментував діафільм присвячений о. 
Владиславу. Особливо вразила учас-
ників конференції відданість о. Вла-
дислава вірним Католицької Церкви 
у Казахстані, де він відбував покаран-
ня за вірність Христу. Не зважаючи на 
слабке здоров’я, переконання родичів 
і близьких у Кракові не повертатися 
у Радянський Союз, він добився мож-
ливості отримати громадянство СРСР, 
щоб  поїхати до Казахстану, де на нього 
чекали вірні-католики. На попереджен-
ня лікарів про серйозну загрозу його 
здоров’я, він відповів, «що  його могила 
також буде апостолювати». Кс. Р. Миш-
ковський і кс. А. Бачинський розповіли 
про свої враження від подорожі до Ка-
захстану, життя Католицької Церкви 
у тих краях. 

Несподіваний поворот набув кі-
нець конференції – не афішована тема 
переслідування Католицької Церкви 
у Радянському Союзі, висилка свяще-
ників до Сибіру і Казахстану, атмосфера 
правди, яка панувала у залі, спонукала 
настоятеля житомирської парафії Св. 
Вацлава кс. прелата Людвіка Камілев-
ського поділитися спогадами про свій 
період перебування у Казахстані, про 
труднощі, які доводилося переборюва-
ти католицькому священику на шляху 
служіння вірним. Розповідь Камілев-
ського доповнив настоятель Романів-
ської парафії Рішард Дзюба.

Імена багатьох священиків-мучени-
ків Римсько-Католицької Церкви в Укра-
їні з часів радянського атеїзму для ба-
гатьох залишаються не знаними.  Їхня 
вірність Христу стала підставою для 
переслідування, заборони  служіння, 
а іноді і знищення.

Інформація

Ks. prałat parafii żytomierskiej Ludwik Kamilewski podzielił się wspomnieniami 
z okresu jego pobytu w Kazachstanie
Настоятель житомирської парафії Св. Вацлава кс. прелат Людвік Камілевський 
поділився спогадами про свій період перебування у Казахстані 

Прес-конференція була організова-
на Житомирською обласною Спілкою 
поляків України (голова Вікторія Лясков-
ська-Щур) під почесним патронатом Ге-
нерального Консула РП у Вінниці Тома-
ша Олейнічака за підтримки управління 
культури Житомирської облдержадміні-
страції та Інформаційно-освітнього цен-
тру Люблінського католицького універ-

ситету Іоанна Павла ІІ в Житомирі.
Учасники конференції висловили 

сподівання, що пам’ять про католиць-
ких священиків, яких переслідували 
й депортували лише за те, що вони 
були непохитними у вірі і служінні лю-
дям, не зникне.

Олександр Пивоварський 

11 вересня у м. Караганді (Казах-
стан) відбулася беатифікація (зара-
хування до лику блаженних – прим. 
ред.) священика Римсько-Католиць-
кої Церкви отця Владислава Буко-
винського. Очолив беатифікацію 
представник Папи Римського пре-
фект Конгрегації у справах каноні-
зації кардинал Анжело Амато. Йому 
співслужили 15 єпископів з Казахста-
ну, Росії, Польщі, України. Папський 
представник урочисто зачитав лист 
Папи Римського Франциска з рішен-
ням про беатифікацію отця Владис-
лава Буковинського. У цьому листі 
Святіший Отець повідомив, що спо-
мин блаженного отця Владислава 
Католицька Церква відзначатиме 20 
червня кожного року. Це перший бе-
атифікований Католицькою Церквою 
священик – уродженець нашого краю. 
Українські католики сподіваються, що 
незабаром Владислав Буковинський 

буде причислений до лику святих 
(свята Тереза Калькутська була беа-
тифікована у 2013 р., а канонізована 
– у 2016 р.)    

В урочистостях взяла участь де-
легація з України на чолі з єпископом 
Києво-Житомирської дієцезії Віталієм 
Скомаровським. Учасниками заходу 
були також вірні Римсько-Католиць-
кої Церкви з Житомира та області, 
представники полонійних організа-
цій, студенти і викладачі Житомир-
ського державного університету ім. 
І. Франка, консул Республіки Поль-
ща у Вінниці Войчех Мрозовський, 
представники канцелярії Президента 
Польщі, настоятелі парафій: Пресвя-
тої Діви Марії Вітольд Йосиф Ковалів 
(м. Острог Рівненської області), Різд-
ва Богородиці Андрій Бачинський (м. 
Коростишів), Непорочного Зачаття 
Пресвятої Діви Марії Рафал Мишков-
ський (м. Бердичів). 
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Kształcimy 
rodzimych 
specjalistów 
W Instytucie Filologii i Dziennikarstwa Ży-
tomierskiego Uniwersytetu Państwowego 
im. Franki uruchomiono nową specjalność – 
„Język polski i literatura”. Jej studenci będą 
mogli zrobić dodatkową specjalizację: język 
angielski i literatura albo język ukraiński i lite-
ratura. Nabór na I rok zacznie się w 2017 roku. 

Po czterech lat studiów absolwent nowej specjali-
zacji nie tylko uzyska tytuł licencjata i zostanie wykwa-
lifikowanym specjalistą w dziedzinie polonistyki ukraiń-
skiej, ale otworzy się przed nim wiele możliwości.

– Nasz uniwersytet ma i bazę, i wykwalifikowanych 
wykładowców, którzy studiowali za granicą, odbyli sta-
że i mogą zapewnić właściwą edukację. Z odpowiednim 
wykształceniem nasi absolwenci pójdą do pracy w in-
stytucjach, w których są potrzebni nauczyciele języka 
polskiego. Niestety, mamy obecnie tylko 50 miejsc na 
studiach stacjonarnych i 10 – zaocznych. Jeśli chodzi 
o miejsca bezpłatne, w tej chwili wszystko zależy od mi-
nisterstwa i będzie znane później – powiedział dyrektor 
Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Walerij Chalin.

– Na dyplomie licencjackim absolwenta tej spe-
cjalności będzie napisane, że jest nauczycielem języ-
ka polskiego i literatury powszechnej. Uruchomienie 
tego kierunku to dla wielu przyszłych studentów jedyna 
okazja wyjazdu na uczelnię za granicę. Nie każdego 
rodzica bowiem stać na wysłanie dziecka na studia za-
graniczne. Instytut Filologii i Dziennikarstwa jest w sta-
nie przygotować ekspertów krajowych − powiedziała 
wykładowca Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Wikto-
ria Bilawska. − Wydawane dyplomy będą odpowiadały 
wymogom europejskim i mając je, studenci będą mogli 
podjąć studia magisterskie w Polsce.

Wiktoria Bilawska

Навчаємо вітчизняних 
спеціалістів
Провідний навчальний заклад нашого краю Інститут фі-
лології та журналістики Житомирського державного уні-
верситету ім. І. Франка вперше оголошує набір за новою 
спеціальністю – «Польська мова і література» на новий 
2017 / 2018 навчальний рік, за якою студент зможе також 
отримати додаткову спеціалізацію: англійська мова і лі-
тература або українська мова і література.

За чотири роки навчання студент не лише отримає ступінь бака-
лавра та стане висококваліфікованим спеціалістом у галузі україн-
ської полоністики, але й матиме ряд можливостей: 

• від нуля вивчити польську мову на рівні В2 – С1; 
• безкоштовно навчатися семестр в одному з польських ВНЗ; 
• для студентів-полоністів читатимуть лекції провідні польські на-

уковці (тільки у 2016 році в ІФЖ читали лекції 4 професори із поль-
ських університетів!);

• студент спеціальності «Польська мова та література» може от-
римати подвійний диплом – польський та український, навчаючись 
паралельно в двох вишах двох держав; 

• отримавши диплом бакалавра студенти можуть вступати в магі-
стратуру до Польщі або продовжити навчання в Україні. 

– Наш університет має і сучасну навчальну базу, і високо кваліфі-
кований викладацький склад, члени якого неодноразово проходили 
стажування за кордоном. Вони надаватимуть повний перелік якіс-
них освітніх послуг європейського рівня. Ліцензійний набір, нажаль, 
поки що складає 50 місць на денну форму та 10 – на заочну. Щодо 
бюджетних місць, усе буде відомо пізніше, – говорить директор ІФЖ 
доц. Валерій Халін. 

– У дипломі студента-бакалавра цієї спеціальності буде зазначе-
но, що він є вчителем польської мови й літератури та зарубіжної лі-
тератури. Справа у тому, що не всі батьки в змозі відправити дитину 
на закордонне навчання. Інститут філології та журналістики та й гро-
мадськість області глибоко зацікавлені у тому, щоб саме в Житомирі 
готувати вітчизняних високо кваліфікованих фахівців з полоністики, 
які сприятиме поглибленню відносин між нашими народами, – зазна-
чила викладач інституту Вікторія Білявська. 

Головне пам’ятаймо, що для вступу й навчання знання польської 
мови не вимагається; не вимагається також польське походження 
або наявність карти поляка; й головне – першим випускникам нової 
спеціальності гарантоване працевлаштування. 

 Вікторія Білявська

Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki zaprasza na studia polonistyczne
Житомирський державний університет запрошує вивчати польську мову та літературу 
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IX Dni Kultury Polskiej

Wydarzenia, które łączą!
IX Dni Kultury Polskiej w Żytomie-
rzu i towarzyszący im XXII Między-
narodowy Festiwal Kultury Polskiej 
„Tęcza Polesia” były poświęcone 
obchodom Roku Henryka Sienkie-
wicza i Ignacego Jana Paderew-
skiego.

Odbywające się w dniach 13-16 
października Dni Kultury Polskiej miały 
urozmaicony program, w którym znala-
zły się konferencje, koncerty, spotkania 
oficjalnych delegacji, dyskusje panelowe 
i wystawy. Do Żytomierza przybyło w tych 
dniach wiele znamienitości. Wśród gości 
znaleźli się Maciej Łuczak, wiceprzewod-
niczący senackiej Komisji Spraw Emigra-
cji i Łączności z Polakami za Granicą, 
Andrzej Pająk, wiceprzewodniczący se-
nackiej Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, konsul gene-
ralny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak 
z małżonką, delegacje z: partnerskiego 
województwa śląskiego z zastępcą dy-
rektora Wydziału Kultury Urzędu Marszał-
kowskiego w Katowicach Gabrielą Gros, 
z partnerskiego Płocka z sekretarzem 
miasta Krzysztofem Krakowskim, z part-
nerskiego Bytomia z wiceprezydentem 
miasta Andrzejem Pankiem, wicedyrektor 
zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stani-
sława Hadyny Tomasz Janikowski, or-
dynariusz diecezji łuckiej i administrator  
diecezji kijowsko-żytomierskiej ks. biskup 
Witalij Skomarowski i ekipa TV Polonia 

Wrocław z redaktor Studio-Wchód Graży-
ną Orłowską-Sondej.

Uroczyste otwarcie
Dni Kultury Polskiej uroczyście otwo-

rzył konsul RP w Winnicy Przemysław 
Szymański po czym w murach Żytomier-
skiej Szkoły Muzycznej nr 1 im. B. Lato-
szyńskiego odbyła się prezentacja książki 
„Twórca – kultura – wymiary czasu. Mię-
dzynarodowe czytania naukowe 2016 
w Muzeum Borysa Latoszyńskiego w Ży-
tomierzu” autorstwa 47 przedstawicieli 14 
czołowych uczelni z Izraela, Łotwy, Polski, 
Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy 
i Uzbekistanu. Kolegium redakcyjne pod-
kreśla, że wspólnym mianownikiem arty-
kułów zawartych w publikacji są poszu-
kiwania różnorodnych śladów polskości 
w kulturze pogranicza polsko-ukraińsko-
-rosyjskiego, co w przypadku Muzeum 
Borysa Latoszyńskiego w Żytomierzu 
koncentruje się w głównej mierze na mu-
zyce. Penetracja archiwów przyniosła wie-
dzę o bliżej nieznanych lub zapomnianych 
kompozytorach polskiego pochodzenia 
i ich dziełach. Wielopłaszczyznowy wy-
miar polskości − np. pochodzenie twórcy, 
oparcie dzieła na polskich źródłach lite-
rackich, reminiscencje twórcze etc. – stał 
się przedmiotem krytycznych odniesień 
czy rewizji utrwalonych interpretacji.

Pierwszy zbiór artykułów nauko-
wych został wydany w 2014 roku w 140. 

rocznicę urodzin Reinholda Glière’a i 120. 
rocznicę urodzin Borysa Latoszyńskiego. 
Obecny, też rocznicowy, jest związany 
z 100. rocznicą śmierci Henryka Sienkie-
wicza, 125. rocznicą urodzin wybitnego 
pianisty, kompozytora i pisarza polskiego 
pochodzenia Wsiewołoda Zadierackiego, 
75. rocznicą urodzin żytomierskiego kom-
pozytora Aleksanrda Steciuka oraz 65. 
rocznicą urodzin Sergiusza Żukowa, rów-
nież żytomierzanina.

Zaproponowane w zbiorze prace sytu-
ują się w dwóch działach: artykuły nauko-
we oraz przyczynki, osobiste dokumenty 
(wspomnienia, faksymilia), które mogą 
stać się punktem wyjścia do dalszych po-
szukiwań i opracowań. Autorom wszyst-
kich materiałów zamieszczonych w pracy 
„Twórca – kultura – wymiary czasu. Mię-
dzynarodowe czytania naukowe 2016 
w Muzeum Borysa Latoszyńskiego w Ży-
tomierzu” przyświecała chęć podkreślenia 
ciągłości europejskiej wspólnoty kulturo-
wej, do której należymy i którą tworzymy 
ponad granicami państw.

Po południu 13 października miały 
miejsce dwa koncerty poświęcone 120. 
rocznicy urodzin Wiktora Kosenki. Pierw-
szy pt. „Melodie, które serce w zachwyt 
wprawiają…” składał się z utworów Ko-
senki w wykonaniu nauczycieli i uczniów 
Szkoły Muzycznej nr 1. W drugim zatytu-
łowanym „Przez muzykę przemawia Pięk-
no...” wystąpił zespół Classic Trio z Sum 
i Kijowa.

Na scenie Żytomierskiej Filharmonii Obwodowej zaśpiewali soliści Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
На сцені Житомирської обласної філармонії заспівали солисти ансамблю пісні і танцю „Шльонськ” 
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Spotkania kulturalne 
i biznesowe

Kolejnego dnia festiwalu imprezy kul-
turalno-naukowe zostały uzupełnione 
o wydarzenia społeczno-gospodarcze. 
W Obwodowej Administracji Państwowej 
delegacje z Polski spotkały się z władzami 
miasta i obwodu. Przedsiębiorstwo „Krom-
berg i Szubert” gościło uczestników forum 
biznesowego, na którym zaprezentowa-
no inwestycyjny i ekonomiczny potencjał 
obwodu oraz przeprowadzono dwustron-
ne rozmowy. Pozostaje tylko czekać na 
nowe wspólne inicjatywy gospodarcze. 
Spotkanie Polaków z Żytomierza i obwo-
du z polskimi delegacjami w Centrum Pol-
skim przy ul. Teatralnej 17/20 było jeszcze 
jedną okazją do zacieśnienia kontaktów 
polsko-ukraińskich i tworzenia planów 
wspólnych projektów.

Miłośnicy literatury pięknej w kosmicz-
nej scenerii Żytomierskiego Muzeum 
Kosmonautyki im. Sergiusza Korolowa 
wysłuchali poetki i tłumaczki Walentyny 
Benderskiej, która opowiadała o swojej 
drodze poetyckiej, kontaktach z polskimi 
poetami, arkanach pracy tłumacza.

Wieczór 14 października stał się 
prawdziwą ucztą duchową. Na scenie 
Żytomierskiej Filharmonii Obwodowej 
zaśpiewali soliści Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. W ich wykonaniu zabrzmiały pie-
śni klasyczne, ludowe i patriotyczne. Ży-
tomierzanie nagrodzili artystów gromkimi 
brawami i owacjami na stojąco.

15 października działania festiwalowe 
rozpoczęły się w Szkole Muzycznej, gdzie 
dla uczczenia 125. rocznicy urodzin Wsie-
wołoda Zadierackiego otwarto wystawę 
prac uczniów Szkoły Artystycznej oraz 
studentów Żytomierskiego Instytutu Kultu-
ry i Sztuk Pięknych, odbył się wykład pt. 
„Przezwyciężenie czasu”, a wykładowcy 
i uczniowie szkoły zagrali utwory jubilata. 
Impreza była zwieńczeniem całorocznej 
pracy pedagogów i ich wychowanków.

Obchodzony w 2016 roku w Polsce 
Rok Henryka Sienkiewicza stał się oka-
zją do zaprezentowania przez uczniów 
Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. 
I.J. Paderewskiego oraz Teatr Lalek „Mo-
dernPol” wzruszającej inscenizacji „Rok 
Sienkiewiczowski w Żytomierzu”. 

Chęć upamiętnienia Jana Ignacego 
Paderewskiego przyświecała organizato-
rom seminarium naukowego „Ignacy Jan 
Paderewski − Ojczyźnie i Światu”, które 
odbyło się w Żytomierskiej Obwodowej Bi-
bliotece Naukowej im. Olega Olżycza. Se-
minarium poprowadziła Elwira Gilewicz, 
wykładowca żytomierskich uczelni oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego. Referaty 
wygłosili Elwira Gilewicz, Eleonora Dysz-
nijewa-Nabedryk, wykładowca Żytomier-
skiego Instytutu Kultury i Sztuk Pięknych, 
oraz. Robert Stepaniuk z ORPEG. W dys-
kusji wzięli udział liczni przedstawiciele 

i prezesi organizacji polskich z Ukrainy 
i Żytomierszczyzny. Seminarium towarzy-
szyła wystawa „Ignacy Jan Paderewski 
i Ziemia Żytomierska”.

XXII Międzynarodowy 
Festiwal Kultury Polskiej 
„Tęcza Polesia”

15 października w ramach Dni Kultury 
Polskiej odbył się także XXII Międzyna-
rodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza 
Polesia”. Rozpoczął się odśpiewaniem 
hymnów narodowych, po czym na scenę 
zaproszono gości honorowych. Senator 
Maciej Łuczak odczytał list marszałka 
Senatu RP Stanisława Karczewskiego 
do uczestników festiwalu, w którym mar-
szałek napisał m.in.: „Gorąco dziękuję 
Polakom Żytomierszczyzny za wierność 
korzeniom i pragnienie rozwijania więzi 
z polskością. Szczególne słowa uzna-
nia kieruję do organizatorów festiwalu – 
działaczy Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie za wspania-
łe kontynuowanie tej barwnej i żywej ini-
cjatywy, jaką stały się Dni Kultury Polskiej 

oraz Międzynarodowy Festiwal Kultury 
Polskiej „Tęcza Polesia”. Umożliwiają one 
prezentację dokonań artystycznych wielu 
twórcom i wykonawcom, a także wymianę 
doświadczeń między zespołami, instruk-
torami oraz animatorami kultury”. 

Konsul generalny Tomasz Olejniczak 
dodał ze swej strony, że Konsulat Gene-
ralny RP w Winnicy wspiera przedsięwzię-
cia skierowane na rozwój i utrwalenie pol-
skiej kultury oraz rozwój dobrosąsiedzkich 
stosunków między Polską i Ukrainą. 

Zasłużeni działacze ŻOZPU zostali 
uhonorowani pamiątkowymi dyplomami 
i nagrodami. Aleksander Piwowarski wrę-
czył dyplom Rady Obwodowej Irenie Świ-
telskiej, Jadwidze Poliszczuk i Olegowi 
Szyszkinowi. W imieniu Obwodowej Ad-
ministracji Państwowej odznaczył Bogda-
na Poliszczuka, Reginę Smirnową i Olega 
Szyszkina. Wiceprezydent Dmytro Tka-
czuk w imieniu Rady Miejskiej przekazał 
dyplomy Irenie Kopoć, Marii Sajko i Marii 
Piwowarskiej.

Festiwal „Tęcza Polesia” jest głównym 
punktem obchodów Dni Kultury Polskiej 

Konsul generalny RP w Winnicy powitał gości koncertu
Генеральний консул РП у Вінниці привітав гостей концерту 

W przedsiębiorstwie „Kromberg i Szubert” odbył się forum biznesowy
На підприємстві „Кромберг і Шуберт” відбувся бізнес-форум 
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i jak zwykle dostarczył wielu niezapomnia-
nych wrażeń i wzruszeń. Na scenie wypeł-
nionej po brzegi Filharmonii Obwodowej 
zaśpiewały i zatańczyły Zespół Wokalny 
„Dzwoneczki” pod kierownictwem Jadwigi 
i Bogdana Poliszczuków, Ludowy Zespół 
Taneczny „Koroliski” pod kierownictwem 
Ireny Świtelskiej oraz Zespół Wokalny 
„Kolorowe Ptaszki” pod kierownictwem 
Żanny i Olega Szyszkinów. Wszystkie 
mają tytuł Zasłużony dla Kultury Polskiej 
i w tym roku obchodzą jubileusz 25-le-
cia istnienia. W wykonaniu Kolorowych 
Ptaszków i Korolisek widzowie zobaczyli 
premierę kompozycji „Tańce Ziemi Lubel-
skiej”.

Przed publicznością zaprezentowały 
się także solistki Irena Nawojewa, Halina 
Dowbysz i Dina Chalimonczuk, Polski Ze-
spół „Liłeja” z Olewska, zespół Poleskie 
Sokoły pod kierunkiem Natalii Rengwel-
skiej i Jana Boczkowskiego oraz w roli 

debiutantów duet Natalii Zubarewej i Ser-
giusza Świtelskiego z pięknym utworem 
„Dumka na dwa serca” (z filmu „Ogniem 
i mieczem”).

Gwoździem programu był występ Jen-
nifer Glière, solistki światowej sławy ze 
Stanów Zjednoczonych, która wykona-
ła utwór Ignacego Jana Paderewskiego 
„Moja pieszczotka” z akompaniamentem 
Olgi Mykal. Na marginesie warto dodać, 
że Jennifer Glière jest z rodu, z którego 
wywodzi się wybitny kompozytor i peda-
gog Reinholda Glière.

Festiwal wzbogacił występ solistów 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koncert 
poprowadziły dr Wiktoria Wachowska 
i doktorantka Uniwersytetu Śląskiego He-
lena Staniszewska.

Kulinarnym akcentem Dni Kultury było 
zorganizowanie stoiska „polska kuchnia” 
oraz otwarcie restauracji „Agnieszka” (ul. 
Lecha Kaczyńskiego 3), którego dokonał 

konsul Tomasz Olejniczak z małżonką 
Agnieszką.

Modlę się i w wierze 
trwam…

16 października, w niedzielę, goście 
Dni Kultury Polskiej zwiedzili jedną z naj-
starszych nekropolii polskich na Ukrainie 
− Cmentarz Polski, gdzie znajdują się mo-
giły m.in. Dąbrowskiego, Dobrzyńskiego, 
Kraszewskiego, Zarębskiego, Paderew-
skiego i ks. Andrzeja Fedukowicza, i zapa-
lili znicze na grobach wybitnych Polaków. 
Po cmentarzu oprowadzał ich prof. Wło-
dzimierz Jerszow. Podczas mszy świętej 
w katedrze św. Zofii, którą sprawował ks. 
senior bp Jan Purwiński, wszyscy modlili 
się o pokój na Ukrainie.

Ostatnim akordem festiwalu był wspa-
niały koncert muzyki kameralnej „Modlę 
się i w wierze trwam...” w wykonaniu Jen-
nifer Glière oraz Zespołu Kameralnego 
im. I.F. Dobrzyńskiego pod kierunkiem 
dr Ireny Kopoć. W starych murach żyto-
mierskiej katedry zabrzmiały utwory m.in. 
Czesnokowa, Mozarta, Bacha i Gendela. 
Koncert prowadziła Elwira Gilewicz.

W Dniach Kultury Polskiej udział biorą 
najlepsze zespoły i soliści, którzy są laure-
atami rozmaitych konkursów na Ukrainie. 
Festiwal jest dla nich okazją do pokazania 
efektów całorocznej pracy, zaprezentowa-
nia nowych programów i kompozycji cho-
reograficznych. 

Za wysiłek przygotowania tak wspa-
niałego święta słowa wdzięczności i uzna-
nia wyrazili Aleksander Piwowarski oraz 
ks. bp Jan Purwiński. Prezes ŻOZPU 
Wiktoria Laskowska-Szczur w imieniu 
Polaków Żytomierszczyzny podziękowała 
Senatowi RP, Konsulatowi Generalnemu 
RP w Winnicy, Fundacji Pomoc Polakom 
na Wschodzie, Żytomierskiej Radzie 
Miejskiej, Cenrum Informacyjno-Oświa-
towemu KUL oraz członkom Zarządu dr 
Irenie Kopoć, Elwirze Gilewicz, Walenty-
nie Czudowskiej i wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do organizacji i przeprowa-
dzenia IX Dni Kultury Polskiej.

Dni Kultury odbywały się pod honoro-
wym patronatem marszałka Senatu RP 
Stanisława Karczewskiego, marszałka 
województwa śląskiego Wojciecha Saługi, 
przy wsparciu Żytomierskiej Rady Obwo-
dowej, Obwodowej Administracji Pań-
stwowej, Żytomierskiej Rady Miejskiej, 
Senatu RP, Fundacji Pomoc Polakom na 
Wschodzie oraz Konsulatu Generalnego 
RP w Winnicy. Patronat medialny sprawo-
wały: Sojuz TV w Żytomierzu, gazeta „Ku-
rier Galicyjski” oraz czasopismo „Tęcza 
Żytomierszczyzny”. Organizatorem przed-
sięwzięcia był, jak co roku, Żytomierski 
Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Elwira Gilewicz,  
Wiktoria Laskowska-Szczur

Uczestnicy i organizatorzy koncertu muzyki kameralnej w katedrze św. Zofii 
Учасники і організатори концерту камерної музики в соборі св. Софії

Irena Nawojewa śpiewa hymn Tęczy Polesia, tańczą Koroliski
Ірина Навоєва співає гимн Веселки Полісся, танцюють „Короліски” 
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Ku czci Polaków
29 października odbyła się kolejna 
akcja Żytomierskiego Obwodowe-
go Związku Polaków na Ukrainie, 
która miała na celu przygotowanie 
polskiej nekropolii do Wszystkich 
Świętych oraz Zaduszek.

Porządkowanie Cmentarza Polskiego 
jest bardzo ważną inicjatywą, która po-
zwala pielęgnować pamięć o zmarłych. 
W corocznej akcji brały udział środowiska 
polskie z Żytomierza. Dzieci, młodzież 
i dorośli uczący się języka polskiego w Pol-
skiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. 
Paderewskiego przy ŻOZPU, Asocjacja 
Polaków Żytomierszczyzny, Zespoły Ko-
roliski i Dzwoneczki, Polski Teatr Moder-
nPol, Zespół Kameralny im I.F. Dobrzyń-

skiego, szkoła nr 27 і 28 oraz nauczyciele 
w ostatnią sobotę października poświęcili 
swój prywatny czas, by przywrócić blask 
mogiłom spoczywających tu Polaków. 

Przez pół dnia wynoszono liście 
i czyszczono pomniki, przy okazji po-
znając historię rodzinnego miasta. Akcja 
przebiegała sprawnie, a każdy pracował 
z pełnym zaangażowaniem i uśmiechem 
na twarzy. W godzinach popołudniowych 
prace przerwał padający deszcz, który 
uniemożliwił dokończenie porządków. 
Zdążyliśmy wspólnie zapalić światełka pa-
mięci. Swoją obecnością, chwilą zadumy, 
skupienia, modlitwą i zapaleniem zniczy 
chcieliśmy uczcić tych wszystkich, którzy 
odeszli, a którym tak wiele zawdzięczamy. 
Pomodliliśmy się nad grobem śp. Fran-

ciszka Poplawskiego, byłego członka Po-
leskich Sokołów.

Znicze − 3 tysiące − zakupił dla Żyto-
mierskiego Obwodowego Związku Pola-
ków Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w ramach akcji „Podaruj znicz 
na Kresy” prowadzonej przez Górnoślą-
ski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. Część z nich zapłonęło 2 listo-
pada po mszy św. na Cmentarzu Polskim 
w Żytomierzu, część została przekazana 
prezesom polskich organizacji z innych 
miejscowości na Żytomierszczyźnie, by 
zapalili je u siebie na grobach.

Robert Stepaniuk, nauczyciel historii 
skierowany przez ORPEG

Uczestnicy wielkiego sprzątania polskiego cmentarza w Żytomierzu
Учасники великого прибирання Польського цвинтаря в Житомирі 

Polska nekropolia
Cmentarz Polski to jedna z największych i najstarszych 

polskich nekropolii poza granicami Polski. Założona u schył-
ku XVIII wieku była poświęcona św. Michałowi Archaniołowi. 
Teren cmentarza został podzielony na dziewięć kwater, tzw. 
dzielnic. Każda miała swojego patrona: św. Michała, św. Jó-
zefa, św. Jana Nepomucena, św. Kazimierza, św. Antoniego, 
św. Zofii (dla duchownych), św. Floriana, św. Wincentego i św. 
Stanisława (bezpłatna) dla najbiedniejszych. W innych kwate-
rach chowano arcybiskupów, biskupów, niższe duchowieństwo, 
inżynierów, pisarzy, przedstawicieli kultury i sztuki. 

Na cmentarzu spoczywają wybitni Polacy: arcybiskup 
mohylewski Apolinary Wnukowski, bp Ludwik Brynk, bp Karol 

Antoni Niedziałkowski, bp Longin Żarnowiecki, pianista i kom-
pozytor Juliusz Zarębski, jeden z pierwszych pilotów polskich 
Bronisław Matyjewicz-Maciejewicz, ojciec, przybrana matka 
i siostra Ignacego Jana Paderewskiego. Tutaj znaleźć można 
również groby krewnych Józefa Ignacego Kraszewskiego (z ro-
dziny żony Zofii) i Stanisława Moniuszki.

Władze sowieckie chciały ten piękny polski ślad skazać na 
zapomnienie, lecz cmentarz udało się zachować oraz odbudo-
wać stojącą pośrodku kaplicę św. Stanisława z lat 1841-1846. 

Nekropolia znajduje się pod patronatem miejscowych 
władz, a Polacy zrzeszeni w Żytomierskim Obwodowym Związ-
ku Polaków na Ukrainie regularnie ją sprzątają.
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Opuszczony polski cmentarz na Polesiu
Organizacja społeczna Ziemko-
stwo Polskie w Radomyślu zor-
ganizowała pod koniec września 
akcję porządkowania jednej z naj-
starszych nekropolii w mieście – 
polskiego cmentarza katolickiego.

W różnych częściach ukraińskiego Po-
lesia są opuszczone cmentarze polskie, 
na których od dawna już nie odbywają się 
pochówki i o których ludzie stopniowo za-
pominają. Polski cmentarz w Radomyślu 
(obwód żytomierski) jest jedną z najstar-
szych nekropolii miasta. To ciekawe miej-
sce, ale wciąż prawie niezbadane.

Zabytkowy cmentarz znajduje się nie-
mal w centrum, co świadczy o tym, że nie-
gdyś miasto było znaczącym ośrodkiem 
polskości na Żytomierszczyźnie. Na liczą-
cej 200 lat nekropolii do dziś przetrwały 
stare kamienne nagrobki i miejsca po-
chówku Polaków zmarłych w XIX wieku. 
Chowano tu członków lokalnych polskich 
rodów szlacheckich Wierzbickich i Me-
lenewskich, ale nie tylko. Na cmentarzu 
znajdują się groby m.in. księdza Wiktora 
Pikulskiego (23 lat kapłaństwa), obrońcy 
Sewastopola podczas wojny krymskiej 
1853-1856, emerytowanego pułkownika 
Eliasza Bogusławskiego, kapitana Lan-
karan-Naszeburgskiego ze 163 pułku pie-
choty Ludwika Kunickiego, ojca zarządcy 
majątku Antona Złotnickiego, Wacława 
Obuch-Woszczatyńskiego i Jana Obuch-
-Woszczatyńskiego.

Niestety, czas i wandale przyczynili 
się do zrujnowania wielu zabytków małej 
architektury cmentarnej. Unikalne stare 
nagrobki zostały, głównie w latach sowiec-
kich, ograbione i zdewastowane, kaplica 
rodowa Wierzbickich uszkodzona i splą-
drowana. Z powodu braku stałej opieki 
nad nekropolią nawet dzisiaj dochodzi tu 
do licznych aktów wandalizmu. Niszczo-
ne są pamiątki mające wielkie znaczenie 
dla historii miasta, stare mogiły zarastają 
chwastami.

Miejscowa organizacja Ziemkostwo 
Polskie w Radomyślu 24 września zor-
ganizowała akcję sprzątania polskiego 
cmentarza katolickiego, o czym prezes 
zarządu Wiktor Malczenko poinformował 
wcześniej listownie zarząd Rady Miasta. 
Do wspólnej pracy przyłączyli się pierw-
szy zastępca burmistrza Serhij Swica 
i dyrektor MKP „Radomyśl” Aleksandr 
Hanhalski, którzy zorganizowali ścinanie 
drzew i krzewów oraz udostępnili sprzęt 
do wywiezienia zebranych śmieci.

Na ogłoszony na Facebooku apel 
w sprawie sprzątania cmentarza odpo-
wiedzieli Natalia Czerniajewa i Sergij Ha-
licki, którzy drugi rok z rzędu pomagają 
w pracach porządkowych. Wart pochwały 

jest także mały Bogdan, który zgłosił się 
na ochotnika, by pomóc w tej szlachetnej 
sprawie, i na własnym przykładzie po-
kazał, jak trzeba czcić pamięć o swoich 
przodkach.

Choć tym razem niewiele osób wzięło 
udział w porządkowaniu cmentarza, zale-
dwie w kilka godzin udało się go posprzą-
tać i wywieźć góry śmieci, by godnie przy-

gotować go na zbliżającą się uroczystość 
Wszystkich Świętych. Organizatorzy ak-
cji mają nadzieję, że w przyszłym roku 
znacznie więcej mieszkańców miasta ze-
chce wziąć udział w tym szczytnym dziele.

Władysław Jelisiejew, 
członek rejonowej organizacji 

charytatywnej Ziomkostwo Polskie 
w Radomyślu

Polko! − i ja dni skończę w samotnéj żałobie:
Tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci.
Podróżni często przy twym rozmawiają grobie,
I mnie wtenczas dźwięk mowy rodzinnéj ocuci:
I wieszcz, samotną piosnkę dumając o tobie,
Ujrzy bliską mogiłę, i dla mnie zanuci.

Adam Mickiewicz Grób Potockiéj

Organizacja Ziomkostwo Polskie w Radomyślu sprzątała miejscowy polski cmentarz
Організація „Земляцтво польське Радомишльщини” прибирали місцевий 
польський цвинтар

Zaledwie w kilka godzin udało się posprzątać i wywieźć sterty śmieci
Майже за кілька годин вдалося поприбирати й вивезти гори сміття 
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Światełko Pamięci
1 listopada uczniowie polskiej 
Szkoły Sobotnio-Niedzielnej dzia-
łającej przy Żytomierskim Obwo-
dowym Związku Polaków wzięli 
udział w akcji „Światełko Pamięci 
dla Cmentarza Łyczakowskiego” 
we Lwowie.

Wizyta we Lwowie rozpoczęła się od 
zwiedzania Rynku i łacińskiej katedry pw. 
Wniebowzięcia NMP. Następnie ucznio-
wie obejrzeli pomnik polskiego wieszcza 
narodowego Adama Mickiewicza. Wy-
cieczkę poprowadziła Teresa Pakosz, 
redaktor Radia Lwów, wspaniały znawca 
historii i zabytków stolicy Wschodniej Ga-
licji.

Najważniejszym punktem programu 
i celem przyjazdu młodych żytomierzan 
było uczestnictwo w akcjach „Światełko 
Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” 
oraz „Podaruj znicz na Kresy”. Ta dru-
ga została zorganizowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego 
i Górnośląski Oddział Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. Przedstawicielka 
Stowarzyszenia Alicja Brzan-Kloś prze-
kazała Żytomierskiemu Obwodowemu 
Związkowi Polaków na Ukrainie 3000 zni-
czy, które zapłonęły na Polskim Cmenta-
rzu w Żytomierzu i na grobach Polaków 
na innych cmentarzach w obwodzie żyto-
mierskim.

We Lwowie młodzież pomagała roz-
nosić i zapalać znicze na grobach Marii 

Uczestnicy akcji zapalili znicze na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie 
Учасники акції запалили лампадки на Личаківському цвинтарі у Львові 

Konopnickiej, Stefana Banacha, Włady-
sława Bełzy, Artura Grottgera, Gabrieli Za-
polskiej i innych wybitnych Polaków. Przy 
grobie Marii Konopnickiej młodzi żytomie-
rzanie zaśpiewali „Rotę”. Na mszy świętej 
odprawionej przez metropolitę lwowskie-
go obrządku łacińskiego arcybiskupa Mie-
czysława Mokrzyckiego byli obecni konsul 
generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur, 
prezesi organizacji polskich, pielgrzymi 

z Polski oraz ekipa TVP Polonia Wrocław 
z redaktor „Studia Wschód” Grażyną Or-
łowską-Sondej.

Udział młodzieży w akcji „Światełko 
Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” 
odbył się z inicjatywy Żytomierskiego Ob-
wodowego Związku Polaków na Ukrainie 
przy wsparciu Senatu RP i Fundacji Wol-
ność i Demokracja.

Wiktoria Laskowska-Szczur

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Alicja Brzan-Kloś przekazała 
Żytomierskiemu Obwodowemu ZPU 3000 zniczy / Представник Товариства 
Вспульнота Польська передала Житомирській обласній СПУ 3000 лампадок
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Akcja „Podaruj znicz na Kresy” 
w Żytomierzu
2 listopada młodzież, nauczyciele 
i członkowie Żytomierskiego 
Obwodowego Związku Polaków 
na Ukrainie zapalili znicze na 
Cmentarzu Polskim w Żytomierzu.

Białe i czerwone lampki kupione 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego i przekazane 
przez Górnośląski Oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
zostały zapalone na polskim cmentarzu 
w Żytomierzu oraz na grobach Polaków 
w obwodzie żytomierskim: Berdyczowie, 
Korosteniu, Nowogrodzie Wołyńskim, 
Radomyślu, Olewsku, Korostyszewie, 
Choroszewie, Jemilczynie, Marianówce 
i Bykówce.

Na nekropolii katolickiej w Żytomierzu 
została odprawiona msza święta za 
zmarłych, której przewodniczył ks. 
kanonik Wiktor Makowski. Tradycyjnie 
setki wiernych ze wszystkich parafii 
miasta modliły się za tych, którzy odeszli 
do wieczności, zwłaszcza tych, którym 
odmówiono w przeszłości prawa do 
godnego pochówku chrześcijańskiego, 
za prześladowanych, poległych na 
wojnach, w tym za zabitych na ostatniej 
wojnie rozpętanej na wschodzie 
Ukrainy. W szczególny sposób ks. 
Wiktor Makowski podziękował członkom 
Żytomierskiego Obwodowego Związku 
Polaków na Ukrainie za porządkowanie 
Cmentarza Polskiego. 

Tradycja Zaduszek jest mocno 
zakorzeniona w polskiej kulturze. 
Szczególny wymiar ma w Żytomierzu, 
gdzie stanowi połączenie Wszystkich 
Świętych i Dnia Zadusznego. W tym 
czasie odwiedza się groby bliskich 
i zapala na nich znicze.

Piękna oprawa tegorocznej 
uroczystości Wszystkich Świętych 
była możliwa dzięki zaangażowaniu 
w organizację akcji „Podaruj znicz 
na Kresy” oraz pomoc Polakom na 
Wschodzie wicemarszałka województwa 
śląskiego Stanisława Dąbrowy, 
prezydenta Bytomia Damiana Bartyli 
oraz Alicji Brzan-Kloś z Górnośląskiego 
Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”.  

Wiktoria Laskowska-Szczur

Członkowie ŻOZPU zapalili znicze na grobie ks. Stanisława Szczypty
Члени ЖОСПУ запалили лампадки на гробі кс. Станіслава Щипти 

Zaduszki w Marianówce / Задушки в Мар’янівці 

Uczniowie, członkowie ŻOZPU zapalili znicze na Polskim Cmentarzu w Żytomierzu
Учні, члени ЖОСПУ запалили зніче на Польському цвинтарі в Житомирі 
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Z Polską w sercu
W województwie śląskim na począt-
ku grudnia przebywała młodzież z Ży-
tomierskiego Obwodowego Związku 
Polaków na Ukrainie. Wizyta została 
zorganizowana w ramach projektu „Z 
Polską w sercu” realizowanego przy 
wsparciu Konsulatu Generalnego RP 
w Winnicy.

W wizycie wzięli udział uczniowie pol-
skiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. 
Paderewskiego oraz członkowie zespołów 
artystycznych Dzwoneczki, Koroliski i Mo-
dernPol. Pobyt w województwie śląskim, 
niezwykle bogaty i urozmaicony, był dla 
nich okazją do poznania tradycji i zwycza-
jów związanych z obchodami Barbórki oraz 
świąt Bożego Narodzenia. 

W czasie czterodniowej wizyty młodzi 
żytomierzanie odwiedzili m.in. katowicki Ni-
kiszowiec i Strefę Kultury (czyli Muzeum Ślą-
skie i siedzibę Narodowej Orkiestry Polskie-
go Radia) oraz Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach. W Chorzowskim Cen-
trum Kultury obejrzeli spektakl „Alicja w Kra-
inie Czarów”. Tam też spotkali Świętego Mi-
kołaja, który obdarował ich podarunkami.

Młodzież z Żytomierza odwdzięczyła się 
za ciepłe przyjęcie występami artystyczny-
mi, m.in. w szkołach w Bytomiu i Chorzowie. 
Koncerty i spotkania sprzyjają wymianie kul-
turalnej, niosą radość i stwarzają doskonałą 
okazję do nawiązania nowych znajomości 
i kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Młodzi Polacy spotkali się z wicemar-
szałkiem województwa śląskiego Stanisła-
wem Dąbrową i wiceprezydentem Bytomia 
Andrzejem Pankiem. Z wicemarszałkiem 
Dąbrową prezes ŻOZPU omówiła plany 
współpracy oraz organizację kolejnej edycji 
koncertu Kolędnicy z Żytomierza. 

W Katowicach młodzież zwiedziła zabyt-
kowy gmach Sejmu Śląskiego. W Bytomiu 
w Teatrze Rozbark uczestniczyła w uroczy-
stej gali zorganizowanej z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Wolontariusza (5 grudnia), 
podczas której wręczono statuetkęi Bytom-
skiego Anioła Wolontariatu. 

Miłym akcentem pobytu żytomierzan 
w województwie śląskim był finał akcji „Stań 
się św. Mikołajem dla dzieci ze Wschodu”. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 25 im. 
Stanisława Hadyny w Chorzowie zebrali sło-
dycze i zabawki i uroczyście przekazali je 
swoim rówieśnikom z Żytomierza. Jako po-
dziękowanie ci zaśpiewali im piękne pieśni 
o św. Mikołaju.

Wyjazd młodzieży do Polski nie byłby 
możliwy bez pomocy konsula generalnego 
RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
oraz Alicji Brzan-Kloś z Górnośląskiego Od-
działu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Wiktoria Laskowska-Szczur

Żytomierzanie udzielają wywiadu dziennikarzom Telewizji Polskiej
У житомирян взяли інтерв’ю журналісти польського телебачення 

Spektakl „Alicja w Krainie Czarów” w Chorzowskim Centrum Kultury
В Центрі культури в Хожові подивились спектакль „Аліса в Країні Чудес” 

Młodzież zrobiła zdjęcie z aktorami uczestniczącymi w spektaklu
Молодь сфотографувались з акторами спектаклю 
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Młodzi Polacy spotkali się z wicemarszałkiem województwa śląskiego Stanisławem Dąbrową
Молоді поляки зустрілись з віце-маршалком Сілезького воєводства Станіславом Домбровою 

Spotkanie ze św. Mikołajem (Dariusz Niebudek) w Chorzowie
У Хожові зустріч зі Святим Миколаєм (актор Даріуш Нєбудек) 

Występ w Szkole nr 25 im. S. Hadyny w Chorzowie
Виступ у школі №25 ім. С. Хадини в Хожові

Polski Dziecięcy Zespół Wokalny Dzwoneczki
Польський дитячий вокальний ансамбль „Дзвонечки”

Wszystkie zespoły na scenie po występie w szkole w Bytomiu
Всі ансамблі після виступу в школі в Битомі 

17   TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY

ZWIEDZAMY POLSKĘ 



Jubileusz hrabiego Józefa Augusta 
Ilińskiego
Istotą historii jest to, aby pamiętać 
i przekazywać następnym pokole-
niom fakty, daty, liczby, wydarze-
nia oraz wiedzę o ich bohaterach. 
Są wśród nich postacie mniej lub 
bardziej ważne oraz takie, które 
wpłynęły na rozwój kraju. Jedna z 
takich postaci Żytomierszczyzny 
ponad dwa wieki temu pozostawiła 
znaczący ślad w historii surdope-
dagogiki.

1 grudnia, dwa dni przed Międzynaro-
dowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, 
w żytomierskiej Szkole Specjalnej I-III 
stopnia z Internatem dla Dzieci Niesłyszą-
cych nr 2 odbyła się konferencja nauko-
wa „250-lecie Józefa Augusta Ilińskiego 
– założyciela pierwszej szkoły w Imperium 
Rosyjskim dla osób niesłyszących”. Wy-
darzenie zainicjował starszy pracownik 
naukowy Laboratorium Surdopedagogiki 
Instytutu Pedagogiki Specjalnej NAPS 
Ukrainy dr Władimir Szewczenko przy 
wsparciu zarządu Szkoły Specjalnej I-III 
stopnia nr 2. Placówka ta jako najstarsza 
instytucja o tym profilu działająca na Ży-
tomierszczyźnie jest uważana za prawną 
następczynię Romanowskiego Instytutu 
Głuchoniemych, założonego przez hra-
biego Józefa Augusta Ilińskiego w 1805 
roku.

Udział w konferencji wzięli: dr Władi-
mir Szewczenko, dyrektor żytomierskiej 
szkoły specjalnej dla dzieci niesłyszących 
Mykoła Miniajło, prezes organizacji ob-
wodowej UTOG Walerij Demiańczuk, za-
stępca dyrektora obwodowego Muzeum 
Krajoznawczego Julia Kapłun, prezes Ży-
tomierskiego Obwodowego ZPU Wiktoria 
Laskowska-Szczur, a także administracja 
szkolna, nauczyciele i uczniowie.

Konferencję otworzył dyrektor Mykoła 
Miniajło, który z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Osób Niepełnosprawnych życzył 
uczniom dalszych sukcesów. Przypomniał 
też, że ten dzień jest poświęcony obcho-
dom 250. rocznicy urodzin hrabiego Iliń-
skiego, człowieka, dzięki któremu surdo-
pedagogika (dział pedagogiki specjalnej 
zajmujący się nauczaniem i wychowaniem 
osób głuchych i niedosłyszących) zaczęła 
się rozwijać w naszym kraju. Hrabia był 
postacią nieprzeciętną, o której, niestety, 
mało wiemy – mówił dyrektor − więc kon-
ferencja jest okazją, by przybliżyć tę po-
stać. 

Badacz życia Ilińskiego i jego Roma-
nowskiego Instytutu Głuchoniemych dr 
Szewczenko zauważył, że sam hrabia 
i jego dokonania są coraz lepiej znane 

i przybliżane współczesnym i że przywra-
cając pamięć o nim, oddajemy mu hołd. 
Zakładając szkołę dla niesłyszących, 
Iliński chciał wychowywać dzieci głuche 
mieszkające w jego majątku.

Julia Kapłun powiedziała, że w zbio-
rach Muzeum Krajoznawczego jest 89 
eksponatów związanych z rodziną Iliń-
skich. Trafiły do jej placówki w różnym 
czasie i w różnych okolicznościach. Więk-
szość z nich można obejrzeć w salach 
wystawowych, pozostałe z powodu braku 
miejsca są przechowywane w magazy-
nie. Niestety, więcej pamiątek po słynnym 
rodzie nie przetrwało, ponieważ przepa-
dły w pożarze, jaki wybuchł w 1876 roku 
w pałacu Ilińskich w Romanowie. Spłonę-
ły wówczas bogate zbiory sztuki, archiwa 
rodzinne oraz bezcenny dorobek kultury 
światowej. Julia Kapłun zaprosiła wszyst-
kich gości i uczniów do odwiedzenia mu-
zeum.

Walerij Demiańczuk przekazał admi-
nistracji szkolnej i personelowi dyplomy, 
a dzieciom – słodkie upominki.

Na koniec prezes ŻOZPU Wiktoria 
Laskowska-Szczur zauważyła, że postać 
Józefa Augusta Ilińskiego zasługuje na 
szacunek i zostanie w naszej pamięci.

Kim był hrabia Józef Augusta Iliński 
herbu Lis? Urodził się w Romanowie 18 
sierpnia 1766 roku. Po ukończeniu The-
resianum, ekskluzywnej szkoły w Wiedniu 
(założonej w 1746 roku przez cesarzową 
Marię Teresę) kształcącej szlachecką mło-
dzież do państwowej służby administra-
cyjnej, podjął pracę na dworze królowej 
Francji Marii Antoniny. Krótko przebywał 
w wojsku austriackim. Po powrocie do kra-

ju w 1788 roku służył jako pierwszy szef 
w pułku grenadierów, a następnie generał 
inspektor wojsk koronnych. W 1789 roku 
uzyskał stopień generała majora, a 14 li-
stopada tego samego roku został odzna-
czony Orderem św. Stanisława. 1 maja 
1792 roku otrzymał Order Orła Białego, 
8 sierpnia 1793 roku uznano go za najlep-
szego oficera armii koronnej − otrzymał 
stopień generała lejtnanta wojsk Korony. 
W sierpniu 1779 roku otrzymał tytuł hra-
biego Austrii, a w 1798 roku – rosyjskiego 
hrabiego.

Po trzecim rozbiorze Polski (1795), 
żeby umocnić status rodziny, Iliński na 
czele delegacji z przyłączonego do Ro-
sji Wołynia pojechał do Petersburga, by 
złożyć przysięgę na wierność carycy Ka-
tarzynie II. Jego kariera przyspieszyła. 
7 sierpnia 1793 (inne źródła podają, że 
18 października 1796) otrzymał od carycy 
godność jednego z dwunastu szambela-
nów. Przydzielono go do służby rosyj-
skiego sądu z tytułem tajnego radcy 18 
kategorii i podkomorzego. W tym samym 
roku został wybrany na marszałka szlach-
ty powiatu czudnowskiego i żytomierskie-
go, a następnie na marszałka guberni 
izjasławskiej, a potem wołyńskiej. Gdy 
caryca straciła zainteresowanie nim, prze-
rzucił się do stronnictwa skupionego wo-
kół carewicza Pawła, zwalczanego przez 
matkę. Syn Katarzyny II został przez nią 
wydalony z Petersburga, pozbawiony 
przywilejów właściwych jego godności 
i żył samotnie w Gatczynie. Stronnicy 
Katarzyny przekonali ją do pozbawienia 
Pawła prawa dziedziczenia tronu i aneksji 
jego posiadłości. W tych czasach był zwy-
czaj, zgodnie z którym spadkobierca, któ-

Konferencję otworzył dyrektor Mykoła Miniajło
Відкрив захід директор школи Микола Міняйло 
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ry prowadził złą gospodarkę w swoim ma-
jątku, tracił prawo do dziedziczenia tronu.

Nie tracąc czasu, Iliński objechał do-
bra Pawła, by zapoznać się z ich stanem. 
Po przestudiowaniu dokumentów zorien-
tował się, że carewicz jest zadłużony. 
W tajemnicy przed Pawłem, obciążywszy 
własny majątek, wykupił weksle następcy 
tronu wartości 300 000 złotych rubli. Na-
stępnie hrabia sfałszował podpisy carewi-
cza na dokumentach finansowych i zabrał 
komisję powołaną przez Katarzynę II do 
skontrolowania majątku syna do swojej 
posiadłości na Wołyniu. W Romanowie 
członkowie komisji zostali przyjęci iście 
po królewsku − z polowaniami, przed-
stawieniami teatralnymi i licznymi ban-
kietami, których rozmach zadziwił nawet 
rewizorów ze stolicy. Mile zaskoczeni 
i zadowoleni rewizorzy niechętnie opusz-
czali Romanów, który wzięli za posiadłość 
Pawła, i przekazali carycy, że majątek jej 
spadkobiercy jest zarządzany wzorowo 
i że jej syn zasługuje na pochwałę. Dopie-
ro wtedy hrabia przyjechał do Gatczyna, 
gdzie opowiedział Pawłowi o wspaniałych 
wynikach kontroli. Ten obiecał hrabiemu, 
że gdy zostanie carem, zrobi wszystko dla 
swego wybawcy.

Po śmierci Katarzyny II w 1796 roku 
na rosyjskim tronie zasiadł Paweł I. Iliń-
ski przeniósł się z nim do Petersburga. 
Pamiętając o swej obietnicy, car Pa-
weł I zapytał hrabiego: „Powiedz, cze-
go chcesz!”. „Dla mnie nic, najjaśniejszy 
panie – powiedział Iliński – ale, wasza 
królewska mość, na Syberii w więzieniu 
zamknięto moich rodaków, więc proszę 
dla nich o amnestię”. Król uwolnił kilka 
tysięcy uczestników insurekcji kościusz-
kowskiej (marzec – listopad 1794), w tym 
samego Tadeusza Kościuszkę oraz hra-
biego Potockiego i Juliana Niemcewicza. 
Oprócz tego car mianował Ilińskiego taj-
nym radcą swego dworu, a następnie se-
natorem i hrabią. Darował mu starostwo 
ułanowskie oraz bogate urządzenie pała-

cowe matki w postaci mebli, marmurów, 
brązów i obrazów. Dobra Ilińskiego były 
olbrzymie. Odziedziczywszy po ojcu klucz 
romanowski, znaczny spadek po bracie 
Januszu, a następnie majątek po stryju, 
staroście cudnowskim, wzbogacony róż-
nymi darowiznami w dobrach i gotówce, 
jakie otrzymał od Pawła I, stał się jednym 
z najbogatszych osób na dawnych zie-
miach Rzeczypospolitej. A miał jeszcze 
na Wołyniu część Ostroga, klucz tajkurski 
i dobra Ilińce. Pod koniec jego życia po-
wierzchnia jego dóbr obejmowała ogółem 
ok. 300 000 morgów polskich, nie licząc 
majątków na Podolu i w Galicji.

Po śmierci Pawła I w 1801 roku Iliń-
ski nie chciał pozostawać na stanowisku 
marszałka guberni wołyńskiej i przeszedł 
na emeryturę. Jednocześnie zrobił praw-
dziwie szlachetny dar nie tylko dla guber-
ni, ale i państwa. W owym czasie centrum 
guberni stanowił Nowogród Wołyński, 
miasto zbyt małe dla takiej roli, nieposia-
dające niezbędnej infrastruktury. Iliński, 
opuszczając piastowane stanowisko, po-
darował guberni Żytomierz, by urządzić 
w nim jej stolicę.

Po powrocie do Romanowa Józef Au-
gust Iliński postanowił przekształcić go 
w Roma Nuova – Nowy Rzym. Rozbudo-
wał ojcowski pałac i założył ogromny park. 
W tym czasie Romanów był dobrze znany 
w Rosji, Polsce i innych krajach. Od lat 70. 
XVIII wieku do lat 40. XIX wieku miasto 
rozkwitało, bez przesady można powie-
dzieć, że było równe dużym i ważnym 
ośrodkom kulturalnym nie tylko guberni 
wołyńskiej, ale całej prawobrzeżnej Ukra-
iny. Przyjeżdżali tu cudzoziemcy (Brytyj-
czycy, Francuzi, Włosi, Niemcy, Rumuni 
i Czesi) jak do centrum kultury i luksuso-
wego miejsca.

Józef August Iliński był też człowie-
kiem pobożnym. Sprowadził do Roma-
nowa oo. jezuitów i wybudował dla nich 
kościół i klasztor. Ci nie zdążyli go jednak 

objąć, gdyż zanim został ukończony za-
kon uległ kasacie. Świątynię otrzymały ss. 
szarytki. Kościół romanowski był nie tyl-
ko ośrodkiem religijnym dla miejscowych 
katolików, również chłopskiego stanu, ale 
odgrywał rolę centrum kulturalnego. Pod-
czas świąt religijnych organizowano tu 
wystawy, występy chóru lokalnego.

Hrabia Iliński przekazywał ogrom-
ne środki na cele dobroczynne. Między 
innymi utrzymywał zakład kształcący 
guwernantki w Krzemieńcu, na co prze-
znaczał 1760 rbs. rocznie. Opiekował się 
młodzieżą kształcącą się w gimnazjum 
w Romanowie (filii Akademii Połockiej). 
Urządzał majówki i zabawy, obdarzając 
najpilniejszych uczniów hojnymi podarun-
kami. Oprócz tego zbudował kilka fabryk 
wyposażonych w nowoczesne maszyny 
i zatrudniających wykwalifikowanych za-
granicznych pracowników oraz miejscową 
ludność.

Rozrzutny tryb życia, zaspokajanie 
najbardziej wymyślnych fantazji, jak np. 
kupno za 10 000 dukatów słynnego an-
gielskiego ogiera Diomeda, jadającego 
z marmurowego żłobu, oraz liczne funda-
cje zachwiały w końcu nawet tak olbrzy-
mim majątkiem, jakim dysponował Iliński. 
Wkrótce hrabia z żoną przeniósł się do 
Petersburga, pozostawiając klucz roma-
nowski synowi Henrykowi. W 1839 roku 
Józef August Iliński zachorował. Zmarł 
w 1844 roku. Został pochowany w krypcie 
kościoła katolickiego w Carskim Siole.

Jest szansa, że postać hrabiego Iliń-
skiego zostanie ocalona od zapomnienia. 
1 września 2015 roku na fasadzie Szkoły 
Specjalnej I-III stopnia z Internatem dla 
Dzieci Niesłyszących w Żytomierzu od-
słonięto tablicę pamiątkową poświęconą 
pamięci tego prekursora szkolnictwa głu-
chych, a w 2016 roku główna ulica w Ro-
manowie została nazwana jego imieniem.

Wołodymyr Szewczenko

Tak wyglądała siedziba Ilińskiego w Romanowie
Так виглядав маєток Ілінського в Романові

Hrabia Józef August Iliński
Граф Юзеф Август Ілінський 
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Ювілей Юзефа-Августа Ілінського
Суть історії полягає в тому, щоб 
пам’ятати та передавати наступ-
ним поколінням події, факти, 
дати та постаті. Серед них є ма-
лопомітні, незначні, суттєві, а є 
ті, що вплинули на подальший 
розвиток країни. Одна з таких по-
статей Житомирщини понад два 
століття тому залишила значний 
слід в історії сурдопедагогіки.

1 грудня 2016 року до Міжнародно-
го дня інвалідів в Житомирській спеці-
альній загальноосвітній школі-інтернат 
№2 відбулася науково-педагогічна кон-
ференція на тему «250 років Юзефу-Ав-
густу Ілінському – засновнику першого 
на теренах Російської імперії навчаль-
ного закладу для глухих». 

Захід був ініційований кандидатом 
педагогічних наук, старшим науковим 
співробітником  лабораторії сурдопеда-
гогіки Інституту спеціальної педагогіки 
НАПН України Шевченко Володимиром 
за підтримки керівництва спеціальної 
школи-інтернат № 2. Ця школа, як най-
старіший профільний заклад в області, 
вважається правонаступником «Рома-
нівського інституту глухонімих», засно-
ваного графом Юзефом-Августом Ілін-
ським. 

Участь у науково-педагогічній кон-
ференції взяли: кандидат наук Володи-
мир Шевченко, директор Комунального 
навчального закладу «Житомирська 
спеціальна загальноосвітня школа-ін-
тернат І-ІІІ ступенів № 2» Микола Мі-
няйло, голова Житомирської обласної 
організації УТОГ Валерій Дем’янчук, 
заступник з наукової роботи Житомир-
ського обласного краєзнавчого музею 
Юлія Каплун, голова Житомирської об-
ласної Спілки поляків України Вікторія 
Лясковська-Щур, а також адміністрація 
школи, педагоги та учні.

Відкрив захід на правах господа-
ря директор школи Микола Міняйло. 
У своєму виступі, окрім іншого, він при-
вітав учнів і побажав подальших успіхів. 
Також зазначив, що до цього дня приу-
рочене відзначення ювілею графа Ілін-
ського, людини, від якої почався розви-
ток сурдопедагогіки в нашій країні. Це 
була неординарна особистість, але про 
неї ми мало що знаємо, тому сподіває-
мося почути під час нашого заходу.

Автор дослідження постаті Ю.-А. 
Ілінського та «Романівського інституту 
глухонімих» у вітчизняній сурдопеда-
гогіці Володимир Шевченко у своєму 
виступі зазначив, що сьогодні ми по-
ступово повертаємо із забуття та відда-
ємо належну шану цій людині. У 1805 
році граф Ілінський відкрив у Романові 

навчальний заклад для організованого 
навчання глухонімих і був у цій справі 
навіть одним з перших на світі. Так він 
хотів дати освіту глухонімим дітям, які 
проживали на його землях.

У своєму виступі Юлія Каплун зазна-
чила, що у музеї зберігається 89 експо-
натів, які стосуються родини Ілінських. 
Вони потрапили до музею в різний час 
та за різних обставин. Більшість з них 
виставлена для огляду у виставкових 
залах, а інша частина знаходиться у за-
пасниках через брак місця. На жаль, 
1878 року в палаці сталася велика по-
жежа. В полум’ї постраждали художні 
колекції і багатющий архів родини, а та-
кож  надзвичайно багато надбань світо-
вої культури, які були безцінні. Юлія Ка-
плун запросила всіх присутніх та учнів 
школи відвідати музей.

Валерій Дем’янчук вручив адміні-
страції школи та колективу почесні гра-
моти, а дітям – солодкі подарунки.

На завершення заходу голова ЖОС-
ПУ Вікторія Лясковська-Щур додала, 
що постать Юзефа-Августа Ілінського 
заслуговує на повагу та гідне вшану-
вання.

Що ж це була за особистість? Юзеф 
Август Ілінський, польський дворянин, 
народився в Романові 18 серпня 1766 
року. Після закінчення курсу навчався 
в Польщі та Австрії (Терезіанської Ака-
демії наук у Відні) вступив на статську 
службу і деякий час служив при дворі 

королеви Франції Марії Антуанетти. 
З 1788 року служив у Польщі спочатку 
шефом гренадерського полку, потім ге-
нерал-інспектором (генерал-майором) 
всієї польської коронної кавалерії. 14 
листопада 1789 року нагороджений ор-
деном св. Станіслава, 1 травня 1792 
року нагороджений орденом Білого 
Орла, 8 серпня 1793 року визнаний кра-
щим офіцером польської армії та отри-
мує звання генерал-лейтенанта військ 
коронних. В 1779 році Юзеф Август 
отримує титул графа Австрійського, 
а в 1798 – графа Російського. 

Юзеф Август Ілінський ще більше 
зміцнив стан свого роду, коли після тре-
тього поділу Польщі (1795 р.) на чолі 
делегації від приєднаної до Росії Волині 
їде до Санкт-Петербурга для складан-
ня присяги на вірність цариці та Росій-
ській короні. Його кар’єра складалась 
дуже вдало. Маючи чудовий дар впли-
ву на людей, кмітливий, винахідливий 
Юзеф-Август відразу входить в довіру 
до Катерини II. А тому вже 7 серпня 1793 
року (за іншими даними 18 жовтня 1796 
року) російський підданий Ю.А. Ілін-
ський отримує призначення на службу 
шамбеланом двору Російського, титул 
таємного радника 18 розряду і камер-
гера та маршалка шляхти Чуднівської 
і Житомирської (інші джерела свідчать, 
що всієї Волинської губернії). Коли ім-
ператриця втратила до нього цікавість, 
він наблизився до цесаревича Павла, 
що і врятувало останнього. Адже в роки 

Dr Wołodymyr Szewczenko opowiedział o życiu Józefa Ilińskiego
Науковець Володимир Шевченко розповів про життєвий шлях Юзефа Ілінського

TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY   20

OŚWIATA 



правління Катерини II її син, царевич 
Павло, був в немилості імператриці 
та висланий з Петербурга і самотньо 
проживав у Гатчині, був позбавлений 
привілеїв, властивих його сану. Будучи 
шамбеланом царського двору Ілінсько-
му вдається дізнатися про те, що фа-
ворити умовили Катерину позбавити 
Павла права унаслідувати престол та 
провести ревізію в маєтках Павла. На 
той час існував звичай, за яким пре-
столонаслідник, який незадовільно вів 
господарство в своєму маєтку, втрачав 
право успадковувати престол.

Не втрачаючи часу, Ілінський об’їж-
джає маєтки Павла, вивчає його до-
кументи, а потім дає розпорядження 
прислузі за будь-яких обста¬вин нікому, 
крім нього, документи не показувати. 
Після цього, під вигаданою причиною, 
бере відпустку та їде на Волинь, де 
продає частину Романівського маєтку 
і, повернувшись в столицю, викуповує 
боргові зобов’язання та векселі престо-
лонаслідника на суму 300 000 золотих 
рублів. Надалі граф підробляє підписи 
царевича на фінансових документах 
і переймає комісію, призначену імпера-
трицею, везе її у свої маєтки на Волині, 
в тому числі і в Романів, видаючи їх за 
маєтки Павла. В Романові членів комісії 
чекає по-справжньому царський прийом 
та розваги з полюванням і театральни-
ми виставами, численні банкети, які 
своїм багатством шокували навіть сто-
личних ревізорів. Приємно здивовані та 
задоволені, ревізори неохоче покидали 
Рома¬нів, який і справді сприйняли, як 
маєток Павла, та доповіли цариці, що 
господарство спадкоємця престолу ве-
деться належним чином і заслуговує по-
хвали. Лише після цього граф прибуває 
до Гатчини, де постає перед царевичем 
і розповідає йому про задум матері та її 
фаворитів і про чудові наслідки ревізії. 

Опанувавши себе, майбутній Імпера-
тор сказав, що зараз немає можливості 
віддячити, але коли стане царем, то ні 
в чому не відмовить своєму рятівнику.

Після смерті Катерини II російський 
трон посів Павло І. Ілінський разом 
з ним переїхав до Петербургу. В цей 
період Ілінський стає одним з найбагат-
ших людей Російської імперії та Польщі.

Саме в цей час, пам’ятаючи свою 
обіцянку, Павло запитав свого вірного 
слугу і товариша: «Питай, чого хочеш!». 
«Для себе – нічого, найясніший пане, – 
відповів Ілінський, – але, Ваша Царська 
милість, Сибір і в’язниці переповнені 
моїми земляками, тому прошу про їхню 
амністію». Цар звільнив кілька тисяч 
польських повстанців, серед яких були 
такі відомі постаті як Тадеуш Костюшко, 
граф Потоцький, Юліан Немцович та ін. 
За Костюшко в царя були сумніви, але 
граф Ілінський поручився своїм маєт-
ком у Романові.

Після смерті Павла І Ілінський не 
побажав надалі залишатися на поса-
ді Волинського губернатора і звіль-
нився 1801 року, зробивши при цьому 
по-справжньому шляхетний дарунок 
не лише губернії, а й державі. До цього 
часу губернським центром було місто 
Новоград-Волинський, занадто мале 
для такого статусу, яке не мало потріб-
них адміністративних будівель і т.д. 
А тому Ілінський, залишаючи крісло 
генерал-губернатора Волинського, по-
дарував короні місто Житомир, яке на-
лежало йому, з необхідними адміністра-
тивними будівлями, для облаштування 
в ньому губернського центру. 

Нового обличчя здобуває Романів 
після повернення до нього Юзефа-Ав-
густа Ілінського. Маючи необмежені 
фінансові можливості граф вирішив 
перетворити його на «Новий Рим» та 
розбудував там батьківський палац і за-

Walerij Demiańczuk przekazał administracji szkolnej i personelowi dyplomy
Валерій Дем’янчук вручив працівникам школи почесні грамоти 

клав величезний парк.
В той час містечко Романів, резиден-

ція графа Ілінського, було добре відома 
в Росії, Польщі, та й в інших країнах. 
В ньому з 70-х років XVIII ст. по 40-і роки 
XIX ст. вирувало культурне життя, яке, 
без перебільшення, виводило Романів 
в рівень великих і значних культурних 
центрів не лише Волинської губернії, 
а й всієї Правобережної України. Сюди 
також їхали чужоземці (англійці, фран-
цузи, італійці, німці, румуни та чехи) як 
до вогнища культури та місця розкоші. 

Юзеф-Август Ілінський був надзви-
чайно набожною людиною, і значну ча-
стину свого життя присвятив пропаганді 
релігії, зокрема римо-каталоцького об-
ряду. Саме ним були закладені почат-
ки костьолу в Романові, який відзначив 
вже 95-річчя створення самостійної па-
рафії. Каплиця Романівського костьолу 
була не лише релігійним центром для 
католиків Романова (доступ до неї був 
відкритий навіть кріпакам), а відіграва-
ла роль своєрідного культурного центру. 
Під час релігійних свят тут влаштовува-
лись вистави, виступи місцевої капели 

Також граф Ілінський неодноразо-
во робив великі пожертвування з фі-
лантропічними цілями. Значна частина 
прибутків, що надходили з місцевих ро-
манівських земель, призначалася для 
організації різних навчальних закладів 
при маєтку родини Ілінських. Окрім цьо-
го Ілінський спорудив у Романові кілька 
фабрик з найсучаснішим обладнанням, 
на яких працювали закордонні кваліфі-
ковані робітники та місцеве населення. 

В цей час родина Ілінських досягла 
вершини свого багатства та могутності. 
Прибутки Юзефа-Августа були великі, 
але витрати ще більші, що і стало при-
чиною поступового занепаду. Адже на-
віть такій надзвичайно заможній людині 
як Ілінський, великопанські розваги, які 
тривали протягом кількох десятиліть, 
меценатство в величезних розмірах, 
були не під силу. 

Невдовзі граф разом з дружиною 
виїхав до Петербурга, залишивши ма-
єток на сина Генріха. 1839 року Ю.-А. 
Ілінський захворів. Хворів граф довго 
та тяжко і помер 1844 року. Похований 
в склепі католицького храму в Цар-
ському Селі.    

Постать Юзефа-Августа Ілінського 
поступово повертається із забуття. Для 
цього вже зроблені і певні практичні 
кроки: 2015 року на приміщенні Кому-
нального навчального закладу «Жито-
мирська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 2» Ю.-А. 
Ілінському була встановлена меморі-
альна дошка, а 2016 року в Романові 
найдовша центральна вулиця міста 
була перейменована на вулицю графа 
Ілінського.

Володимир Шевченко
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Święto Niepodległości  
Polski
W niedzielę 13 listopada Polacy 
Żytomierza obchodzili 98. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Uroczystości odbywały się 
pod honorowym patronatem kon-
sula generalnego Rzeczpospolitej 
Polskiej w Winnicy Tomasza Olej-
niczaka.

Obchody Narodowego Święta Nie-
podległości Polski rozpoczęły się w ko-
ściele katedralnym św. Zofii mszą świętą 
w intencji ojczyzny, którą celebrował ks. 
kanonik Wiktor Makowski. Po zakończe-
niu liturgii odbył się świąteczny koncert. 
W uroczystościach wzięli udział dostojni 
goście: konsul generalny Rzeczpospoli-
tej Polskiej w Winnicy Tomasz Olejniczak 
wraz z małżonką, przedstawiciel Obwodo-
wej Administracji Państwowej Aleksander 
Piwowarski, przewodniczący boguńskiej 
Rady Rejonowej Oleksandr Błoszczyński 
i prezes Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria 
Laskowska-Szczur. Wśród licznie zgro-
madzonych wiernych byli prezesi polskich 
organizacji kulturalno-oświatowych, dele-
gacja z Białej Cerkwi, nauczyciele języ-
ka polskiego, działacze polonijni, a także 
osoby duchowne, siostry zakonne oraz 
przedstawiciele mediów. 

W kazaniu proboszcz parafii św. Zofii 
wezwał wiernych do pielęgnowania pa-
mięci o wywalczonej przez Polskę niepod-
ległości, do poszanowania pamięci pole-
głych za ojczyznę. Ks. kanonik podkreślił, 
że teraz panuje moda na bycie Polakiem, 
lecz 50 lat temu trudno było nim być. Dla-
tego powinniśmy się modlić o wolność, 
żeby tamte czasy nigdy nie wróciły, a tak-
że o pokój i zgodę na Ukrainie. 

Po uroczystej mszy świętej odbył się 
koncert zatytułowany „Za waszą i naszą 
wolność”. Słuchaczom i artystom ser-
deczne gratulacje z okazji Święta Niepod-
ległości złożyli: konsul generalny Tomasz 
Olejniczak, Aleksander Piwowarski, Olek-
sandr Błoszczyński, proboszcz Wiktor 
Makowski oraz prezes ŻOZPU Wiktoria 
Laskowska-Szczur.

W wystąpieniach przewijał się wątek 
wspólnej walki dwóch narodów, polskiego 
i ukraińskiego, które walczyły o niepodle-
głość w 1918 roku, płacąc za nią wysoką 
cenę. Hasło „Za waszą i naszą wolność” 
jest aktualne także dzisiaj, kiedy Ukraińcy 
bronią swojego prawa do niepodległości. 
Ukraina odczuwa pomoc bratniego naro-
du polskiego. Konsul Olejniczak życzył 

Ukraińcom sukcesów w walce o wolność 
i niepodległość państwa ukraińskiego oraz 
podziękował prezes Wiktorii Laskowskiej-
-Szczur za przygotowanie tak uroczystych 
obchodów Narodowego Święta Niepodle-
głości Polski.

Część artystyczną świątecznego 
koncertu zapoczątkował Zasłużony dla 
Kultury Polskiej Ludowy Zespół Tanecz-
ny „Koroliski” pod kierownictwem Ireny 
Świtelskiej wykonaniem requiem pamię-
ci poległych w walkach o niepodległość. 
Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Nie-
dzielnej oraz Teatr Lalek „ModernPol” 
pod kierunkiem Wiktorii Zubarewej recy-
towali wiersze patriotyczne. W koncercie 
wzięła udział także Katarzyna Bakalczuk, 
wykonując przepiękne utwory muzyki ka-
meralnej Césara Francka i Stanisława 
Moniuszki. Wśród wykonawców znalazły 
się także: zespół Dzwoneczki pod kierow-
nictwem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków 
oraz kierowany przez Reginę Smirnową 
Chór Katedralny św. Zofii. W wykonaniu 
Zasłużonego dla Kultury Polskiej zespo-
łu Poleskie Sokoły pod kierunkiem Na-
talii Rengwelskiej i Jana Boczkowskiego 
można było usłyszeć wiązankę pięknych 
pieśni patriotycznych. Koncert zakończył 

się wspólnych odśpiewaniem „Roty” przez 
zespoły i solistów, a do śpiewu przyłączyli 
się wszyscy obecni w katedrze św. Zofii.

W ramach obchodów 98. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości zo-
stał przeprowadzony konkurs historyczny 
na temat święta 11 listopada. 1 miejsce 
zajął w nim Bogdan Mandryk, 2 − Karolina 
Misiuna, 3 −Julia Łeszczenko. Konsul To-
masz Olejniczak i nauczyciel historii skie-
rowany przez ORPEG Robert Stepaniuk 
wręczyli laureatom dyplomy i nagrody. 

W towarzystwie konsula generalnego 
RP w Winnicy złożono tego dnia kwiaty 
i zapalono znicze pod pomnikiem wielkie-
go Polaka św. Jana Pawła II oraz wspól-
nie zaśpiewano „Barkę”, ulubioną pieśń 
papieża Polaka.

Obchody Święta Niepodległości Polski 
w Żytomierzu są tradycyjnym przedsię-
wzięciem Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie, które w ten 
sposób pokazuje łączność narodów Polski 
i Ukrainy. Współorganizatorami uroczysto-
ści były Kapelania Polska w Żytomierzu, 
Centrum Polskie i młodzieżowa Asocjacja 
Polaków Żytomierszczyzny.

Wiktoria Laskowska-Szczur

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 
Nie damy pogrześć mowy!

M. Konopnicka

Wokalistka Katarzyna Bakalczuk
Вокалістка Катерина Бакальчук 
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Ks. Wiktor Makowski podziękował artystom i organizatorom za wspaniały koncert
Кс. Віктор Маковський подякував артистам і організаторам за чудовий концерт 

Свято незалежності Польщі
Не покинемо землю, звідки наш рід,
Не дамо спаплюжити мову!

М. Конопницька

У неділю, 13 листопада, поляки 
Житомира відзначали 98-у річни-
цю здобуття незалежності Поль-
щею. Урочистості проходили під 
патронатом Генерального консу-
ла РП у Вінниці Томаша Олейні-
чака.

Святкування Дня незалежності 
Польщі почалися в кафедральному 
костелі св. Софії зі Святої Меси при-
свяченій Батьківщині, яку відправив кс. 
канонік Віктор Маковський. Після літур-
гії відбувся святковий концерт. В урочи-
стостях взяли участь почесні гості: Ге-
неральний консул РП у Вінниці Томаш 
Олейнічак і його дружина, представник 
облдержадміністрації Олександр Пиво-
варський, голова Богунської районної 
ради Олександр Блощинський і голова 
Житомирської обласної Спілки поляків 
України Вікторія Лясковська-Щур. Се-
ред присутніх вірян були голови поль-
ських культурно-освітніх організацій, 
делегація з Білої Церкви, викладачі 
польської мови, полонійні діячі, а також 
духовенство, черниці та представники 
засобів масової інформації.

У своїй проповіді пробощ парафії 
св. Софії закликав віруючих берегти 
пам’ять про здобуту незалежність Поль-
щі, поважати пам’ять тих, хто загинув за 
свою країну. Кс. канонік підкреслив, що 

зараз панує мода на те, щоб бути поля-
ком, але 50 років тому ним було важко 
бути. Тому, ми повинні молитися за сво-
боду, щоб ті часи ніколи не повернули-
ся, а також за мир і злагоду в Україні.

Після урочистої меси відбувся кон-

церт під назвою «За вашу і нашу сво-
боду». Слухачів і артистів сердечно 
привітали з нагоди Свята незалежності: 
Генеральний консул Томаш Олейнічак, 
Олександр Пивоварський, Олександр 
Блощинський, кс. Віктор Маковський 

Zespół Koroliski wykonał requiem pamięci poległych o niepodległość Polski 
”Короліски” виконали танок-реквієм у память загиблим за незалежність Польщі 

23   TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY

 KULTURA



„Iskra polska” 
w Korosteniu
W Szkole Ogólnokształcącej nr 2 
w Korosteniu odbyło się pasowa-
nie dzieci na uczniów pierwszej 
polskiej klasy. Uroczystość zbie-
gła się z obchodami Święta Nie-
podległości Polski. 

Wśród dostojnych gości na uroczy-
stość przybyli: dyrektor szkoły Oksana 
Kuzniecowa, prezes Związku Polaków 
na Ukrainie w Korosteniu Wanda La-
skowska, prezes Żytomierskiego Obwo-
dowego Związku Polaków na Ukrainie 
Wiktoria Laskowska-Szczur, oraz rodzi-
ce najmłodszych dzieci.

Zainteresowanie nauką języka pol-
skiego jest tak wielkie, że na prośbę 
rodziców język polski został również 
wprowadzony do programu klasy 2 i 3. 
Co więcej, od grudnia 2015 roku w tzw. 
klasie zerowej również wprowadzone 
zostały zajęcia przygotowawcze do pol-
skiej klasy.

Pod kierunkiem nauczycielki języ-
ka polskiego Heleny Wygiwskiej dzie-
ci przygotowały piękny program pa-
triotyczny składający się z piosenek 
i polskich tańców ludowych. Ich starsi 
koledzy z polskiej Szkoły Sobotnio-Nie-
dzielnej działającej przy ZPU w Koroste-
niu deklamowali wiersze o Ojczyźnie.

Dzieci z pierwszej klasy otrzymały 
podarunki, polskie książki. Wiele z tych 
dzieci ma polskie pochodzenie. Nauka 

Dyrektor szkoły Oksana Kuzniecowa 
w polskiej klasie
Директор школи Оксана Кузнєцова 
в польському класі 

Nauczycielka języka polskiego Helena Wygiwska przygotowała koncert 
patriotyczny
Вчитель польської мови Олена Вигівська підготувала патріотичний концерт 

і голова ЖОСПУ Вікторія Лясков-
ська-Щур.

У виступах піднімалась тема спіль-
ної боротьби двох народів, польського 
і українського, які боролися за неза-
лежність у 1918 році, заплативши за 
це дуже дорого. Гасло «За вашу і нашу 
свободу» є актуальним і сьогодні, коли 
українці захищають своє право на не-
залежність. Україна відчуває допо-
могу братньої польської нації. Консул 
Олейничак побажав українцям успіхів 
у боротьбі за свободу і незалежність 
української держави і подякував голові 
Вікторії Лясковській-Щур за підготовку 
такого урочистого святкування Націо-
нального свята незалежності Польщі.

Художню частину святкового кон-
церту відкрив Заслужений для поль-
ської культури польський народний тан-
цювальний ансамбль «Короліски» під 
керівництвом Ірени Світельської, вико-
навши реквієм пам’яті полеглих у боях 
за незалежність. Учні польської субот-
ньо-недільної школи, а також театр 
ляльок „ModernPol” під керівництвом 
Вікторії Зубаревої читали патріотичні 
вірші. У концерті також взяли участь 
Катерина Бакальчук, виконавши чудові 
твори камерної музики Цесара Франка 
і Станіслава Монюшко. Серед виконав-
ців вони були також ансамбль під ке-
рівництвом Ядвіги і Богдана Поліщуків 
і керований Регіною Смирновою кафе-
дральний хор св. Софії. У виконанні За-
служеного ансамблю польської культу-
ри «Поліські Соколи» під керівництвом 
Наталії Ренгвельської і Яна Бочковсько-
го можна було почути гарні патріотичні 
пісні. Концерт завершився спільним спі-
вом «Роти» ансамблів і солістів і до спі-
ву приєдналися всі присутні в костьолі 
св. Софії.

У рамках святкування 98-ї річниці 
незалежності Польщі був проведений 
історичний конкурс на тему свята 11 ли-
стопада. 1 місце посів Богдан Мандрик, 
2 − Кароліна Місюна, 3 − Юлія Лещен-
ко. Консул Томаш Олейнічак і вчитель 
історії, скерований ORPEG, Роберт 
Степанюк вручили дипломи та призи 
переможцям.

У товаристві Генерального консула 
РП у Вінниці поклали у цей день квіти 
і запалили свічки біля пам’ятника вели-
кого поляка св. Іоанна Павла II і разом 
заспівали «Барку», улюблену пісню па-
пи-поляка.

День незалежності Польщі в Жито-
мирі є традиційним заходом Житомир-
ської обласної Спілки поляків України, 
яка в такий спосіб показує зв’язок поль-
ського і українського народів. Співорга-
нізаторами церемонії були польська ка-
пеланія в Житомирі, Польський Центр 
та молодіжна Асоціація поляків Жито-
мирщини.

Вікторія Лясковська-Щур

języka polskiego jest dla nich kontynu-
acją tradycji wyniesionej z domu. Po-
przez naukę języka polskiego poznają 
kulturę, tradycje i obyczaje narodu pol-
skiego.

Wiktoria Laskowska-Szczur,  
ks. Jarosław Giżycki TChr
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Dzieci z pierwszej klasy otrzymały podarunki, polskie książki 
Діти з першого класу отримали подарунки, польські книги 

„Польська іскра” в Коростені
У загальноосвітній школі №2 
міста Коростеня відбулася 
церемонія посвячення 
першокласників в учні першого 
польського класу. Урочистість 
співпала зі святкуванням Дня 
незалежності Польщі. 

Серед почесних гостей на святі 
були присутні: директор школи Оксана 
Кузнєцова, голова Спілки поляків 
України в Коростені Ванда Лясковська, 
голова Житомирської обласної Спілки 
поляків України Вікторія Лясковська-
-Щур, а також батьки наймолодших 
діток.

Зацікавлення у вивченні польської 
мови є настільки великим, що на 
прохання батьків польська мова була 
також впроваджена до програми 
2 і 3 класів. Крім того з грудня 2015 року 
у так званому нульовому класі також 
відбуваться підготовчі заняття для 
польського класу.

Під керівництвом вчителя польської 
мови Олени Вигівської діти підготували 
прекрасний патріотичний концерт, що 
складався з польських народних пісень 
і танців. Їхні старші колеги з Польської 
суботньо-недільної школи, що діє при 
СПУ в Коростені, декламували вірші 

Polskie tańce w wykonaniu uczniów
Польські танці у виконанні учнів 

про Батьківщину.
Діти з першого класу отримали 

подарунки, польські книги. Багато з цих 
дітей мають польське коріння. Вивчення 
польської мови для них є продовженням 
традиції, що виходить з дому. Завдяки 

вивченню польської мови пізнають 
культуру, традиції і звичаї польського 
народу.

Вікторія Лясковська-Щур,                
кс. Ярослав Гіжицький
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Senat wspiera współpracę z mediami
21-23 października w Senacie RP 
odbyło się III Forum Mediów Po-
lonijnych pod honorowym patro-
natem marszałka Stanisława Kar-
czewskiego. Po raz pierwszy wzięli 
w nim udział przedstawiciele me-
diów z Żytomierskiego Obwodowe-
go Związku Polaków na Ukrainie.

W liście skierowanym do uczestników 
Forum marszałek Senatu Stanisław Kar-
czewski napisał m.in: „Senat dostrzega 
konieczność wspierania mediów polonij-
nych. Widzimy także potrzebę wzmocnie-
nia ich misji, realizującej się poprzez bu-
dowę i umacnianie więzi między Polakami 
żyjącymi za granicą z Macierzą, promocję 
godnego wizerunku Polski za granicą, 
aktywizację środowisk polonijnych (…)”. 
Marszałek podziękował za uczestnictwo 
w tym spotkaniu i wyraził nadzieję, że 
przyczyni się ono do rozwoju kontaktów 
między redakcjami, co przyniesie wszech-
stronny rozwój mediów polonijnych.

Wicemarszałek Senatu Maria Koc 
podczas inauguracji III Europejskiego Fo-
rum Mediów Polonijnych podziękowała 
dziennikarzom i redaktorom polonijnym 
za to, że piszą w języku polskim i że in-
formują o kraju, promują Polskę w świe-
cie i budują relacje między Polakami poza 
granicami, a także z Polską.

Przewodnicząca senackiej Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą Janina Sagatowska zapewni-
ła, że Senat koncentruje się „nad tym co 
łączy, a nie dzieli” i pomoc przyznaje po-
nad podziałami politycznymi. Wskazała, 
że senatorowie przede wszystkim wsłu-
chują się w głos Polonii.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Longin Komołowski (współorga-
nizator wydarzenia) powiedział, że wiel-
ką wartością mediów polonijnych jest to, 
że mogą się koncentrować na rzetelno-
ści i jakości swojej pracy, na budowaniu 
wspólnoty narodowej.

Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia 
Organizacji Polonijnych ze Szwecji, inicja-
torka forów, powiedziała, że zaintereso-
wanie dziennikarzy uczestnictwem w tych 
spotkaniach z roku na rok wzrasta. Dwa 
pierwsze fora odbyły się w Szwecji. Na 
pierwsze przybyli przedstawiciele 24 re-
dakcji, na drugie już 45, a na obecne przy-
jechało ponad 50 redakcji. Jej zdaniem 
świadczy to o potrzebie organizowania 
takich spotkań dla współpracy dzienni-
karzy polonijnych. Zaznaczyła, że media 
polonijne działają na rzecz podtrzymywa-

nia tożsamości narodowej i zachowania 
związków z macierzą. Koncentrują się na 
budowaniu pozytywnego wizerunku Polski 
w świecie, aktywizacji i integracji środo-
wisk polonijnych w krajach zamieszkania.

Uczestnicy III Forum Mediów Polonij-
nych obradowali w Pułtusku. W jego trak-
cie odbyły się panele dyskusyjne i zajęcia 
warsztatowe. Dziennikarze dyskutowali 
m.in. na temat formy integracji środowisk 

polonijnych, dialogu między mediami po-
lonijnymi, Polonii w oczach mediów polo-
nijnych i przyszłości tych mediów.

Organizatorami III Forum były Zrze-
szenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Eu-
ropejska Unia Wspólnot Polonijnych i Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie: senat.gov.pl

Senator Janina Sagatowska, wicemarszałek Senatu Maria Koc, prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Longin Komołowski i Tadeusz Pilat, członek Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu na inauguracji forum w Senacie RP
Сенатор Яніна Сагатовська, віцемаршалек Сенату Марія Коц, голова товариства 
„Вспульнота Польська” Лонгін Комоловські і член Полонійної ради Тадеуш Пілат 

Przedstawiciele mediów z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie 
wraz z Barbarą Borys-Damięcką i Tadeuszem Adamem Pilatem 
Представники медіа Житомирської обласної Спілки поляків України з сенатор 
Барбарою Борис-Дамєнцькою і Тадеушем Адамом Пілатом 

TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY   26

INFORMACJA 



25 lat temu Polska pierwsza uznała 
Ukrainę za państwo
W związku z 25. rocznicą nawiąza-
nia przez Polskę stosunków dyplo-
matycznych z Ukrainą Archiwum 
MSZ upublicznia historyczne doku-
menty poświęcone temu wydarze-
niu.

Prezentowane materiały to przede 
wszystkim nota polska z 27 grudnia 1991 
r., zawierająca propozycję nawiązania 
stosunków dyplomatycznych z Ukrainą i 
zgoda strony ukraińskiej, wyrażona notą z 
8 stycznia 1992 r. Wśród udostępnianych 
materiałów znalazło się także oświadcze-
nie z 2 grudnia 1991 r., w którym rząd pol-
ski – jak pierwszy kraj na świecie – uznał 
Ukrainę jako państwo. Zamieszczono 
także oświadczenie ówczesnego ministra 
spraw zagranicznych Krzysztofa Skubi-
szewskiego oraz telegram gratulacyjny 
wystosowany 3 grudnia 1991 r. przez 
prezydenta RP Lecha Wałęsę, w którym 
wyraził on przekonanie, iż „współpraca 
naszych państw będzie korzystna dla obu 
naszych narodów, ich sąsiadów i całej 
Europy”. Udostępniono także dokumenty 
dotyczące pierwszych przedstawicieli dy-
plomatycznych (początkowo działających 
jako specjalni wysłannicy) – Jerzego Ko-
zakiewicza i Teodozjusza Staraka.

Nawiązanie stosunków
1 grudnia 1991 roku na ternie Ukrainy 

odbyło się ogólnonarodowe referendum, 
w którym na pytanie „Czy zgadza się Pan/
Pani z Aktem ogłoszenia niepodległości 
Ukrainy?”, twierdzącej odpowiedzi udzie-
liło ponad 90% głosujących, przy frekwen-
cji przekraczającej 82%. Wydarzenia na 
Ukrainie były pilnie obserwowane przez 
polskie MSZ, a jeszcze przed referendum 
– 1 października 1991 r. – strona polska 
wydelegowała do Kijowa Jerzego Koza-
kiewicza, który pełnił funkcję specjalnego 
wysłannika rządu RP. Warto wspomnieć, 
że w Kijowie działał polski konsulat ge-
neralny (jako placówka na terenie ZSRS) 
dysponujący m.in. własną łącznością 
szyfrową z Warszawą. Funkcjonowanie 
placówki (jeszcze przed formalnym na-
wiązaniem stosunków dyplomatycznych) 
znakomicie ułatwiało kontakty z odzysku-
jącą niepodległość Ukrainą.

Specjalnego wysłannika w Polsce 
mianował także rząd Ukrainy. Został nim 
Teodozjusz Starak, który przybył do Polski 
w listopadzie 1991 r.

2 grudnia – jeszcze przed ogłoszeniem 
oficjalnych wyników referendum – rząd 
polski wydał oświadczenie, w którym m.in. 
stwierdził: „Uwzględniając dobry stan 

i intensywność stosunków polsko-ukraiń-
skich oraz biorąc pod uwagę wyniki refe-
rendum z dnia 1 grudnia br. […] rząd RP 
uznaje Ukrainę jako państwo i postanawia 
nawiązać z nią stosunki dyplomatyczne”. 
Tym samym Polska stała się pierwszym 
krajem, który uznał państwowość Ukrainy.

Uznanie państwowości ukraińskiej 
otworzyło drogę do nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych. Formalną propo-
zycję strona polska złożyła w nocie z 27 

grudnia 1991 r., na którą Ukraina udzieliła 
pozytywnej odpowiedzi 8 stycznia 1992 r., 
co było równoznaczne z ustanowieniem 
oficjalnych stosunków dyplomatycznych. 
Z kolei 20 stycznia 1992 r. podjęto decyzję 
o ustanowieniu polskiej ambasady w Kijo-
wie.

 Opracowanie: Wydział Wiedzy 
Historycznej BAZI

www.msz.gov.pl

Dokumenty pierwszych przedstawicieli dyplomatycznych Ukrainy w Polsce Jerzego 
Kozakiewicza i Teodozjusza Staraka
Документи перших дипломатичних представників України в Польщі Юрія 
Козакевича та Теодозія Старака 
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„Paka dla Rodaka 2016” 
17 grudnia grupa harcerzy z Płoc-
ka oraz członkowie Żytomierskiego 
Obwodowego Związku Polaków na 
Ukrainie odwiedzili osoby potrze-
bujące pomocy i opieki. 

Paczka kawy, pasta i szczoteczka 
do zębów, cukier, płatki śniadaniowe 
– właśnie takie podstawowe produkty 
trafiły do 150 rodzin rodaków miesz-
kających na Wschodzie, którym się 
nie przelewa. Wieczorem odbył się 
koncert, na którym wszystkie dzieci i 
młodzież również otrzymały paczki. 

Akcja „Paka dla Rodaka” polega na 
zbiórce paczek świątecznych dla Pola-
ków zza wschodniej granicy. To inicjaty-
wa Fundacji Rozwoju Mikrospołeczności 
„Per Aspera ad Astra” oraz Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej z obwodu płoc-
kiego. Produkty są zbierane w szkołach 
i w parafiach, dostarczone jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem do oddalonego od 
Płocka o około 850 kilometrów Żytomie-
rza. W tym mieście mieszka najwięcej 
obywateli polskiego pochodzenia na Ukra-
inie, około 49 tys. Wyjazd ze świąteczny-
mi darami odbył się w połowie grudnia.

– Tamtejszym Polakom brakuje kon-
taktu z ojczyzną. Najgorszą sytuację mają  

Harcerze z Płocka ze świątecznymi paczkami
Харцери з Плоцька зі святковими пачками 

Albert Dyna dostarczył paczkę dla bp Jana Purwińskiego / Альберт Дина передав 
пачку єпископу Яну Пурвінському 

rodziny mieszkające na wsi. W wielu przy-
padkach żyją poniżej minimum egzysten-
cji, brakuje im środków na zapewnienie 
podstawowych potrzeb. Problemy ekono-
miczne nasilają się szczególnie zimą, kie-
dy wzrastają koszty utrzymania i brak jest 
możliwości dodatkowego zarobkowania – 
relacjonuje Albert Dyna, prezes Fundacji 

„Per Aspera ad Astra” oraz instruktor ZHR.

Płock to partnerskie miasto Żytomie-
rza, owocna współpraca została nawiąza-
na już w 2008 r., kiedy pierwsza delegacja 
przyjechala na Dni Kultury Polskiej. Dzię-
kujemy Rodakom za pomoc!

Janina Laskowska
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„Пачка для Земляка 2016” 
17 грудня харцери (польські 
скаути) з Плоцька і члени 
Житомирської обласної Спілки 
поляків України відвідали осіб, 
які потребують допомоги і 
турботи. 

Упаковка кави, зубна паста і зубна 
щітка, цукор, крупи, власне такі основні 
продукти потрапили до 150 сімей 
співвітчизників з низьким рівнем життя, 
які проживають на Сході. Увечері 
відбувся концерт, де всі діти і молодь 
також отримали подарунки.

Акція „Пачка для Земляка” полягає 
на зборі різдвяних подарунків для 
поляків зі східного кордону. Це ініціатива 
Фундації розвитку мікроспільноти „Per 
Aspera Ad Astra” та Спілки харцерства 
Республіки Польща Плоцької області. 
Продукти, зібрані в школах і парафіях, 
були привезені ще перед Різдвом 
до Житомира, що віддалений від 
Плоцька на близько 850 км. В Житомирі 
проживає найбільша кількість громадян 
польського походження в Україні  – 
близько 49 тисяч. 

– Місцевим полякам бракує контактів 
з Батьківщиною. Найгірше становище 
серед тих сімей, які живуть в сільській 
місцевості. У багатьох випадках вони 

живуть за межею бідності, у них немає 
ресурсів для забезпечення основних 
потреб. Економічні проблеми 
загострюються, особливо в зимовий 
період, коли зростають витрати 
і немає ніякої можливості додаткового 
заробітку, – повідомляє Альберт Дина, 
голова фундації „Per Aspera Ad Astra” та 

інструктор СХР.
Плоцьк є партнерським містом 

Житомира, плідна співпраця почалася 
з 2008 року, коли перша делегація 
прибула на Дні польської культури. 
Дякуємо Землякам за вашу допомогу!

Яніна Лясковська

Dzieci i młodzież z ŻOZPU przygotowały świąteczny koncert i otrzymały prezenty od gości
Діти і молодь з ЖОСПУ підготували святковий концерт і отримали подарунки від гостей

Koncert w Bibliotece Obwodowej im. O. Olżycza przyciągnął dużo widzów
Концерт в обласній бібліотеці ім. О. Ольжича зібрав багато глядачів 
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A w żłóbku Jezus malusieńki
30 grudnia w katedrze św. Zofii z 
okazji Bożego Narodzenia odbył 
się koncert pod patronatem hono-
rowym administratora apostolskie-
go diecezji kijowsko-żytomierskiej 
ks. biskupa Witalija Skomarowskie-
go oraz konsula generalnego RP 
w Winnicy Tomasza Olejniczaka. 
Swoją obecnością zaszczycili go 
konsul generalny RP w Winnicy To-
masz Olejniczak oraz redaktor Stu-
dia Wschód TVP Wrocław Grażyna 
Orłowska-Sondej.

Do zebranych zwrócili się z krótkim 
przemówieniem prezes ŻOZPU Wiktoria 
Laskowska-Szczur, kapelan Polaków Ży-
tomierszczyzny ksiądz Jarosław Giżycki 
oraz Aleksander Piwowarski. Podkreślili 
wagę kolędowania w tych czasach. Na 
zakończenie głos zabrał konsul Tomasz 
Olejniczak, który wyraził radość z tego, że 
poprzez śpiewanie kolęd pielęgnowana 
jest kultura polska na Żytomierszczyźnie.

Koncert rozpoczęły dzieci z Teatru 
Lalek „ModernPol” pod kierunkiem Wik-

torii Zubarewej oraz Zespołu Wokalnego 
„Dzwoneczki” pod kierunkiem Jadwigi 
i Bogdana Poliszczuków, które zaprezen-
towały wiązankę polskich kolęd. Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej Zespół Kameralny 
im. Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego pod 
dyrekcją Ireny Kopoć przedstawił utwory 
klasyczne: „Oblivion” Astora Piazzollego 
i Sonatę B-dur Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Po raz pierwszy na scenie wy-
stąpił zespół wokalny Misericordia kiero-
wany przez Annę Żownowską.

Młodzieżowy chór Savio pod dyrekcją 
s. Heleny Gongało, chór katedralny pod 
kierunkiem Reginy Smirnowej oraz zespół 
Poleskie Sokoły porwały publiczność do 
wspólnego śpiewania tradycyjnych pol-
skich kolęd. Zespół Malwy pod dyrekcją 
Ireny Nawojewej zebrał gromkie brawa 
za wykonanie polskich pieśni bożonaro-
dzeniowych i pastorałek. W nastrój wpisał 
się występ solistek Haliny Dowbysz, Ireny 
Nawojewej, Natalii Zubarewej, Katarzyny 
Bakalczuk, Natalii Rengwelskiej. Koncert 
prowadziła dr Wiktoria Wachowska. 

Przy wigilijnym stole gasną spory, 
święta Bożego Narodzenia niosą zgodę 

i miłość bliźniego, czego symbolem jest 
zostawianie pustego nakrycia dla zbłąka-
nego wędrowca. Koncert Bożonarodze-
niowy łączy Polaków i przynosi im radość 
oraz upragniony pokój.

Konsul Olejniczak złożył wszystkim 
serdeczne życzenia z okazji nadchodzą-
cego Nowego Roku oraz rozdał paczki 
żywnościowe dla osób starszych i potrze-
bujących. Wykonawcy koncertu otrzymali 
dyplomy i słodycze. Nie zabrakło paczek 
od rodaków z Wrocławia, które przekazała 
redaktor Orłowska-Sondej.

Koncert Bożonarodzeniowy tradycyj-
nie odbywa się w żytomierskiej katedrze 
św. Zofii, w której nawet w trudnych so-
wieckich czasach śpiewano kolędy i pielę-
gnowano polskie zwyczaje. Zespoły wyko-
nały te polskie kolędy, które były śpiewane 
tylko w Żytomierzu. 

Koncert zorganizowały Centrum Pol-
skie, Kapelania Polska w Żytomierzu i Ży-
tomierski Obwodowy Związek Polaków na 
Ukrainie przy wsparciu Konsulatu Gene-
ralnego RP w Winnicy.

Wiktoria Laskowska-Szczur

Uczestnicy i organizatorzy IX Koncertu Bożonarodzeniowego w Żytomierzu
Учасники та організатори IX Різдвяного концерту в Житомирі 
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W zimowy czas ogrzewa nas kolęda
Tradycyjnie, już po raz jedenasty, 
17 grudnia w Pałacu Kultury w Ko-
rosteniu odbył się Festiwal Polskiej 
Kolędy na Żytomierszczyźnie pod 
patronatem burmistrza miasta Wo-
łodymyra Moskalenki i konsula ge-
neralnego RP w Winnicy Tomasza 
Olejniczaka.

Każdy naród ma swoje zwyczaje zwią-
zane z Bożym Narodzeniem. W Polsce 
szczególnie uroczyście obchodzona jest 
Wigilia, kiedy to cała rodzina zasiada przy 
stole, czyta modlitwę, dzieli się opłatkiem 
i składa sobie serdeczne życzenia. Ten 
magiczny, pełen czarów wieczór koń-
czy się pójściem na wypełnioną kolęda-
mi pasterkę. Polskie kolędy opowiadają 
o wielkiej miłości do Bożego Dzieciątka. 
I właśnie taką miłość pragnęli przekazać 
wszystkim obecnym uczestnicy festiwalu. 

XI Festiwal Polskiej Kolędy na Żyto-
mierszczyźnie jest I etapem eliminacji 
do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie oraz koncertu „Kolędnicy z Ży-
tomierza” w Bytomiu. 

Do Korostenia przyjechali artyści 
z różnych miast Ukrainy. W kategorii 
dzieci wystąpili uczniowie Szkoły Ogól-
nokształcącej nr 2, Szkoły Sobotnio-Nie-
dzielnej działającej przy ZPU w Koroste-
niu, zespoły wokalne z Olewska Jaskółka 
i Jaskółeczka pod kierownictwem Diny 
Chalimonczuk oraz „Dzwoneczki” pod 
kierunkiem Jadwigi i Bogdana Poliszczu-
ków. W festiwalu wzięli udział także soliści 
z Korostenia i Żytomierza, zespoły wokal-

ne Malwy, Lileja, Kryształowe Rosy.  Po 
raz pierwszy wystąpił kierowany przez 
Witalija Samoluka Polski Zespół Wokalny 
„Rozmaryn” z Chmielnickiego.

Talent wykonawców oceniało jury 
w składzie: konsul KG RP w Winnicy Ur-
szula Filipkowska, burmistrz Korostenia 
Wołodymyr Moskalenko, specjalista ds. 
mniejszości i religii Aleksander Piwowar-
ski, Zasłużeni dla Kultury Polskiej Irena 
Świtelska i Wiktoria Laskowska-Szczur. 
Jurorzy docenili wysoki poziom artystycz-
ny zespołów Dzwoneczki i Liłeja oraz  so-
listki Katarzyny Bakalczuk.

Burmistrz Moskalenko wręczył nagro-
dy za zasługi w rozwoju stosunków mię-

dzynarodowych. Otrzymali je konsul ge-
neralny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak 
oraz prezes ŻOZPU Wiktoria Laskow-
ska-Szczur. Wszyscy uczestnicy dostali 
dyplomy i upominki od winnickiego Kon-
sulatu Generalnego RP, a dla dzieci przy-
gotowano paczki świąteczne ufundowane 
przez radnego Rady Obwodowej Witalija 
Naumenkę. 

Organizatorami festiwalu były ZPU 
w Korosteniu, Żytomierski Obwodowy 
ZPU i Korosteńska Rada Miejska przy 
wsparciu KG RP w Winnicy. Ogromną po-
moc i wsparcie w przygotowaniu wydarze-
nia okazał Wołodymyr Moskalenko.

Jana Laskowska

Po koncercie artyści otrzymali dyplomy i upominki
Після концерту артисти отримали дипломи і подарунки 

Oficjalne spotkanie z burmistrzem Korostenia Wołodymyrem Moskalenko
Офіційна зустріч з міським головою Коростеня Володимиром Москаленком 
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Popularyzację wizerunku św. Mikoła-
ja zawdzięczamy Holendrom. Mikołaj był 
patronem Amsterdamu i otaczano go tam 
szczególną czcią. Przedstawiany był jako 
stary człowiek w szatach biskupa, który 
jeździł na ośle.

Od XVI wieku św. Mikołaja wyobra-
żano sobie przypływającego statkiem 
zza oceanu i jeżdżącego na białym ko-
niu. W Holandii zapiski o świętowaniu 
6 grudnia pochodzą już z XIV wieku, kiedy 
uczniowie oraz członkowie chóru kościel-
nego dostawali kieszonkowe i mieli dzień 
wolny. Kiedy Brytyjczycy zajęli kolonię 
holenderską Nowy Amsterdam i założyli 
Nowy Jork, mieszkający tam Holendrzy 
w dalszym ciągu kontynuowali tradycję 
obdarowywania się prezentami.

Pierwsze mikołajki 
Zwyczaj wręczania sobie prezentów 

w dzień św. Mikołaja przyjął się szyb-
ko także wśród innych mieszkańców, 
a 6 grudnia 1804 roku urządzono pierw-
sze mikołajki. Na temat tej tradycji w Pol-
sce można przeczytać w tekstach z XVIII 
wieku. Ówczesne podarki były skromniej-
sze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci do-
stawały jabłka, złocone orzechy, pierniki 
i drewniane krzyżyki. W miarę upływu cza-

su mikołajki nie były już kojarzone z rocz-
nicą śmierci świętego, tylko z rubasznym, 
starszym panem w czerwonym stroju. Taki 
wizerunek św. Mikołaja narodził się w Sta-
nach Zjednoczonych w latach 30. ubiegłe-
go wieku i przetrwał do dzisiaj.

Czy Święty Mikołaj istnieje 
naprawdę? 

– W dzisiejszych czasach świecka 
kultura przeniknęła naszą świadomość – 
mówi ksiądz Tomasz Kalisz, duszpasterz 
akademicki „Gościńca Św. Wawrzyńca” 
w Poznaniu. – Na jednej z lekcji religii 
próbowałem wyjaśnić dzieciom, że św. 
Mikołaj istniał naprawdę. Było to o tyle 
trudniejsze, że niektóre z nich zostały już 
uświadomione przez rodziców, że św. Mi-
kołaja nie ma. Niewiele osób wie, że jest 
to postać historyczna, wyniesiona przez 
Kościół na ołtarze. Musimy pamiętać, że 
obchodzenie dnia św. Mikołaja ma je-
den cel: niesienie radości innym. Dlate-
go 6 grudnia myślmy przede wszystkim 
o tym, żeby zrobić coś dobrego dla drugiej 
osoby. Pamiętajmy także, żeby ta potrze-
ba rodziła się z serca, a nie z kolorowych 
wystaw i mody na mikołajki.

Agnieszka Linke, www.edulandia.pl

Historia Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj kojarzy się po-
wszechnie ze starszym, białobro-
dym mężczyzną w czerwonym 
płaszczu i czapce, rozwożącym 
góry prezentów saniami zaprzę-
gniętymi w renifery. Taki wizeru-
nek utrwaliła w naszych głowach 
popkultura, a podtrzymuje go ko-
mercja. Jaka jest prawdziwa histo-
ria świętago Mikołaja?

Święty Mikołaj jest jednym z tych świę-
tych, których życiorys jest udokumentowa-
ny nielicznymi faktami historycznymi. Być 
może dlatego postać ta obrosła wieloma 
mitami i legendami. 6 grudnia, dzień św. 
Mikołaja, jest dobra okazją do tego, by się 
z nimi rozprawić.

Biskup pomagał ubogim 
Mikołaj, nazywany biskupem Miry, 

urodził się w Patarze na terenie obecnej 
Turcji około 270 roku. Od najmłodszych 
lat był bardzo pobożny i chętnie pomagał 
ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego 
rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi.

Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, 
że jeden z mieszkańców Patary utracił 
majątek i nie mógł zapewnić posagu swo-
im trzem córkom, którym z tego powodu 
groziło staropanieństwo. Mikołaj wziął 
mieszek ze złotem i wrzucił go przez okno 
do domu tego człowieka, dzięki czemu 
jego najstarsza córka wyszła za mąż. Po-
dobnie uczynił wobec dwóch pozostałych 
dziewcząt.

Gdy został biskupem, zasłynął jako 
gorliwy duszpasterz i dobroczyńca. Na 
przykład uratował przed śmiercią trzech 
drobnych złodziejaszków, upraszając ce-
sarza Konstantyna I Wielkiego o darowa-
nie im życia.

Orędownik biednych 
Te i wiele innych cudownych historii 

o życiu biskupa Miry przyczyniły się do 
jego beatyfikacji i na zawsze rozsławiły 
imię Mikołaja jako orędownika biednych 
i potrzebujących pomocy. Niewiele osób 
wie, że św. Mikołaj jest także patronem 
marynarzy. Podczas jego pielgrzymki do 
Jerozolimy na morzu rozpętała się potęż-
na burza. Wokół biskupa zgromadziła się 
cała załoga, prosząc o wstawiennictwo 
do Boga, który wysłuchał modlitw i statek 
ocalał.

Kult świętego 
W całym chrześcijańskim świecie kult 

świętego Mikołaja zaczął szybko się roz-
powszechniać. Świadczy o tym przede 
wszystkim liczba kościołów, które nazywa-
ne były jego imieniem. W samym Rzymie 
jest ich 11, natomiast w Polsce aż 327. 

Mikołaj, biskup Miry
Миколай, єпископ Міри 
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Protest członków ŻOZPU w Radzie Miejskiej przeciwko zmianie nazwy Cmentarza 
Polskiego w Żytomierzu / Протест членів ЖОСПУ в Міській раді проти зміни назви 
Польського цвинтаря в Житомирі 

Відкритий лист польської громади
Міському голові 
Сухомлину С. І 
копія: Генеральне 
Консульство РП у Вінниці

Шановний Сергію Івановичу !
Ознайомившись з пропозицією Жи-

томирської топонімічної комісії при Жи-
томирській міській раді  (протокол місь-
кої комісії з топоніміки від 27.07.2016  
№ 06 http://zt-rada.gov.ua/pages/p10334) 
та проектом рішення Житомирської 
міської ради (міський голова Сухомлин 
С.І.) щодо перейменування кладовищ 
м. Житомира від імені польської грома-
ди Житомира та Житомирської області 
правління Житомирської обласної Спіл-
ки поляків України (рішення правління 
№ 3\16 від 26.08.2016 р.) уповноваже-
но заявити свій категоричний протест 
проти перейменування Польського 
цвинтаря на Католицький цвинтар та 
наполягаємо залишити історичну назву 
«Польський цвинтар» у Житомирі.

Як відомо, історія становлення та 
семантичної змістовності топонімічних 
онімов формується роками та століття-
ми й не підпорядковується ніяким авто-
ритарним рішенням яких би то не було 
комісій, партій чи місцевих авторитетів

Зміна назв за релігійною ознакою 
(Католицьке) протирічить Конституції 
України Ст. 35: «Кожен має право на 
свободу світогляду і віросповідання. 
Це право включає свободу сповідувати 
будь-яку релігію або не сповідувати ні-
якої, безперешкодно відправляти одно-
особово чи колективно релігійні культи 
і ритуальні обряди, вести релігійну ді-
яльність».

На кладовищах поховані громадя-
ни України різних конфесій, віроспові-
дання. Чи всі поховані були або мають 
бути католиками? Серед поляків, де 
б вони не жили, були поширені також 
й прихильники інших християнських 
церков, наприклад, православної або 
протестантської віри. Не виключаємо, 
що на кладовищі покояться люди, які 
пройшли свій земний шлях поза межа-
ми Церкви (атеїсти), а можливо, дехто з 
них були прихильниками й нехристиян-
ських релігій?!

Звісно, ніхто не буде сьогодні це 
питання з’ясовувати, але ж є їхні рідні 
і чи не буде їм боляче дізнатися, що 
кладовище стало католицьким? Всі, хто 
спочиває на цьому цвинтарі, об’єднані 
за національною ознакою, яка є більш 
узагальнююча, ніж релігійна. Тому цей 
цвинтар у пам’яті багатьох поколінь 
житомирян закарбувався саме як поль-
ський.

З жахом можемо лише уявити, що 
чиясь родина вирішить перепохова-

ти своїх некатоликів на відповідному 
вірі померлого іншому Житомирському 
цвинтарі… Тоді просимо публічно ого-
лосити, де у Житомирі мають ховати 
мусульман, лютеран, менонітів, адвен-
тистів чи свідків Ієгови?

Крім цього, Житомирський поль-
ський цвинтар належить до європейсько 
відомих історичних пам’яток матеріаль-
ної та духовної культури, систематично 
вивчається науковцями, у роботах яких 
традиційно відоме як «Польський цвин-
тар у Житомирі», що презентує тради-
цію, що встоялася століттями.

Житомирська обласна Спілка поля-
ків України кілька разів на рік система-
тично проводить прибирання цвинтаря, 
бере участь у міжнародних проектах з 
вивчення та впорядкування Польсько-

го цвинтаря, організовує та проводить 
екскурсії як офіційних зарубіжних деле-
гацій, так і всіх, хто цікавиться історією 
та культурою Житомира.

То чи ж варто порушувати перед 
громадою Житомира питання перейме-
нування цвинтаря, адже історія на ньо-
го вже відповіла – Польський цвинтар у 
Житомирі. Саме так його знає Україна і 
Європа.

Принагідно зауважуємо, що це вже 
не перша спроба знищити історичну 
пам’ять про внесок поляків в культуру 
Житомирщини-Волині.

Голова Правління Житомирської 
обласної 

Спілки поляків України  
Вікторія Лясковська -Щур



Mszę świętą w katedrze św. Zofii odprawił bp senior Jan Purwiński. W tym dniu odbył się pokaz filmu o jego życiu w służbie wiernym 
pt. „Jan Purwiński wiarę zachował”, 20 listopada 2016 r. 

Jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich ks. kanonika Wiktora 
Makowskiego w żytomierskiej katedrze, 27 grudnia 2016 r. 

Polacy Owrucza i delegacja z ŻOZPU. 
Dzień miasta Owrucza (obw. żytomierski) 

Słodycze dla polskich dzieci Żytomierza przekazała redaktor 
Orłowska-Sondej z Wrocławia, 30 grudnia 2016 r. 

Dziennikarze z Polski, uczestnicy projektu „Młodzież Ukrainy za 
prawa człowieka w Internecie”. Centrum Polskie, 17 listopada 


