№4 (27) 2017

X DNI KULTURY POLSKIEJ, WYSTĘP ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK

Wszystkim Państwu
w Ojczyźnie i poza granicami
ze szczerego serca życzę,
by w czasie świąt Bożego Narodzenia
i w Nowym 2018 Roku
„wszystko się nam rozplatało, węzły,
konflikty, powikłania”.
Nowonarodzony Chrystus niechaj błogosławi
koniecznym zmianom w Polsce i na świecie,
a w naszych domach
życzliwym myślom, dobrym słowom,
szlachetnym czynom
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Karczewski
Warszawa, grudzień 2017 r.

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
w imieniu pracowników Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy
oraz swoim własnym życzę chwil wypełnionych radością i
miłością, niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego
Roku 2018 spełniającego wszelkie marzenia, roku
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.
Kierownik KG RP w Winnicy
Wojciech Mrozowski

Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu i wszystkim Zespołom dużo szczęścia,
zdrowia, dobra i radości, wiernych przyjaciół,
ludzkiej życzliwości i obfitości łask Bożych.
Niech nadchodzący Nowy Rok Pański 2018 spełni
wszystkie pokładane w nim nadzieje i
pragnienia, przyniesie dostatek Waszym Rodzinom.

„Dziś w miejscie Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan”
				
(Łk2,11)
Szanowni Czytelnicy
Niech przeżywanie tajemnicy narodzin
Chrystusa – Zbawcy
rodzaju ludzkiego, prowadzi nas do pogłębionej refleksji
nad prawdą o Bogu, który jest Miłością. Niech ta prawda
inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i uczynki
w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2018 Roku.
Vitalii Kryvytskyi SDB
Biskup Kijowsko – Żytomierski
Kijów, Boże Narodzenie 2017

З Новим роком
та Різдвом Христовим!
Миру, добра,
родинного затишку!
Веселих Свят!
З повагою,
Житомирський міський голова
Сергій Сухомлин

Niech w Waszych domach panuje pokój, wzajemne
zrozumienie i miłość.
Dziękujemy za owocną współpracę i liczymy
na jej kontynuację w następnym roku.
Wesołych i spokojnych Świąt!
W imieniu Zarządu
Prezes Żytomierskiego Obwodowego
Związku Polaków na Ukrainie
Wiktoria Laskowska-Szczur

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych
z Senatu RP w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2017 r.
za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja
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Rok 2017 – ważne rocznice historyczne
Październik
– 500 lat temu, 31 października
1517 roku, rozpoczęła się Reformacja.
Wittenberski mnich Marcin Luter ogłosił
95 tez przeciwko płatnym odpustom.
– 200 lat temu, 15 października
1817 roku, w szwajcarskiej Solurze zmarł
Tadeusz Kościuszko. Sejm RP ustanowił
z tej okazji rok 2017 Rokiem Tadeusza
Kościuszki.
–
60 lat temu, 2 października
1957 roku, decyzją KC PZPR zawieszony
został młodzieżowy tygodnik „Po prostu”
uważany za jeden z symboli odwilży polskiego października 1956 roku.

Listopad
– Przed 790 laty, 24 listopada 1227
roku, podczas zjazdu książąt w Gąsawie
został zamordowany książę krakowski Leszek Biały.

– 200 lat temu, 13 listopada 1817 roku,
we Lwowie powstał ufundowany przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, którego zadaniem było gromadzenie księgozbioru
i pamiątek narodowych.
– 7 listopada 1917 roku w wyniku bolszewickiego zamachu stanu w Piotrogrodzie obalony został Rząd Tymczasowy.
Wydarzenie to uznawane jest za początek
tzw. rewolucji październikowej.

Grudzień
– 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie urodził Józef Konrad Korzeniowski
znany jako Joseph Conrad. 160. rocznicę
urodzin uznawanego za jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii upamiętnia
ustanowiony przez Sejm Rok Josepha
Conrada-Korzeniowskiego.
– Rok 2017 roku w związku ze 150.
rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego

został ogłoszony Rokiem Piłsudskiego.
Przyszły Naczelnik Państwa przyszedł
na świat 5 grudnia w rodzinnym majątku
w Zułowie na Wileńszczyźnie.
– 90 lat temu, 13 grudnia 1927 roku,
prezydent RP Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie „o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach
i pieczęciach”. Decyzja prezydenta ustanawiała nowy, obowiązujący obecnie wzór
godła Rzeczypospolitej Polskiej.
– 95 lat temu, 9 grudnia 1922 roku, na
pierwszego prezydenta RP w atmosferze
gwałtownego sporu politycznego został
wybrany Gabriel Narutowicz. Jego zaprzysiężenie miało miejsce dwa dni później. 16 grudnia w warszawskiej Zachęcie
prezydent został zamordowany przez niezrównoważonego zwolennika endecji Eligiusza Niewiadomskiego.

Ulica i mural św. Jana Pawła II w Kijowie
W stolicy Ukrainy 15 października 2017 roku otwarto ulicę papieża
Jana Pawła II oraz odsłonięto mural z jego wizerunkiem. Dzień wcześniej na domu, na którym znajduje
się ścienne malowidło, pojawiły się
antypolskie napisy, jednak zostały
one usunięte i uroczystość odbyła
się bez zakłóceń.

że swym dziełem wzmacniania godności
człowieka dał też natchnienie rewolucji
godności na Ukrainie – mówił abp. Szewczuk, przypominając wydarzenia z przełomu lat 2013 i 2014.
Hierarcha wskazał także, iż 30 lat
temu, w październiku 1997 roku, w Rzymie z inicjatywy Jana Pawła II doszło do
spotkania przedstawicieli Ukraińskiego
Kościoła Greckokatolickiego i Konferencji
Episkopatu Polski. Podpisano wtedy deklarację o przebaczeniu i pojednaniu między Polakami i Ukraińcami.

Jan Paweł II złożył wizytę papieską
na Ukrainie w 2001 roku, podczas której
był w Kijowie i Lwowie. Przypomniał o tym
ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło.
– Ulica Jana Pawła II w Kijowie sprawia, że będzie on tutaj w jakiś sposób
obecny. Jego działalność doprowadziła
do tego, że upadł komunizm i posypał się
blok sowiecki. Dziś sypie się on dalej na
froncie ukraińskim. Rosjanie utracili wpływ
na Ukrainę i staje się ona częścią Europy,
o której marzył Jan Paweł II – powiedział
dyplomata.
Przed otwarciem ulicy Jana Pawła II
w rzymskokatolickim kościele św. Mikołaja odbyła się msza święta koncelebrowana przez biskupa kijowsko-żytomierskiego
Witalija Kriwickiego i zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Światosława Szewczuka.
Ukraiński
duchowny
nazwał
Jana Pawła II „patronem pojednania polsko-ukraińskiego”.
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W trakcie uroczystości ozostał dczytanу list, który w imieniu papieża Franciszka skierował do jej uczestników
watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin.

Аmbasador Polski na Ukrainie Jan
Piekło podczas uroczystości /
Посол Польщі в Україні Ян Пєкло
під час заходу
– Chciałbym życzyć mieszkańcom Kijowa, by nie tylko chodzili po ulicy imienia
Jana Pawła II, ale podążali drogą, którą
nam wskazał. Ten papież burzył mury,
które rozdzielały Europę, i budował jedność między krajami i narodami. Sądzę,

Do zgromadzonych zwróciła się także
z listem przewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Anna Schmidt-Rodziewicz. Odczytał go
poseł Marcin Porzucek. „Ukraina ma oczywiste powołanie europejskie, dodatkowo
podkreślone przez chrześcijańskie korzenie waszej kultury. Życzę wam, aby te korzenie umocniły jedność waszego narodu,
wspomagając reformy, jakich dokonujecie
(…). Niech testament św. Jana Pawła II
będzie źródłem siły dla lokalnej społeczności i budulcem jej tożsamości” – napisała Schmidt-Rodziewicz.
Źródło: PAP

WYDARZENIE

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk /
Виступ ансамблю пісні і танцю „Шльонськ”

Żytomierz stolicą polskiej kultury
na Ukrainie!

W stolicy obwodu żytomierskiego
od 19 do 22 października 2017 roku
odbywały się dwa ważne wydarzenia: X Dni Kultury Polskiej i
XXIII Międzynarodowy Festiwal
„Tęcza Polesia”, objęte honorowym patronatem marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i
marszałka województwa śląskiego
Wojciecha Saługi. Imprezy zorganizował Żytomierski Obwodowy
Związek Polaków na Ukrainie przy
wsparciu Żytomierskiej Obwodowej Rady, ODA, Miejskiej Rady oraz
Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.
X Dni Kultury Polskiej są niezwykłym
fenomenem na Ukrainie pod względem
frekwencji, rangi naukowej i poziomu artystycznego. Dodatkowym ich atutem jest
to, iż odbywają się na Żytomierszczyźnie,
będącej prawdziwą wyspą polskości –
mieszka tu największa liczba Polaków na
Ukrainie. Jubileuszowe były poświęcone
obchodom Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

Wydarzenie zgromadziło wielu przyjaciół. Wśród gości przybyłych do Żytomierza była oficjalna delegacja z Polski pod
przewodnictwem wicemarszałka województwa śląskiego Stanisława Dąbrowy,
w której znaleźli się przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego z członkiem zarządu Sławomirem Kopyściem,
województwa dolnośląskiego z członkiem
zarządu Tadeuszem Samborskim, miast
partnerskich: Płocka na czele z Krzysztofem Krakowskim i Bytomia na czele
z Łukaszem Wiejachą, prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, prorektor ds. nauki i kontaktów międzynarodowych KUL, Olga Tumińska z Biura Edukacji Narodowej IPN
w Warszawie oraz Tomasz Janikowski,
dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Obecni byli również polscy dyplomaci,
w tym kierownik winnickiego Konsulatu
RP Wojciech Mrozowski.

Dni Jubileuszowe
X Dni Kultury Polskiej na Ukrainie
miały równie urozmaicony program jak
poprzednie edycje. Znalazły się w nim
koncerty, spotkania oficjalnych delegacji,
dyskusje panelowe i wystawy. Przedstawi-

ciele polskiej strony spotkali się z kierownictwem Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Żytomierskiej Rady
Obwodowej oraz Miejskiej Rady. Na spotkaniach omawiano kwestie współpracy
w sferze społecznej, naukowej i biznesowej regionu żytomierskiego i województwa śląskiego, kujawsko-pomorskiego
i dolnośląskiego oraz miast partnerskich.

Dziesięciolecie
Początki Dni Kultury Polskiej sięgają
1992 roku. W roku 2008 zostały rozszerzone o Festiwal Polskiej Kultury „Tęcza
Polesia”. Zakrojona na szeroką skalę i bogata w wydarzenia impreza odbywa się
w środku października i trwa cztery dni.
Każda jej edycja wiąże się z ważną dla
polskiej kultury i historii datą i jest poświęcona wybitnej polskiej postaci. Na uroczystości przyjeżdżają goście z różnych
regionów Ukrainy i Polski.
W pierwszych Dniach Kultury Polskiej
wzięły udział delegacje z Polski: z województwa śląskiego, z Siedlec, Płocka
i Bytomia. Wielką ucztą artystyczną był
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny. Została wówczas
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nawiązana współpraca oraz podpisane
umowy między województwem śląskim
i obwodem żytomierskim, Płockiem i Żytomierzem, Bytomiem i Żytomierzem oraz
Toszkiem (woj. śląskie) i Olewskiem.
Podczas Dni Kultury Polskiej odbywają się seminaria naukowe, prezentujące
nowe ustalenia dotyczące wielonarodowościowej kultury i historii Żytomierszczyzny czy wybitne postaci związane
z Żytomierszczyzną: Ignacego Jana Paderewskiego,
Juliusza
Zarębskiego,
Józefa Kraszewskiego, Józefa Korzeniowskiego (Josepha Conrada), Wsiewołoda Zadierackigo, Ignacego Feliksa
Dobrzyńskiego, Witolda Lutosławskiego,
Reinholda Glière’a, Borysa Latoszyńskiego, bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Jedna z konferencji była poświęcona
25-leciu działalności ŻOZPU. Postać znamienitego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego została dodatkowo uczczona
tablicą pamiątkową oraz wystawą „Ignacy
Jan Paderewski i ziemia żytomierska”.
Podczas Dni Kultury przedstawione
zostały publikacje: „Muzyczny skarbiec
Wołynia” z nutami i nagraniami CD, opatrzone komentarzem naukowym (idea
serii zrodziła się w 2004 roku, od tamtej
pory ukazało się 7 zeszytów) oraz trzy
tomy pracy zbiorowej „Twórca – kultura – wymiary czasu. Naukowe czytania
w Muzeum Borysa Latoszyńskiego w Żytomierzu” (2015, 2016, 2017), zawierające artykuły naukowe, opracowania na
temat nieznanych/zapomnianych postaci
i ich dzieł oraz przyczynki i dokumenty
osobiste (wspomnienia, fakty, faksymilia),
które mogą stać się punktem wyjścia do
dalszych poszukiwań, opracowań i teoretycznych uogólnień. W wydanych tomach
znalazły się prace naukowców z Iranu,
Izraela, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji,
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy
i Uzbekistanu. Zostały w nich udokumentowane m.in. więzi z polskością Michała
Skorulskiego, Borysa Latoszyńskiego
i Reinholda Glière’a oraz przedstawione
kolejne historyczne dowody na przynależność Żytomierszczyzny do kręgu kultury
europejskiej.
W trakcie Dni Kultury Polskiej odbywają się wystawy tematyczne i artystyczne,
koncerty muzyki kameralnej i przedstawienia teatralne, angażujące zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorosłych. Święto
polskiej kultury uświetnili artyści z Polski.
Oprócz Zespołu „Śląsk” wystąpili Zespół
Pieśni i Tańca Wisła z Płocka, Żeńska
Orkiestra Salonowa z Katowic i śpiewacy z Opery Śląskiej. Publiczność bawiły
również polskie zespoły z Winnicy, Żytomierza, Kijowa i wielu miejscowości Żytomierszczyzny.
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Spotkanie w Żytomierskiej Radzie Obwodowej /
Зустріч в Житомирській обласній раді

Omówienie wspólnych planów na 2018 rok w miejskiej radzie /
Обговорення спільних планів на 2018 рік в міській раді

Wręczenie odznaczenia za zasługi dla
prezydenta Bytomia / Вручення
нагороди за заслуги для президента
Битома

Wręczenie odznaczenia za zasługi dla
prezydenta Płocka / Вручення
нагороди за заслуги для президента
Плоцька

WYDARZENIE
Uczestnicy Dni Kultury Polskiej mogli
brać udział w atrakcyjnych wycieczkach,
ciekawych spotkaniach na temat współpracy w zakresie biznesu, kultury, rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego czy poprawy działania liderów polskich organizacji
społecznych.

Z językiem polskim
od pierwszej klasy
Kontakt z językiem polskim często
zaczyna się w szkole. Dlatego też goście
X Dni Kultury Polskiej z wielką radością
uczestniczyli w święcie pasowania na
pierwszoklasistów – uczniów polskiej klasy – w Szkole nr 28. Dyrektor Janina Glinczewska z wielkim zaangażowaniem
stara się o rozwój klas polskich w swojej
placówce. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali okolicznościowy
koncert, podczas którego śpiewali polskie
piosenki i recytowali wiersze.

Święto pasowania pierwszoklasistów, szkoła Nr 28 /
Посвячення першокласників в учні польського класу, ЗОШ № 28

Goście z Polski życzyli pierwszakom
powodzenia na drodze zdobywania wiedzy o świecie i poznawania siebie. Na
dobry początek obdarowali uczniów rozmaitymi prezentami. Jakże miłe były dla
dzieci podarunki z kraju ich przodków.

W kręgu nauki i historii
Dni Kultury Polskiej rozpoczęły się od
seminarium naukowego poświęconego
roli wybitnych osobistości w kulturze i historii oraz prezentacji 3 tomu pracy zbiorowej „Twórca – kultura – wymiary czasu.
Międzynarodowe spotkania naukowe
2017 w Muzeum Borysa Latoszyńskiego”
(muzeum mieści się w Szkole Muzycznej nr 1 im. Borysa Latoszyńskiego przy
ul. Mychajliwskiej 5, mającej ponadstuletnią tradycję krzewienia kultury muzycznej
w Żytomierzu). Tom zawiera materiały
analityczne i źródłowe dotyczące aktualnych zagadnień kultury ХIX-ХХІ wieku,
m.in. prezentuje nieznane dotąd szerokiemu odbiorcy dzieła I. J. Paderewskiego,
Borysa Tena (kapłan prawosławny, pisarz
i tłumacz), szczegóły biografii rodziny Latoszyńskich.
Przedstawieniu szerokiego spektrum spuścizny Józefa Konrada-Korzeniowskiego, w tym uwypukleniu polskich
motywów patriotycznych w dziełach
autora „Lorda Jima”, oraz upamiętnieniu 160. rocznicy jego urodzin służyło
seminarium naukowe zorganizowane
na Żytomierskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki. Poprowadził je
prof. Włodzimierz Jerszow. Wystąpienia
poświęcone twórczości Josepha Conrada przygotowali młodzi naukowcy:
Tamara Babijczuk, Lilia Lebiediewa,
Olga Rudiuk, Wiktoria Bielawska i Ołesia Bondarczuk. W dyskusji wzięli udział

Seminarium naukowe prowadzi dr Irena Kopoć /
Науковий семінар проводить к. н. Ірина Копоть

Koncert kameralny pt. „Zdolność niepospolita” /
Камерний концерт „Талант непересічний”
7 TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY

WYDARZENIE
licznie zebrani przedstawiciele i prezesi organizacji polskich z Ukrainy i Żytomierszczyzny. Co ciekawe, w seminarium
uczestniczyło kilka pokoleń słuchaczy: od
sędziwych profesorów po młodzież klas
starszych.
Dla gości zorganizowano wycieczkę
w rodzinne strony pisarza: do wsi Terechowe – majątku babki, do Berdyczowa,
gdzie się urodził i gdzie znajduje się sanktuarium maryjne oraz klasztor Karmelitów
Bosych. Sanktuarium z cudownym obrazem Matki Bożej jest celem pielgrzymek
zarówno katolików, jak i prawosławnych
od XIX wieku. Stało się tak, ponieważ
od początku założenia berdyczowskiego
zgromadzenia karmelitów bosych (lata
30. XVII w.) władze zakonu wydały klasztorowi zezwolenie na odprawianie liturgii
w rycie rzymskim, bizantyjskim i mszy
w języku starocerkiewnosłowiańskim. Zakładano wówczas, iż klasztor stanie się
zaczątkiem przyszłej prowincji ruskiej.

Seminarium naukowe poświęcone twórczości Józefa Konrada-Korzeniowskiego /
Науковий семінар присвячений творчості Джозефа Конрада Коженьовського

Kilkuwiekowa tradycja działalności
ekumenicznej oraz kulturalnej klasztoru
Karmelitów Bosych w Berdyczowie przetrwała do dziś, wbrew kasatom, licznym
zniszczeniom w trakcie powstań, wojen
i rewolucji. Kult Matki Bożej Szkaplerznej
szerzy się na całym świecie. W odbudowanym klasztorze działa szkoła muzyczna i plastyczna, a w kilku pomieszczeniach w 2015 roku urządzono muzeum
Josepha Conrada.

„Tęcza Polesia”
21 października w filharmonii obwodowej odbył się XXIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”. Jest
to główny punkt obchodów Dni Kultury
Polskiej i jak zwykle stał się źródłem uczty
duchowej, m.in. za sprawą występu światowej sławy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.
Na początek odśpiewano hymny narodowe po czym na scenę zaproszono gości
honorowych. Wiktoria Laskowska-Szczur
odczytała list sekretarza stanu Adama
Kwiatkowskiego z Kancelarii Prezydenta
RP do uczestników festiwalu, w którym
minister napisał m.in.: „Dziękuję wam za
wszelkie podejmowane działania na rzecz
krzewienia polskiej kultury oraz tradycji.
Zapewniam, że takie działania są bliskie
prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
panu Andrzejowi Dudzie. Wyrażam głęboką wdzięczność i uznanie dla wysiłku,
jaki włożyli państwo w przygotowanie
programu tegorocznego spotkania, ukazującego bogactwo polskiego dziedzictwa
kulturowego. Jestem pewny, że wspaniałe
występy artystyczne przyniosą dużo radości oraz na długo pozostaną w pamięci
wszystkich uczestników spotkania”.
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Inauguracja ХXIII Międzynarodowlu Festiwalu Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” /
Відкриття ХХІІІ Міжнародного фестивалю польської культури „Веселка Полісся”

Iryna Nawojewa i zespół Koroliski /
Ірина Навоєва і ансамбль „Короліски”

WYDARZENIE
Konsul RP Wojciech Mrozowski dodał
ze swej strony, że Konsulat Generalny RP
w Winnicy wspiera przedsięwzięcia skierowane na rozwój i utrwalenie polskiej kultury oraz rozwój dobrosąsiedzkich stosunków między Polską i Ukrainą.
Zasłużeni działacze ŻOZPU zostali
uhonorowani pamiątkowymi dyplomami
i nagrodami. Włodzimierz Kropiwnicki wręczył dyplom Rady Obwodowej Stanisławowi Dąbrowie, Zbigniewowi Czerniakowi
i Wiktorii Laskowskiej-Szczur. W imieniu
Obwodowej Administracji Państwowej
odznaczył Irenę Kopoć i Jewgienija Timiriajewa.

Natalia Zubarewa i zespół Koroliski /
Наталія Зубарева і ансамбль „Короліски”

Widzowie nie żałowali braw artystóom.
Swój kunszt prezentowały zespoły: dziecięcy Dzwoneczki; taneczny Koroliski,
soliści Iryna Nawojewa, Halina Dowbysz,
Natalia Zubarewa, debiutująca na scenie
Anita Cyporenko. Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia” był prowadzony przez
odziane w urzekające stroje ludowe Helenę Staniszewską i Wiktorię Wachowską.

Konferencja i wystawa
W Obwodowej Bibliotece Naukowej
im. O. Olżycza odbyła się konferencja
i prezentacja wystawy „Pamięć i odpowiedzialność: «operacja polska» NKWD na
Żytomierszczyźnie w latach 1937-1938”.
Wystawa upamiętnia 80. rocznicę ludobójstwa, któremu początek dały rozkazy
Jeżowa z 30 lipca (tzw. operacja kułacka) i 11 sierpnia (tzw. operacja polska)
1937 roku. W Państwowym Archiwum Obwodu Żytomierskiego można było oglądać
pokazane po raz pierwszy publicznie oryginalne dokumenty z tego okresu.
Na scenie zespół Dzwoneczki /
На сцені ансамбль „Дзвіночки”

Polonez w wykonaniu Zespołu Pieśnii Tańca „Śląsk” /
Полонез у виконанні ансамблю пісні і танцю „Шльонськ”

„Operacja polska” i łączące się z nią
represje to niełatwy temat, zwłaszcza na
Żytomierszczyźnie, gdzie niemal każda
rodzina do dziś przeżywa tamte tragiczne
wydarzenia, ponieważ dotyczą one bezpośrednio ich rodziców, dziadków i pradziadków. Treść ośmiu plansz wystawy
daje temu dobitne świadectwo. Inicjatorzy
ekspozycji − grupa naukowców i działaczy społecznych − podeszli do tej problematyki z punktu widzenia historii, filozofii
i prawa. Nad kwerendą archiwalną, doborem materiałów, tworzeniem koncepcji
naukowej wystawy, układem poszczególnych plansz pracowali: Inna Diaczenko,
Elwira Gilewicz, Olga Kolesowa, Irena Kopoć, Natalia Krawczuk, Wiktoria Laskowska-Szczur, Jewgienij Timiriajew, Witalij Żurawski.
Materiały udostępniły Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego, Archiwum Centrum Informacyjnego Urzędu
Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Obwodzie Żytomierskim, Branżowe Archiwum
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz
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osoby prywatne. Tym ostatnim należą się
szczególne podziękowania, gdyż bez problemu przynieśli na prośbę organizatorów
osobiste pamiątki zachowane z czasów
represji.
Ekspozycję zorganizował ŻOZPU
przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP
w Winnicy.
Drugą wystawą towarzyszącą konferencji była ekspozycja przygotowana
przez Biuro Edukacji Narodowej IPN „Ofiary zbrodni. Operacja antypolska NKWD
1937-1938”, którą zaprezentowano w Żytomierzu z inicjatywy ŻOZPU. Przedstawiono na niej sylwetki ofiar represji.

Prezentacja wystawy „Pamięć i odpowiedzialność: «operacja polska» NKWD na
Żytomierszczyźnie w latach 1937-1938” /
Відкриття виставки „Пам’ять та відповідальність: „польська операція” НКВД
у Житомирській області у 1937-1938 роках”

Biuro
Edukacji
reprezentowała
Olga Tumińska, koordynatorka Programu
Polonijnego, która w dniach 19-20 października przeprowadziła w szkołach ukraińskich z fakultatywnym językiem polskim
oraz w Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego lekcje i warsztaty na temat historii Polski z wykorzystaniem gier planszowych IPN i animacji
„Niezwyciężeni”.
Warsztaty dla nauczycieli zostały zorganizowane 20 października. Pedagodzy
zaznajomili się na nich ze sposobami wykorzystania gier IPN „ZnajZnak” i „Polak
Mały” w nauczaniu historii Polski oraz
z ofertą dla osób pracujących poza granicami kraju. Olga Tumińska podziękowała
Żytomierskiemu Obwodowemu Związkowi Polaków na Ukrainie za wielki trud włożony w przygotowanie wystawy „Pamięć
i odpowiedzialność: «operacja polska»
NKWD na Żytomierszczyźnie w latach
1937-1938”. IPN staje się stałym partnerem ŻOZPU.

Olga Tumińska, koordynatorka
Programu Polonijnego IPN / Ольга
Туміньска, координаторка програми
польського ІПН

Referat Inny Diaczenko /
Доповідь Інни Дяченко
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Jewgienij Timiriajew, członek redakcji
„Rechabilitowani przez historię” /
Євгеній Тіміряєв, член редакції
„Реабілітовані історією”

Referat Witalija Żurawskiego /
Доповідь Віталія Журавського

Imprezy towarzyszące
W trakcie trwania X Dni Kultury Polskiej w Szkole Muzycznej nr 1 im. Borysa Latoszyńskiego można było zobaczyć wystawę prac plastycznych dzieci
i młodzieży inspirowanych twórczością
Josepha Conrada oraz inscenizację motywów Conradowskich przygotowaną przez
młodych artystów z dziecięcego teatru
ModernPol.
Dorosła publiczność obejrzała i wysłuchała pokazywanego po raz pierwszy
w Żytomierzu przedstawienia teatralno-muzycznego „Romans w listach
i muzyce”, opartego na korespondencji
kompozytora rosyjskiego i ukraińskiego
pochodzenia polsko-niemieckiego Reinholda Glière’a i Marii Renkwist, jego
późniejszej żony. Pomysłodawcą spektaklu był Cyrył Nowosielski, wersję ukraińskojęzyczną opracowała Elwira Gilewicz.
Przedstawienie wyreżyserowała (jako pracę dyplomową) i zagrała w nim rolę Marii

WYDARZENIE
Renkwist początkująca aktorka Wiktoria Korzun. W rolę kompozytora wcielił się
zasłużony artysta Ukrainy Anatolij Miedwiediew. Utwory Glière’a wykonali Katarzyna Bakalczuk (sopran) i Artem Storożuk (tenor), przy akompaniamencie
Artema Zirka i Władysław Maśko.
Widzowie docenili wysiłek dbającej
o najdrobniejszy szczegół młodej artystki,
podkreślając nader logiczne połączenie
elementów muzycznych, scenicznych i teatralnych spektaklu. Tego rodzaju przedstawienie stanowi novum dla Dni Kultury
Polskiej w Żytomierzu.
Wielbiciele muzyki poważnej wysłuchali koncertu kameralnego pt. „Zdolność
niepospolita” w wykonaniu muzyków Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu
Kameralnego im. Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Artyści pragnęli w ten sposób uczcić 150. rocznicę śmierci swego
patrona i 15. rocznicę istnienia zespołu.
Polonez fortepianowy na cztery ręce
Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego zagrał duet fortepianowy Nadija Tyszkowa
i Jewhen Steciuk, który jest głównym dyrygentem Żytomierskiego Ukraińskiego
Akademickiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Iwana Koczergi. Fantazja
A-dur na tematy polskie op. 13 Fryderyka
Chopina zabrzmiała w wykonaniu Anastazji Mazur i Nadiji Sergijenko (I skrzypce), Angeliny Giria-Tkaczuk (II skrzypce),
Olgi Sinickiej (altówka) i Ireny Pokropywny (wiolonczela).
Wszystkie wydarzenia w ramach Dni
Kultury Polskiej miały wsparcie duchowe.
W katedrze św. Zofii została odprawiona msza św. za pokój na Ukrainie, którą
celebrował ks. kanonik Wiktor Makowski. Licznie zgromadzeni żytomierzanie
i goście wysłuchali koncertu „Modlę się
i w wierze trwam…” w wykonaniu Zespołu Kameralnego im. I. F. Dobrzyńskiego.
W majestatycznej ciszy katedry zabrzmiały utwory Johanna Michaela Haydna oraz
„Ave mundi spes Maria” Marca Frisiny
(nuty udostępnił klasztor w Berdyczowie)
zagrane przez zespół oraz solistów Ołenę
Ihnatiuk (skrzypce) i Romana Lenartowicza (obój). „Ave Maria” Michała Skorulskiego zaśpiewała Katarzyna Bakalczuk
(sopran) przy akompaniamencie Ireny
Kopoć (fortepian). Publiczność po raz
pierwszy wysłuchała tego utworu w wersji
pierwotnej z 1913 roku, z tekstem modlitewnym (rękopis przed publikacją i wykonaniem został sprawdzony przez znanego ukraińskiego kompozytora Dmytra
Steciuka; w latach represji wykonywany
był jako utwór instrumentalny pt. „Largo”
w redakcji samego Skorulskiego z 1924
roku). I Kwartet smyczkowy Dmitrija Szostakowicza, powstały w hołdzie niewinnie

Koncert „Modlę się i w wierze trwam...” w wykonaniu Zespołu Kameralnego
im. I. F. Dobrzyńskiego / Концерт „Молюся і вірую...” у виконанні камерного
ансамблю ім. І. Ф. Добжинського

W imieniu Polaków Zespołowi Pieśni Tańca Śląsk podziękowała Wiktoria LaskowskaSzczur / Подякувала Вікторія Лясковська-Щур ансамблю пісні і танцю „Шльонськ”

zabitych w 1938 roku, z wykorzystaniem
dawnych melodii cerkiewnych udźwiękowiły Nadija Sergijenko (I skrzypce),
Walentyna Pastuchowa (II skrzypce),
Olga Sinicka (altówka) i Iryna Pokropywna (wiolonczela).
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk,
ambasadora polskiej kultury, w Żytomierskim Ukraińskim Akademickim Teatrze

Muzyczno-Dramatycznym stał się cudownym zwieńczeniem X Dni Kultury Polskiej
na Ukrainie.
Medialny patronat nad X Dniami Kultury Polskiej i XXIII Międzynarodowym
Festiwalem „Tęcza Polesia” objęły TVP
Polonia, Sojuz TV, „Kurier Galicyjski” oraz
„Tęcza Żytomierszczyzny”.
Elwira Gilewicz
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Obrady w Senacie RP / Засідання в Сенаті РП

IV Europejskie Forum Mediów
Polonijnych
W dniach 26-29 października
2017 roku w Polsce odbył się coroczny zjazd dziennikarzy polonijnych. W tym roku tematem
przewodnim była rola mediów w
podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej.
W obradach zainaugurowanych w Warszawie w sali Senatu RP i kontynuowanych na zamku w Pułtusku wzięło udział
60 dziennikarzy, redaktorów i wydawców
prasy, portali, radia i telewizji polonijnych
z 21 krajów. Media polskie z Ukrainy reprezentowały redaktor kwartalnika „Nasze
drogi” Teresa Dutkiewicz, redaktor Radia
Lwów Teresa Pakosz i redaktor czasopisma „Tęcza Żytomierszczyzny” Wiktoria
Laskowska-Szczur.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski
podziękował
dziennikarzom
polonijnym za ich pracę: „Dziękuję, że
podtrzymujecie więzi z Polską, że chcecie budować łączność Polonii z ojczyzną,
dziękuję za to, że pielęgnujecie piękną
polszczyznę”. Zapewnił ich: „chcemy
wspierać Polonię i utrzymywać łączność
z Polakami za granicą”. Zachęcał też
przedstawicieli mediów do tego, by włączyli się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, by
dzięki informacjom w ich mediach ta przypadająca w przyszłym roku rocznica stała
się wielkim świętem wszystkich Polaków
w kraju i za granicą.
Senator Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, podkreśliła
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Otwarcie wystawy „Prasa Polonijna na Świecie” w siedzibie Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” / Відкриття виставки „Полонійні ЗМІ у світі” в Товаристві
„Спільнота польська”

Senator Anna Maria Anders zapoznała się z prasą polonijną / Сенатор Анна Марія
Андерс ознайомилась з пресою польської діаспори

MEDIA

Prezidium / Президія

wagę relacji Polonii i Polaków za granicą
z macierzą. „Jest to piękne, że chcecie
przybywać do Senatu, który jest opiekunem Polonii. W rozmowach podkreślacie,
że odczuwacie bliskość macierzy. Nam
także zależy na tych relacjach”.
Wiceminister MSZ Jan Dziedziczak
podkreślił, że polskie media to „nie jest
tylko wydanie, gazety, kawałek papieru,
materiał telewizyjny, audycja radiowy czy
nowy post na portalu internetowym, ale
też jest to pozytywny ferment intelektualny. Serce polskiego życia za granicą jest
przy polskich mediach”. Dodał, że media
polonijne stanowią ważny element dyplomacji publicznej, czyli przekonywania do
racji polskich, reklamowania Polski obcokrajowcom, obywatelom krajów, w których
żyją przedstawiciele Polonii.
Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia
Organizacji Polonijnych w Szwecji, jednego z organizatorów Forum, powiedziała, że jego celem jest integracja redakcji
mediów polonijnych działających w Europie. Wyraziła też nadzieję, że w przyszłym
roku europejskie Forum dziennikarzy polonijnych przekształci się w światowe.
O planie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości mówił prezes Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Dariusz Bonisławski. Poinformował m.in. o tym, że polonijne obchody,
decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, będą
częścią obchodów państwowych. Dodał,
że w 2018 roku planowany jest Światowy
Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy pod
patronatem marszałka Senatu.
Podczas Forum przedstawiciele mediów zajmujących się relacjonowaniem
spraw Polonii i Polaków za granicą wymienili poglądy m.in. na temat przyszłorocznych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Podnosili problemy, z jakimi borykają się
ich redakcje. Prosili o szybsze przekazywanie środków na działalność medialną.
Mówili też o wykonywanej pracy, jak o misji. „Nie grzebiemy w popiele, jesteśmy po
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to, by nieść ogień polskości” – powiedziała dziennikarka z Ukrainy.
Inaugurację Forum poprzedził wernisaż wystawy „Prasa Polonijna na Świecie”
w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”. Jej uroczystego otwarcia dokonali senator Janina Sagatowska, Teresa
Sygnarek, prezydent Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat oraz członek Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tomasz Różniak.
Na ekspozycji znalazły się aktualne oraz
archiwalne numery gazet polonijnych.
Wśród nich był numer czasopisma „Tęcza
Żytomierszczyzny”.
Druga część obrad odbyła się w Domu
Polonii w Pułtusku. Tam przez trzy dni
uczestnicy Forum brali udział w warsztatach i prelekcjach. Tematem warsztatów
były m. in.: zasady budowania informacji,
organizacja pracy zespołu redakcyjnego
i zarządzanie wydaniem, kreowanie pomysłów na teksty i tytuły, projektowanie
stron w gazecie, podstawy etyki dziennikarskiej, skład i łamanie gazety krok po
kroku. Dziennikarzy podzielono na trzy

grupy. W każdej znaleźli się przedstawiciele radia, gazet i portali. Tak powstałe
redakcje miały przygotować 8-stronicową gazetkę okolicznościową poświęconą
100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto podkreślić, że dziennikarze przystąpili do wykonania zadania
z zapałem, a wspólna praca przyczyniła
się do integracji, która zaowocowała pomysłem na wspólny projekt medialny: wydanie Polonijnej Gazety Europejskiej.
Przedostatniego dnia zjazdu wieczorem uczestnicy obejrzeli spektakl „Mój
Dzikus” w wykonaniu Justyny Sieńczyłło
z Teatru Kamienica oraz przy kominku
śpiewali polskie piosenki. Pułtuski zamek
wszyscy opuszczali ze świadomością, że
dziennikarze polonijni potrafią się zjednoczyć i mówić wspólnym głosem. Zjednoczeni potrafią więcej.
Organizatorami Forum były Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.
Wiktoria Laskowska-Szczur
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Józef Klemens Piłsudski
W tym roku przypada 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. W związku z tą rocznicą Sejm Rzeczypospolitej ogłosił Marszałka jednym z
patronów 2017 roku.
Józef Klemens Piłsudski, mąż stanu,
współtwórca niepodległej Polski; jeden
z przywódców PPS Frakcji Rewolucyjnej; współzałożyciel i komendant główny
Związku Walki Czynnej; komendant główny Związku Strzeleckiego; dowódca I Brygady Legionów Polskich i inicjator utworzenia Polskiej Organizacji Wojskowej.
Po odzyskaniu niepodległości Naczelnik
Państwa i Naczelny Wódz, marszałek
Polski. W 1926 roku dokonał zamachu
stanu, w wyniku którego przejął władzę
w państwie; dwukrotny premier, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i minister spraw
wojskowych w latach 1926-1935. Zmarł
12 maja 1935 roku w Belwederze.

Dorastanie, czyli
dzieciństwo i lata
młodzieńcze
Józef Klemens Piłsudski, Ziuk, bo
tak go nazywali w domu, a w latach późniejszych także przyjaciele, urodził się
5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Litwie. Był
czwartym dzieckiem i drugim synem Józefa Wincentego Piotra Piłsudskiego i jego
żony Marii z Billewiczów.
Tak okolice Zułowa opisuje w swej
książce „Klucz do Piłsudskiego” znakomity publicysta Stanisław Cat-Mackiewicz:
„Zułów położony jest o dwadzieścia kilometrów od miasteczka Podbrodzie. Piękne są naokoło okolice. Na południu płynie
Wilia, która w niektórych miejscach, na
przykład w uroczych Punżanach, ma piękno wianka uwiązanego z jaśminów i czeremchy, na zachodzie śliczna, zalotna Żejmiana. Na wschód zaczynają się wielkie
jeziora ze srebrnym Jeziorem Świrskim,
Miadziolem, wreszcie największym z nich
Naroczem, »morzem litewskim«; na północ jeziora brasiawskie, na które kładzie
fiolety swych pierwszych refleksów zbliżająca się północ. Ale sam Zułów nie jest
specjalnie ładny. Płasko, piaszczyście,
sośniaki bez większego charakteru. Dobra żuławskie stanowiły dość monotonną
plamę wśród otaczającego je kolorowego
i uroczego krajobrazu”.
Tak zaś o rodzicach Józefa Piłsudskiego pisał prof. Marian Morelowski w swej
pracy „Zarys sztuki wileńskiej”: „Ojciec
Józefa Piłsudskiego, ceniony dla swoich
cnót obywatelskich ziemianin i przemysłowiec, był w czasie powstania 1863 r.
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też był dla mnie pierwszym nauczycielem
zasad demokratycznych. Były one, naturalnie, u dziecka bardzo niejasne i mgliste,
lecz przy moim żywym i nieco przekornym
charakterze utrwalały się przy każdym
sporze, które niekiedy matka żartem prowadziła”.

Józef Klemens Piłsudski
Джозеф Клеменс Пілсудський
(5.12.1867-12.5.1935)

komisarzem cywilnym na Żmudzi. Prześladowany przez Moskali, przeniósł się
w święciańskie i po poślubieniu młodszej od siebie o lat dziewięć narzeczonej
osiadł w Zułowie, umiejętnie konspirując
swoją działalność polityczną.
Matka Piłsudskiego była jedynaczką. Wzrastała w kulcie przeszłości, była
dzieckiem delikatnym i uczuciowym,
o niezwykłej urodzie i wdzięku. Już jako
młoda panienka przepadała za dziećmi,
aby później własnym dzieciom stać się
nie tylko najbardziej troskliwą i oddaną
Matką, ale również najlepszą przyjaciółką i wychowawczynią. Po dwóch córkach Helenie i Zofii i po synu Bronisławie,
czwartym dzieckiem Państwa Piłsudskich
był Józef Klemens, którego czyny miały zapoczątkować i utrwalić nową epokę
w historii Polski”.
Sam Józef Piłsudski tymi oto słowami
pisze o swojej matce: „Matka, nieprzejednana patriotka, nie starała się nawet ukrywać przed nami bólu i zawodów z powodu
upadku powstania, owszem, wychowywała nas, robiąc właśnie nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczyzny. Od najwcześniejszego dzieciństwa
zaznajamiano nas z utworami naszych
wieszczów, ze specjalnym uwzględnieniem utworów zakazanych, uczono historii polskiej, kupowano książki wyłącznie
polskie. Ten patriotyzm rewolucyjny nie
miał określonego kierunku społecznego.
Matka z naszych wieszczów najbardziej
lubiła Krasińskiego, mnie zaś od dzieciństwa zachwycał zawsze Słowacki, który

Wspominając swe lata młodzieńcze
Józef Piłsudski tak pisał o sobie: „Urodziłem się na wsi, w szlacheckiej rodzinie,
której członkowie zarówno z tytułu starożytności pochodzenia, jak i dzięki obszarowi posiadanej ziemi należeli do rzędu
tych, co niegdyś byli nazywani bene nati
et possesionati. Jako possesionatus, nie
zaznałem długo żadnej troski o materialne rzeczy i otoczony byłem w dzieciństwie
pewnym komfortem. A że rodzeństwo
moje było liczne i rodzice względem nas
byli bardzo łagodni i serdeczni, mógłbym
nazwać swe dzieciństwo – sielskim, anielskim. Mógłbym – gdyby nie zgrzyt jeden,
zgrzyt, który sępił czoło ojca, wyciskał łzę
z oczu matki i głęboko się wrażał w mózgi dziecięce. Tym zgrzytem było świeże
wspomnienie o klęsce narodowej 1863
roku (urodziłem się w 1867 roku)”.
Mimo że majątek rodziców Piłsudskiego należał do jednych z większych w powiecie święciańskim to sytuacja materialna ciągle się pogarszała, a to za sprawą
nietrafionych inwestycji.
Przypadek sprawił, że na początku 1887 roku do Wilna przyjechał z Petersburga jeden z członków organizacji
Narodna Wola przygotowującej zamach
na cara Aleksandra III. Spiskowiec miał
odebrać od wileńskiego aptekarza materiały potrzebne do sporządzenia bomby.
Jako że brat Józefa, Bronisław studiował
wtedy w Petersburgu i miał kontakty ze
spiskowcami, podał wileński adres swojego brata z prośbą o opiekę nad gościem
z Petersburga. Gdy policja wpadła na trop
spiskowców, aresztowani zostali również
obaj Piłsudscy. Bronisław otrzymał wyrok
15 lat zesłania na Sachalinie, a Józef 5 lat
na Syberii.
Piłsudski tak pisał o tym wydarzeniu:
„Na początku roku 1887 zostałem aresztowany w sprawie zamachu na życie
Aleksandra III, do której to sprawy ja i brat
starszy, wówczas student petersburskiego
uniwersytetu, przypadkowo byliśmy zamieszani. Brat poszedł na katorgę, mnie
skazano na 5 lat wygnania do Wschodniej
Syberii. I tu dopiero, gdym spokojnie mógł
rozmyślać nad wszystkim, com przeszedł,
stałem się tym, czym jestem”.
Andrzej Piotrowicz,
nauczyciel ORPEG

KULTURA

X Festiwal Kultury Polskiej „Słoneczne melodie” / Х Фестиваль польської культури „Сонячні мелодії”

Słoneczne melodie w Olewsku
19-22 września 2017 roku w Olewsku Żytomierskiego obwodu odbył
się X Festiwal kultury polskiej „Słoneczne melodie”. Organizatorzy
Olewski Oddział Związku Polaków
na Ukrainie, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie,
władze łokalne przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.
Olewsk odwiedziła delegacja z polskiego miasta Toszek na czele z sekretarzem Dominiką Gminską.
Festiwal rozrosł się i stał prawdziwą
wizytówką Polesia. W programie festiwalu znalazł się konkurs prac artystycznych,
zwycięzców którego nagrodzono podczas
koncertu galowego. W Olewskiej szkoły muzycznej odbył się konkurs recytacji
poezji polskiej, w którym wziął udział 31
uczestnik.
21 września Oljewsk po raz pierwszy obchodził Dzień miasta Toszek. Pod
czas Dnia Toszka cały dzień odbywali się
różne przedsiewdzięcia. Gości odwiedzili
przedszkole nr.1 „Gwiazdka”, gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami a potem
wysłuchali piękny koncert dzieciecy, gdzie
takoż wystąpili uczestnicy zespołu „Jaskółeczka” Olewskiego Oddziału Związku
Polaków na Ukrainie. Potem w restauracji
„Panorama” odbyły się warsztaty z przygotowania dań polskiej (śliaskiej – region
w Polsce, gdzie Olewsk ma miasto partnerskie Toszek)kuchni. Pracownica Centrum Kultury „Zamek Toszek”Barbara Skawińska zaprezentowała popularne śliaskie

Wręczenie nagród uczestnikom festiwalu / Вручення нагород учасникам фестивалю

danie – rołady z kluskami i kiszonej kapustą. Na zakończenie warsztatów odbył sie
spólny obiad uczestników i delegacji m.
Toszek, gdzie obok śliąskich roład i klusek
można było skosztować barszcz ukraiński
ze słoniną i ogórkami.
Akompanament muzyczny Dnia Toszka został przedstawiony przez zespół „Kapela Biesiada”, pszecież dalej gości mieli
spotkanie z uczniami Olewskiej szkoły
nr.3 w Centrum Dziecięcej Twórczości.
Muzycy opowiadali o instrumentach muzycznych polskich górali i uczyli dzieci
polskiej piosenki. Pod koniec imprezy Barbara Skawińska opowiedziała dzieciom
legendę o Złotej kaczce. Na zakonczenie
Dnia Toszka, wieczorem w pomieszczeniach Domu kultury sekretarz gminy Toszek Dominika Gmińska zaprezentowała

miasto Toszek, a zespół „Kapela Biesiada”
dał swój koncert.
22 września odbył się koncert galowy
X Festiwalu kultury polskiej „Słoneczne
melodie”. Na imprezie obecna była Pani
konsul, kierownik działu ds. współpracy
z polakami na Ukrainie konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Urszula Filipkowska.
Brali udział w festiwalu: dziecięcy zespół wokalny „Jaskułeczka” i dorosły zespół wokalny „Lileja” Olewskiego Oddziału Zwiazku Polaków na Ukrainie, grupy
taneczne („Chorosziw), zespół polskiego
tańca „Koroliski” (Żytomierz), zespół wokalny „Mazury” (Chmielnicki), Natalia Zubarewa (Żytomierz) i, oczywiście, Kapela
Biesiada” (Toszek).
Dina Chalimonczuk
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Świętowanie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Żytomierzu /
Святкування 99-ї річниці національного свята Дня незалежності Польщі в Житомирі

Za naszą i waszą wolność
W
Żytomierzu
świętowano
99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W mszy św. i
okolicznościowym koncercie wzięli udział przedstawiciele polskiego
korpusu dyplomatycznego i lokalnych władz samorządowych.

„Nie ma wolnej Polski bez wolnej
Ukrainy. Nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej
Polski” – tymi słowami wybitnego polskiego przywódcy Józefa Piłsudskiego rozpoczęto w Żytomierzu obchody Święta Niepodległości Polski pod hasłem „Za naszą
i waszą wolność”.
Na Żytomierszczyźnie ten dzień ma
szczególny wymiar. Z tą ziemią swoje losy
związali wielcy Polacy, tacy jak Ignacy
Jan Paderewski, Jarosław Dąbrowski czy
Stefan Bobrowski – ludzie walczący o wolność narodu polskiego. Imprezę tradycyjnie zorganizował Żytomierski Obwodowy
Związek Polaków na Ukrainie, pokazując
w ten sposób łączność narodów Polski
i Ukrainy. Honorowy patronat nad nią objął Konsulat Generalny RP w Winnicy.
W katedrze żytomierskiej odbyła się
msza święta w intencji ojczyzny. Zgromadzeni modlili się o pokój dla Polski i Ukrainy. Mszę celebrował ks. Ryszard Karapuda, kapelan Polaków w Żytomierzu.
Wśród wiernych byli prezesi polskich organizacji kulturalno-oświatowych, nauczyciele języka polskiego, działacze polonijni,
osoby duchowne oraz przedstawiciele
mediów. Przybyli także goście honorowi:
konsulowie RP w Winnicy – Sebastian
Delura i Tomasz Sipowski, z Obwodowej
Administracji Państwowej Oleksander
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Taniec „Requiem” w wykonaniu zespołu Koroliski /
Танець Реквієм у виконанні ансамблю „Короліски”

Pod pomnikiem św. Jana Pawła II złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów
i znicze/ Під пам`ятником св. Йоанна Павла ІІ складено букети білих та червоних
квітів і запалено знічи

KULTURA
Piwowarski i prezes ŻOZPU Wiktoria
Laskowska-Szczur.
W swoich wystąpieniach goście
przypomnieli, że dwa narody – polski
i ukraiński – wspólnie walczyły o niepodległość w 1918 roku, płacąc za
nią wysoką cenę. Razem zmierzyły
się z bolszewicką nawałą pod hasłem
„Za naszą i waszą wolność”. Dzisiaj
w dalszym ciągu te słowa są aktualne.
Konsul Sebastian Delura życzył Ukraińcom sukcesów w walce o wolność
i niepodległość państwa ukraińskiego.
Część artystyczna świątecznego koncertu rozpoczęła się tańcem
„Requiem” poświęconym bohaterom,
w wykonaniu Zasłużonego dla Kultury
Polskiej Ludowego Zespołu Polskiego
Tańca ,,Koroliski” pod kierownictwem
Ireny Świtelskiej. Taniec, dzięki płonącym świecom i płynnym ruchom
tancerek, zdawał się niejako tworzyć
iluzję duchowego przebudzenia i uniesienia. Przyczyniła się do tego również odpowiednio dobrana, nastrojowa i pełna ekspresji muzyka.
Utwory Mychajla Skorulskiego
,,Ave Maria” i Marco Frisiny ,,Zdrowaś Maryjo łaski pełna” w wykonaniu wokalistki Katarzyny Bakalczuk
i akompaniatorki Ireny Kopoć zachwyciły wszystkich obecnych. Uczniowie
Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej
im. I.J. Paderewskiego recytowali
wiersze patriotyczne. Dzieci z Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” pod kierownictwem Wiktorii Zubarewej przygotowały montaż
słowno-muzyczny. Natalia Zubarewa
w mistrzowski sposób wykonała pieśń
z czasów I wojny światowej ,,Piechota”, oraz ,,Polskie kwiaty” i ,,Boże,
coś Polskę”. Gości cieszył również
swoim śpiewem Zasłużony dla Kultury Polskiej Dziecięcy Zespół Wokalny ,,Dzwoneczki” pod kierownictwem
Jadwigi i Bogdana Poliszczuków oraz
Chór Katedralny pod kierownictwem
Reginy Smirnowej. Koncert zakończył
się wspólnym odśpiewaniem „Roty”
przez zespoły i solistów, a do śpiewu
włączyli się wszyscy obecni w katedrze.
W towarzystwie konsulów zostały
złożone wiązanki białych i czerwonych
kwiatów i zapalone znicze pod pomnikiem wielkiego Polaka św. Jana Pawła II.
Obchody Święta Niepodległości
Polski w Żytomierzu są tradycyjnym
przedsięwzięciem
Żytomierskiego
Obwodowego Związku Polaków na
Ukrainie.
Wiktoria Laskowska-Szczur

Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło wydał uroczyste przyjęcie w Kijowie/
Посол РП в Україні Ян Пєкло відкрив урочистий прийом в Києвi

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości Polski w Kijowie
14 listopada 2017 roku w siedzibie
Narodowego Kompleksu Muzealno-Artystycznego „Arsenał Artystyczny” odbyło
się uroczyste przyjęcie z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyszło ponad tysiąc dostojnych
gości, m.in. przedstawiciele najwyższych
władz Ukrainy, wielu ambasadorów i reprezentantów Korpusu Dyplomatycznego.

Piekło podziękował za liczne nadchodzące w ubiegłych dniach życzenia od przedstawicieli władz oraz obywateli Ukrainy,
a także podkreślił znaczenie współpracy
obydwu państw: „Wierzymy, że polsko-ukraińska przyjaźń, choć momentami
bywa niełatwa, jest najlepszą gwarancją
pokoju i dobrobytu w naszych krajach”.
Redakcja

Witając przybyłych, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan

Kierownik Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Wojciech Mrozowski składa życzenia
z okazji Święta Niepodległości / Керівник Генерального консульства РП у Вінниці
Войчєх Мрозовскі вітає з Днем незалежності

Świętowanie niezawisłości
w Winnicy

11 listopada z okazji obchodów Święta
Niepodległości odbyo się przyjęcie zorganizowane przez Konsulat Generalny RP
w Winnicy. Na uroczystość przybyli liczni
goście. Kierownik Konsulatu wręczył odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” ks. Adamowi Przywuskiemu,

kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej – Królowej Podola i Wołynia
w Latyczowie. Przyjęcie uświetnił występ
chóru kameralnego Cantica Anima, działającego przy Domu Polskim w Barze.
Redakcja
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Polska – bramą do Europy
Pod takim hasłem 30 listopada 2017
roku w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ukrainy w Kijowie odbyła się
Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza.
Konferencję
poprowadzili
prezes
Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierz Miedzianowski, prezes
Partii Polaków na Ukrainie i członek Zarządu ZPPU Stanisław Kostecki oraz
wiceprezes ZPPU Włodzimierz Szczepaniak. Moderatorką była dziennikarka
Olga Molka.
Na spotkaniu poruszono wiele kwestii
z zakresu ekonomii, podatków, prawa, nauki, oświaty i kultury na płaszczyźnie stosunków ukraińsko-polskich. Uczestnicy
szczególnie zapamiętali wystąpienie przewodniczącego Komitetu Ekonomistów
Ukrainy Andrija Nowaka (Przegląd ekonomiczny), profesora Walerego Kyryluka
(Nauka i biznes), profesor Wioletty Fedczyszyn (Prawo), profesora Anatola Tkacza (Kontakty naukowe), przedstawiciela
Europejskiego Programu „Horyzont 2020”

Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza „Polska – bramą do Europy” /
Міжнародна економічна конференція „Польща – брама до Європи”

Ajnarsa Lankowskisa z Łotwy, dyrektor
Ggimnazium Lingwistycznego Walentyny
Daszkowskiej i dzielnej prezes ZPU z Żytomierza Wiktorii Laskowskiej-Szczur.
Konferencję swoją obecnością zaszczycił II sekretarz Ambasady RP w Kijowie Jan Mazurek.

Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej „Polska – bramą do
Europy” był Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy przy finansowym wsparciu
Senatu RP oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Włodzimierz Miedzianowski

Odsłonięto tablicę ku czci Josepha Conrada –
– Korzeniowskiego
1 grudnia 2017 roku przy
ulicy Josepha Conrada w
Berdyczowie odsłonięto tablicę pamiątkową Josepha
Conrada-Korzeniowskiego.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali mer Berdyczowa
Wasyl Mazur, dyrektorka miejscowego Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego s. Kamila
Dziś oraz prezes „Polskiego Radia Berdyczów” i miejski radny dr
Jerzy Sokalski.
O uczczenie pamięci Josepha Conrada odpowiednią tablicą zabiegał Jerzy Sokalski.
Radny wystąpił o to na posiedzeniu Rady Miejskiej w maju tego
roku. Przypomniał, że 2017 rok
został ustanowiony przez Sejm
RP rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego w związku z przypadającą w nim 160. rocznicą
urodzin pisarza, który przyszedł
na świat właśnie w Berdyczowie.
Ozdobiona płaskorzeźbą głowy pisarza tablica prezentuje się
elegancko. Umieszczony na niej
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dwujęzyczny napis – po ukraińsku i polsku, o co też zabiegał Jerzy Sokalski – głosi: „Ulica ta jest
nazwana na cześć naszego wybitnego rodaka Josepha Conrada (Józef Teodor Konrad Korzeniowski), Polaka z pochodzenia,
kapitana brytyjskiej marynarki,
klasyka literatury angielskiej”.

Tablica bowiem zawisła na
zabytkowym budynku przy ulicy
Josepha Conrada, noszącej imię
angielskiego pisarza polskiego
pochodzenia od zeszłego roku,
dzięki staraniom Jerzego Sokalskiego i przy wsparciu Rady
Miejskiej. Choć niewielka, znajduje się w prestiżowej lokalizacji
w centrum Berdyczowa, są przy
niej dwie szkoły miejskie i przytulny skwer. Jak zapewnił zebranych na uroczystości mer miasta,
ulica zostanie wyremontowana
i zamieniona w deptak.
Spodziewamy się, że do Berdyczowa będzie przybywać coraz więcej turystów, zwłaszcza
z Polski.
Denis Ogorodnijczuk

Tablicę pamiątkową Josepha Conrada-Korzeniowskiego
odsłonięto w Berdyczowie / Пам`ятна дошка Джозефу
Конрадові Коженьовському відкрита у Бердичеві

PAMIĘTAMY O NICH

Członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie dbają o groby swoich przodków /
Члени ГО „Житомирської обласної Спілки поляків України” опікуються могилами предків

Polskie groby w Żytomierzu posprzątane!
28 października 2017 roku wolontariusze z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie
porządkowali mogiły na starej polskiej nekropolii. Przez cały dzień
wynosili liście i czyścili pomniki.
W trakcie prac zostały usunięte chore
drzewa i krzewy. Wywóz zebranych śmieci zapewniły służby komunalne miasta.
Akcja sprzątania Cmentarza Polskiego
mobilizuje uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego do
wspólnej pracy, wspólnego dbania o tych,
którzy odeszli, o ich wieczne miejsce spoczynku i co najważniejsze – do zachowania pamięci o swoich przodkach. Poprzez
uczestnictwo w sprzątaniu młodzież może
przy okazji bliżej poznać historię rodzinnego miasta.

Akcja sprzątania Cmentarza Polskiego w Żytomierzu /
Акція впорядкування польського цвинтаря в Житомирі

W akcję zaangażowali się również
Asocjacja Polskiej Młodzieży na Żytomierszczyźnie, Punkt Informacyjno-Edukacyjny KUL, ks. kanonik Wiktor Makowski, Maria i Aleksander Piwowarscy,
Wiktoria Zubariewa i wiele innych osób.
Im wszystkim należą się wielkie podziękowania za ofiarną pomoc i serce włożone
we wspólne dzieło.
Cmentarz Polski w Żytomierzu jest
zabytkiem architektury końca XVII wieku.
Dokładna data założenia tej nekropolii
przypada na rok 1799. To jeden z najstarszych polskich cmentarzy w Europie.
Irena Świtelska

Młodzeż włączyła się w akcję porządkowania /
Молодь залучена до акції
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Udział w akcji Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego / Участь у Акції „Світло пам’яті” на Личаківському цвинтарі

Światełko Pamięci dla Cmentarza
Łyczakowskiego

Z inicjatywy Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na
Ukrainie przy wsparciu Senatu
RP i Fundacji Wolność i Demokracja uczniowie Polskiej Szkoły
Sobotnio-Niedzielnej 1 listopada 2017 roku udali się do Lwowa,
by zapoznać się z polską historią
i kulturą swoich przodków oraz
wziąć udział w akcji Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego.
Wycieczkę po Lwowie poprowadziła Teresa Pakosz, redaktor Radia Lwów,
wspaniała znawczyni historii i zabytków
Lwowa. Teresa Pakosz z redaktorską pasją wyjaśniała młodzieży, dlaczego Lwów
jest miastem arcyciekawym. Po pierwsze
jest bogaty w różnego rodzaju zabytki.
Po drugie niemal na każdym kroku są
w nim dostrzegalne ślady różnych religii
i wyznań, których wyznawcy od niepamiętnych czasów zamieszkiwali miasto.
Stąd niezwykłe bogactwo kościołów, cerkwi, kaplic. Znajdziemy tutaj świątynie
katolickie, greckokatolickie, prawosławne, ormiańskie… Lwowskie Stare Miasto
ze względu na swoją wartość historyczną
i architektoniczną zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego UNESCO. To tylko potwierdza status Lwowa.
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Wolontariusze pomagają w akcji „Podaruj znicz na Kresy”/
Волонтери допомагають в акції „Запали зніч на Кресах”

Zwiedzanie Lwowa /
Мандруючи Львовом

PAMIĘTAMY O NICH
Choć dziś w zabytkowej części miasta
widać brak środków na remonty i upływ
czasu, lwowskie budowle wciąż zachwycają. Dla nas, Polaków z dalekiego Żytomierza, szczególnie ciekawe okazały się
świątynie obrządku greckokatolickiego –
tych w Żytomierzu i obwodzie nie uświadczysz – i prawosławnego – bo mogliśmy je
porównać ze znanymi z Żytomierza i okolicznych miejscowości.
Centralnym punktem Starego Miasta
i całego Śródmieścia jest Rynek. Dookoła
niego wznoszą się 44 kamienice prezentujące wszystkie style od renesansu po
modernizm, stanowiąc świadectwo wielokulturowej i wielonarodowej przeszłości
miasta.
Mszę św. celebrował metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki /
Святу месу відправив львівський митрополит архєпископ Мечислав Мокшицький

Na Cmentarzu Łyczakowskim młodzież zapaliła znicze w ramach akcji Światełko Pamięci. Przy grobie Marii Konopnickiej zaśpiewała „Rotę” autorstwa poetki,
a przy mogile Władysława Bełzy recytowała jego patriotyczny wiersz „Katechizm
polskiego dziecka”. Wzięła też udział
w mszy św. odprawionej z okazji Wszystkich Świętych przez metropolitę lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego na
Cmentarzu Orląt Lwowskich. Metropolita
wskazał na znaczenie wdzięczności wobec tych, którzy bronili swojej wiary i swojej ojczyzny. Przypomniał, że ich zawołaniem było hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
„Chcemy przekazywać te wielkie wartości
młodym pokoleniom, aby zawsze na Bogu
budowały przyszłość swoją i swojego kraju” – mówił abp Mokrzycki.
Biorący udział w pochodzie na groby
zasłużonych mieszkańców Lwowa spoczywających na Cmentarzu Łyczakowskim wiceminister spraw zagranicznych
Jan Dziedziczak powiedział: „Cmentarz
Łyczakowski to jeden z filarów polskiej
tożsamości. Opiera się ona w dużej mierze na czterech wielkich cmentarzach:
warszawskich Powązkach, wileńskiej
Rossie, Cmentarzu Rakowickim w Krakowie i właśnie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie”.

Przy pomniku Adama Mickiewicza we Lwowie /
Біля пам’ятника Адама Міцкевича у Львові

Ważnym z punktu widzenia jednoczenia wszystkich Polaków punktem programu pobytu żytomierskiej młodzieży w Mieście Lwa był udział w akcji „Podaruj znicz
na Kresy”, zorganizowanej przez Urząd
Marszałkowski województwa śląskiego
i Górnośląski Oddział Stowarzyszenia
Wspólnota Polska. Alicja Brzan-Kłoś, koordynatorka akcji, przekazała Żytomierskiemu Obwodowemu Związkowi Polaków na Ukrainie wieńce oraz tysiąc zniczy,
które później zapalono na grobach Polaków na Cmentarzu Polskim w Żytomierzu
i w obwodzie żytomierskim.
Wiktoria Laskowska-Szczur
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Procesja na Polskim Cmentarzu w Żytomierzu / Процесія на польському цвинтарі в Житомирі

Polacy w Żytomierzu obchodzili Dzień
2 listopada 2017 roku kierownik
Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Wojciech Mrozowski, prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur wraz z młodzieżą złożyli
wieńce i zapalili znicze na grobach
na Cmentarzu Polskim, pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz pod
pomnikiem pamięci ofiar represji
NKWD.
Tysiąc biało-czerwonych zniczy zapłonęło na polskiej nekropolii oraz na grobach Polaków na terenie całego obwodu
żytomierskiego. Lampki zostały zakupione ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazane
przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach akcji
„Zapal znicz na Kresach”.
W intencji zmarłych na Cmentarzu Polskim została odprawiona uroczysta msza
święta, której przewodniczył proboszcz
katedry św. Zofii ks. kanonik Wiktor Makowski. Polacy – przyszło ich około dwóch
tysięcy – tradycyjnie modlili się za tych,
którzy odeszli do wieczności, zwłaszcza
za tych, którym odmówiono w przeszłości
prawa do godnego pogrzebu chrześcijańskiego, za prześladowanych, za poległych
na wojnach, w tym na wojnie na wschoTĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY 22

Tysiąc biało-czerwonych zniczy zapłonęło na polskiej nekropolii /
Тисячу біло-червоних зніче запалено на польському цвинтарі

dzie Ukrainy. Ks. kanonik podziękował
członkom Żytomierskiego Obwodowego
Związku Polaków na Ukrainie za organizację sprzątania Polskiego Cmentarza.
W imieniu Zarządu ŻOZPU składam
gorące podziękowania dla wicemarszałka województwa śląskiego Stanisława
Dąbrowy i Agaty Żak, prezydenta Byto-

mia Damiana Bartyli oraz Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” reprezentowanego przez Alicję
Brzan-Kłoś za zaangażowanie, organizację akcji „Zapal znicz na Kresach”, za
pomoc Polakom na Kresach.
Wiktoria Laskowska-Szczur

PAMIĘTAMY O NICH

Otwarcie i poświęcenie Alei Pamięci przez o. Rafała Myszkowskiego OCD /
Відкриття та освячення Алеї пам`яті о. Рафалом Мишковським OCД

Na polskim cmentarzu
w Berdyczowie

Zaduszny

W Zaduszki na historycznej
polskiej nekropolii przy
ul. Puszkina zostały zapalone
znicze w ramach akcji „Zapal
znicz na Kresach”. 11 listopada
odbyła się tam msza święta
i procesja.

W przeddzień Wszystkich Świętych
i Dnia Zadusznego prezesi polskich organizacji Berdyczowa – Jerzy Sokalski
z „Polskiego Radia Berdyczów” oraz
Larysa Wermińska z Berdyczowskiego
Oddziału Związku Polaków na Ukrainie, zorganizowali sprzątanie polskiego
cmentarza w Berdyczowie. Znajduje się
na nim wiele zabytkowych pomników. Tu
spoczywają nasi przodkowie, dziadkowie i ojcowie.

Delegacja (w składzie Wojciech
Mrozowski, Wiktoria Laskowska-Szczur,
Mirosław Straziński) złożyla wieńce
i zapaliła znicze na polskich grobach /
Делегація (в складі Войчєх
Мрозовскі, Вікторія Лясковська-Щур,
Мірослав Стразіньскі) покладала
квіти та запалила знічі біля
польських пам`ятних знаків

Warto zaznaczyć, że dzięki staraniom dr. Jerzego Sokalskiego, radnego miasta i członka Zarządu Głównego
ZPU, na cmentarzu została otwarta i poświęcona przez ojców karmelitów Aleja
Pamięci. Aleja jest częścią projektu jego
autorstwa, zatytułowanego „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia!” (obejmuje on renowację polskiego cmentarza;
nazwa nawiązuje do tytułu akcji red.
Grażyny Orłowskiej-Sondej skierowanej na odrodzenie polskich cmentarzy
kresowych), który został wybrany przez
berdyczowian do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego. Na projekt
zagłosowało prawie 1000 Polaków, katolików! Uzyskał on 100 tys. hrywien
dofinansowania. Uroczystego przecięcia
biało-czerwonej wstęgi dokonali autor

projektu oraz proboszcz parafii NMP o.
Rafał Myszkowski OCD.
Aleja długości prawie 200 metrów,
prowadząca od głównego placu do mogiły dawnego proboszcza fary (kościoła
św. Barbary) ks. Edmunda Bernatowicza, została wyłożona kostką brukową.
Powstała w miejscu krzaków, chaszczy
i śmietników i dziś jest prawdziwą ozdobą cmentarza. Spacerując nią, można
podziwiać dawne polskie pomniki, np.
pomnik anioła na grobowcu rodziny Paciorkowskich. Jak potwierdzają goście
z Polski, aleja wygląda po europejsku
i wysoko oceniają jakość jej wykonania.
Teren pod budowę alei i polski cmentarz zostały oczyszczone z pomocą
21-osobowej grupy polskiej młodzieży,
która w lipcu tego roku przybyła wraz
z opiekunami z miejscowości Jugów
(Polska) do Berdyczowa w ramach akcji
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Wykonali olbrzymią pracę. Wycięli mnóstwo drzew, chaszczy, oczyścili i uporządkowali sporo polskich i nie tylko polskich grobów. Przy okazji znaleźli ukryte
w krzakach kolejne polskie mogiły, uporządkowali teren wokół.
11 listopada na cmentarzu odbyła się
msza święta za zmarłych, a przez Aleję
Pamięci przeszła procesja modlitewna.
W grudniu, w Dniu Samorządu Terytorialnego, mer Berdyczowa Wasyl
Mazur wręczył odznaczenie radnemu
miasta, autorowi projektu odrodzenia
polskiego cmentarza w Berdyczowie
dr. Jerzemu Sokalskiemu.
Denis Ogorodnijczuk
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Łączy nas jeden cel – jak najlepszy rozwój
i edukacja dzieci

W dniach 2– 6 listopada na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja
grupa nauczycieli polonistów z Ukrainy
odbywała staż w Warszawie.

Staże realizowane były w warszawskich szkołach, zgodnie z preferencjami
uczestników. Każdy miał okazję hospitować lekcje zaproponowane przez daną
placówkę. Administracja oraz nauczyciele
szkół gościnnie przyjmowali stażystów.
W ramach programu kulturalnego wizyty
studyjnej poloniści z Ukrainy zwiedzili Senat RP i Warszawę.
Dla stażystów przygotowano warsztaty metodyczne. Prowadzili je trenerzy
prezentujący nowatorskie metody służące
podwyższeniu jakości nauczania. Nauczyciele mieli też okazję do zapoznania się
z działalnością Polonii w Niemczech oraz
funkcjonowaniem ośrodków Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech.
W efekcie wizyty studyjnej stażyści
poznali warsztat pracy polskich nauczy-

Uczestnicy warsztatów w Senacie RP / Учасники семінару в Сенаті РП

cieli, metodykę nauczania języka polskiego oraz wymienili się doświadczeniami
zawodowymi z pedagogami z Niemiec.
Po długich i ciekawych dyskusjach mogę

stwierdzić śmiało: łączy nas jeden cel –
jak najlepszy rozwój i edukacja dzieci.
dr. Wiktoria Wachowska

Nagroda pełna wrażeń
Relacja z wycieczki edukacyjnej do
Warszawy uczniów żytomierskiego
Gimnazjum Humanistycznego nr
23, która odbyła się w dniach 24-27
listopada 2017 roku w ramach projektu „ABC klasy polskiej”.
Gimnazjaliści z Żytomierza pojechali do Warszawy jako finaliści konkursu
„ABC klasy polskiej”. Była to nagroda za
przygotowaną aranżację pracowni języka
polskiego. Organizatorzy przygotowali dla
nich ciekawy i atrakcyjny program pobytu.
Poznawanie stolicy Polski rozpoczęło
się od Zamku Królewskiego. Uczniowie
zwiedzili część muzealną i wysłuchali
barwnych opowieści o życiu w zamkowych
komnatach. W Centrum Nauki Kopernik
mogli poznać prawa naukowe poprzez samodzielne przeprowadzenie doświadczeń
i eksperymentów na interaktywnych ekspozycjach, zobaczyć na własne oczy mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, wielu urządzeń i przekonać się, jak
funkcjonuje świat. Wielką atrakcją była dla
uczniów wizyta w planetarium, w którym
odbyli podróż w czasie i przestrzeni do
znanych granic Wszechświata. Wszyscy
byli zachwyceni tym, co się tam działo.
W Ogrodzie Zoologicznym młodzież
miała okazję zobaczyć niespotykane na
co dzień zwierzęta i ptaki. Ale chyba naTĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY 24

muzealnej. Na wszystkich wrażenie zrobił
piękny wystrój wnętrz i ogród.

Uczniowie na wycieczce w Warszawie /
Учасники в турі по Варшаві

jatrakcyjniejszym punktem programu było
wyjście do Hulakula.
Hulakula nie bez powodu stała się rozrywkowym centrum Warszawy. Znajdują
się tam m.in. kręgielnia, tory bowlingowe,
place zabaw, sala bilardowa, urządzenia
multimedialne i automaty do gier dla dzieci. Żytomierscy uczniowie w trakcie zabaw integrowali się z innymi uczestnikami wizyty studyjnej – finalistami konkursu
„ABC klasy polskiej”. Wszyscy stwierdzili,
że jest to najnowocześniejsza i największa przestrzeń rozrywkowa dla dzieci. Po
zabawach udali się do multikina, gdzie
w przyjaznej atmosferze oglądali polskie
filmy i bajki.
Uczniowie zwiedzili także Pałac w Wilanowie, w którym wzięli udział w lekcji

Wycieczkowicz z niecierpliwością czekali na wizytę w polskiej szkole, podczas
której mieli okazję uczestniczyć w lekcjach.
Cieszy nas, że polscy uczniowie bardzo
gościnnie przyjęli wszystkich uczestników
projektu, którzy aktywnie brali udział w zajęciach i dyskusjach. Rozwiązywali zadania matematyczne przy tablicy, a na lekcji
języka polskiego razem z polskimi kolegami interpretowali wiersze.
Wycieczka do stolicy Polski była bardzo atrakcyjna. Uczniowie zwiedzili wiele interesujących miejsc, poznali zabytki
miasta, zrobili sporo pamiątkowych zdjęć.
Mimo zmęczenia oraz oszołomienia natłokiem wrażeń wszyscy wracali do domu
zadowoleni.
Wyjazd zorganizowała Fundacja Wolność i Demokracja w ramach realizacji
projektu „ABC klasy polskiej” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Serdeczne podziękowania należą się
koordynatorkom projektu: sekretarz Zarządu Fundacji WiD Lilii Luboniewicz i Julii
Savelievej, które w wyjątkowy sposób zadbały o przyjazną atmosferę i przygotowanie pobytu uczniów.
dr. Wiktoria Wachowska
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Kolędowali na Żytomierszczyźnie!
17 grudnia 2017 roku w Pałacu
Kultury w Korosteniu odbył się XII
Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie pod patronatem
burmistrza miasta Włodzimierza
Moskalenki oraz Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.
Ponad 27 solistów i zespołów zgłosiło się do udziału w Festiwalu Polskiej
Kolędy, jednego z największych festiwali
na Ukrainie. Stanowi on I etap eliminacji
do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika
w Będzinie (Polska). Kolędowała cała polska społeczność. Śpiewano stare polskie
kolędy i pastorałki we współczesnej aranżacji. Szczególnie cieszy wielkie zaangażowanie młodego pokolenia Polaków.
Celem Festiwalu jest umożliwienie zespołom amatorskim działającym w klubach,
domach kultury, szkołach, przy parafiach
oraz przy polskich stowarzyszeniach publicznej prezentacji swojej twórczości,
propagowanie wartości chrześcijańskich
i narodowych, popularyzowanie kultury
polskiej, promowanie miasta i regionu.
Artyści oceniani są przez jury w różnych
kategoriach: solistów, duetów, zespołów,
chórów oraz grup kolędniczych. Brane
są pod uwagę dobór repertuaru, poziom
wykonawczy, opracowanie sceniczne,
zgodność formy kolędowania z tradycją,
pomysłowość i oryginalność wyrażające
się w strojach oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.
Popularność Festiwalu i jego poziom
artystyczny rosną z roku na rok, dlatego
jury miało nie lada kłopot z wytypowaniem
zwycięzcy. Publiczności bardzo spodobał
się występ Katarzyny Bakalczuk, zespołu
Dzwoneczki, duetu rodzinnego Anita Cyporenko i Natalia Zubarewa z Żytomierza
oraz grupy Kolorowe Ptaszki z Choroszewa. Serca słuchaczy swoim śpiewem podbiły zespół Jaskółeczka, Iwanna Żawiło,
Sofia Bogusa z Olewska, Wiktoria Gorodnia, Aleksander Garbar i Aleksander Werbyło. Na Festiwalu zadebiutowały m.in.
chór Sursum Corda z Korostyszewa oraz
Zespół Wokalny Niezapominajka z Białej
Cerkwi. W Żytomierzu podczas eliminacji zaprezentowały się zespoły z Polskiej
Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej
przy ŻOZPU, ModernPol, Misericordia,
Chór Katedralny oraz inni.
Ostatecznie Ukrainę na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie będzie reprezentować Katarzyna
Bakalczuk z Żytomierza oraz chór Sursum
Corda z Korostyszewa pod kierunkiem s.
Zoi Bagłajenko.
Przemawiając podczas koncertu burmistrz Korostenia Włodzimierz Moska-

W Korosteniu kolędowała cała polska społeczność /
В Коростені колядувала польська спільнота

Spotkanie w Radzie Miejskiej z burmistrzem Korostenia Włodzimierzem Moskalenko /
Зустріч з коростенським міським головою Володимиром Москаленком

lenko podkreślił rolę, jaką w społeczności
miejskiej odgrywa polska mniejszość narodowa. To właśnie Polacy z Korostenia
zachowują bardzo aktywną postawę, za
którą należy się szacunek i wdzięczność.
Serdeczne życzenia bożonarodzeniowe
i noworoczne wszystkim uczestnikom
Festiwalu złożył konsul RP w Winnicy
Tomasz Sipowski, dziękując organizatorom i wykonawcom za wysiłek włożony
w przeprowadzenie tej wspaniałej imprezy. W imieniu organizatorów Zasłużona
dla Kultury Polskiej prezes Związku Polaków na Ukrainie w Korosteniu Wanda Laskowska życzyła wesołych świąt,
pokoju i błogosławieństwa Bożego dla
Ukrainy i Polski. Uczestnicy Festiwalu
otrzymali nagrody oraz prezenty. Na zakończenie prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur podziękowała uczestnikom, życzyła im dalszych sukcesów oraz
zaprosiła na następną edycję Festiwalu
Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie
w przyszłym roku. Korosteń stał się stolicą
polskich kolęd na Ukrainie!
Spośród imprez okołofestiwalowych
najważniejsze było spotkanie w Radzie
Miejskiej z burmistrzem Korostenia, w któ-

rym udział wzięli konsul Tomasz Sipowski,
przedstawiciel administracji obwodowej
Oleksandr Piwowarski, ks. Andrzej Baczyński, prezes ZPUK Wanda Laskowska
oraz prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur. Włodzimierz Moskalenko zapoznał obecnych ze stanem współpracy
Korostenia z miastami partnerskimi oraz
zaznaczył: „W Korosteniu nie ma nacjonalizmu, dlatego u nas współpraca partnerska z Polską rozwija się coraz lepiej”. Burmistrz Moskalenko podziękował Wandzie
Laskowskiej i Wiktorii Laskowskiej-Szczur
za wkład w odrodzenie polskiej kultury
i wzmocnienie przyjaźni między narodami
polskim i ukraińskim. Konsul Tomasz Sipowski wyraził nadzieję, iż Korosteń posłuży za przykład polepszenia stosunków
między Polakami i Ukraińcami.
Organizatorami Festiwalu Polskiej
Kolędy są: Związek Polaków na Ukrainie
w Korosteniu, korosteńska Rada Miejska
oraz Żytomierski Obwodowy ZPU przy
wsparciu Konsulatu Generalnego RP
w Winnicy.
Olena Staniszewska
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Przy wigilijnym stole i nie tylko…
Gdyby zapytać przeciętnego Polaka (i to takiego nie nazbyt pobożnego), które święta lubi najbardziej,
to z pewnością odpowie, że Bożego Narodzenia. Rzeczywiście święta Narodzenia Pańskiego należą do
najbardziej rodzinnych, ciepłych,
które chcemy spędzać w gronie
najbliższych. Religijne treści uroczystości Bożego Narodzenia pokazują swoją wyjątkowość na tle
innych świąt i szeregu zwyczajów,
które na trwałe wyznaczyły rytm
życia nie tylko ludziom przynależącym do Kościoła, ale także tym,
którzy określają siebie mianem
„niewierzących”. Bogactwo bożonarodzeniowych tradycji na trwałe
znalazło swoje miejsce w literaturze, sztuce i zwyczajach ludowych
naszej ojczyzny.
Nie będzie żadnej przesady w stwierdzeniu, że my, Polacy, wiedziemy w tym
niezaprzeczalny prym. Chyba żaden inny
naród nie ma tak bogatej obrzędowości
związanej z tym okresem liturgicznym, jak
właśnie my. Jednak wielu nie zdaje sobie
sprawy, skąd te tradycje się wzięły. Jaka
jest ich symbolika i znaczenie. Pewnie
większość przyjmuje je bezrefleksyjnie,
jako tradycje przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Na zasadzie: tak robili moi
rodzice, to i ja tak robię.
W związku z tym, przygotowując się
do kolejnych obchodów święta Narodzenia Pańskiego, sądzę, że warto zapoznać
się ze znaczeniem i symboliką poszczególnych tradycji i zwyczajów związanych
z tą uroczystością.

Choinka
Jest ona nieodłącznym elementem,
znakiem rozpoznawczym tych świąt. Zwyczaj strojenia choinki ma swoje korzenie
w rodzinach niemieckich, tyrolskich, austriackich, a potem został zaadoptowany
przez pozostałe kraje europejskie i cały
świat. Na szczycie jodły umieszcza się
gwiazdę. Symbolizuje ona tę, która przywiodła Mędrców do Dzieciątka Jezus.
Zawieszane rajskie jabłka symbolizują
biblijne kuszenie Adama, w papierowych
łańcuchach rozpoznawano okowy zniewolenia grzechem (czy nawet politycznego w okresie rozbiorów Polski). Światełka
na choince wskazują na Chrystusa, który
przyszedł na świat jako „światło na oświecenie pogan”, a żywe, zielone drzewo
jodłowe symbolizowało Chrystusa – źródło wszelkiego życia. Pień choinki uosabia
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Chrystusa, a gałązki z niego wyrastające
– nas, członków Kościoła, wszczepionych
w Chrystusa.

Wieczerza wigilijna
To najbardziej uroczysta kolacja
w roku. Zgodnie z tradycją rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej
gwiazdki na niebie. Ma ona niepowtarzalny i głęboko religijny charakter, na który
składają się: dzielenie się opłatkiem, sianko pod obrusem (Dziecię Jezus złożono na sianie), choinka, śpiewanie kolęd
i obdarowywanie się prezentami. Zwyczaj przygotowywania wieczerzy wigilijnej
szczegółowo opisano w XVIII wieku, choć
z pewnością znany był już wcześniej. Nadal w dzień Wigilii przestrzegany jest post
jakościowy (powstrzymywanie się od potraw mięsnych aż do północy) i ilościowy
(do ukazania się pierwszej gwiazdy).
Piękną polską tradycją jest pozostawianie przy stole wolnego miejsca dla
ewentualnego gościa lub symbolicznie dla
Chrystusa. W niektórych regionach Polski to puste miejsce symbolizuje też tych,
którzy odeszli już do wieczności. O ile zaginął przesąd, by przy stole nie zasiadała
nieparzysta liczba gości (znaczyłoby to,
że za rok ktoś z uczestników nie doczeka
wieczerzy), to przetrwały różne tradycje co
do liczby i rodzaju potraw wigilijnych, których powinno być dwanaście. Najczęściej
podaje się czerwony barszcz z uszkami
(małe pierożki nadziewane grzybami),
zupę grzybową lub rybną, potem grzyby
z postną kapustą, kapustę z grochem,
ryby smażone, faszerowane i w galarecie,
gotowane lub pieczone, pierogi z kapustą

i grzybami, gołąbki z ryżem i grzybami,
kluski z makiem, kompot z suszonych
owoców, a także w niektórych regionach
Polski – kutię.

Opłatek
Zgodnie z najstarszą tradycją Wigilię rozpoczyna się od wspólnej modlitwy, przeczytania fragmentu Pisma św.
mówiącego o nagrodzeniu Pana Jezusa
(Łk 2,1- 20) oraz dzielenia się opłatkiem.
Zwyczaj ten ma głęboką i wielowymiarową symbolikę. Zawarta jest ona przede
wszystkim w fakcie „bycia razem” – skłóceni nie zasiadają przecież do jednego
stołu. Dzieląc się opłatkiem, wybaczamy
sobie, darujemy urazy, jednamy się ze
sobą; składamy sobie życzenia wszelkiego dobra zarówno materialnego, jak i duchowego. Ks. Jerzy Stefański tak pisze na
ten temat: „To dobro duchowe symbolizuje
materia opłatka – chleb. Opłatek wigilijny
jest dla chrześcijanina przede wszystkim
nawiązaniem do potrzeby spożywania
chleba biblijnego, z którym utożsamił się
sam Chrystus, czyli do odżywiania się eucharystycznym chlebem”. Jest to typowo
polski zwyczaj, niespotykany w żadnej innej kulturze. Kultywuje się go tam, gdzie
są Polacy. W pewnym sensie przejęli go
również prawosławni zamieszkujący Polskę, którzy dzielą się prosforą.

Pasterka
Po wieczerzy wigilijnej wszyscy idą
na pasterkę. Jest to msza św. odprawiana o północy w noc Bożego Narodzenia.
Otwiera ona oktawę liturgicznych obcho-

dów związanych z tajemnicą Wcielenia,
czyli przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiej
natury i przyjścia na świat.
Polacy uczestniczą w niej całymi rodzinami. Świątynie są wtedy szczelnie
wypełnione. Pasterka stanowi centralny
punkt wszystkich zwyczajów powiązanych
z obchodami Narodzenia Pańskiego. Zazwyczaj rozpoczyna się ona w całkowitych ciemnościach od poświęcenia stajenki (szopki). Dopiero na hymn „Chwała na
wysokości Bogu…”, czyli tzw. hymn anielski, w świątyni zapala się wszystkie światła. Mają one symbolizować jasność, którą
zostali otoczeni pasterze, gdy aniołowie
zwiastowali im narodzenie Dziecięcia.

Żłóbek (szopka)
Piękną tradycję budowania żłóbka
betlejemskiego w kościołach oraz wystawiania „jasełek” zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu (XIII w.). Św. Bonawentura, biograf Biedaczyny („Legenda maior”),
podaje, że założyciel zakonu franciszkańskiego w 1223 roku w grocie Greccio
urządził pierwszy żłóbek. Stamtąd oo.
franciszkanie rozpowszechnili tę tradycję
w całym Kościele. Z czasem szopka nabierała cech aktualnych dla określonego
czasu i miejsca, a w okresach trudnych
politycznie szopki przybierały charakter
patriotyczny czy wręcz symboliczny.
Pięknym polskim zwyczajem jest nawiedzanie kościołów i oglądanie szopek.
W dni świąteczne można zobaczyć całe
rodziny chodzące od kościoła do kościoła
i podziwiające szopki. W dużych miastach
poszczególne parafie konkurują między
sobą, która z nich zbuduje szopkę bardziej
okazałą i wymowną w swojej symbolice.
W Krakowie wytworzył się nawet specjalny styl budowania szopek, tzw. szopki
krakowskie, które swoim wyglądem nawiązują do kościoła Mariackiego czy Zamku Królewskiego na Wawelu.

Kolędy

lędy wypełnione są tematyką nawiązującą do biblijnych opisów narodzin Jezusa.
Stopniowo wzbogacały się o inne wydarzenia związane z dziecięctwem Chrystusa: rzeź niewinątek, hołd mędrców, sen
św. Józefa, ucieczka do Egiptu. W kolędach powstających przez wieki odbijały
się jak w lustrze wydarzenia moralne, społeczne, patriotyczne zabarwione lokalnym
kolorytem.
Równocześnie z kolędami rozwijała się tradycja kolędowania (chodzenie
kolędników od domu do domu) połączona z jasełkami, które w krótkich scenach
przedstawiały
wydarzenia
związane
z Bożym Narodzeniem. Jasełka czy szopki charakteryzuje uniwersalność sceniczna. Można odgrywać je zarówno w kościele czy teatrze, jak i w zwykłym domu, na
ograniczonej powierzchni.
Niestety, obecnie zwyczaj odwiedzania przez kolędników domów z pieśnią i przedstawieniem powoli zamiera,
a jasełka oglądamy już tylko w kościołach.
Wiecznie żywe i wszechobecne pozostaje
jedynie śpiewanie kolęd. I warto ten piękny polski zwyczaj podtrzymywać!
Osobną tradycją, posiadającą tę samą
nazwę „kolęda”, są odwiedziny duszpasterskie. W Polsce w czasie bożonarodzeniowym kapłani odwiedzają swoich
wiernych, niosąc im swoje błogosławieństwo, stąd też czasami można spotkać się
z określeniem „błogosławienie domów”.
Zwyczaj ten ma dawne pochodzenie
i znajduje swoje uzasadnienie w prawie
kościelnym, w którym czytamy: „Pragnąc
dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać
wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza
w niepokojach i smutku, oraz umacniając
ich w Panu, jak również – jeśli w czymś
niedomagają – roztropnie ich korygując”
(KPK kan. 529 § 1).

Prezenty gwiazdkowe

Bez kolęd nie ma atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Nie ma również drugiego takiego narodu jak Polacy, który miałby
w swoim repertuarze tyle kolęd i pastorałek. Powstały w tym celu specjalne śpiewniki. I tak na przykład wydane w 1911 roku
w Krakowie „Kantyczki z nutami”, które
zebrał Jan Koszycki, kierownik Szkoły
Ludowej w Krakowie, zawierają 196 kolęd kościelnych oraz 70 kolęd domowych
i pastorałek! I nie są to wszystkie! Kulturoznawcy twierdzą, że może ich być nawet
około pół tysiąca!

I wreszcie zwyczaj, na który najbardziej czekają dzieci, ale nie tylko… Tradycja obdarowywania się prezentami z okazji świąt Bożego Narodzenia związana
była pierwotnie z kultem i życiorysem św.
Mikołaja, biskupa Bari, wielkiego jałmużnika żyjącego w IV wieku. Jego troska
o biednych stała się symbolem i uosobieniem miłości do każdego bliźniego. W Polsce przetrwał zwyczaj obdarowywania się
prezentami właśnie w dniu liturgicznego
wspomnienia św. Mikołaja, czyli 6 grudnia.

Słowo „kolęda” pochodzi z języka łacińskiego, od słowa „calendae”, które
w starożytnym Rzymie oznaczało początek miesiąca. Jako nazwa pieśni bożonarodzeniowej pojawia się dopiero w XVII
wieku. Najstarsze ze znanych polskich
kolęd powstały w 1 połowie XV wieku. Ko-

Skąd wziął się więc zwyczaj prezentów
pod choinką? Jest to tradycja protestancka. Zapoczątkował ją Marcin Luter, który
w 1535 roku domagał się, aby protestanci
porzucili ten zwyczaj w dniu św. Mikołaja
(protestanci nie uznają świętych), a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar sa-

mego Dzieciątka Jezus. Z czasem wiele
krajów chrześcijańskich, także katolickich,
przyjęło tę praktykę, gdyż motywacja była
teologicznie poprawna, „pomimo Lutrowej
proweniencji”.
Swoistym prezentem świadczącym
o pamięci jest wysyłanie kartek z życzeniami „wesołych i błogosławionych świąt
Bożego Narodzenia”. Jednakże czy treść
kartek i banalne często słowa życzeń
mają związek z istotą, sensem religijnego
źródła tych życzeń, czyli faktem narodzin
Jezusa Chrystusa? Dzisiaj laickie kartki
świąteczne przyozdobione bombkami,
saniami wyparły plastyczne wyobrażenia
związane z „wejściem Chrystusa w dzieje
świata”. Na niektórych nie ma już nawet
napisu mówiącego o Bożym Narodzeniu.
Pamiętajmy, że nawet życzenia mogą być
świadectwem i wyznaniem naszej wiary! Dzisiaj można bez problemu nabyć
ładne kartki świąteczne z wyobrażeniem
Dzieciątka Jezus, stajenki betlejemskiej,
Świętej Rodziny. Warto się zastanowić,
czy gdy wysyłamy takie „świeckie” i „politycznie poprawne” kartki, nie wstydzimy
się swojej wiary? Boimy się przyznać, że
kochamy Pana Jezusa, że obchodzimy
Jego narodziny?
Porzucając, zapominając o naszych
narodowych tradycjach, zwyczajach sami
pozbawiamy się najbardziej żywotnych
soków polskości. To właśnie te zwyczaje
i tradycje, połączone z głęboką i żywą katolicką wiarą pozwoliły naszym przodkom
przetrwać ciemne noce zaborów, okupacji niemieckiej, a potem czasy sowieckich
represji i prześladowań. To one, praktykowane w ukryciu, przy zasłoniętych oknach
w obawie przed donosami, zawsze były
nośnikami polskości. Na modlitewnikach,
starych, zniszczonych kantyczkach z kolędami uczono dzieci polskich liter i szacunku do Kościoła i ojczyzny.
Dzisiaj, za co Bogu niech będą dzięki, minął czas represji i prześladowań ze
względu na naszą narodowość i wiarę.
Nikt nie zabrania nam praktykowania naszych narodowych tradycji i zwyczajów.
I to od nas zależy, co i jak przekażemy
młodym pokoleniom.
Niech w naszych domach, jak co roku,
znów zabrzmi „królowa polskich kolęd”
napisana przez Franciszka Karpińskiego.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Ks. dk. Jacek Jan Pawłowicz
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Zespół Solistów „Lumen Vocale”, Dni Papieskie, Żytomierz,
16 października 2017 r. / Ансамбль солістів „Lumen Vocale”,
Папські дні, Житомир, 16 листопада 2017 р.

Odznaczenie „Za zasługi dla miasta” biskupowi seniorowi
J. Purwińskiemu wręczył S. Suchamłyn, Żytomierz,
19 października 2017 r. / Відзначення „За заслуги перед
містом” єп. Я. Пурвінському вручив С. Сухомлин, Житомир,
19 листопада 2017 р.

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary represji
stalinowskich w latach 1932-1938, Bar, 28 października 2017 r. /
Відкриття пам`ятного знаку жертвам сталінських репресій у
1932-1938 рр., Бар, 28 листопада 2017 р.

Pomnik poświęcił ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej
bp Leon Dubrawski, Bar, 28 października 2017 r. / Освячення
провів ординарій Кам`янець-Подільської дієцезії Леон
Дубравський, Бар, 28 листопада 2017 р.

XVIII Festiwal Kultury Polskiej w Winnicy „Łączmy się!
Radujmy się! Śpiewajmy!” / XVIII Фестиваль польської
культури в Вінниці „Єднаймося! Радіємо! Співаймо!”

Święty Mikołaj w Polskiej Szkole Sobotnio - Niedzielnej przy
ŻOZPU / Святий Миколай у Польській суботньо-недільній
школі при ЖОСПУ

W Wigilii dla Polaków z Winnickiego Okręgu Konsularnego wzięli udział JE bb Leon Dubrawski, metropolita Symeon (UPC), Sekretarz
Stanu w Kancelarii RP Adam Kwiatkowski, Winnica, 16 grudnia 2017 r. /
У Вігілійній зустрічі для поляків Вінницького консульського округу взяли участь Єпископ Леон Дубравський, архієрей (УПЦ)
Симеон, міністр Канцелярії Президента РП Адам Квятковскі, Вінниця, 16 грудня 2017 р.

