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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

Zajrzyjmy do Żytomierza
Żytomierz – miasto liczące ok. 270 
tys. mieszkańców, położone nad 
rzeką Teterew na wyżynie Wołyń-
sko-Podolskiej na Ukrainie i będą-
ce stolicą obwodu żytomierskiego. 

Do 1793 roku Żytomierz należał do 
«stołecznych» miast Polski. Był centrum 
prowincji kijowskiej (1686 r.). Zachował 
status –  w pewnym sensie – stolicy wo-
jewództwa kijowskiego. Był to wynik histo-
rycznych refleksji i decyzji. Od tego czasu 
zaczął się szybki jego rozwój.

Wielkie znaczenie dla rozwoju miasta 
miał fakt przeniesienia w 1686 r. do Żyto-
mierza katedry kijowskiej diecezji Kościo-
ła rzymskokatolickiego. To przyśpieszyło  
inwestycje budownicze w mieście. Zaczę-
to budować katedrę, pomieszczenia dla 
kurii biskupiej, powstawały nowe kościoły, 
monastyry.

W 1804 roku nastąpiło przejęcie Żyto-
mierza przez władzę Rosji. Rosyjski car 
Aleksander I ogłosił Żytomierz stolicą pro-
wincji wołyńskiej. W tym ważnym, histo-

rycznym okresie wybitni przedstawiciele 
polskiej kultury wnieśli znaczący wkład w 
życie kraju. Byli to znani Polacy, którzy w 
latach 1852-1860 mieszkali w Żytomierzu: 
Antoni Pietkiewicz (Adam Pług), Apollo 
Korzeniowski, Aleksander Groza, Karol 
Kaczkowski, Józef Ignacy Kraszewski. 
Ten ostatni przyczynił się do wybudowa-
nia nowego teatru w mieście (1861). On 
pierwszy nazwał Żytomierz stolicą Pola-
ków na Ukrainie.

  Podczas przeprowadzonego w 1884 
roku spisu ludności na terenach ówcze-
snej Rosji po raz pierwszy wzięto pod 
uwagę aspekt narodowości. Spis ten 
ujawnił, że w rejonie żytomierskim miesz-
kało wtedy 39 578 Polaków, co stanowiło 
13,9% wszystkich mieszkańców powiatu. 
To było największe skupisko Polaków w 
całej prowincji. Zważywszy, że spis prze-
prowadzono prawie 100 lat po oddzieleniu 
Wołynia od Polski, możemy z pewnością 
stwierdzić, że żytomierska Polonia zacho-
wała swoja narodową tożsamość.

Z polskiego punktu widzenia najważ-
niejszym zabytkiem Żytomierza jest ka-

tedra św. Zofii. I to nie z powodu jej ar-
chitektonicznej urody. To swoisty panteon 
Żytomierszczyzny. Jeśli polskość na niej 
przetrwała, to jest to właśnie zasługa tej 
świątyni (nieprzerwanie czynnej) i pracu-
jących przy niej księży. Świątynia ta znaj-
duje się blisko głównego placu miasta. 
Jest to budowla eklektyczna, mająca do-
brze zachowane wnętrza. Znajdują się w 
nim liczne epitafia biskupów, a także tabli-
ca poświęcona kompozytorowi Juliuszowi 
Zarębskiemu i poległym mieszkańcom 
Żytomierszczyzny, zmobilizowanym do 
Wojska Polskiego.

Obok katedry znajduje się dawny pa-
łac biskupi z XIX w. Obecny ordynariusz 
diecezji kijowsko-żytomierskiej bp Jan 
Purwiński walczy bezskutecznie o jego 
zwrot. W pałacu znajduje się muzeum. 
Jest to muzeum polskiej spuścizny kultu-
ralnej. Dwory i pałace w tej części Ukrainy 
w znacznej mierze należały bowiem do 
polskiej szlachty. 

Wiktoria Wachowska

 Katedra św. Zofii / Кафедральний костел св. Софії 
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Spotkanie Wielkanocne w Winnicy
W przeddzień Niedzieli Palmowej 
w Winnicy odbyło się Spotkanie 
Wielkanocne z prezesami organi-
zacji polskich Winnickiego Okręgu 
Konsularnego, mediami polonijny-
mi, nauczycielami języka polskiego 
z ORPEG oraz duchowieństwem. 
Zorganizował je Konsulat General-
ny RP w Winnicy.

Uroczystość poprzedzono tradycyjnym 
złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy 
pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Następnie wszyscy goście 
przenieśli się do odświetnie udekorowa-
nej restauracji, gdzie na stołach stały wiel-
kanocne przysmaki, przywiezione  m.in. 
przez przedstawicieli środowisk polskich. 
Organizacja Społeczna „Konfederacja Po-
laków Podola XXI wieku” zaprezentował 
dania z Podola, a Żytomierski Obwodowy 
Związek Polaków na Ukrainie zaprezen-
tował potrawy z terenu Żytomierszczyzny. 

Podczas uroczystości zostały po-
ruszone aktualne tematy związane 
z funkcjonowaniem organizacji polskich 

na Ukrainie, rekrutacją na studia w Polsce, 
składaniem wniosków o przyznanie Karty 
Polaka, a także wniosków wizowych dla 
zorganizowanych grup młodzieży i dzieci 
z organizacji polonijnych czy parafii, które 
wybierają się w lipcu do Krakowa na tego-
roczne Światowe Dni Młodzieży.

Spotkanie uświetnił występ zespołu 
artystycznego Kwiat Podola, działający-
ego przy Winnickiej Miejskiej Organizacji 
Społecznej „Konfederacja Polaków Podo-
la”.

www.winnica.msz.gov.pl

Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak z małżonką oraz goście z Żytomierza na spotkaniu wielkanocnym w Winnicy 
Генеральний консул РП у Вінниці Томаш Олейнічак з дружиною та гості з Житомира на великодній зустрічі у Вінниці 

Konsul Generalny Tomasz Olejniczak złożył życzenia dla gości
Генеральний консул Томаш Олейнічак привітав гостей зі 
святом

Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur i Konsul Generalny 
Tomasz Olejniczak / Голова ЖОСПУ Вікторія Лясковська-Щур 
і Генеральний консул Томаш Олейнічак
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„Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem – Polska jest Polską, a Polak Polakiem”

Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski
W 1966 roku Polska przeżywała 
Millennium chrztu. Na uroczysto-
ści rocznicowe został zaproszony 
papież Paweł II, ale władze komu-
nistyczne nie zgodziły się na jego 
przyjazd ani przedstawicieli epi-
skopatów świata. Nieobecnego pa-
pieża na Jasnej Górze przypominał 
jego portret i pusty tron, na którym 
została złożona wiązanka biało-żół-
tych róż.

Władze robiły wiele, by uniemożliwić 
obchody Millennium (tysiąclecia), aż do 
granic śmieszności. Żeby jak najmniej 
osób wzięło udział w kościelnych uro-
czystościach, zmieniano rozkłady jazdy 
pociągów i autobusów, zatrzymywano lu-
dzi w pracy, zamykano dzieci i młodzież 
w szkołach na 12 godzin, jasnogórskim 
pielgrzymom drobiazgowo sprawdzano 
dowody osobiste, spisywano ich nazwi-
ska, kontrolowano stan techniczny samo-
chodów biskupów, odmawiano sprzedaży 
biletów kolejowych do Częstochowy. Tak 
było 50 lat temu.

W tym roku Polska obchodzi 1050. 
rocznicę tego wiekopomnego wydarze-
nia i tym razem jest zupełnie inaczej. 
W przygotowania jubileuszu oprócz stro-
ny kościelnej bardzo aktywnie włączyła 
się strona państwowa. W uroczystościach 
weźmie udział także papież Franciszek, 
ponieważ zostały one połączone z obcho-
dami Światowych Dni Młodzieży, które od-
będą się w dniach 26-31 lipca w Krakowie. 

Chrzest księcia Polan Mieszka I i jego 
najbliższego otoczenia w 966 roku był 
nie tylko jego osobistym aktem, ale także 
chrztem narodu, chrztem Polski. Stanowił 
wydarzenie o charakterze przełomowym, 
rozpoczynał chrystianizację narodu, ukon-
stytuował jego państwowość, narodową 
tożsamość, której integralnym, a nawet 
podstawowym spoiwem stało się i jest na-
dal chrześcijaństwo.

Trzeba o tym mówić głośno i wyraźnie. 
Zwłaszcza dzisiaj, gdy tak wielu usiłuje 
zepchnąć wiarę i chrześcijańskie trady-
cje w narodzie polskim na margines. Dzi-
siaj, gdy Europie zagraża islam, jedynie 
powrót do chrześcijańskich korzeni jest 

w stanie ją uratować. A Polska ze swoją 
silną wiarą i bogatą tradycją wspartą na 
Chwalebnym Krzyżu Jezusa Chrystusa 
ma w tym względzie zadanie szczególne. 

Warto prześledzić proces chrystianiza-
cji narodu polskiego i konstytuowania się 
państwowości polskiej.

Przyczyny chrztu
Początkowo plemiona zamieszkujące 

tereny dzisiejszej Polski nie stanowiły mo-
nolitu, jednego organizmu państwowego. 
Dzieliło je bardzo wiele, w tym różne wie-
rzenia i religie. Scalanie trwało przez wiele 
lat i dokonali tego książęta Polan: pradzia-
dek Mieszka – Siemowit, dziadek – Le-
stek, ojciec księcia – Siemomysł i sam 
Mieszko. To oni doszli do przekonania, że 
tym, co najlepiej połączy poszczególne 
plemiona, będzie jedna wiara – chrześci-
jaństwo, która głosiła konieczność posłu-
szeństwa wobec władcy i była czynnikiem 
kulturonośnym. 

Inną przyczyną przyjęcia chrztu było 
to, że Mieszko nieustannie prowadził woj-
ny. Pozwalały mu na to zasoby naturalne 

Obraz Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa” (1889) / Картина Яна Матейко „Впровадження християнства” (1889) 
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kraju i silna armia. Niestety, z czasem 
czynniki te okazały się niewystarczają-
ce. W 963 roku polski władca opanował 
plemię Lubuszan i zagrażał Pomorzu, do-
stając się w strefę wpływów cesarza. Wy-
wołało to reakcję niemieckich elit i kilku-
letnie wojny z nimi. W toku walk Mieszko 
musiał uznać zależność lenną od cesarza 
niemieckiego. Dążył jednak do uzyskania 
autonomii. 

Książę wiedział, że wcześniej czy 
później Niemcy zechcą podporządkować 
sobie cały jego kraj i mogą to uczynić 
pod pretekstem chrystianizacji. Drogą ku 
temu miało być ustanowienie biskupstwa 
w Magdeburgu. Aby zapobiec niemiec-
kim zakusom, Mieszko postanowił przy-
jąć chrzest od południowego sąsiada – 
Czech. 

Wśród przyczyn przyjęcia przez 
Mieszka chrztu nie można jednak pomijać 
jeszcze jednej: jego wiary.

Philip Earl Steele, amerykański histo-
ryk i pisarz, stawia tezę bardzo prostą: 
Mieszko przyjął chrzest dlatego, że uwie-
rzył w chrześcijańskiego Boga. Oczywi-
ście przypadek Mieszka był szczególny, 
nie był jego czysto prywatną sprawą. Ale 
dlaczego z góry wykluczać udział jego 
osobistej wiary w decyzji z samej swej 
istoty religijnej?

Jedna wiara
Rozmowy między Polską i Czechami 

trwały być może już od 963 roku. Ich finał 
nastąpił dwa lata później. Wtedy to wła-
śnie postanowiono, że Mieszko porzuci 
pogańskie zwyczaje i poślubi córkę władcy 
Czech Dobrawę, z którą przyjmie chrzest. 
Zarzucenie pogańskich praktyk z pewno-

ścią nie przyszło Mieszkowi łatwo. Nowa 
religia była wymagająca. Nie pozwalała 
np. na wielożeństwo. Władca Polski nie 
tak od razu się ochrzcił. Tym możemy tłu-
maczyć to, że od ślubu z Dobrawą w 965 
roku minął rok, zanim księżniczka czeska 
ostatecznie przekonała Mieszka do pełnej 
chrystianizacji, a ten chrzest przyjął. 

Przy źródle chrzcielnym
W pierwszych wiekach Kościoła chrztu 

udzielano w Wielką Sobotę. W 966 roku 
przypadała ona 14 kwietnia. Ta data jest 
najbardziej prawdopodobną datą chrztu 
Mieszka i jego żony. 

Nie wiadomo dokładnie, gdzie to się 
wydarzyło. Kronikarz Jan Długosz wspo-
mina o Gnieźnie, stolicy państwa. Po-
znań pojawia się w źródłach z początku 
XIV wieku. Pewność jest tylko taka, że 
odbyło się to w granicach Civitas Schi-
nesghe („państwo gnieźnieńskie”), czyli 
w przestrzeni historycznej Wielkopolski. 
Może w jednej z trzech głównych siedzib 
rezydencjonalnych księcia Mieszka? Ist-
nieje też pytanie, czy Mieszko chrzczony 
był w naturalnym akwenie, tj. jeziorze lub 
rzece, czy były już ustawione baptysteria 
(baseny chrzcielne)? Jeśli były, najbar-
dziej prawdopodobne jest to na Ostrowie 
Lednickim.

Przygotowania Mieszka do chrztu roz-
poczęły się ok. 3 tygodnie wcześniej. Na 
początku wiosny 966 roku książę wyru-
szył do stolicy biskupiej. Towarzyszyły mu 
rodzina, orszak rycerstwa i możnowładz-
twa. Na miejscu ojciec chrzestny polskie-
go władcy przedstawił go jako człowieka, 
który pragnie zostać chrześcijaninem. 
Później miał miejsce około piętnastod-

niowy okres intensywnych nauk, w trak-
cie których Mieszko poznawał podstawy 
wiary, uczestniczył w mszach i uczył się 
najważniejszych modlitw. Był to tzw. kate-
chumenat.

Sam przebieg uroczystości mógł wy-
glądać następująco: rano 14 kwietnia 966 
roku książę razem ze swoim orszakiem 
przybył pod drzwi katedry. Po ich otwar-
ciu rozpoczęły się „ceremonie wstępne”. 
Obejmowały wyrzeczenie się pogańskich 
wierzeń, szatana i zła. Następnie chór 
księży odśpiewał litanie. Potem ceremo-
nia przeniosła się do wnętrza kościoła. 
Mieszko razem ze swoim dworem i dru-
żyną rycerzy złożyli uroczyste wyznanie 
wiary i odmówili modlitwę „Ojcze nasz”. 
Później, śpiewając, przeszli do znajdu-
jącej się w pobliżu świątyni chrzcielnicy 
(baptysterium). 

Do baptysterium weszli wszyscy biorą-
cy udział w ceremonii mężczyźni. Tu od-
mówiono modlitwę. Potem biskup dokonał 
poświęcenia wody i przystąpił do udzie-
lania chrztu. Kandydaci zdjęli szaty i po 
kolei wchodzili do basenu chrzcielnego. 
Jako pierwszy ochrzczony został Miesz-
ko. Zanurzył się trzykrotnie w wodzie, 
a biskup wypowiedział nad nim formułkę 
chrzcielną. Następnie biskup namaścił 
księcia olejem i nałożył na niego ręce, 
udzielając mu jednocześnie sakramentu 
bierzmowania. W ten sposób dokonała się 
ceremonia chrztu w obrządku rzymskim. 

Skutki chrztu dla Polski
W niedługim czasie po chrzcie Miesz-

ka Polska otrzymała swojego pierwszego 
biskupa. Został nim Jordan, a na siedzi-
bę dla niego wybrano Poznań. Na temat 
pochodzenia Jordana brak jakichkolwiek 
bezpośrednich danych. Na podstawie 
jego imienia można domniemywać, że 
pochodził z któregoś z krajów romańskich 
(Włochy, Lotaryngia lub Francja). Jan Dłu-
gosz uważał go za rzymianina z rodu Or-
sini, jednak podanie to nie ma żadnej war-
tości historycznej. Prawdopodobnie był 
benedyktyńskim mnichem. To przeważnie 
uczniowie św. Benedykta zajmowali się 
ewangelizacją ludów Europy Północnej.

W zapisach historycznych („Kronika” 
Thietmara) zachowała się wiadomość, że 
biskup Jordan „wiele się z nimi (tj. podda-
nymi Mieszka) napocił, zanim niezmor-
dowany w wysiłkach nakłonił ich słowem 
i czynem do uprawy winnicy Pańskiej”.

Jak grzyby po deszczu zaczęły po-
wstawać katedry i kościoły, organizowa-
no hierarchię kościelną. Proces ten był 
jednak rozłożony w czasie. Ostateczne 
zakorzenienie się wiary chrześcijańskiej 
i wyparcie dawnych praktyk pogańskich 
nastąpiło dopiero między XIII a XVII wie-
kiem. 
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Samo przyjęcie chrześcijaństwa miało 
od początku olbrzymie znaczenie dla Pol-
ski. Chrzest władcy i erygowanie nieza-
leżnego biskupstwa zrównały kraj Piastów 
z innymi chrześcijańskimi krajami Europy. 
Mieszko, przyjmując chrzest, w nowy spo-
sób wprowadził ziemie polskie do tradycji 
i kultury europejskiej, sam stał się równy 
władcom europejskim. Mógł zawierać 
przyjaźnie i sojusze. Oddalił od Polski nie-
bezpieczeństwo całkowitego uzależnienia 
bądź podbicia jej przez Niemcy lub inne 
państwo. 

Mieszko umocnił także swoją władzę. 
Stał się Pomazańcem Bożym, wobec 
którego poddani nie mogli się buntować, 
gdyż każde takie wystąpienie uważano 
za grzech. Chrześcijaństwo zaś stało się 
religią obowiązującą – religią państwową. 
Połączyła ona pochodzących z różnych 
plemion poddanych Mieszka w jedno spo-
łeczeństwo.

Duchowni, którzy przybyli do Polski, 
pomagali Mieszkowi w administrowaniu 
państwem, w kontaktach międzynarodo-
wych, z możnowładztwem i społeczeń-
stwem. Umożliwiała to szybko rozrastają-
ca się sieć parafii. Kościół wniósł do Polski 
wzór organizacji wzmacniającej młody or-
ganizm państwowy, znajomość pisma (ła-
cina) oraz form kancelaryjnych, niezbęd-
nych w ówczesnej dyplomacji. 

Polska dzięki duchowieństwu zyskała 
także kontakt z zachodnim kręgiem kultu-
rowym. Klasztory i kościoły były ważnymi 
ośrodkami życia intelektualnego i arty-
stycznego. Przy nich powstały pierwsze 
szkoły i biblioteki. Budownictwo sakralne 
przyczyniło się zaś do wzrostu zapotrze-
bowania na architekturę, rzeźbę i ma-
larstwo, z czym wiązać można szybkie 
rozprzestrzenienie się w kraju Piastów 
stylów: romańskiego i gotyckiego. Du-
chowni rozpowszechnili również w Polsce 
system melioracji podmokłych terenów, 
nowe narzędzia rolnicze (np. pług) oraz 
nowe metody uprawy roli, w tym dwupo-
lówkę. Zakładali pierwsze szpitale i przy-
tułki.

Jak więc widać, przyjęcie chrześcijań-
stwa miało bardzo pozytywne skutki dla 
kraju Piastów, i to w różnych dziedzinach, 
począwszy od wiary i polityki, a skoń-
czywszy na kulturze, sztuce i rolnictwie. 
Chrystianizacja stała się więc kamieniem 
milowym w rozwoju Polski. 

Podsumowując, można bez żadnej 
przesady powiedzieć, że bez przyjęcia 
chrztu polskie plemiona istniałyby pew-
nie jeszcze jakieś dwieście czy trzysta 
lat, a potem rozeszłyby się po ościennych 
narodach – naród polski w ogóle by nie 
powstał. Kraj zostałby wchłonięty przez 
Niemcy.

Należy również pamiętać i nieustan-
nie to podkreślać, że od momentu przy-
jęcia chrztu Kościół stał się jednym 

z najważniejszych fundamentów państwa 
polskiego. Struktury państwowe i kościel-
ne wzajemnie się przenikały, co umacnia-
ło dopiero co powstałe państwo. Pierwsze 
biskupstwo polskie w Poznaniu utworzone 
w 968 roku objęło swoim zasięgiem całe 
ówczesne państwo Polan, składające się 
z różnych terytoriów plemiennych. Z cza-
sem, po utwierdzeniu się władzy Miesz-
ka I i jego syna Bolesława Chrobrego, 
struktura terytorialna państwa otrzymała 
nową organizację kościelną w postaci ar-
cybiskupstwa gnieźnieńskiego (1000 r.), 
które za pośrednictwem podległych mu 
biskupstw: krakowskiego, wrocławskiego, 
kołobrzeskiego i poznańskiego, spajało 
państwo polskie w jedną całość.

Przyjęcie chrześcijaństwa, a wraz 
z nim przekonania o wartości godności 
osoby ludzkiej, o jej wolności, wywarło 
ogromny wpływ na świadomość politycz-
ną elit rządzących państwem polskim. To 
na skutek religii chrześcijańskiej w pol-
skich elitach władzy zrodził się duch, który 
uważał Polskę za dobro wspólne.

Oby dzisiaj, obchodząc jubileusz 
1050-lecia Chrztu Polski, Polacy pamiętali 
o swoich chrześcijańskich korzeniach, ni-
gdy się ich nie wstydzili, a Polskę – tak jak 
przed wiekami ich przodkowie – uważali 
za dobro wspólne, dla którego warto żyć, 
a gdy przyjdzie potrzeba, to i umierać. 

Ks. dk. dr Jacek Jan Pawłowicz

Mieszko I, pierwszy władca Polski
Мєшко І, перший правитель Польщі 
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Niebiańska Sotnia. Życie za naszą wolność
20 lutego Ukraina uczciła pamięć 
bohaterów Niabiańskiej Sotni. W 
tym dniu dwa lata temu podczas 
proeuropejskich i antyrządowych 
demonstracji zginęło na Majdanie 
w Kijowie blisko 80 osób. Protest 
trwał trzy miesiące, zabierając ży-
cie ponad stu obywateli Ukrainy.

– Tu było strasznie, ale dziś nie ma 
czasu na rozmyślania. Po Majdanie po-
szedłem na wojnę, teraz jestem instruk-
torem medycznym w armii. Mamy wojnę 
i musimy myśleć, jak ją wygrać. Wszystko 
inne jest nieważne – mówi w rozmowie 
z PAP Rusłan, chirurg jednego z kijow-
skich szpitali. Był na Majdanie od pierw-
szego dnia i ze smutkiem wspomina ten 
czas.

Członkowie Partii Polaków Ukrainy 
z prezesem Stanisławem Kosteckim oraz 
Żytomierskiego Obwodowego Związku 
Polaków na Ukrainie z prezes Wiktorią 
Laskowską-Szczur złożyli w hołdzie bo-
haterom Majdanu kwiaty na ulicy Instytuc-
kiej, gdzie doszło do najkrwawszych starć. 
To symboliczne miejsce, w którym naród 
ukraiński zamanifestował wysoki poziom 
patriotyzmu i udowodnił, że potrafi się 
zjednoczyć i jest gotów walczyć o swoje 

prawa. To, że w tym szczególnym dniu do 
Kijowa przyjechały setki ludzi, podkreśla 
wagę ofiary złożonej przez demonstran-
tów, którzy własnym życiem dali Ukraiń-
com nadzieję i pokazali im drogę do wol-
ności. 

Kiedy patrzy się na portrety zabitych, 
przed oczyma przebiegają te wstrząsają-
ce wydarzenia z lutego 2014 roku. Dzie-
siątki zniczy płonie na znak, że z nieba 
patrzą na nas bohaterowie Sotni. To wiel-
kie wyzwanie i odpowiedzialność. Tym 
bardziej że walki na Ukrainie trwają do 
dzisiaj, a władza nie jest dość zdetermino-
wana, by forsować demokratyczne zmia-
ny w państwie.

Od ubiegłego roku 20 lutego Ukraina 
obchodzi Święto Bohaterów Niebiańskiej 
Sotni, ustanowione dekretem przez pre-
zydenta Petra Poroszenkę. Ale sami po-
litycy nie uczestniczyli w uroczystościach 
na Majdanie.

Jana Laskowska

Członkowie Partii Polaków Ukrainy z prezesem Stanisławem Kosteckim oraz Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na 
Ukrainie z prezes Wiktorią Laskowską-Szczur uczestniczyli w uroczystościach na Majdanie / Представники  політичної партії 
«Партія поляків України» на чолі з головою Станіславом Костецьким та Житомирської обласної Спілки Поляків України на чолі 
з головою Вікторією Лясковською-Щур взяли участь в урочистостях на Майдані

Polacy Ukrainy złożyli w hołdzie 
bohaterom Majdanu kwiaty na ulicy 
Instytuckiej / Поляки України на честь 
героїв Майдану поклали квіти на 
Інститутській вулиці 
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Небесна сотня. 
Життя за 
нашу свободу
20 лютого вся Україна вшанува-
ла пам’ять Героїв Небесної Сотні. 
Близько 80 осіб загинули в цей день 
на Майдані два роки тому під час 
мирних демонстрацій, виражаючи 
власну думку про владу і обираючи 
проєвропейський напрямок розвит-
ку держави. Протест тривав три мі-
сяці, забравши життя понад ста гро-
мадян України. 

– Тут було страшно, але сьогодні немає 
часу на роздуми. Після Майдану пішов на 
війну, зараз я медичний інструктор в армії. 
У нас війна і маємо думати про те, як її ви-
грати. Все інше – неважливе, – говорить 
у розмові з ПАП Руслан, хірург однієї з київ-
ських лікарень. Він був на Майдані з першо-
го дня і з сумом згадує той час.

Вшанувати пам’ять і покласти квіти Героям на Інститут-
ській вулиці зібралися представники  політичної партії «Пар-
тія поляків України» на чолі з головою Станіславом Костець-
ким та Житомирської обласної Спілки Поляків України на чолі 
з головою Вікторією Лясковською-Щур. Це є символічним 
місцем, місцем, яке підтверджує високий рівень патріотиз-
му українського народу, його єдність і готовність боротися за 
свої права. Те, що в цей особливий день до Києва приїха-
ло стільки людей, підкреслює важливість жертви учасників 
демонстрації, які коштом власного життя подарували надію 
і показали українцям дорогу до свободи.

Вдивляючись у портрети загиблих перед очима пробіга-
ють ці шокуючі події. Видно численні вогні свічок на знак того, 
що з неба ця Сотня дивиться на нас. Це є великим викликом 
і відповідальністю. Тим більше, що зараз в Україні тривають 
бої та провокації, а влада не прагне значних демократичних 
змін у країні.

З минулого року 20 лютого Україна відзначає Свято Ге-
роїв Небесної Сотні після підписання указу президентом Пе-
тром Порошенком. Але самі політики не взяли участі в уро-
чистостях на Майдані.

Яна Лясковська

 Miejsce pamięci Niebiańskiej Sotni w Kijowie 
 Місце пам’яті Небесної Сотні в Києві 

Na Majdanie zebrało się kilka tysięcy osób z całej Ukrainy
На Майдані зібрались кілька тисяч осіб з цілої України 
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W związku z wejściem 
w życie ustawy 
dekomunizacyjnej wiele 
ulic w mieście otrzyma 
w najbliższym czasie 
nowych patronów.

Przychylając się do 
petycji Żytomierskiego 
Obwodowego Związku 
Polaków oraz lokalnego 
oddziału Partii Polaków 
władze Żytomierza zgodziły 
się, by w mieście powstały 
ulice św. Jana Pawła II, 
św. Zygmunta Felińskiego 
i byłego prezydenta Polski 
Lecha Kaczyńskiego.
To nietuzinkowi patroni. 
Jan Paweł II wpisał się 
do historii miasta jako 
odnowiciel diecezji 
żytomiersko-kijowskiej 
po latach komunistycznej 
zawieruchy. Św. Zygmunt 
Szczęsny Feliński, 

bohaterski arcybiskup 
Warszawy i wieloletni 
zesłaniec na Syberię, 
właśnie w Żytomierzu 
rozpoczynał swój duchowy 
szlak, tu bowiem wstąpił do 
seminarium. Lech Kaczyński 
zaś stał się światowym 
symbolem walki o godność 
człowieka.

Oprócz tego na wniosek 
ŻOZPU w mieście planowane 
jest umieszczenie tablicy 
upamiętniającej postać 
Apolla Korzeniowskiego, ojca 
słynnego pisarza Josepha 
Conrada Korzeniowskiego. 
Apollo Korzeniowski 
uczestniczył w powstaniu 
styczniowym i za ten 
patriotyczny czyn został 
zesłany na Syberię, a jego 
majątek skonfiskowano.

Członkowie ŻOZPU 
dziękują arcybiskupowi 
Piotrowi Malczukowi, 

ordynariuszowi diecezji 
kijowsko-żytomierskiej, 
za udzielone wsparcie 
oraz wolontariuszom, 
którzy w bardzo krótkim 
czasie zdołali zebrać 
ponad 1500 podpisów 
pod petycją do władz. 
Deklarują też, że będą robić 
wszystko, aby w mieście 
powstała ulica wybitnego 
żytomierzanina Ignacego 
Jana Paderewskiego. 
Polacy mają nadzieję, że 
wkrótce zostanie odsłonięty 
jego pomnik. Paderewski 
był bowiem nieprzeciętną 
osobistością: laureatem 
9 doktoratów honoris 
causa, patriotą i mężem 
stanu, wirtuozem gry na 
fortepianie i kompozytorem, 
pierwszym premierem Polski 
po odzyskaniu przez nią 
niepodległości.

ks. Jarosław Giżycki

У зв’язку з прийняттям закону 
про декомунізацію найближчим 
часом буде змінено назви низки  
вулиць.

Відповідно до петиції, адресованої 
до влади міста, від імені Житомирської 
обласної Спілки поляків України та Жи-
томирського відділення обласної полі-
тичної партії «Партія поляків України» 
міська влада Житомира задовольнила 
прохання поляків Житомирщини щодо 
перейменування вулиць у місті на: свя-
того Іоанна Павла ІІ, святого Зигмунта 
Фелінського та Леха Качинського.

Пригадаймо ці постаті. Іоанн Павло 
ІІ відомий в історії міста тим, що відно-
вив Києво-Житомирську дієцезію після 
тривалих років комуністичних потря-
сінь. Святий Зигмунт Щенсни Фелін-
ський – героїчний архієпископ Варшави, 
багаторічний засланець до Сибіру – 
саме в Житомирі починав свій духовний 
шлях, адже тут він вступив до семінарії. 
Лех Качинський став світовим симво-
лом боротьби за гідність людини.

Окрім того за проханням ЖОС-
ПУ в місті планується встановлення 
пам’ятної дошки постаті Аполло Коже-
ньовського. Він був батьком відомого 
письменника Джозефа Конрада Коже-

Polskie nazwy ulic w Żytomierzu

Польські назви вулиць у Житомирі

ньовського. Аполло Коженьовський був 
учасником січневого повстання і за свій 
патріотизм його заслали в Сибір і кон-
фіскували маєток.

Члени ЖОСПУ прагнуть виразити 
свою подяку Його Святості Архієписко-
пу Петрові Мальчуку, ординарію Киє-
во-Житомирської дієцезії, за підтримку, 

та волонтером, які у вкрай короткий час 
зібрали понад 1500 підписів під пети-
цією до влади. Прагнемо діяти нада-
лі, щоб у місті знайшлося також місце 
для вулиці видатного житомирянина 
Ігнація Яна Падеревського. Прагнемо, 
щоб невдовзі був відкритий пам’ятник 
Падеревському. Відомо, що він був 
непересічною особистістю: лауреатом 

Św. Zygmunt Feliński
Св. Зигмунт Фелінський 

Św. Jan Paweł II
Св. Іоанн Павло ІІ 
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9 докторатів Гоноріс Кауза, патріотом 
і державним діячем, віртуозом гри на 
фортепіано та композитором, першим 
прем’єром Польщі після здобуття неза-
лежності.

Кс. Ярослав Гіжицький

Według ustawy o dekomunizacji na Ukrainie zostaną zmienione nazwy
28 miast i 48 wsi typu miejskiego 

Prezydent Polski Lech Kaczyński, 
zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 
Президент Польщі Лєх Качинський, 
загиблий в авіакатастрофі під 
Смоленськом 

Dekomunizacja
21 maja 2015 r. weszły w życie 
cztery ustawy dekomunizacyjne. 
Ich realizacja świadczy o tym, że 
Ukraina w końcu nieodwołalnie 
zrywa z bolesną sowiecką 
totalitarną przeszłością. Mapa 
kraju będzie pozbawiona 
symboli komunistycznych 
w postaci nazw i pomników, 
a dostęp do dokumentów 
o represjach i zbrodniach 
przeciwko ludzkości będzie w 
pełni otwarty.

Ukraiński Instytut Pamięci 
Narodowej, wraz ze społeczeństwem 
przygotował podstawowe przepisy 
ustawy o dekomunizacji. 9 kwietnia 
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła 
cztery ustawy dotyczące polityki 
pamięci: o zakazie propagandy 
reżimów komunistycznych 
i nazistowskich,  o dostępie do  
archiwów KGB, o uhonorowaniu 
walczących o wolność Ukrainy w XX 
wieku oraz utrwalaniu zwycięstwa nad 
nazizmem w II wojnie światowej.

Декомунізація
21 травня вступили в дію де-
комунізаційні закони. Втілення 
їх у життя означає, що Україна 
нарешті безповоротно пориває 
з болючим радянським тоталі-
тарним минулим. Мапа країни 
буде позбавлена тоталітарної 
символіки у назвах та пам’ят-
никах, а доступ до документів 
про репресії та злочини проти 
людства й людяності буде пов-
ністю відкрито.

Український інститут національної 
пам’яті спільно з громадськістю 
підготували основні тези прийнятих 
законів про декомунізацію. 9 квітня 
Верховна Рада України прийняла 
4 закони про декомунізацію - про 
заборону пропаганди комуністичного 
та нацистського режимів, щодо 
відкриття архівів КГБ, вшанування 
борців на волю України у ХХ ст., 
увічнення перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні.

www.memory.gov.ua
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Wierzymy, pamiętamy, 
szanujemy!

Віримо, 
пам’ятаємо, 
шануємо!
24 січня з ініціативи 
Генерального Kонсульства 
Республіки Польща у Вінниці, 
голів Житомирської обласної 
Спілки поляків України 
Вікторії Лясковської-Щур 
та Житомирської обласної 
громадської молодіжної 
організації „Ассоціація 
Поляків Житомирщини” 
Марії Пивоварської 
польська громада Житомира 
вшанувала пам’ять учасників 
Січневого постання, 
відвідавши їхні могили. 
Учасники акції  запалили 
свічки на могилах повстанців 
і вшанували пам’ять борців 
за свободу Польщі.

Сучасна Житомирщина у XIX 
столітті була центром зародження 
повстанського руху за незалежність 
Польщі. Народно-визвольний рух 
1863 року увійшов в історію як 
Січневе Повстання. 

На Польському цвинтарі 
в Житомирі знаходяться могили 
учасників Січневого Повстання, 
які самовіддано присвятили свої 
молодість, сили, життя, щоб 
повернути Своїй Батьківщині 
омріяну незалежність. Серед 
них – могила повстанця 
Ксаверія Ручинського, на його 
честь встановлений пам’ятник 
з красномовною епітафією: 
«Ксаверій Ручинський, поміщик 
Могилевської губернії, …. Буря 
1863 забрала його з коханої рідної 
землі, щоб уславити глибокою 
вірою в світле “ЗАВТРА” у вічності».  

Ця «буря» забрала багато 
людських життів, про які сьогодні 
пам’ятаємо, бо вони стали 
основою польського народу з його 
гордістю та цінностями. Окрім 
могили  повстанця на Польському 
цвинтарі спочивають також інші 
великі поляки, пов’язані з Січневим 
Повстанням – батько Ігнація Яна 
Падеревського, родина славного 
роду Олізарів. Ян Падеревський, 
батько нашого видатного земляка, 
за участь у повстанні опинився 
у в’язниці.

Вікторія Лясковська-Щур 
Кс. Ярослав Гіжицький

24 stycznia z inicjatywy Konsulatu 
Generalnego RP w Winnicy, prezes 
Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie 
Wiktorii Laskowskiej-Szczur i 
prezes Żytomierskiej Obwodowej 
Społecznej Organizacji 
Młodzieżowej „Stowarzyszenie 
Polaków Żytomierszczyzny” 
Marii Piwowarskiej Polacy 
Żytomierszczyzny uczcili 
pamięć uczestników powstania 
styczniowego, odwiedzając 
ich mogiły. Zapalili znicze na 
grobach powstańców i złożyli hołd 
bohaterom walczącym o wolność 
Polski.

Ziemia żytomierska była w XIX 
wieku świadkiem zbrojnych zrywów, 
walk o odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. Ruch narodowo-
wyzwoleńczy z 1863 roku przeszedł do 
historii jako powstanie styczniowe. 

Na polskim cmentarzu w Żytomierzu 
znajdują się groby uczestników 

insurekcji  styczniowej, którzy z wielkim 
poświęceniem oddawali swoją młodość, 
siły i życie, aby przywrócić ojczyźnie 
upragnioną wolność. Wśród nich 
jest mogiła powstańca Ksawerego 
Rucińskiego, na której umieszczono 
kamienny obelisk z wiele mówiącym 
epitafium: „Ksawery Ruciński. Ziemianin 
Mohilewskiej gub(erni), zasnął w Bogu 
dnia 21 stycznia 1901 r(oku). Burza 1863 
uniosła go z ukochanej ziemi rodzinnej, 
by opromienić głęboką wiarą jasnego 
»JUTRA« w wieczności”. 

Owa „burza” porwała wiele istnień 
ludzkich, o których dzisiaj pamiętamy, bo 
stały się zaczynem odrodzenia narodu 
polskiego, z jego dumą i wartościami. 
Obok grobu powstańca na polskim 
cmentarzu spoczywają także inni 
wielcy Polacy związani z powstaniem 
styczniowym: ojciec Ignacego Jana 
Paderewskiego, Jan Paderewski, który 
udział w powstaniu przypłacił więzieniem, 
i członkowie słynnego polskiego rodu 
Olizarów.

Wiktoria Laskowska-Szczur 
ks. Jarosław Giżycki TChr

Członkowie ŻOZPU zapalili znicze przy grobie ojca Ignacego Jana Paderewskiego
Члени ЖОСПУ запалили зніче на могила батька Ігнація Яна Падеревського 
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Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego
(...) Polska nie chce, nie moze poddać się bezopornie 

temu sromotnemu gwałtowi pod karą hańby przed potom-
nośoią powinna stawić energiczny opór. Zastępy 
młodziezy walecznéj, młodziezy poświęconéj, 
ozywione gorącą miłością Ojczyzny, nieza-
chwianą wiarą w sprawiedliwość i w pomoc 
Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarz-
mo lub zginąć. Za nią więc Narodzie 
Polski, za nią! (…)

W pierwszym zaraz dniu jaw-
nego wystąpienia, w pierwszéj 
chwili rozpoczęcia świętéj 
walki, K. C. N. ogłasza 
wszystkich synów Polski, 
bez róznicy wiary i rodu, 
pochodzenia i stanu, wolnemi 
i równemi Obywatelami kraju. 
Ziemia, którą Lud rolniczy po-
siadał dotąd na prawach czyn-
szu lub pańszczyzny, staje się 
od téj chwili bezwarunkową 
jego własnością, dziedzic-
twem wieczystém. Właści-
ciele poszkodowani, wyna-
grodzeni będą z ogólnych 
funduszów Państwa. Wszy-
scy zaś komornicy i wyrob-
nicy, wstępujący w szeregi 
obrońców kraju, lub w razie 
zaszczytnéj śmierci na polu 
chwały, rodziny ich 
otrzymają z dóbr Na-
rodowych dział obro-

nionéj od wrogów ziemi. Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy 
i Rusi, do broni! bo godzina wspólnego wyzwolenia juz wybiła, 

stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Po-
goni i Archanioła rozwinięty.

 A teraz odzywamy się do Ciebie Narodzie 
Moskiewski: tradycyjném hasłem naszém jest 

wolność i braterstwo Ludów, dla tego téz prze-
baczamy Ci nawet mord naszéj Ojczyzny, 

nawet krew Pragi i Oszmiany, gwałty ulic 
Warszawy i tortury lochów Cytadel-

li. Przebaczamy Ci, bo i Ty jesteś 
nędzny i mordowany, smutny 
i umęczony, trupy dzieci Two-
ich kołyszą się na szubienicach 

carskich, prorocy Twoi marzną 
na śniegach Sybiru. Ale jezeli w téj 

stanowczéj godzinie nie uczujesz 
w sobie zgryzoty za przeszłość, 
świętszych pragnień dla przyszło-
ści, jezeli w zapasach z nami dasz 
poparcie tyranowi, który zabija nas 
a depcze po Tobie — biada Ci! 
bo w obliczu Boga i świata ca-
łego, przeklniemy Cię na hańbę 
wiecznego poddaństwa i mękę 
wiecznéj niewoli, i wyzwiemy na 
straszny bój zagłady, bój ostatni 
Europejskiéj Cywilizacyi z dzi-

kiém barbarzyństwem Azyi.

 Warszawa, 

dn. 22 stycznia 1863 r.

Маніфест Тимчасового національного уряду
(...) 22 січня 1863 р. ЦНК, як Тимча-

совий національний уряд, оголосив про 
початок національного повстання. Од-
ночасно ЦНК видав Маніфест, у якому 
між іншим проголошувалося:

Польща не хоче, не може покірливо 
піддатися цьому ганебному насиллю, 
під страхом засудження нащадків, має 
чинити енергійний опір. Ряди молоді, 
що бореться, молоді посвяченої, ожи-
влені палкою любов’ю до Вітчизни, 
непохитною вірою у справедливість та 
допомогу Бога, заприсяглися скинути 
прокляте ярмо, або загинути. Отож за 
ними, Польщо, за ними! (…)

Одразу в перший день виступу, 
у перший момент початку святої бит-
ви, ЦНК проголошує усіх синів Польщі, 

безвідносно до віри й роду, походження 
та стану, вільними й рівними громадя-
нами краю. Земля, якою Народ хліборо-
бів користувався нині на правах чиншу 
чи панщини, стає від цього моменту 
його безумовною власністю, віковіч-
ним спадком. Збитки власників будуть 
винагороджені з державної скарбниці. 
Всі чиновники та наймані робітники, що 
вступлять у лави захисників краю, або 
у випадку почесної смерті на полі сла-
ви – їхні родини, отримають з народної 
власності наділ землі, що її захища-
ли від ворогів. Отож до зброї, Народе 
Польщі, Литви та Руси, до зброї, бо 
година спільного визволення вже про-
била, ми здобули свій старий меч, роз-
горнули святий прапор Орла, Погоні та 
Архангела.

А тепер звертаємося до Тебе, На-
роде Московський: традиційним нашим 
гаслом є свобода і братерство Народів, 
тому прощаємо Тобі навіть убивство 
нашої Вітчизни (…) Прощаємо Тобі, бо 
ти нещасний і пригноблений, скорбот-
ний і замучений, трупи Твоїх дітей хи-
таються на царських шибеницях, про-
роки твої марніють у снігах Сибіру. Але 
якщо у цей рішучий час не спокутуєш за 
минуле заради світлих прагень майбут-
нього, якщо у боротьбі з нами підтри-
маєш тирана, який нас вбиває і топче 
– біда Тобі, бо перед обличчям Бога 
і цілого світу ми проклянемо Тебе на 
ганьбу вічного підданства і муку вічної 
неволі, і закличемо на страшну битву 
знищення, останню битву європейської 
цивілізації з диким варварством Азії.

Варшава, 22 січня 1863 р.
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Historia, która jednoczy
Kierownik Referatu Edukacji Historycznej IPN Jacek Pawłowicz zaprezentował wystawę „W objęciach „wielkiego brata”. Sowieci  
w Polsce 1944-1993 „ / Керівник історичного відділу Яцек Павловіч провів презентацію фотовиставки «В обіймах ‚‚великого 
брата’’. Совєти в Польщі 1944-1993». 

Z inicjatywy Konsulatu Generalne-
go RP w Winnicy, Żytomierskiego 
Obwodowego Związku Polaków 
na Ukrainie, przy udziale history-
ków Instytutu Pamięci Narodowej 
i wsparciu Wydziału Kultury Żyto-
mierskiej Obwodowej Administra-
cji Państwowej w Żytomierskiej 
Uniwersalnej Bibliotece Naukowej 
im. Olżycza została zaprezentowa-
na wystawa „W objęciach ‚‚wielkie-
go brata’’. Sowieci w Polsce 1944-
1993 „.

Wystawa poświęcona była historii 
Polski z czasów PRL-u, ofiarom sowiec-
kiego terroru, także symbolom i kodom 
kulturowym epoki. Autorami wystawy są 
pracownicy naukowi polskiego Instytutu 
Pamięci Narodowej. Na 56 tablicach po-
kazano około 150 oryginalnych zdjęć, któ-

re znajdowały się w zbiorach bibliotecz-
nych, w archiwach agencji fotograficznych 
i u osób fizycznych. Główna część wysta-
wy poświęcona jest historii lat 1944-1993. 
Większość fotografii ukazywała warunki 
życia politycznego, społecznego, gospo-
darczego i kulturalnego w Polsce Ludo-
wej.

Podczas wystawy odbyła się promocja 
książki „Historia Polski w zarysie”, którą 
przedstawił dyrektor Biura Edukacji Pu-
blicznej Instytutu Pamięci Narodowej dr 
Andrzej Zawistowski i kierownik Referatu 
Edukacji Historycznej IPN Jacek Pawło-
wicz.

Książka została wydana przez Insty-
tut Pamięci Narodowej w Polsce w języ-
ku ukraińskim i obejmuje historię Polski 
– ważnego sąsiada niepodległej Ukrainy. 
Celem, jaki autorzy sobie postawili, jest  
zaznajomienie ukraińskiego czytelnika 
z polskim punktem widzenia i rozumienia 

własnej historii, tak, by uwypuklić w niej   
rolę Ukraińców i Ukrainy, żeby lepiej po-
znać i zrozumieć wiele epizodów naszej 
historii. Książka nie narzuca polskiej inter-
pretacji historii, ale promuje wzajemne ro-
zumienie między obu bratnimi narodami. 
To ono bowiem jest gwarantem i kluczem 
do owocnej współpracy Polaków i Ukraiń-
ców w rodzinie narodów dla osiągnięcia 
dobrobytu gospodarczego.

W otwarciu wystawy i prezentacji 
książki wzięli udział: konsul generalny RP 
w Winnicy Tomasz Olejniczak, kierownik 
Wydziału Kultury Administracji Państwo-
wej Jurij Gradowski, prezes Żytomier-
skiego Obwodowego Związku Polaków 
na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, 
kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. 
Jarosław Giżycki, prezesi organizacji po-
lonijnych i nauczyciele.

Aleksander Piwowarski
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Історія,  
яка об’єднує
За ініціативи Генерального Консульства 
Республіки Польща у Вінниці, Житомир-
ської обласної Спілки Поляків України, 
участі істориків польського Інституту 
національної пам’яті та підтримки управ-
ління культури Житомирської обласної 
державної адміністрації  у Житомирській 
обласній універсальній науковій бібліо-
теці ім. Ольжича відбулася презентація 
фотовиставки «В обіймах ‘‘великого бра-
та’’. Совєти в Польщі 1944-1993». 

Виставка присвячена історії Польщі комуніс-
тичного періоду, жертвам радянського терору, 
а також символам і культурним кодам епохи. Ви-
ставка була створена польським Інститутом на-
ціональної пам’яті. На 56 стендах представлено 
близько 150 оригінальних знімків, які зібрані бі-
бліотеками, фотоагенціями і фізичними особами. 
Головна частина виставки присвячена 1944-1993 
р.р. Більшість фотографій показували політичне, 
суспільне, економічне та культурне життя в Поль-
ській Народній Республіці. 

Під час виставки відбулася презентація книги 
«Польща – нарис історії», яку представили  ди-
ректор Публічної Освіти Інституту національної 

пам’яті Польщі Андрій Завястовський та керівник 
історичного відділу Яцек Павловіч. 

Книга видана польським Інститутом націо-
нальної пам’яті Польщі українською мовою і ви-
світлює історію Польщі – важливого сусіда неза-
лежної України. Важливе завдання, яке автори 
поставили перед собою – донести до українсько-
го читача бачення поляками власної історії, показ 
у ній місця українців і України, а також польського 
розуміння численних спільних епізодів нашої іс-
торії. Книга не нав’язує польську точку зору укра-
їнському читачеві, але сприяє взаєморозумінню 
обох братніх народів, адже воно є запорукою 
успішного співробітництва, економічного процві-
тання у сім’ї європейських народів нас – поляків 
і українців. Під час презентації 

У заході взяли участь Генеральний консул 
Республіки Польща у Вінниці Томаш Олейнічак, 
начальник управління культури облдержадміні-
страції Ю. Градовський, голова Житомирської 
обласної Спілки Поляків України Вікторія Ляс-
ковська, капелан поляків Житомирщини ксьондз 
Ярослав Гіжицький, голови полонійних товариств 
та вчителі. 

Олександр Пивоварський

Podczas wystawy odbyła się promocja książki „Polska - zarys historii”, którą przedstawił dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu 
Pamięci Narodowej dr Andrzej Zawistowski / Під час виставки відбулася презентація книги «Польща – нарис історії», яку 
представили  директор Публічної Освіти Інституту національної пам’яті Польщі Андрій Завястовський 
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Czytając Piątą Ewangelię
W dniach 11-18 marca odbyła się 
Pielgrzymka Polaków Żytomiersz-
czyzny do Ziemi Świętej – Śladami 
Męki Pańskiej. Jej głównym organi-
zatorem był Żytomierski Obwodo-
wy Związek Polaków na Ukrainie z 
prezes Wiktorią Laskowską-Szczur, 
z którym współpracował w tym 
dziele ks. Jarosław Giżycki, repre-
zentujący Polską Kapelanię działa-
jącą przy katedrze św. Zofii w Żyto-
mierzu.

W pielgrzymce wzięło udział 25 osób 
z Żytomierza, Berdyczowa, Korostenia, 
Korostyszewa, a także z Kijowa i Czerkas. 
Pielgrzymka miała charakter rekolekcji 
wielkopostnych, dlatego przewodnikiem 
po Ziemi Świętej i zarazem rekolekcjoni-
stą był, piszący te słowa, ks. dk. dr Jacek 
Jan Pawłowicz, wieloletni przewodnik po 
Ziemi Świętej.

Warto również podkreślić fakt, że 
w pielgrzymce wzięli udział nie tylko ka-
tolicy, ale także osoby wyznania prawo-
sławnego, które – jak później podkreślały 
– bardzo dobrze czuły się w tym gronie 
i bardzo dużo skorzystały duchowo.

Pielgrzymka była dwujęzyczna. Mszę 
św., nabożeństwa i modlitwy prowadzono 
w języku polskim, natomiast samo opro-
wadzanie po miejscach świętych w języ-
ku ukraińskim. Znakiem rozpoznawczym 
grupy był drzewiec z zatkniętymi dwiema 
flagami: polską i ukraińską.

Przewodnikiem duchowym pielgrzy-
mów, który odprawiał msze św. i nabo-
żeństwa, był ks. dr Andrzej Baczyński, 
proboszcz z Korostyszewa, a zarazem 
sędzia Sądu Biskupiego w Żytomierzu.

Tym tekstem rozpoczynam serię arty-
kułów, w których chciałbym w telegraficz-
nym skrócie opisać miejsca, które odwie-
dziliśmy. Niestety, nie da się tego uczynić 
w jednym tekście. Dlatego postanowiłem 
podzielić go na części.

Ku Ziemi Zbawiciela
W piątek 11 marca we wczesnych 

godzinach rannych pielgrzymi zebrali się 
na lotnisku w Boryspolu. Po dość szcze-
gółowej odprawie bagażowej i paszporto-
wej z niewielkim opóźnieniem samolotem 
izraelskich linii El Al udaliśmy się do Tel 
Avivu na lotnisko Ben Guriona, gdzie wy-
lądowaliśmy ok. godz. 15. Tam czekał już 
na nas autobus i nasz kierowca p. Halima. 
Prosto z lotniska udaliśmy się do Hajfy. Po 
drodze grupa zatrzymała się w Cezarei 
Nadmorskiej opodal akweduktu z czasów 
króla Judei Heroda Wielkiego i stanowi-
ska archeologicznego. W Cezarei to dom 

setnika rzymskiego Korneliusza został 
wybrany przez Ducha Świętego. I to wła-
śnie ów setnik jako pierwszy poganin zo-
stał wyznawcą Chrystusa. W ten sposób 
św. Piotr przekonał się, że Dobra Nowina 
nie jest skierowana tylko do Żydów, ale do 
wszystkich ludzi. 

Z Cezarei pojechaliśmy już prosto do 
Hajfy, a właściwie na wznoszące się nad 
Hajfą pasmo Karmelu. Tam na szczycie 
znajduje się Sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej – Gwiazdy Morza. 

Góra Karmel
Geograficznie góra Karmel jest jed-

nym z najpiękniejszych miejsc Ziemi Świę-
tej. Jak kadłub okrętu wcina się w Morze 
Śródziemne swym liczącym 546 m n.p.m. 
masywem, sąsiadującym z Hajfą. Piękno 
tej góry było wielokrotnie opiewane, tak-
że w Biblii. Karmel znaczy po hebrajsku 
„ogród Boży”.

W grotach tej góry, wśród zieleni i stru-
myków już w zamierzchłych czasach bi-
blijnych pędzili życie pustelnicy. Góra Kar-

Kana Galilejska - odnowienie ślubów małżeńskich 
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mel w szczególny sposób związana jest 
ze świętym prorokiem Eliaszem, który na 
niej przebywał. Według tradycji chrześci-
jańskiej Święta Rodzina miała tu się za-
trzymać, wracając z Egiptu.

Życie pustelnicze na górze Karmel 
szczególnie rozkwitło w czasach władania 
Ziemią Świętą przez krzyżowców. W po-
czątkach XIII wieku pojawiła się idea na-
dania pustelnikom reguły. Uczynił to św. 
Brokard wspólnie z patriarchą Jerozoli-
my św. Albertem z Vercelli. Tak powstał 
zakon karmelitański – zakon pustelników 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 
Tych samych, którzy są teraz kustosza-
mi sanktuarium w Berdyczowie. Eremici 
zbudowali na Karmelu niewielki kościół 
ku czci Matki Bożej, który stał się koleb-
ką ich zakonu. Karmelici niejednokrotnie 
musieli uciekać z góry Karmel, wypędzani 
przez Saracenów, którzy ich mordowali. 
Ale zawsze wracali. Ostatni raz w 1836 
roku. Odbudowali wtedy zrujnowany ko-
ściół i klasztor i trwają jako kustosze tego 
miejsca do dziś.

Na Karmelu, w Domu Matki, rozpo-
częliśmy nasze pielgrzymowanie od mszy 
św., prosząc o Jej opiekę na cały czas 
naszego kroczenia po śladach Jej Syna. 
Gdy opuszczaliśmy gościnne progi kar-
melitańskiego klasztoru, było już ciemno, 
gdyż zmrok w Ziemi Świętej zapada bar-
dzo szybko.

Wsiedliśmy do autobusu i udali się do 
Tyberiady, do hotelu Berger, który stał się 
naszą bazą wypadową w pielgrzymowa-
niu po Galilei.

Galilea – rodzinne strony 
Pana Jezusa

Drugi dzień naszego pielgrzymowa-
nia, sobotę 12 marca, rozpoczęliśmy od 
Eucharystii na Górze Błogosławieństw. 
W plenerze, wśród soczystej zieleni i kwia-
tów, które otaczają kościół projektu Wło-
cha Antonio Barluzziego (świątynie jego 
autorstwa można spotkać w całej Ziemi 
Świętej), spoglądając na Jezioro Galilej-
skie, sprawowaliśmy mszę św., wsłuchu-
jąc się w najpiękniejszą kartę Ewangelii, 
jaką jest osiem błogosławieństw. To wła-
śnie tutaj – zgodnie z przekazem ewan-
gelicznym i tradycją – Pan Jezus wygłosił 
swoje błogosławieństwa. Na zakończenie 
mszy św. ks. Andrzej każdemu z osobna 
udzielił błogosławieństwa. Po zrobieniu 
wspólnego zdjęcia i chwili na prywatną 
modlitwę autobusem zjechaliśmy z góry, 
aby udać się do Tabghy, miejsca, w któ-
rym Pan Jezus dokonał cudownego roz-
mnożenia chleba i ryb. 

O tym wydarzeniu mówią wszyscy 
ewangeliści (Mt 14,14-21; Mk 6,34-44; Łk 
9,11-17). Znamienne u Jana są: 1. uzupeł-
nienia co do okoliczności faktu, 2. uwydat-
nienie inicjatywy samego Jezusa, 3. zwią-

zek teologiczny faktu z Eucharystią. 
W obecnej świątyni, bardzo surowej, 

którą opiekują się niemieccy benedyktyni, 
uwagę zwraca mała mozaika wkompono-
wana w posadzkę prezbiterium, stano-
wiąca swego rodzaju logo Ziemi Świętej. 
Kosz, w nim cztery chleby, po bokach 
dwie ryby. Rodzi się pytanie: a gdzie pią-
ty bochenek chleba? Przecież Ewangelie 
mówią o pięciu. Piątym bochenkiem chle-
ba jest hostia, która każdego dnia na tym 
ołtarzu jest konsekrowana i przemienia 
się w Najświętsze Ciało Pana Jezusa. Ta 
mozaika pochodzi z pierwszego kościoła. 
Znaleziono ją na poziomie niższym i pod-
niesiono do poziomu obecnej posadzki. 

Należy bowiem pamiętać, że w miej-
scu dzisiejszej świątyni wcześniej były 
inne, zburzone przez Persów i muzułma-
nów. W roku 1932 prowadzący tu wykopa-
liska dwaj niemieccy archeolodzy Mader 
i Schneider odkryli ruiny bizantyjskiego 
kościoła oraz większość starej mozaiki. 
Na starych fundamentach w roku 1982 
wybudowano obecny kościół.

Opodal niemieckiego opactwa znaj-
duje się drugie sanktuarium, tzw. kościół 
Prymatu św. Piotra. To tu, w tym miejscu, 
Pan Jezus ukazał się Apostołom po swo-
im zmartwychwstaniu (zob. J 21,1-19).  

Obecna świątynia została wzniesiona 
w 1933 roku. Jest to mała budowla z czar-
nego bazaltu wulkanicznego, wspierająca 

Nazaret - Galilea 
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się na fundamentach starszej, pochodzą-
cej z przełomu IV i V wieku. W kościele 
znajduje się część skały, którą nazywają 
„Stołem Pana”, upamiętniającej cudowny 
połów ryb i posiłek, jaki przygotował Pan 
Jezus dla Apostołów, oraz następujące po 
nim przekazanie Piotrowi najwyższej wła-
dzy w Kościele, czyli prymatu. 

Drzwi kościoła wykonane przez prof. 
Czesława Dźwigaja z Krakowa zostały 
ufundowane przez króla kurkowego Sta-
nisława Dyrę. Poświęcił je w 2006 roku 
kard. Stanisław Dziwisz. 24 marca 2000 
roku był tu św. Jan Paweł II, a wcześniej, 
w 1964 roku, bł. Paweł VI. Te niezwykłe 
odwiedziny upamiętniają dwa ołtarze po-
lowe usytuowane w otaczającym świąty-
nię ogrodzie. 

Z kościoła Prymatu udajemy się do po-
bliskiego Kafarnaum. 

Kafarnaum – miasto Pana 
Jezusa

Kafarnaum (hebr. Kefar Nahum – 
„miasto Nahuma”) dobrze znane jest 
czytelnikom Nowego Testamentu. Tutaj 
Jezus, wygnany z rodzinnego Nazaretu, 
rozpoczyna głoszenie Dobrej Nowiny, tu-
taj powołuje pierwszych uczniów, wśród 
nich rybaka Piotra, zamieszkuje w jego 
domu, uzdrawia, leczy, naucza w miejsco-
wej synagodze. 

Kafarnaum przez wieki było zapomnia-
ne i jego ruiny leżały pod grubą warstwą 
ziemi. Dopiero w XX wieku ekipa włoskich 
archeologów pod kierunkiem franciszka-
nina o. Virgilio Corbo i Stanislao Loffreda 
prowadziła tu przez szesnaście lat, od 
1968 do 1984 roku, systematyczne prace 
wykopaliskowe. Ich wyniki przeszły naj-
śmielsze oczekiwania. Odnaleziono nie 

tylko ruiny synagogi, ale także niezwykły 
dom, który – jak się później okazało – był 
domem św. Piotra, a w nim znajdował się 
osobny pokój zamieniony później na kapli-
cę. Wszystko wskazuje na to, że był to po-
kój, w którym zatrzymywał się Pan Jezus, 
gdy przebywał w Kafarnaum. 

Zaraz po wejściu na teren biblijnej 
miejscowości nasza pielgrzymia grupa 
robi sobie pamiątkowe zdjęcie przy fi-
gurze św. Piotra – Rybaka i Pierwszego 
Papieża. Potem wsłuchujemy się w treść 
Ewangelii, przechodzimy do synagogi, 
gdzie mamy czas wolny na indywidualną 
modlitwę. Jak cudownie jest siąść nad 
brzegiem Jeziora Galilejskiego, wsłuchać 
się w szum fal, zamknąć oczy i wyobra-
zić sobie, jak Pan Jezus naucza, siedząc 
w łodzi…

Z Kafarnaum udajemy się do Kibucu 
Ginosar, gdzie czeka na nas łódź o pięk-
nej nazwie „Simon”. „Okrętujemy się” i za-
raz po odpłynięciu, jak to jest w zwyczaju, 
przy dźwiękach hymnu narodowego na 
maszt zostaje wciągnięta flaga. Tym ra-
zem aż dwie: polska i ukraińska. Po spo-
kojnych wodach Jeziora Tyberiadzkiego 
płyną strofy „Mazurka” Dąbrowskiego, 
a zaraz po nich hymn Ukrainy. Jakże po-
dobne są te dwa hymny. 

Po wsłuchaniu się w słowa Ewangelii 
i krótkim komentarzu przychodzi czas na 
chwilę radości. W rytm „Hevenu shalom 
alehem” krążymy w tanecznym korowo-
dzie po pokładzie. Śpiewamy wspólnie 
o pokoju, którego brakuje i w Palestynie, 
i na Ukrainie. Prosimy Boga, wielbiąc Go 
tańcem, o dar pokoju dla całego świata.

Na zakończenie dnia jedziemy do uro-
kliwej restauracji położnej nad brzegiem 
jeziora, aby spróbować miejscowego spe-
cjału: ryby św. Piotra. Ryba ta żyje tylko 

w Jeziorze Galilejskim. Podawana jest 
z całą masą sałatek, humusu, chleba pie-
czonego z czosnkiem. A na koniec delicje 
– mrożone daktyle. Palce lizać.

Do hotelu w Tyberiadzie wracamy tro-
chę zmęczeni, ale szczęśliwi, że możemy 
tu być. Jutro czeka nas Góra Przemienie-
nia.

Góra Przemienienia
Niedziela – Dzień Pański, trzeci dzień 

naszego pielgrzymowania (13 marca) 
rozpoczynamy od nawiedzenia góry Ta-
bor. Otoczona pasmem równin wznosi się 
samotnie majestatyczną bryłą z charak-
terystycznie spłaszczonym szczytem na 
wysokość 588m n.p.m. To tutaj Pan Jezus 
ukazał Apostołom swoje Boskie, przemie-
nione oblicze.

Pierwszą świątynię wzniosła na szczy-
cie góry św. Helena, matka cesarza Kon-
stantyna Wielkiego. W tym wspaniałym 
kościele pod wezwaniem Przemienienia 
Pańskiego znajdowały się dwie kaplice: 
Mojżesza i Eliasza. Kościół kilkukrotnie 
zdobywali Saraceni. Losy świętej góry 
były burzliwe. Przechodziła z rąk do rąk. 

Obecna świątynia, zbudowana według 
projektu Antonio Barluzziego w latach 
1919-1924, ma dwie wieże, które łączą się 
z nią bokami. Wnętrze, kryjące dwie ka-
plice poświęcone Mojżeszowi i Eliaszowi, 
dzielą na trzy nawy grube kolumny i ma-
sywne arkady. Bazylika swym kształtem 
nawiązuje do wzorów architektury z IV-VI 
wieku. W krypcie, do której schodzi się po 
stopniach rozciągniętych na szerokość 
nawy głównej, zobaczyć można mury 
i ołtarz dawnej świątyni, odkrytej podczas 
wykopalisk archeologicznych.

Z tarasu widokowego podziwiamy 
piękno Doliny Jezreel i Dolnej Galilei. 
Chciałoby się powtórzyć za Apostołami: 
„Panie, dobrze nam tu być…”, ale nie-
stety, trzeba jechać dalej. Czeka na nas 
miejsce, gdzie „Słowo stało się ciałem…” 
– Nazaret.

Tu Słowo stało się ciałem
Kolejny punkt naszego pielgrzymowa-

nia to Nazaret. Odwiedziny tego miejsca 
zaczynamy od Źródła Maryi, czyli prawo-
sławnej cerkwi św. Archanioła Gabriela. 
Według tradycji apokryficznej to właśnie 
przy tym źródle Archanioł Gabriel miał się 
ukazać Najświętszej Maryi Pannie po raz 
pierwszy. Właściwie Zwiastowanie odbyło 
się już w miejscu, w którym obecnie znaj-
duje się imponująca bazylika Zwiastowa-
nia.

Sanktuarium Zwiastowania w Na-
zarecie istnieje praktycznie od czasów 
Chrystusa. Odkrycia archeologiczne, ja-
kich tu dokonano, niezbicie wskazują, że 
już krewni i potomkowie rodziny Maryi 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

Nazaret, Bazylika Zwiastowania NMP
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przekształcili miejsce zamieszkania Bożej 
Rodzicielki w miejsce kultu. 

Dzisiejszy, piąty z kolei stojący w tym 
miejscu, dwukondygnacyjny kościół zo-
stał zbudowany w latach 1955-1969. 
W centrum niższego poziomu bazyliki 
znajduje się absyda kościoła bizantyjskie-
go z V wieku, wzniesionego wokół Groty 
Zwiastowania, tradycyjnie uważanej za 
dom Maryi. Pod ołtarzem jest marmurowa 
gwiazda, a na ołtarzu napis: Verbum caro 
hic factum est (Tu Słowo stało się ciałem). 
Schody przy głównym wejściu prowadzą 
do kościoła górnego. Kamienne ściany 
bazyliki zdobi bogata kolekcja mozaik 
przedstawiających różne wyobrażenia 
Maryi z Dzieciątkiem – to dar kościołów 
chrześcijańskich z całego świata. Jako 
jedna z pierwszych została tu umiesz-
czona mozaika Matki Boskiej Często-
chowskiej upamiętniająca 1000. rocznicę 
Chrztu Polski. 

Na zewnątrz, na filarze głównej bramy, 
znajduje się mozaika Matki Boskiej z Zar-
wanicy na Ukrainie. W tym szczególnym 
miejscu modliliśmy się o poszanowanie 
daru ludzkiego życia. Zwłaszcza o wszyst-
kie poczęte dzieci, aby na Ukrainie nie 
mordowano nienarodzonych dzieci.

Z Bazyliki Zwiastowania udaliśmy się 
do pobliskiego kościoła św. Józefa, który 
stoi na miejscu domu Świętej Rodziny. 
Tam polecaliśmy Świętej Rodzinie z Na-
zaretu wszystkie nasze rodziny, prosząc 
dla nich o dar miłości i wytrwania w chwi-
lach pokus i słabości.

Z Nazaretu udaliśmy się na wesele do 
Kany Galilejskiej. 

Aby miłość była słodka jak 
wino

W Kanie Galilejskiej Pan Jezus bło-
gosławił ludzkiej miłości i dokonał pierw-
szego cudu. Tutaj też uzdrowił syna 
urzędnika królewskiego. W miejscu tym 
wybudowano dwa kościoły: grecki i kato-
licki (na miejscu starszego, bizantyjskiego 
założenia z VI wieku), w którym urzędują 
obecnie franciszkanie. W obu świątyniach 
stoją wiekowe, kamienne stągwie, zda-
niem niektórych związane z cudem Chry-
stusa. Według tradycji niegdyś znajdowa-
ła się tu synagoga, w której miał miejsce 
ślub młodej pary, dlatego do dzisiaj młode 
pary biorą ślub w tym miejscu.

Dla naszej grupy jest to dzień szcze-
gólny. Oto cztery pary (w tym jedna 
z 25-letnim stażem) odnowiły swoje śluby 
małżeńskie. Znów jak przed laty zabrzmiał 
„Marsz weselny” Mendelssohna, znów 
kapłan przewiązał ich dłonie stułą, moc-
no! Aby dobrze trzymało. Było i „gorzko”, 
a wieczorem już w hotelu przy lampce we-
selnego wina świętowaliśmy ich miłość. 
Oby trwała wiecznie!

Ks. dk. dr Jacek Jan Pawłowicz

Jerozolima 

Mozaika w krużgankach maryjnych

Ściana Płaczu 
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Wiwat, Panie Profesorze! 
Jubileusz Włodzimierza 
Jerszowa

„Znany ukraiński uczony, filolog polski, 
laureat Ogólnoukraińskiej Nagrody im. Iwana 
Ohijenki, odznaczenia Ministerstwa Edukacji 
i Nauki Ukrainy »Prymus edukacji Ukrainy«, 
Honorowy Obywatel m. Korostyszewa, którego 
imię wpisano do »Złotej Księgi miasta Koros-
tyszewa«, Honorowy Krajoznawca Ukrainy, 
Zasłużony dla Kultury Polskiej, Członek Ho-
norowy Żytomierskiego Naukowo-Krajo-
znawczego Towarzystwa Badaczy Wołynia, 
najlepszy uczony Żytomierskiego Uniwer-
sytetu Państwowego im. Iwana Franki w la-
tach 2010, 2011, 2012 i 2014, nagrodzony 
specjalnym odznaczeniem Żytomierskiej 
Rady Miejskiej „Odznaka” i „Za zasłu-
gi” ІІІ stopnia – profesor Włodzimierz 
Olegowicz Jerszow ukończył 60 lat!” – 
tymi słowami wybitny ukraiński uczony, 
członek korespondent NANU, dr hab. 
nauk filologicznych, prof. Rostysław 
Radziszewski rozpoczął jubileuszo-
wy artykuł ku czci Włodzimierza 
Jerszowa. 25 lutego 2016 roku 
w Alma Mater jubilata – Żyto-
mierskim Uniwersytecie Pań-
stwowym im. Iwana Franki, 
najlepsze życzenia składali 
mu przedstawiciele władz 
miejskich, koledzy, przyjacie-
le. I wszyscy jednakowo pod-
kreślali wybitny wkład profe-
sora w badania nad ukraińskim 
i polskim literaturoznawstwem.

Rzeczywiście, doktor habilito-
wany nauk filologicznych, profesor 
Włodzimierz Jerszow należy do tych 
– podkreślmy – nielicznych przedsta-
wicieli współczesnej nauki akademic-
kiej, którzy potrafią owocnie pracować 
w wybranym przez nich obszarze, 
prowadzić za sobą uczniów, kon-
struować idee naukowe. Toteż dziś 
można mówić nie tylko o nim jako 
o wybitnym uczonym, lecz również 
o tworzonej przez niego szkole na-
ukowej. Pozycja lidera w zakresie 
literatury polskojęzycznej Ukrainy 
Prawobrzeżnej, którą może się 
poszczycić Włodzimierz Jerszow, 
nie ogranicza się jedynie do ba-
dań literaturoznawczych. Dokonania 
uczonego stanowią podstawę także dla innych 
nauk humanistycznych, zwłaszcza muzykologii.

To Włodzimierzowi Jerszowowi zawdzię-
czamy powrót do sal koncertowych dzieł 
Kazimierza Lubomirskiego, należącego do 
emblematycznych, a jednak zapomnianych 
kompozytorów Wołynia. Teoria naukowa prof. 
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Jerszowa pozwala na analizę twór-
czości muzycznej etnicznych Polaków 
Wołynia: Ignacego Feliksa Dobrzyń-
skiego, M. Jasińskiego, Кazimierza 
Lubomirskiego, Juliusza Zarębskiego, 
A. Różyckiego i wielu innych na tle 
muzyki ogólnoeuropejskiej i ukraiń-
skiej. W ten sposób panorama ukraiń-
skiej kultury muzycznej ХІХ i początku 
ХХ stulecia zostaje uzupełniona, z jed-
nej strony, nowymi pojęciami i płodną 
naukowo koncepcją badań nad kultu-
rą, z drugiej pozwala całkiem zasadnie 
wpisać kulturę regionalną w kontekst 
europejski. 

Perspektywy nauki zawsze były 
wyznaczane przez kierunki rozwoju 
głównych szkół naukowych. To jedna 
z charakterystycznych cech współcze-
snej nauki, wszak dziś prawie wszyst-
kie problemy badawcze wymagają 
zjednoczenia wysiłków i stworzenia 
zespołów uczonych. Szkoły naukowe 
to nie tylko jednostki administracyjne 
funkcjonujące w ramach uniwersyte-
tów, fakultetów, katedr, instytutów na-
ukowo-badawczych czy laboratoriów. 
Szkoły naukowe mogą być nieformal-
nymi zespołami i budować warunki 
do łączenia pracy uczonych różnych 
specjalności. Dla muzykologów szkoła 
naukowa W. O. Jerszowa to wspól-
nota, która ukształtowała się wokół 
wyrazistego lidera i dlatego stanowi 

wartość intelektualną, emocjonal-
ną, jest nieformalna, otwarta dla 
naukowców o różnym statusie. 

Włodzimierz Jerszow to 
społecznik z autorytetem. Jego 
działalność naukowa znajduje 
kontynuację w pracy zarzą-
du Żytomierskiego Obwo-
dowego Związku Polaków 
na Ukrainie, gdzie jest 
„generatorem” pomysłów 
organizacyjnych, inspira-
torem licznych imprez, 
mających na celu pro-
pagowanie kultury Wo-
łynia i Żytomierszczy-
zny oraz jej dorobku, 

wzbudzanie po-
czucia dumy z jej 
osiągnięć, rozwi-
janie tej kultury.

Ży tomiersk i 
Obwodowy Zwią-

zek Polaków na 
Ukrainie składa Wło-

dzimierzowi Jerszowowi 
serdeczne powinszowania 
z okazji jubileuszu oraz ży-

czenia zdrowia, sił i entuzja-
zmu we wszystkich sferach 

jego wielostronnej działalności! 

dr Irena Kopoć

Vivat, Пане Професоре!  
Ювілей Володимира 
Єршова

 «Відомому українському вченому, 
філологу-полоністу, лауреату 
Всеукраїнської Огієнківської премії 
в галузі науки, Відміннику освіти 
України, Почесному громадянину 
м. Коростишів, ім’я якого також 
занесено до «Книги Пошани 
міста Коростишева», Почесному 
краєзнавцю України, Заслуженому 
діячеві польської культури (Zasłużjny 
dla Kultury Polskiej), Почесному 
члену Житомирського науково-
краєзнавчого товариства дослідників 
Волині, кращому вченому ЖДУ ім. І. 
Франка 2010. 2011, 2012 та 2014рр., 
нагородженому нагрудним знаком 
Житомирської міської ради «За 
заслуги» ІІІ ступеня – професору 
Володимиру Олеговичу Єршову – 
виповнилося 60 років!», – такими 
словами видатний український 
учений, член-кореспондент НАНУ, 
доктор філологічних наук, професор 
Ростислав Радишевський розпочинає 
ювілейну статтю на пошану 
Володимира Олеговича Єршова. 25 
лютого 2016 року в alma mater ученого  
– Житомирському державному 
університеті ім. Івана Франка – його 
щиро вітали представники міської 
влади, колеги, друзі. І всі одностайно 
визначали непересічну роль ювіляра 
для українського та польського 
літературознавства.

Дійсно, доктор філологічних 
наук, професор Володимир Єршов 
належить до тих, будемо відверті, 
нечисленних представників сучасної 
академічної науки, які здатні плідно 
працювати в обраній ними царині, 
вести за собою учнів, продукувати 
наукові ідеї. Тому сьогодні можна 
говорити не лише про нього як про 
видатного вченого, а й про створену 
ним наукову школу. Статус лідера 
в царині польськомовної літератури 
Правобережної України, на який 
заслуговує Володимир Олегович 
Єршов, простягається не тільки на 
власне літературознавчі дослідження, 
а й є основою для інших гуманітарних 
наук, зокрема музикознавства.

Саме Володимир Олегович Єршов 
започаткував процес повернення 
до виконавської практики творчості 
Казимира Любомирського, який 
належить до яскравих, однак фактично 

забутих композиторів Волині. Його 
наукова теорія дозволяє розглядати 
творчість етнічних поляків Волині – І. 
Ф. Добжинського, М. Ясінського, К. 
Любомирського, Ю. Зарембського, О. 
Ружицького та багатьох інших на тлі як 
загальноєвропейської, так і української 
музики.  Таким чином, панорама 
української музичної культури ХІХ – 
початку ХХ століття доповнюється, 
з одного боку, новими іменами та  
науково плідною концепцією вивчення 
культури, з іншого – дозволяє цілком 
обґрунтовано «вписати» регіональну 
культуру в контекст європейської. 

Перспективи науки завжди 
визначалися перспективами розвитку 
провідних наукових шкіл. Це – одна 
з характерних рис сучасної науки, 
адже сьогодні мало не всі наукові 
проблеми потребують об’єднання 
зусиль та створення колективів 
учених. Наукові школи  – це не 
тільки адміністративні утворення 
в рамках університетів, факультетів, 
кафедр, науково-дослідних інститутів, 
лабораторій. Наукові школи можуть 
бути неформальними колективами 
і представляють інтерес саме для 
консолідації праці вчених різних 
спеціальностей. Для музикознавців 
наукова школа В. О. Єршова – це 
наукова спільнота, яка сформувалася 
навколо яскравого лідера 
і тому є інтелектуальною, емоційно-
ціннісною, неформальною, відкритою 
для вчених різних статусів.

Володимир Олегович Єршов 
– авторитетний громадський діяч. 
Його наукова діяльність знаходить 
продовження в роботі правління 
Житомирської обласної Спілки поляків 
України, де він є «генератором» 
організаційних ідей, натхненником 
проведення численних імпрез, мета 
яких гідно нести культуру Волині-
Житомирщини, пробудити гордість за 
неї, примножувати та розвивати. 

Житомирська обласна Спілка 
поляків України щиро вітає 
Володимира Олеговича Єршова 
з ювілеєм та зичить йому здоров’я,  
сил і натхнення в усіх сферах його 
багатогранної діяльності!

Ірина Копоть
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego na Żytomierszczyźnie

Naród żyje, dopóki język jego żyje
21 lutego świat obchodzi Między-
narodowy Dzień Języka Ojczyste-
go. Jego celem jest podkreślenie 
różnorodności językowej globu, 
traktowanej jako dziedzictwo naro-
dowe. Na Żytomierszczyźnie w tym 
dniu odbył się IX Konkurs Ortogra-
ficzny „Mistrz ortografii polskiej”.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego został ustanowiony przez UNESCO. 
Organizacja opowiada się za zbliżeniem 
kultur i ich integracją, zwłaszcza poprzez 
język. Znajomość języków bowiem ułatwia 
komunikację, dzięki czemu zbliża do sie-
bie ludzi. Mieszkańcy Żytomierszczyzny 
przyłączyli się do święta, promując języki 
ojczyste. 

Polska społeczność rozpoczęła ob-
chody Dnia Języka Ojczystego mszą 
święta w katedrze św. Zofii. Mszę cele-
brował kapelan Polaków Żytomierszczy-
zny ks. Jarosław Giżycki TChr. Następnie 
odbył się konkurs ortograficzny pod ho-
norowym patronatem konsula generalne-
go RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka. 
W Obwodowym Teatrze Lalek ponad 80 
uczniów żytomierskich szkół średnich 
oraz polskich szkół sobotnio-niedzielnych 
(ŻOZPU, Związku Polaków na Ukrainie 
w Korosteniu, Kulturalno-Oświatowego 

Związku Polaków Ukrainy іm. Władysława 
Reymonta, Związku Polaków na Ukrainie 
Oddział w Korostyszewie, Olewskiego Re-
jonowego Związku Polaków na Ukrainie) 
przystąpiło do pisania dyktanda „Mistrz 
ortografii polskiej”. 

Na początku zabrał głos Tomasz Olej-
niczak. Konsul generalny zwrócił uwagę 
na utrwaloną tradycję konkursu, który 
zorganizowano już po raz dziewiąty, i jego 
rolę w kształtowaniu nawyków poprawnej 
polszczyzny oraz życzył wszystkim poła-
mania piór. Z kolei prezes Żytomierskiego 
Obwodowego ZPU Wiktoria Laskowska-
-Szczur podziękowała uczniom i nauczy-
cielom za aktywny udział w obchodach, 
podkreślając, że popularyzacja ortografii 
polskiej motywuje dzieci do nauki języka 
oraz sprzyja integracji środowiska polskie-
go. 

Konkurs od strony merytorycznej 
przygotowała dr Wiktoria Wachowska. 
Dla zwycięzców przygotowano nagrody 
pomocne w dalszej nauce oraz dyplomy. 
Główną nagrodą jest możliwość wyjazdu 
na kolonie do Polski w czasie wakacji. 

Po zakończeniu dyktanda w auli Ży-
tomierskiego Obwodowego Teatru Lalek 
odbył się akademia z udziałem przedsta-
wicieli mniejszości narodowych: Polaków, 
Czechów, Niemców, Ormian. Widzowie 

Ponad 80 uczniów przystąpiło do pisania dyktanda „Mistrz ortografii polskiej”
Понад 80 учнів писало диктант „Майстер польської орфографії” 
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nagradzali gromkimi brawami piękne wy-
stępy uczniów szkół sobotnio-niedziel-
nych, Polski Teatr Lalek „Modernpol” dzia-
łający przy Żytomierskim Obwodowym 
Związku Polaków na Ukrainie pod kierun-
kiem polonistki Wiktorii Zubarewej oraz 
Polski Wokalny Zespół „Dzwoneczki” pod 
kierunkiem Zasłużonej dla Kultury Polskiej 
Jadwigi Poliszczuk i Bogdana Poliszczu-
ka. 

Czeską kulturę reprezentował zespół 
Wołyńki Czechy i dziecięcy zespół Roz-
marinek pod kierunkiem Oleny Łagow-
skiej i nauczycielki Ewy Rżęzniczkowej, 
niemiecką – duet z Niemieckiego Towa-
rzystwa „Wiedergeburt” w Korosteniu 
pod kierunkiem Olgi Antoniuk. Wiersze 
o Armenii w języku ojczystym deklamowa-
li Wagarszak Petrosian, Meri Arutiunian, 
Ryta Arutiunian i Włodzimierz Muriadian.

Na zakończenie wszystkie polskie 
zespoły zaśpiewały „Rotę”, nieoficjalny 
hymn Polaków poza granicami Polski.

Obchody Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego zorganizował Żyto-
mierski Obwodowy Związek Polaków na 
Ukrainie przy wsparciu Kuratorium Oświa-
ty Żytomierskiej Rady Miejskiej i Wydziału 
Kultury Żytomierskiej Obwodowej Admini-
stracji Państwowej.

Aleksander Piwowarski
Wiersze o Armenii w języku ojczystym deklamowała Ryta Arutiunian
Вірші про Вірменію рідною мовою декламувала Рита Арутянян 

Po zakończeniu dyktanda w auli Żytomierskiego Obwodowego Teatru Lalek odbył się koncert mniejszości narodowych
Після диктанта в залі Житомирського обласного лялькового театру відбувся концерт за участі національних меншин
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Przezwyciężanie czasu…
Pod takim tytułem w Muzeum Bo-
rysa Latoszyńskiego w Żytomierzu 
odbył się zimowy Dzień Otwartych 
Drzwi. Tym razem jego bohaterem 
był kompozytor Wsiewołod Zadie-
racki.

Zimowe projekty Muzeum tradycyj-
nie są poświęcone Borysowi Latoszyń-
skiemu (1895-1968) – kompozytorowi, 
dyrygentowi i pedagogowi, którego życie 
i twórczość dopiero zaczynamy odsłaniać 
w całej pełni i różnorodności. Ale nie tylko 
jemu. Także jego rodzinie, która wniosła 
znaczący wkład w rozwój kultury nasze-
go miasta, oraz współczesnym artysty, 
którzy żyli i pracowali w tych samych co 
on realiach, tak samo cierpieli z powodu  
reżimu i tak samo nie sprzeniewierzyli się 
zasadom moralnym wyniesionym z domu. 
Te zasady i wartości pozostawili w spadku 
następnym pokoleniom. Warto się na nich 
oprzeć, by bronić się przed zagrażającą 
dzisiejszej kulturze demoralizacją.

Głównym bohaterem tegorocznego 
projektu był wybitny pianista, kompozytor 
i pisarz ХХ wieku Wsiewołod Zadieracki. 
Starszy od Borysa Latoszyńskiego zaled-
wie o pięć lat pozostawał w kręgu oddzia-
ływań tych samych czynników. Na losach 
obydwu artystów odcisnęły swoje piętno 
historyczne wydarzenia pierwszej poło-
wy XX wieku: wojny, sowieckie represje, 
i to one ukształtowały ich życiowe drogi. 
Im głębiej zanurzamy się w studiowanie 
materiałów o życiu i twórczości Wsiewoło-
da Zadierackiego, tym więcej odkrywamy 
podobieństw z życiem Borysa Latoszyń-
skiego.

Obaj urodzili się na Wołyniu. Latoszyń-
ski w Żytomierzu, Zadieracki – w Zdołbicy 
(obecnie Zdołbunów). Obaj wywodzili się 
z dużych rozgałęzionych rodów, w których 
byli przedstawiciele różnych zawodów: le-
karze, muzycy, wojskowi… Obaj, oprócz 
wykształcenia muzycznego, mieli ukoń-
czone studia prawnicze. Obaj mogli się 
pochwalić polskimi korzeniami.

O ile jednak Borysowi Latoszyńskie-
mu, przy wszystkich przeciwnościach 
losu, udało się wejść do kręgu uznanych 
kompozytorów i stać się czołową posta-
cią ukraińskiej muzyki ХХ stulecia, o tyle 
Wsiewołoda Zadierackiego nie można 
nazwać nawet kompozytorem zapomnia-
nym. Jego syn pisze tak: „Najprościej 
byłoby rzec, iż spuścizna W. P. Zadierac-
kiego okazała się zapomniana. Lecz to 
byłoby niesłuszne. Ponieważ nie można 
zapomnieć tego, co nigdy nie było ukazy-
wane ludziom. […] W. P. Zadieracki został 
nie tyle zapomniany, ile utracony dla kul-
tury. I za życia, i wiele dziesięcioleci po 
śmierci”. 

To, co obecnie wiadomo o Wsiewo-
łodzie Zadierackim, zostało odnalezione 
i opisane przez jego młodszego syna, 
znanego muzykologa, doktora historii 
sztuki, profesora Wsiewołoda Wsiewoło-
dowicza Zadierackiego w monografii „Per 
aspera…”. To dzięki jego wiedzy i wysił-
kom twórczość kompozytora jest stop-
niowo odkrywana i przywracana. Książka 
zachwyca. Mimo że jest dokumentalną 
pracą historyczną, w sposób pogłębiony 
analizującą spuściznę Wsiewołoda Zadie-
rackiego, czyta się ją jak powieść. 

Z monografii dowiadujemy się, że ro-

dzicami kompozytora byli Piotr Zadieracki 
i Maria, z domu Mieleszkiewicz-Brzozow-
ska. Ojciec muzyka pochodził z biednej 
rodziny, która nie była w stanie dać mu na-
wet podstawowego wykształcenia. Mimo 
to niezwykły upór i światły umysł pozwoliły 
mu dojść do stanowiska głównego kon-
sultanta Zarządu Południowo-Zachodniej 
Kolei i objąć katedrę w Instytucie Politech-
nicznym Kijowa.

Matka wywodziła się ze szlacheckich 
polskich rodów Mieleszkiewiczów i Brzo-
zowskich. Jej starsza siostra Aleksandra 
wykładała fortepian w Instytucie Panien 

Afisz Dni Otwartych drzwi w muzeum im. B. Latoszyńskiego 
Афіша з Дня відкритих дверей у музеї ім. Б. Лятошинського 
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Festiwal „Chopin i jego 
Europa”

Szlacheckich w Białymstoku. Tam też zdo-
była wykształcenie Maria. Ona właśnie była 
pierwszą nauczycielką muzyki swoich dzieci.

Nie będę streszczać całej książki, której 
lekturę zainteresowanym gorąco polecam. 
Skupię się na żytomierskim okresie życia 
kompozytora. To dwa szkolne lata 1945-
1946 i 1948-49, kiedy pracował w Żyto-
mierskiej Szkole Muzycznej im. W. S. Ko-
senki i w Żytomierskiej Dziecięcej Szkole 
Muzycznej (obecnie Żytomierska Szkoła 
Muzyczna nr 1 im. B. M. Latoszyńskiego). 

Poprzednie lata życia były nader trud-
ne dla Zadierackiego: areszty, odsiadka 
w łagrze na Kołymie, zakaz przebywania 
w dużych miastach – wszystko to z jego 
twórczej pracy czyniło nieprzerwaną wal-
kę i pokonywanie przeszkód. Wyjątkowo 
gruntowne i wielostronne wykształcenie – 
ukończone klasy: fortepianu, kompozycji 
i dyrygentury symfoniczno-operowej w Mo-
skiewskim Konserwatorium, studia w Pań-
stwowym Instytucie Sztuki Teatralnej K. S. 
Stanisławskiego, biegła znajomość łaciny 
w mowie i piśmie, rozległa wiedza praw-
nicza – pozwalało mu ubiegać się o pracę 
w instytucjach kultury najwyższego szcze-
bla i na najlepszych uczelniach. A on przez 
całe życie był skazany na poniewierkę na 
głębokiej prowincji, nękany przez władze 
i zawistnych, bo mniej utalentowanych, ko-
legów. W małych miasteczkach, gdzie się 
pojawiał, natychmiast stawał się „centrum 
ciążenia” dla tych, którzy umieli w nim do-
strzec wyjątkowego człowieka. Wśród jego 
uczniów są muzycy najwyższej klasy: mu-
zykolog Nadija Goriuchina, kompozytor 
Wieniamin Basner, pianistka Irina Iwanowa 
(Naumowa). 

Pracując w Żytomierskiej Dziecięcej 
Szkole Muzycznej, Zadieracki skompono-
wał między innymi dwa dziecięce koncerty 
na fortepian. Zostały napisane z uwzględ-
nieniem możliwości wykonawczych syna 
kompozytora i przez chłopca właśnie zosta-
ły po raz pierwszy wykonane. W tejże szko-
le Zadieracki wystawił także dwie opery 
dziecięce: „Gęsi łabędzie” oraz „Zima i wio-
sna”. O tym wszystkim możemy przeczytać 
w archiwum szkoły, które zawiera niezwy-
kle bogatą dokumentację dotyczącą kultury 
muzycznej Żytomierza drugiej połowy ХХ 
wieku.

Opowieść o kompozytorze oczywiście 
nie mogła się obejść bez jego muzyki. Pu-
bliczność wysłuchała cyklu fortepianowego 
„Porcelanowe filiżanki”, przygotowanego 
przez uczennicę Darynę Reut i wykładow-
czynię Eleonorę Dyszniejewą-Nabedryk 
oraz – na zakończenie – Koncertu Nr 1 na 
fortepian W. P. Zadierackiego w wykonaniu 
uczennicy Anny Nеzoły i nauczycielki Nata-
lii Kołodnickiej. Po siedemdziesięciu latach 
od premiery znów w Żytomierzu! Zaiste, 
Wsiewołod Zadieracki i jego muzyka prze-
zwyciężyli czas i miejmy nadzieję, że już na 
zawsze zostaną w przestrzeni muzycznej 
miasta.

Irena Kopoć

Triumfatorzy ostatniego Konkur-
su Chopinowskiego – w tym lau-
reaci trzech pierwszych nagród: 
Seong-Jin Cho, Charles Richar-
d-Hamelin, Kate Liu – wystąpią 
w ramach XII Festiwalu „Chopin 
i jego Europa”, który odbywać 
się będzie od 15 do 31 sierpnia w 
Warszawie.

Jak zapowiada dyrektor festiwalu 
„Chopin i jego Europa” Stanisław Lesz-
czyński 12. edycja Festiwalu to kolejna 
konfrontacja twórczości Chopina z mu-
zyką jemu najbliższych kompozytorów 
– Bacha, Mozarta, Haydna, Belliniego, 
Jiroveca, ale również podążanie ślada-
mi różnorodnych wpływów na muzykę 
Chopina oraz muzyki Chopina na dzie-
ła innych twórców. W programie nie za-
braknie ulubionych chopinowskich ga-
tunków muzycznych, takich jak opera, 
pieśń, koncert, muzyka kameralna, ale 
też popularnych w XIX stuleciu opraco-
wań, parafraz i wariacji na tematy naj-
bardziej znanych dzieł epoki.

Podczas Festiwalu zaplanowano 
Recitale Chopinowskie przed sercem 
kompozytora w warszawskiej Bazylice 
św. Krzyża w wykonaniu młodych piani-
stów na instrumencie z XIX wieku. Każ-
dy z recitali rozpocznie się o godz. 22. 

Koncerty festiwalowe odbywać się 
będą w Filharmonii Narodowej, Studio 
Koncertowym Polskiego Radia im. Wi-
tolda Lutosławskiego i po raz pierwszy 
w ramach festiwalu – w Żelazowej Woli.

Festiwal jest realizowany pod egidą 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, we współpracy z Miastem 
Stołecznym Warszawą, Programem 
2 Polskiego Radia oraz Filharmonią 
Narodową.

Sprzedaż biletów na 12. Festiwal 
„Chopin i Jego Europa” rozpocznie się 
w poniedziałek 1 lutego 2016 roku o go-
dzinie 12.00 w kasach Muzeum Fryde-
ryka Chopina i na stronie internetowej 
www.bilety.nifc.pl.

Na podstawie www.culture.pl

Koncert odbędzie się przy pomniku Chopina w Łazienkach w Warszawie
Концерт відбудеться біля пам’ятника Шопену в Лажєнках у Варшаві 

Informacja
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa” 
odbywa się w Warszawie, w mieście, gdzie Chopin spędził 
pierwszych 20 lat swojego życia. Głównym zamierzeniem 
festiwalu, który powstał z inicjatywy Stanisława Leszczyńskiego, 
było stworzenie imprezy o wielkiej randze artystycznej i ukazanie 
twórczości Chopina w szerokim kontekście historycznym. 
Organizatorem festiwalu jest Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina, z którym współdziałają Filharmonia Narodowa, Teatr 
Wielki i Program II Polskiego Radia. Pierwszy festiwal odbył się 
w 2005 we wrześniu przy współpracy Filharmonii Narodowej w 
Warszawie

www.chopin.pl
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Kolędnicy z Żytomierza
W dniach 14-19 stycznia Śląsk go-
ścinnie podejmował delegację z 
Żytomierza w ramach umowy bi-
lateralnej między województwem 
śląskim i obwodem żytomierskim. 
Program wizyty obejmował spo-
tkania z władzami województwa 
i miast: Bytomia, Pilicy, Toszka, 
koncerty w wykonaniu polskich ze-
społów wokalnych z Ukrainy oraz 
wycieczki. 

Trasa koncertowa pod nazwą „Kolęd-
nicy z Żytomierza” wiodła po terenie wo-
jewództwa śląskiego już po raz siódmy 
i budziła niesłabnące zainteresowanie 
mieszkańców. Wyjazd do Polski zorgani-
zowały Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego i Żytomierski Obwodowy 
Związek Polaków na Ukrainie. 

Pierwszy występ artystów z Żytomie-
rza, Kijowa i Winnicy miał miejsce 15 
stycznia w Koszęcinie, w siedzibie Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Gospodarze 
przyjęli gości bardzo serdecznie, a widow-
nia Sali Balowej miejscowego zamku była 

wypełniona po brzegi. Koncert składał 
się z dwóch części: w pierwszej wyko-
nano polskie i ukraińskie kolędy i pasto-
rałki, w drugiej – pieśni ludowe i estrado-
we w obu językach. Wzięli w nim udział 

zwycięzcy X Festiwalu Polskiej Kolędy na 
Żytomierszczyźnie, który jest jednocze-
śnie pierwszym etapem eliminacji do XXII 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek im. Kazimierza Szwarlika w Bę-

Zespoły z Ukrainy wystąpiły w kościele św. Jacka w Bytomiu
Ансамблі з України виступили в костелі св. Яцека в Битомі 

Duet Spiw-Buttia z Kіjowa
Дует Спів-Буття з Києва 
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dzinie. Zatem na estradzie w Koszęcinie 
zaprezentowały swoje umiejętności: duet 
Spiw-Buttia z Kijowa, trio Ażur i zespół wo-
kalny Srebrne Głosy z Winnicy oraz Polski 
Zespół Folklorystyczny „Poleskie Sokoły” 
z Żytomierza. 

Nazajutrz artyści z Ukrainy wzięli 
udział w przesłuchaniach konkursowych 
XXII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek, które odbywały się w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina 
w Będzinie. Rozmach organizacyjny festi-
walu budził szczery podziw. W trwających 
trzy dni przesłuchaniach wzięło udział 129 
solistów, chórów i zespołów. Tym cenniej-
sze były nagrody i wyróżnienia otrzymane 
przez wykonawców z Żytomierza, Winnicy 
i Kijowa. Drugie miejsce w swojej katego-
rii zajął zespół Srebrne Głosy, laureatem 
trzeciego miejsca był zespół Poleskie 
Sokoły, natomiast wyróżnienie otrzymał 

duet Spiw-Butta. Wszyscy nasi artyści 
zakwalifikowali się do koncertu galowego, 
który miał miejsce w niedzielę 17 stycznia 
w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu 
w Będzinie. 

Gościnne przyjęcie spotkało naszych 
wykonawców w historycznym miasteczku 
Pilica, z którego pochodziła trzecia żona 
króla polski Władysława Jagiełły, Elżbieta 
z Pilczy. Burmistrz Artur Janosik pokazał 
delegatom z Żytomierza zabytkowe świą-
tynie i zaprosił do wspólnego kolędowania 
w sali koncertowej biblioteki miejskiej. 

Wyjątkowym przeżyciem dla wszyst-
kich była msza święta i koncert kolęd dla 
podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjnego w Rusinowicach. Wizyta 
w tym miejscu to stały punkt trasy koncer-
towej „Kolędników z Żytomierza”, którzy 
co roku odwiedzają Ośrodek. Roześmia-
ne oczy chorych dzieci są najpiękniejszą 

Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur, marszałek województwa śląskiego 
Stanisław Dąbrowa / Голова ЖОСПУ Вікторія Лясковська-Щур, маршалек 
Сілезького воєводства Станіслав Домброва 

Piotr Pilśniak, pomysłodawca i Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Będzinie im. Ks. Kazimierza Szwarlika
Пьотр Плішняк, засновник і директор Міжнародного фестивалю колядок 
і пасторалок у Бендзині ім. Казімєжа Шварліка

nagrodą i zachętą do dalszej wytężonej 
pracy artystów z Żytomierszczyzny. W Ru-
sinowicach ks. Jarosław Giżycki, chrystu-
sowiec, opiekun duchowy grupy kolędni-
ków, wygłosił kazanie.  

Zespoły z Ukrainy wystąpiły także na 
zamku w Toszku, zrekonstruowanej bu-
dowli z XV wieku, a przy okazji zwiedzi-
li go i zapoznali się z jego historią. Nie 
mniej istotna była wizyta na Jasnej Górze 
w Częstochowie. Klasztor paulinów z cu-
downym obrazem Matki Boskiej Często-
chowskiej jest duchową stolicą Polski. Bo-
gactwo historii pielgrzymi odkrywali także 
w innych miastach Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej. 

Zwieńczeniem tournée był koncert 
kolęd w kościele św. Jacka w Bytomiu. 
Imponująca bryła architektoniczna świą-
tyni wybudowanej na początku XX wieku 
w stylu neoromańskim budzi respekt i po-
wagę. Śpiewać kolędy w takim miejscu to 
zaszczyt. Wśród słuchaczy byli dostojni 
goście: prezydent Bytomia Damian Barty-
la, były radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Zygmunt Wilk oraz liczni kresowia-
cy mieszkający w Bytomiu. 

Prezydent Damian Bartyla przyjął de-
legację z Żytomierza z prezes Żytomier-
skiego Obwodowego Związku Polaków 
na Ukrainie Wiktorią Laskowską-Szczur 
w gmachu Rady Miejskiej i wyraził uzna-
nie dla wysiłków podejmowanych przez 
obie strony – polską i ukraińską – na rzecz 
umocnienia relacji między narodami i mię-
dzyludzkich. 

Wizyta kolędników z Żytomierza nie 
ma charakteru wyłącznie wydarzenia kul-
turalnego. Dzięki takim przedsięwzięciom 
utrwala się przyjaźń między narodami. 
Goście z Ukrainy przyjmowani są na Gór-
nym Śląsku z wielkim entuzjazmem jako 
ambasadorowie kultury polskiej i ukraiń-
skiej. W roku 2015 w Żytomierzu podczas 
Dni Kultury Polskiej podpisana została 
umowa o współpracy między wojewódz-
twem śląskim i obwodem żytomierskim. 
Takie spotkania przyczyniają się także 
do budowania więzi przyjaźni między 
miastami. Rada Miasta Bytomia jesienią 
2015 roku jednogłośnie uchwaliła decyzję 
o podpisaniu umowy o współpracy z Żyto-
mierzem i oczekuje w najbliższym czasie 
na podobny krok ze strony ukraińskiej. 

Dziękujemy marszałkowi wojewódz-
twa śląskiego Stanisławowi Dąbrowie 
i konsulowi generalnemu RP w Winnicy 
Tomaszowi Olejniczakowi, a także pre-
zydentowi Bytomia Damianowi Bartyle 
i burmistrzowi Pilicy Arturowi Janosikowi 
za zorganizowanie pobytu kolędników 
z Żytomierza na gościnnej Ziemi Śląskiej. 

ks. Jarosław Giżycki TChr, kapelan 
Polaków na Żytomierszczyźnie

Wiktoria Laskowska-Szczur
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Studiuj na KUL
Zapraszamy na sudia do Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II w Polsce!

Oferta edukacyjna KUL to liczne kie-
runki studiów licencjackich, magisterskich, 
inżynierskich, doktoranckich i podyplomo-
wych, w tym 9 kierunków autorskich. Na 
przyszłych studentów czekają m.in.: ad-
ministracja, architektura krajobrazu, bez-
pieczeństwo narodowe, biotechnologia, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
edytorstwo, informatyka, psychologia.

Młodzież akademicka ma dostęp do 
nauki wielu języków obcych. Poza staro-
żytnymi i nowożytnymi językami europej-
skimi może się uczyć języka chińskiego, 
hebrajskiego i sanskrytu. Na KUL działa 
jedyna w Polsce Katedra Języka Cel-
tyckiego, gdzie studenci uczą się języka 
walijskiego, szkockiego, irlandzkiego i sta-
roangielskiego. Z uczelniami zagranicz-
nymi  ściśle współpracują m.in. Katedra 
Literatury i Języka Niderlandzkiego oraz 
Katedra Kultury i Języka Hiszpańskiego. 
Uniwersytet kształci również obcokrajow-
ców, oferując im programy studiów w ję-
zyku angielskim. Także z myślą o studen-
tach z zagranicy Szkoła Języka i Kultury 
Polskiej prowadzi roczne, semestralne, 
wakacyjne oraz przygotowane na zamó-
wienie kursy, których absolwenci uzyskują 
kredyty akceptowane przez uniwersytety 
na całym świecie.

Nasi studenci biorą czynny udział 
w naukowych projektach międzynaro-
dowych, np. w ramach Centrum Prawa 
Amerykańskiego lub Szkoły Prawa Ukra-
ińskiego. KUL współpracuje z wieloma 
uczelniami w kraju i za granicą korzysta-
jąc m.in. z programu Most i Erasmus.

Do dyspozycji studentów pozostają Bi-
blioteka Uniwesytecka oraz biblioteki za-
kładowe, akademiki, stołówka, przychod-
nia zdrowia, obiekty sportowe, kawiarenki 
uniwersyteckie i pracownie komputerowe. 
Wprowadzone są również liczne rozwią-
zania, które umożliwiają studiowanie oso-
bom niepełnosprawnym. Studenci KUL 
korzystają z dostępnych stypendiów na-
ukowych i socjalnych.

W zakresie poradnictwa zawodowego 
oraz pośrednictwa pracy studentom służy  
pomocą Biuro Karier KUL.

Dzięki niezwykle twórczej działalności 
pracowników i studentów, rozwijających 
swoje pasje i zainteresowania w ramach 

blisko 70 organizacji naukowych, arty-
stycznych i sportowych, Uniwersytet tętni 
bogatym życiem kulturalnym. Od począt-
ku istnienia uczelni, jej władze przywiązy-
wały ogromną wagę do rozwoju ducho-
wego studentów. Możliwości w tej sferze  
stwarza młodzieży Duszpasterstwo Aka-
demickie, będące mozaiką wielu wspólnot 
i przedsięwzięć.

Sekcja obsługi kandydatów i studen-
tów cudzoziemców pomaga podczas re-
krutacji na studia i opiekuje się studentami 
uniwersytetu w toku nauczania.

Informacja na Ukrainie:
Centrum Informacyjno-Oświatowe 

KUL znajduje się pod adresem: Żyto-
mierz, ul. Teatralna 17/20, p. 116.

Tel. + 38-098-343-69-90; +38-098-
317-51-86. W razie pytań, proszę o kon-
takt. Rekrutacja odbywa się w terminie od 
4 kwietnia do 31 sierpnia (studia licencjac-
kie i magisterskie) oraz od 14 czerwca do 
31 sierpnia (doktoranckie). Wtedy komplet 
dokumentów musi być już złożony na uni-
wersytecie.

Na podstawie: www.kul.pl
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Навчайся в KUL
програми англійською мовою. З думкою 
про іноземних студентів була створена 
Школа польської мови та культури, яка 
проводить річні, семестрові, літні та на 
замовлення курси, випускники яких от-
римують кредити (додаткові бали), що 
визнаються університетами у всьому 
світі.

Наші студенти беруть активну 
участь у міжнародних науково-дослід-
них проектах, наприклад у рамках Цен-
тру американського права або школи 
українського права. KUL співпрацює 
з багатьма університетами в країні 
і за кордоном, бере участь у програмах 
MOST та Erasmus+.

До послуг студента університетські 
бібліотека, гуртожитки, їдальня, медич-
ний центр, спортивні споруди, кав’ярні 
та комп’ютерні лабораторії. В універси-
теті запроваджено численні технічні за-
ходи, які дозволяють навчатись людям 
з обмеженими можливостями. Студен-
ти KUL мають можливість отримувати  
наукові та соціальні стипендії.

У галузі професійної орієнтації та 
працевлаштування студентам допома-
гає Бюро Кар’єри KUL.

Завдяки творчому підходу співро-
бітників і студентів, які розвивають свої 
захоплення й інтереси в рамках близь-
ко 70 наукових, художніх і спортивних 
організацій, в університеті вирує бага-
те культурне життя. Від самого засну-
вання університету його керівництво 
надавало велике значення духовному 
розвитку студентів. Цю можливість дає 
молодим людям студентське духовен-
ство, яке є мозаїкою з багатьох громад 
та проектів.

Секція обслуговування кандида-
тів і студентів допомагає абітурієнтам 
у процесі вступу до університету та 
в подальшому опікується студентами.

Інформація, що міститься 
в Україні:

Інформаційно-освітній центр KUL 
розташований за адресою: м Жито-
мир, вул. Театральна 17/20, каб. 116.

Телефон + 38-098-343-69-90; + 38-
098-317-51-86. Якщо у вас є питання, 
будь ласка, зв’яжіться з нами. Рекрута-
ція здійснюється в період з 4 квітня по 
31 серпня (бакалаврат і магістратура) 
і з 14 червня по 31 серпня (аспіранту-
ра). До цього часу комплект документів 
має знаходитись вже в університеті.

Запрошуємо на навчання в Лю-
блінський католицький універси-
тет Іоана Павла II в Польщі!

Освітня пропозиція KUL – це чис-
ленні напрями бакалаврату, магістра-
тури, аспірантури та післядипломної 
освіти, а також 9 авторських напрямів. 
На Вас очікують між іншими, такі по-
пулярні напрямки як: адміністрування, 
ландшафтна архітектура, національна 
безпека, біотехнологія, журналістика та 
соціальна комунікація, редагування, ін-
форматика, психологія і тп.

Студенти мають доступ до вивчення 
багатьох іноземних мов. Крім стародав-
ніх і сучасних європейських мов, можуть 
вивчати китайську мову, іврит і санскрит. 
У Католицькому університеті діє єдиний 
у Польщі факультет кельтської мови, 
де студенти вивчають валлійську, шот-
ландську, ірландську та староанглійську 
мови. Тісну співпрацю з провідними за-
рубіжними університетами проводять, 
між іншим, кафедра голландської мови 
та літератури та кафедра іспанської 
культури й мови. Університет також на-
вчає іноземців, пропонуючи навчальні 
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Polski cmentarz w Żytomierzu będzie 
uznany za miejsce pamięci narodowej
Ciąg dalszy z nr 4 (2015 r.)

Cmentarz od samego początku był 
podzielony na kwatery (ich nume-
racja i granice się zmieniały). Jak 
już zostało napisane w poprzed-
nim numerze „TŻ”, tablica infor-
macyjna z 1799 roku zawierająca 
wykaz dziewięciu kwater, zwanych 
„dzielnicami”, do dzisiaj znajduje 
się na prawym zewnętrznym fila-
rze głównej bramy. Nazwy i grani-
ce poszczególnych dzielnic były 
oznaczone żeliwnymi słupkami, z 
których do tej pory ocalał, niestety, 
tylko jeden. 

Tym, co wyróżnia cmentarz w Żyto-
mierzu na tle innych na Ukrainie, a nawet 
w Europie, jest materiał, jaki posłużył do 
wykonania nagrobków. 98 proc. z nich 
zrobiono z twardego kamienia, głównie 
granitu, labradorytu i gabro. Żytomiersz-
czyzna bowiem obfituje w bogate złoża 
kamienia ozdobnego wysokiej jakości. 
Wśród pomników nagrobnych dominują 
dwa wzorce sztuki kamieniarskiej, które 
można określić mianem: „krzyż na pniu 
drzewa” i „krzyż na skałkach”.

Najstarszy zachowany nagrobek, 
a właściwie jego fragment, pochodzi 
z 1816 roku i jest poświęcony Józefinie 
Skalcowskiej (Skalkowskiej?). To cokół 
słupowy, na którym stał jakiś element, 
prawdopodobnie krzyż, wzniesiony przez 
syna zmarłej Apolla Skalkowskiego, uro-
dzonego w Żytomierzu wybitnego ukraiń-
skiego uczonego, badacza historii Siczy 
Zaporoskiej. Do tej samej grupy należy 
następny chronologicznie, młodszy o trzy 
lata nagrobek Jana Zubaskiego, powsta-
ły według wzorca „krzyż na pniu drzewa” 
i prawdopodobnie najstarszy z ocalałych 
nagrobków tego typu.

Z nagrobków figuralnych przetrwa-
ła figura anioła klęczącego przy krzyżu 
z białego marmuru na grobie Stanisławy 
Paszkowskiej (1875-1903), znajdującym 
się blisko kaplicy (w sektorze „E”). Rzeźba 
z białego marmuru ustawiona jest także 
na grobie Jerzego Olizara (1858-1913), 
wnuka senatora kasztelana Królestwa 
Polskiego Narcyza Olizara (sektor „B”).

Najwięcej nagrobków z zachowanymi 
sygnaturami warsztatu kamieniarskiego 
wyszło z pracowni Henryka Oleszkiewi-
cza, honorowego obywatela Żytomierza, 
autora pomnika Aleksandra Puszkina 
w Żytomierzu (1899). W jego warsztacie 

wykonano m.in. pomnik z białego marmu-
ru stojący na grobowcu rodziny Żurakow-
skich (sektor „D”).

Pomnik z labradorytu na mogile Juliu-
sza Zarembskiego przy głównej alei w po-
bliżu kaplicy został włączony do państwo-
wego rejestru. Reszta wciąż na to czeka. 
Składa się z cokołu i czterostopniowego 
stylobatu, który stanowi podstawę dla 
krzyża. Wszystkie jego elementy są w do-
brym stanie.

Warto przynajmniej pokrótce opo-

wiedzieć o najważniejszych rzeźbach 
i budowlach cmentarza mających war-
tość architektoniczną. To właśnie one są 
przedmiotem pogłębionych badań, jakie 
na polskiej nekropolii prowadzi wspo-
mniana w poprzednim odcinku tego tekstu 
specjalna grupa badawcza Towarzystwa 
Ochrony Zabytków. Należą do nich kata-
kumby. 

Nowe Katakumby z 1907 roku znajdu-
jące się przy głównej alei, po lewej stronie 
od wejścia, oddzielały cmentarz katolicki 

Rzeźba anioła na grobowcu hrabiego Jerzego Olizara
Скульптура ангела на гробовці графа Єжи Олізара 
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Польському кладовищу 
в Житомирі бути 
національним заповідником!
(продовження, поч. шукай у ВЖ №4  
2015 р.)

Кладовище із самого почат-
ку поділене на сектори (їхня 
нумерація і межі час від часу 
змінювалися). Назви секторів 
і їхні кордони позначені спе-
ціальними чавунними стовп-
чиками з табличками, з яких 
до наших днів, на жаль, уцілів 
лише один. У секторах нагробки 
переважно кам’яні та металеві. 
Кам’яні нагробки виготовлені з 
граніту, лабрадориту та габро. 
Отож, за матеріалом нагробків 
і пам’ятників житомирське кла-
довище вже є унікальним на 
терені не лише України, а й Єв-
ропи. Це пояснюється багати-
ми покладами високоякісного 
оздоблювального каміння саме 
на терені Житомирщини. Біль-
шість старих кам’яних нагроб-
ків представляють дві моделі: 
„хрест на пні дерева” і „хрест 
на скельках”. 

Найстарішим пам’ятником серед 
тих, що збереглися до наших днів 

на кладовищі, є нагробок Юзефіни 
Скальковської (1816 рік) з пам’ят-
ником у вигляді круглого постамен-
ту з відсутнім на сьогоднішній день 
елементом вгорі (очевидно хрестом), 
встановлений стараннями сина по-
мерлої Аполлона Скальковського 
– уродженця Житомира, видатного 
українського вченого, дослідника іс-
торії Запорізької Січі. У цьому ж ряду 
наступний за хронологією пам’ятник 
Яна Зубаського (1819 рік) з типовим 
надгробком «Хрест на пні» (очевидно, 
в своїй стильовій групі найперший).

Серед фігурних скульптур зберіг-
ся надгробний пам’ятник на могилі М. 
Пєшковської (1875–1903 роки) у ви-
гляді великої різьбленої фігури анге-
ла, що стоїть навколішки при хресті, 
виконаний з білого мармуру (сектор 
„Е”). Скульптура з білого мармуру 
встановлена на могилі Єжи Олізара 
(1858–1913 роки), внука сенатора 
каштеляна Королівства Польського 
Нарциза Олізара (сектор „В”). 

Найбільшу кількість нагробків із 
збереженими позначками виготови-
ли в скульптурній майстерні Генріха 
Олішкевича, почесного громадянина 
Житомира, автора пам’ятника Олек-
сандру Пушкіну в Житомирі (1899 рік). 

od ewangelickiego. Wybudowane w stylu 
klasycystycznym, z cegły i otynkowane 
mają 47 m długości i mieszczą zamknięte 
półkoliście 32 wnęki trumienne rozmiesz-
czone w dwóch kondygnacjach. Pochówki 
w nich pochodzą z lat 1907-1909. Wszyst-
kie wnęki są zamknięte płytami z czarne-
go marmuru z inskrypcjami. Katakumby 
przecina pośrodku niewielka budowla wy-
glądająca na kaplicę lub mauzoleum. Wej-
ście do niej, obecnie zamurowane, jest 
oflankowane przez dwie pary półkolumn 
o gładkich trzonach i głowicach w porząd-
ku toskańskim, które dźwigają wysoki trój-
kątny szczyt. Zwieńczenie ścian zdobiło 
niepełne klasyczne belkowanie, które tyl-
ko w części się zachowało. Gdzieniegdzie 
przetrwały także fragmenty tynku na kapi-
telach kolumn i na opaskach. Stan ogól-
ny obiektu pozostawia wiele do życzenia 
i choć przeprowadzono prowizoryczny 
remont, zamiast gładkiego tynku został 
położony tynk szorstki i mur wymaga fa-
chowej renowacji.

Na prawo od kaplicy (schodkami 
w dół) znajdują się Stare Katakumby. Ich 
budowa rozpoczęła się w latach 40. XIX 
wieku i kontynuowano ją do 1888 roku. 
Pochówki pochodzą z lat 1888-1893. Do 
założenia katakumb wykorzystano za-
chodni, stromy stok wzgórza kaplicznego. 
Pozwoliło to zaoszczędzić na materiałach 
budowlanych, gdyż wkopano się po prostu 
w zbocze wzgórza. Na szczycie znajduje 
się kaplica św. Stanisława i dzwonnica. 

Nisze trumienne rozmieszczone są 
w dwóch szeregach. Dolny ma długość 
76 metrów i zawiera 90 półkolistych 
wnęk w dwóch rzędach jeden nad dru-
gim, w szeregu górnym zbudowano ich 
34 w trzech rzędach. Układ wnęk jest re-
gularny. Komunikację między szeregami 
zapewniają strome ceglane schody. Kata-
kumby zostały zbudowane z cegły i otyn-
kowane. Fasada ma formę dekoracyjnego 
muru oporowego, wypełnionego gruzem 
i kamieniami.

Wnęki były niegdyś zamknięte płyta-
mi z labradorytu lub szarego granitu z in-
skrypcjami: imieniem i nazwiskiem osoby 
zmarłej, datą urodzenia i śmierci, czasem 
epitafium. Dzisiaj tablice poniewierają się 
potłuczone na ziemi, a splądrowane kryp-
ty są puste. 

Budowla została poważnie uszko-
dzona w czasach sowieckich. Częścio-
wo odbudowano ją ok. 2000 roku. Górna 
kondygnacja została przebudowana na 
potrzeby nowych pochówków. Jednak 
zastosowano inny budulec, co naruszyło 
istotnie zasady historyczno-architekto-
niczne, niwecząc integralność zespołu. 
Niemniej do dzisiaj katakumby zachowały 
znaczną wartość historyczną jako rzadki 
przykład budowli cmentarnej.

Georgij Mokrycki

Wielkie (dalsze) katakumby
Великі (дальні) катакомби 
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Серед пам’ятників цієї майстерні є ро-
боти з білого мармуру, зокрема родини 
Жураковських (сектор „D”). 

Нагробок на могилі Юліуша За-
рембського при головній алеї поблизу 
каплиці вже взято на державний облік. 
Решта ще чекає на це. Нагробок з ла-
брадориту, складається з цоколя, чо-
тирьохступінчатого стилобату, власне 
постаменту, що вивершується хрестом. 
Всі елементи пам’ятника перебувають 
у доброму стані.

Окремо варто хоч коротко розпо-
вісти про ті найважливіші пам’ятники 
і споруди кладовища, що є цінними 
з огляду архітектурного мистецтва. 
Вони досліджувалися названою вище 

групою в першу чергу. Це, перед усім, 
ближні та дальні катакомбні поховання.

Ближні катакомби являють собою 
поховання, вмонтовані в огорожу-стіну 
на початку головної алеї, ліворуч. Вони 
споруджені у 1907 році. Силует і ар-
хітектурне оздоблення стіни вирішені 
у класицистичних канонах. Симетрично 
до центральної вісі, яка акцентується 
ризалітом (на три крипти) з масивним 
фронтоном з розірваним карнизом пор-
тика, що базується на двох парах колон 
доричного ордера, в неглибоких нішах 
з напівциркульним вивершенням роз-
ташовуються по сім крипт, закритих ін-
скрипційними кам’яними плитами.  По 
краях стіна фланкується симетричними 

масивними атиками у вигляді порти-
ків, утворюючи врівноважену класичну 
композицію. Вивершення стіни було 
оздоблено неповним класичним анта-
блементом, що фрагментарно зберіг-
ся. Подекуди залишилися також фраг-
менти тонкого гурту в капітелях колон 
та поясках. У цілому стіна перебуває 
в незадовільному стані, дуже грубо від-
ремонтована із застосуванням замість 
гладкого тиньку цементної «шуби» і по-
требує кваліфікованої реставрації.

Будівництво дальніх катакомб по-
чалось у 1840-х роках і продовжилося 
після 1888 року на північному схилі ви-
сокого пагорба в західній, старій частині 
кладовища і здійснювалося в міру за-
повнення схилу трунними поховання-
ми аж до початку ХХ ст. До катакомб 
ведуть гранітні сходи від алеї нагору 
до каплиці та елітарної частини кладо-
вища. Катакомби являють собою гори-
зонтально розміщені у два ряди трунні 
ніші (крипти), влаштовані у майже вер-
тикальному схилі пагорбу, на вершині 
якого знаходяться каплиця Св. Станіс-
лава та дзвіниця. Чоловий бік катакомб 
являє собою декоративну підпірну стін-
ку, складену із бутового каменю. 

Ніші, що мають напівциркульне 
склепіння, були свого часу замуровані 
плитами з інскрипційними написами: 
викарбуваними прізвищем похованого 
(похованої) та датами життя і смерті, 
іноді – епітафією. Всі плити демонтова-
ні, ніші пограбовані, окремі плити скла-
дено поруч. Поховання у стіні двоярусні, 
розраховані на 70 крипт. Праворуч від 
сходів влаштовано 15 ніш у долішньому 
горизонті стіни і 15 – у горішньому. Ліво-
руч від сходів стіна двома фронтонами 
розділяється на три площини: по 10 ніш 
у кожній. Ближчий до сходів фронтон 
виконаний у класицистичній манері із 
полірованого лабрадориту з невисо-
ким портиком угорі пілястрами по кутах 
(артикульованого грубими канелюра-
ми), що вивершуються декоративни-
ми елементами. По центру фронтону 
розташовано дверний проріз, над яким 
встановлено поліровану плиту із габро 
з інскрипційним написом. Перед кож-
ним ярусом сплановано невелику те-
расу. Споруда серйозно пошкоджена за 
совєцьких часів. Частково відбудовано 
на початку 2000-х рр. Верхній ярус пе-
ребудовано під нові поховання з іншого 
матеріалу і порушенням історико-архі-
тектурної цілісності ансамблю. Тим не 
менше, катакомбні поховання і сьогодні 
являють собою значну цінність як рідкіс-
на кладовищенська споруда.

Георгій Мокрицький

Ogólny widok grobowca rodziny Olizarów 
Загальний вигляд склепу родини Олізарів
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O polskich świętach i zwyczajach
Kwiecień w Polsce kojarzy się 
przede wszystkim z Wielkanocą. 
Wielkanoc, święto Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, to najważniejsze 
święto wszystkich chrześcijan. 
Jest ono ruchome, ponieważ jego 
datę ustala się na podstawie faz 
księżyca. Aby obliczyć, kiedy wy-
pada w danym roku, trzeba cze-
kać na wiosenne zrównanie dnia z 
nocą, następnie na pełnię księżyca. 
Wielkanoc obchodzi się w pierwszą 
niedzielę po niej, czyli między 22 
marca a 25 kwietnia. 

Bogate wielkanocne obrzędy zaczy-
nają się w Polsce w Niedzielę Palmową, 
ostatnią niedzielę Wielkiego Postu. Tego 
dnia wspomina się w kościele uroczy-
sty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Wierni 
przynoszą do świątyni palmy, ponieważ 
kiedyś mieszkańcy Jerozolimy witali Jezu-
sa, rzucając mu pod nogi palmowe liście. 
Polskie palmy wielkanocne robione są 
z suszonych kwiatów, zbóż, traw i innych 
roślin. Po Niedzieli Palmowej zaczyna się 
Wielki Tydzień. W Wielki Czwartek wierni 
przygotowują się do uroczystości Wielkiej 
Nocy. 

Wielki Czwartek to dzień ostatniej wie-
czerzy Jezusa z uczniami, dzień ustano-
wienia Eucharystii i kapłaństwa. W czasie 
nabożeństwa kapłan obmywa nogi 12 bie-
dakom i całuje je, tak jak to czynił Jezus. 
Jest to piękny przykład pokory Kościoła 
i jego służebnej roli w stosunku do czło-
wieka.

Wielki Piątek to rocznica męczeńskiej 
śmierci Chrystusa. W kościołach poja-

wiają się symboliczne groby. Od dawien 
dawna w tym dniu odprawiana jest Droga 
Krzyżowa. Liturgia kończy się adoracją 
krzyża i całonocnym czuwaniem przy gro-
bie Chrystusa.

Wielka Sobota to dalszy ciąg żałoby. 
Tradycja polska w tym dniu nakazuje mo-
dlitwę przy grobie Chrystusa i święcenie 
pokarmów. Zawsze w koszyczku musi być 
jajko, chleb, sól, chrzan, kiełbasa, babka, 
no i obowiązkowo baranek i pisanka (czyli 
malowane jajko).

W Wielką Sobotę późnym wieczorem 
odprawia się w kościołach nabożeństwo 

kończące okres żałoby. W tym czasie od-
bywa się poświęcenie ognia i wody oraz 
odnowienie przyrzeczeń chrztu św.

Wielka Niedziela zaczyna się w Polsce 
biciem dzwonów i uroczystym nabożeń-
stwem o świcie, zwanym rezurekcją, które 
zawsze ściąga tłumy wiernych. Po rezu-
rekcji rodzina zasiada do wielkanocnego 
śniadania, które zaczyna się od modlitwy 
i dzielenia się jajkiem. Tego dnia dozwo-
lone są tylko spotkania rodzinne, spacery 
i odwiedzanie grobów bliskich zmarłych. 
Swawole zaczynają się w Poniedziałek 
Wielkanocny z samego rana. Obyczaj 
nakazuje polewać wodą wszystkich zna-
jomych, powszechnie zwany śmigusem-
-dyngusem.

Według Alicji Omiotek „Wielką rzeczą 
być Polakiem...”
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Sportowcy z Żytomierza wywalczyli 
w Polsce medale
Polacy z Ukrainy wzięli udział w XII 
Światowych Zimowych Igrzyskach 
Polonijnych „Podkarpackie 2016”. 
Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął prezydent RP Andrzej 
Duda.

Do Arłamowa, malowniczego podkar-
packiego miasteczka, 27 lutego przybyła 
Polonia z 20 krajów, łącznie blisko 600 
osób. Uczestnicy Zimowych Igrzysk przez 
ponad tydzień, do 6 marca, walczyli o me-
dale na sankach, nartach i łyżwach. Za-
wody rozegrano w dyscyplinach: biathlon 
(biegi indywidualne i sprinterskie), nar-
ciarstwo alpejskie (slalom, slalom gigant, 
slalom równoległy), narciarstwo biegowe 
(1,5 km, 5 km, 6,5 km, 15 km i 50 km), 
snowboard (slalom), nordic walking (ka-
tegoria FUN i PROFI), hokej na lodzie, 
short-track, wielobój łyżwiarski. Igrzyska 
odbywały się w trzech miastach regionu: 
Ustrzykach Dolnych, Sanoku i Przemyślu.

Z Ukrainy przybyło 32 zawodników. 
Sportowcy z Żytomierskiego Obwodo-
wego ZPU zdobyli 2 srebrne i 2 brązowe 
medale.

Zespołowo najlepsza w rywalizacji 
medalowej okazała się reprezentacja Li-
twy, zdobywając 42 złotych, 33 srebrnych 
i 34 brązowe medale, razem 109. Drugie 

miejsce zajęli Polacy z Czech, uzyskując 
32 złote, 26 srebrnych i 23 brązowe meda-
le, łącznie 81. Trzecie miejsce wywalczyła 
reprezentacja Białorusi, która zdobyła 10 
złotych, 15 srebrnych i 15 brązowych me-
dali, razem 40. 

Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne 
to radosne święto Polaków mieszkających 
poza granicami kraju, którzy uprawiają 
różne sporty. Odbywają się co dwa lata, 

za każdym razem w innym regionie Pol-
ski. Zawody stwarzają okazję zarówno do 
sportowej rywalizacji, jak i towarzyskich 
spotkań. Przyczyniają sie nie tylko do 
upowszechniania wychowania fizyczne-
go młodzieży polonijnej, ale także dzięki 
możliwości odwiedzenia kraju przodków, 
do poznania jego historii i kultury i pogłę-
bienia znajomości języka polskiego.

Wiktoria Laskowska-Szczur

Sportowcy z ŻOZPU zdobyli 2 srebrne i 2 brązowe medale
Спортстмени ЖОСПУ здобули 2 срібні і 2 бронзові медалі 

Zawodnicy z Żytomierza wraz z drużynami z Austrii, Szwecji oraz USA
Учасники з Житомира з командами з Австрії, Швеції та США 
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Fontanna na Starym Bulwarze / Фонтан на Старому Бульварі 

Kamień upamiętniający założenie Żytomierza w 884 r.
Камінь на честь заснування Житомира в 884 р. 

 Żytomierski teatr (obecnie Filharmonia), jego pierwszym dyrektorem artystycznym był 
Józef Ignacy Kraszewski, polski pisarz / Житомирський театр (нині Філармонія). 
Його першим директором був Юзеф Ігнацій Крашевський, польський письменник 

 Wieża wodociągowa 1898 r., zabytek 
architektury XIX w. / Водонапірна вежа 
1898 р., пам’ятка архітектури ХІХ ст. 

Żytomierz wielokulturowy

Dom, w którym od 1847 do 1858 roku 
mieszkał J. I. Kraszewski
Будинок, у якому з 1847 по 1858 рік 
проживав Ю. І. Крашевський 



Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński odwiedził 
Centrum informacyjne KUL w Żytomierzu 

Spotkanie prezesa Fundacji Wolność i Demokracja Roberta 
Czyżewskiego i członka Rady WiD Rafała Dzięciołowskiego z 
uczniami polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej przy ŻOZPU 

Organizatorzy i uczestnicy trasy koncertowej „Kolędnicy z 
Żytomierza” na Śląsku

Przedstawiciele IPN z Warszawy odwiedzili najmłodszych 
uczniów polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej w Żytomierzu 

Organizatorzy oraz uczestnicy XII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych ‚‚Podkarpackie 2016’’ 


