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AKTUALNOŚCI Tęcza Żytomierszczyzny, №3 (14) 2014

W Winnicy 6 czerwca odbyła się nau-
kowa konferencja pt.: «Władysław
Stanisław Reymont – Pierwszy Nob-

lista Niepodległej Polski» zorganizowana przez
«Konfederację Polaków Podola XXI wieku» przy wspar-
ciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Na konferencję przybyła z Polski delegacja w składzie:
dr Tadeusz Samborski – wicedyrektor Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, dr Jan Rodzim –
współpracownik Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-
dowego w Warszawie, wydawca «Dzieł Zebranych
Stanisława Reymonta», Henryk Banasiuk – wicedyrektor
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warsza-
wie.

Konferencję poprzedziło uroczyste złożenie kwiatów i
zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą pobyt
marszałka Józefa Piłsudskiego w Winnicy oraz otwarcie
wystawy poświęconej Władysławowi Reymontowi
urządzonej w Winnickim Muzeum Krajoznawczym.

Chrystusowcy pracujący na Ukrainie w
Kamieńcu Podolskim 27 czerwca b.r.
świętowali Jubileusz 25-lecia pracy

wśród Polaków i Polonii na Wschodzie. 
Z okazji jubileuszu wspólnotę chrystusowców na

Ukrainie odwiedził Przełożony Generalny ks. Ryszard
Głowacki oraz Ekonom Generalny ks. Zbigniew Kutnik,
w towarzystwie ks. Leszka Kryży, Dyrektora Zespołu Po-
mocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP. Wielką
radością było przybycie z Włoch specjalnie na tę
uroczystość długoletniego duszpasterza i budowniczego
kościoła w Doniecku, ks. Włodzimierza Dziducha. Swoją
obecnością w Kamieńcu Podolskim zaszczycił nas Pan
Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek. 

Jubileuszowe uroczystości poprzedzone zostały mod-
litewnym dniem skupienia, podczas którego konferencję
wygłosił Przełożony Generalny. Ks. Ryszard Głowacki
zachęcał, aby trwać w duchu dziękczynienia za otrzymane
łaski, być świadomym niedociągnięć, błędów i grzechów,
przepraszając za nie Pana Boga, oraz z ufnością patrzeć
w przyszłość. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył
ks. bp ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon
Dubrawski. 

W Berdyczowie 29 czerwca odbyły się
jubileuszowe XV Dni Kultury Pol-
skiej.  Tegoroczne uroczystości zbiegły się

z Dniami Miasta Berdyczowa, Dniem Młodzieży,
świętowaniem 10-lecia przystąpienia Polski do UE oraz
Dniem Konstytucji Ukrainy. 

W uroczystościach w Berdyczowie wzięli udział przed-
stawiciele miejscowych władz, ukraińskiego parlamentu,
prezydent miasta Siedlce Wojcech Kudelski, a także kon-
sulowie KG RP w Winnicy – konsul generalny Krzysztof
Świderek oraz konsul Edyta Niedźwiedzka. Program Dni
Kultury Polskiej byl bogaty: otwarcie wystawy, poświę-
conej Ignacemu Janowi Paderewskiemu, koncert zespołu
Rozmaryn Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego

im. Juliusza Słowackiego, chór Mazury i orkiestra dęta
(miejski Związek Polaków) z Chmielnickiego. Finałem był
koncert polskiego zespołu VOX.

Na obchody Dnia Olewska 12 lipca przy-
jechali goście z województwa śląskiego
(Polska), Żytomierza, Korostenia, Ukrainki,

Gostomela i Baranówki. Podczas świętowania została
podpisana umowa współpracy między Olewskiem i
Gminą Toszek. 

W dniach od 30 sierpnia do 2 września
na terenie Winnickiego Okręgu Kon-
sularnego przebywali uczestnicy

XIV Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego,
którzy podczas pobytu m.in. złożyli wieńce, zapalili znicze
na grobach żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku i przy
tablicy upamiętniającej zbrodnie NKWD na Polakach.

Wizyta w Żytomierzu rozpoczęła się przy pomniku
Jana Pawła II. Motocykliści zwiedzili katedrę pw. św.
Zofii, a następnie spotkali się z liderami organizacji pol-
skich oraz władzami lokalnymi. Na spotkaniu byli obecni
p.o. prezydenta miasta Lubow Cymbaluk, wiceprezydent
Aleksander Boczkowski, prezes ŻOZPU Wiktoria
Laskowska-Szczur, działacze polonijni oraz Polski Lu-
dowy Zespół Wokalny «Poleskie Sokoły». Na cmentarzu
polskim uczestnicy Rajdu złożyli wieńce na grobie rodzi-
ców wybitnego kompozytora Ignacego Jana Paderews-
kiego. 

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko
podpisał ustawę o ratyfikacji umowy
stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Euro-

pejską. Uczynił to w parlamencie tuż po głosowaniu
deputowanych nad tym dokumentem. Porozumienie
poparło 355 deputowanych w 450-osobowej Radzie
Najwyższej. 

Po głosowaniu obecni na sali posłowie odśpiewali na
stojąco hymn państwowy «Szcze ne wmerła Ukrainy i
Sława, i Wola» (wciąż żyje Ukrainy i Chwała, i Wolność).
Chwilę później Rada Najwyższa przyjęła uchwałę «O
wyborze europejskim Ukrainy», w której podkreślono, że
po ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej z UE państwo
ukraińskie będzie dążyło do członkostwa w tej Wspólno-
cie.

«Żaden naród nie zapłacił tak wysokiej ceny za prawo
do bycia Europejczykiem, jak naród ukraiński» –
oświadczył prezydent Ukrainy Petro Poroszenko,
występując w parlamencie w Kijowie przed ratyfikacją
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. 

Prezydent RP Bronisław Komorowski
ocenił, że ratyfikowanie przez parlament
Ukrainy oraz Parlament Europejski umowy

stowarzyszeniowej UE-Ukraina jest bardzo ważne z
punktu widzenia kierowania się wschodniego sąsiada
Polski na Zachód. 

Opracowanie redakcji
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Pielgrzymi z Żytomierza udali się do Rzymu

27 kwietnia b.r. oczy świata zwrócone były na Wa-
tykan, a wszystkie drogi prowadziły do Rzymu.
1,5 mln osób wzięło udział w uroczystościach kanoni-
zacyjnych w Watykanie. Miliony oglądały je za po-
średnictwem mediów. 

Nasza grupa była jedną z tysięcy polskich grup, które
przyjechały na kanonizację. Teraz inni nieustannie pytają:
«Jak było?» Jednak wrażenia trudno ubrać w słowa. Każ-
dy pielgrzym przeżył ten czas po swojemu. Jednego
jesteśmy pewni: uczestniczyliśmy w wydarzeniu epoko-
wym. Był to czas cudownego spotkania z Rzymem. Na
ulicach królował język polski. Polacy byli obecni dosłow-
nie wszędzie. Noc poprzedzającą kanonizację wielu piel-
grzymów spędziło w okolicach Watykanu, w oczekiwaniu
na wejście na plac św. Piotra. Uroczystość kanonizacyjna
wzbudziła w nas moc uczuć: od wzruszenia, łez przez
radość po zadumę i modlitewne skupienie. Słowa papieża
Franciszka ogłaszające Jana Pawła II świętym zagłuszyła
burza oklasków. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni za moż-
liwość bycia tak blisko tego historycznego wydarzenia.

Наша група була однією з тисяч польських груп, які
приїхали на канонізацію. Зараз нас часто питають: «Як
було?». Ці враження важко описати словами. Кожен
паломник відчув це по-своєму. В одному ми впевнені,
що стали учасниками епохальної події. Був то час чу-
дової зустрічі з Римом. На вулицях панувала польська
мова. Поляки були буквально всюди. Ніч перед кано-
нізацією більшість паломників провело в околицях Ва-
тикану, в очікуванні можливості вступу на площу
св. Петра. Канонізаційна  урочистість викликала у нас
безліч почуттів: від зворушення, сліз до радості, за-
мислення та молитовного зосередження. Слова Папи
Франциска, що оголосили Яна Павла ІІ святим, заглу-
шила буря оплесків. Ми були щасливі й вдячні за мож-
ливість опинитися так близько до цієї історичної події.

Informacja
Droga Jana Pawła II do świętości została uznana za najszybszą w

nowożytnej historii Kościoła. Proces kanonizacyjny rozpoczął się
błyskawicznie: Benedykt XVI zgodził się na otwarcie procesu beaty-
fikacyjnego swego poprzednika miesiąc i 11 dni po jego śmierci.
Decyzję o kanonizacji Jana Pawła II papież Franciszek podjął 5 lipca.
Jej data została wyznaczona na konsystorzu 30 września – papież i
kardynałowie ustalili, że odbędzie się 27 kwietnia. O godz. 10.15
papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym.

W homilii Biskup Rzymu nazwał Jana XXIII i Jana Pawła II «ludźmi
mężnymi». 

– Złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego
miłosierdzia – powiedział papież Franciszek. – Byli kapłanami, bisku-
pami i papieżami XX wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi
przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w
Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii. Silniejsze było

w nich miłosierdzie Boga.

Інформація
Дорога Яна Павла ІІ до святості була визнана найбільш стрім-

кою в новітній історії Костела. Канонізаційний процес почався
миттєво: Бенедикт XVI погодився на відкриття беатифікаційного
процесу свого попередника через місяць та 11 днів після його
смерті. 5 липня папа Франциск погодився на канонізацію Яна
Павла ІІ.  Її дата була визначена на консисторії 30 вересня – папа
та кардинали постановили, що це відбудеться 27 квітня. О 10.15
папа Франциск оголосив Яна Павла ІІ святим.

У гомілії папа Франциск назвав Яна ХХІІІ та Яна Павла ІІ «муж-
німи людьми».

– Передали Костелу та світу свідоцтво Божої доброти та Його
милосердя, – сказав папа. – Були капланами, єпископами та па-
пами ХХ століття. Зустрілися з його трагедіями, але не були при-
гноблені ними. Сильнішим був у них Бог, сильніша була в них
віра в Ісуса Христа, Визволителя людини та Повелителя історії.
Сильнішим у них було Боже милосердя.
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Do Polonii i Polaków za granicą

Wybór na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły z
Krakowa był dla Polaków w kraju i za granicą
wydarzeniem i przeżyciem o wielkim i trudnym do
ukazania znaczeniu religijnym i narodowym. Gdy w
styczniu 1979 roku rozpoczął on swoje podróże apos-
tolskie do różnych krajów świata i z tej okazji zaczął
spotykać się w nich z miejscową Polonią, okazało się,
że uniwersalizm jego papieskiego urzędu w niczym
nie zmienił faktu, iż jest on nadal Polakiem, któremu
leżą na sercu sprawy własnego narodu w kraju i na
emigracji i że wszędzie daje on temu wyraz w zdecy-
dowany i jasny sposób.

W ciągu swego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 104
podróże zagraniczne i odwiedził ponad 130 krajów.
Spotkania z Polonią i Polakami za granicą¹ miały miejsce
w 46 krajach. Było wśród nich 19 krajów europejskich,
Stany Zjednoczone (dwukrotnie) i Kanada, 8 krajów Afryki
i 9 Ameryki Południowej. Ponadto spotkał się z Polakami
w Japonii, Australii, w Nowej Zelandii, a pod koniec swego
pontyfikatu także w Gruzji i w Kazachstanie. W spotka-
niach z nim uczestniczyli Polacy mieszkający w innych
krajach. W Brukseli obecni byli Polacy z Holandii i Luk-
semburga, a na Litwie i Łotwie – z Białorusi i z Rosji. W
Kazachstanie, podczas nabożeństwa w stolicy kraju, As-
tanie, Papież zwrócił się w języku polskim do pielgrzymów
z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu i Turkmenistanu.
W spotkaniach tych brały udział także inne grupy
narodowościowe, w pewien sposób powiązane z nimi, jak
np. Litwini, Łotysze, Ukraińcy, Słowacy, Jugosłowianie,
Węgrzy i inni. W sumie Jan Paweł II podczas wspomnia-
nych spotkań i w Rzymie, dokąd Polacy z różnych krajów

Протягом свого понтифікату Ян Павло ІІ здійснив
104 закордонні поїздки та відвідав понад 103 країни.
Зустрічі з полонією та поляками за кордоном відбу-
лися в 46 країнах. Серед них було 19 європейських
країн, Сполучені Штати (дворазово) і Канада, 8 країн
Африки та 9 країн Південної Америки. Більше того, зу-
стрівся з поляками в Японії, Австрії, Новій Зеландії, а
під кінець свого понтифікату також у Грузії та Казах-
стані. До Брюсселя приїхали поляки з Голландії та
Люксембурга, а в Литві та Латвії – з Білорусії та Росії.
У Казахстані підчас богослужіння в столиці країни
Астані Папа польською мовою звернувся до поляків з
Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану та Туркмені-
стану. У зустрічах брали участь також інші національні
групи, пов’язані іншим чином з ними, як наприклад ли-
товці, латиші, українці, словаки, угорці та інші. Сума-
рно Ян Павло ІІ під час згаданих зустрічей і в Римі,
куди приїжджали поляки з різних країн світу, виголосив
понад 70 промов, звернувши в них увагу на істотні
проблеми полонії та еміграції. 

«Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji języka
czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje dzieła rodaków i owoce
ich geniuszu» / 
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świata przybywali, wygłosił ponad 70 przemówień,
poruszając w nich żywotne problemy Polonii i emigracji.

Integracja i twórcze odczytywanie 
swego rodowodu
Tematem o zasadniczym znaczeniu jest w powyższych

przemówieniach zagadnienie zachowania więzi z chrze-
ścijańskim dziedzictwem kulturowym wyniesionym z
ojczyzny. Papież mówił o «świadomości posiadanego
dziedzictwa»; o tym, by je «odkrywać», «dostosowywać
do potrzeb miejsca i czasu»; «podejmować trudne dzie-
dzictwo i rozwijać je»; «pielęgnować i pomnażać przez
pracę»; «dzielić się nim»; «przekazywać następcom» w
procesie integracji w krajach osiedlenia. Mówiąc o inte-
gracji, wyjaśniał, że oznacza ona twórcze włączanie się
w ich życie przy zachowaniu istotnych wartości kultury
ojczystej. Tylko taka postawa bowiem, jak wielokrotnie
wskazywał, pozwala zachować godność ludzką, zdobyć
szacunek u innych i wnosić owocny wkład w życie drugiej
ojczyzny, jak określał różne kraje zamieszkania Polaków.
Dlatego mówił o podwójnej odpowiedzialności: za kraj
pochodzenia i za nową ojczyznę.

W swoich przemówieniach papież uzasadniał poczucie
dumy z posiadania «wielkiego dziedzictwa polskiego du-
cha i polskiej kultury» (Rzym, 1 XI 1979). «Z pewnością
nasze dziedzictwo jest wielkie, ale jest i trudne. Musimy
je wciąż na nowo odkrywać, pogłębiać, żyć nim, przeka-
zywać je tym, którzy przyjdą po nas», mówił do Polonii z
krajów Beneluksu (Bruksela, 1985). Mówiąc o tym, że his-
toria Polski jest pełna szlachetnych czynów, wskazywał
wyróżniającego Polskę na tle innych krajów ducha tole-
rancji, zmagania o wolność swoją i innych. Komentował
te wydarzenia i osiągnięcia, które powinny być powodem
dumy Polaków. Często cytował hasło «o wolność naszą i
waszą», które ich inspirowało do walki w różnych krajach
świata w XVIII, XIX i XX wieku. Wielokrotnie mówił o tym,
czym było dla Europy i nie tylko, powstanie w Polsce So-
lidarności. Nawiązując do jej programu ideowego, wska-
zywał na jego ogólnoświatowe znaczenie: «Jako duch
tolerancji i solidarności – mówił do Polonii w Argentynie –
(...) przybrała [ona] tak bardzo chrześcijański i polski
kształt i stała się wyzwaniem nie tylko na naszej ziemi,
ale dla świata całego» (Buenos Aires, 1987). 

Zwracając się do uczestników historycznego spotkania
w Rzymie «Kraj – Emigracja» (29 X 1990), w którym po
raz pierwszy wzięli udział Polacy z ZSRR i innych krajów
komunistycznych, i mówiąc o zachodzących w Europie
zmianach politycznych, powiedział: «Jesteśmy narodem,
który ma swój szczególny wkład w te przemiany (...), ale
nie możemy też zapomnieć, że należymy do wielkiej
wspólnoty narodów, że korzystamy z ich dorobku i osiąg-
nięć. Inne narody też chcą ubogacać się, czerpiąc z
naszego skarbca. Możemy być dumni z tego, co mamy.
Dlatego (…) bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem,
mieć świadomość polskich korzeni, które sięgają tysiąca
lat».

Naród, ojczyzna, patriotyzm
Polacy w kraju, emigracja i Polonia to w rozumieniu

papieża jedna wspólnota narodowa, wytworzona przez
tysiącletnią wspólną historię i kulturę, w przypadku Polski 

Інтеграція та творче відтворення 
свого родоводу
Головною темою вищезгаданих промов є питання

збереження зв’язку з християнською культурною спад-
щиною, почерпнутою з рідної землі. Папа говорив про
«свідомість отриманої спадщини»; про те, що варто її
«відкривати», «пристосовувати» до потреб місця та
часу»; «приймати важкий спадок і розвивати його»;
«берегти і помножувати в роботі»; «ділитися ним»;
«передавати нащадкам» підчас інтеграції з краєм, в
якому живемо. Говорячи про інтеграцію, пояснював,
що означає вона творче включення їх у життя, збері-
гаючи істотні цінності рідної культури. Тільки така по-
става, як багаторазово підмічав, дозволяє зберегти
людську гідність, здобути повагу оточуючих і робити
вагомий внесок у життя другої вітчизни, як він називав
країни, в яких проживають поляки. Тому говорив про
подвійну відповідальність: за країну походження та за
нову вітчизну.

У своїх промовах Папа говорив про почуття гордо-
сті, яке виникає завдяки володінню «великою спадщи-
ною польського Духа та польської культури» (Рим, 1
XI 1979). «Звичайно наша спадщина є великою, але й
важкою. Ми повинні її постійно відкривати заново, по-
глиблювати, жити нею, передавати її тим, хто прийде
після нас», – говорив до полонії в Бенілюкс (Брюссель,
1985). Говорячи про те, що історія Польщі наповнена
шляхетними вчинками, звертав увагу на дух толерант-
ності, що відрізняв Польщу від інших країн, боротьбу
за свою свободу та свободу інших. Коментував ті події
та досягнення, що мають стати гордістю для поляків.
Він часто цитував гасло «за свободу нашу і вашу», яке
надихало їх до боротьби в різних країнах світу в XVIII,
XIX i XX століттях. Часто говорив про те, чим було для
Європи та не тільки повстання Солідарності. Звертаю-
чись до її ідейної програми, вказував на її загально-
світове значення: «Як дух толерантності й
солідарності, – говорив до полонії в Аргентині, – (…)
набула [вона] такого дуже християнського та польсько-
го вигляду та стала закликом не тільки на нашій землі,
але й для всього світу (Буенос-Айрес, 1987). Звертаю-
чись до учасників історичної зустрічі в Римі «Край –
еміграція» (29 Х 1990), в якій вперше взяли участь по-
ляки з СРСР та інших комуністичних країн, та говорячи
про початок політичних змін у Європі, сказав: «Ми є
народом, який зробив свій особливий внесок до цих
змін (…), але не можемо теж забути, що належимо до
великої спільноти народів, що користуємось її дороб-
ком і досягненнями. Інші народи теж хочуть збагати-
тися, почерпнути з нашої скарбниці. Тому (…) є дуже
важливим відчувати себе поляком, бути свідомим
свого польського коріння, яке сягає на тисячі років».

Народ, вітчизна, патріотизм
Поляки, еміграція та полонія – це, в розумінні Папи,

одна національна спільнота, яка виросла з тисячо-
літньої спільної історії та культури, у випадку Польщі
– християнської. Спільноту цю не руйнує виїзд за межі
країни. Підчас аудієнції для полонії в Римі (16 Х 1980)
говорив про народі, який живе «у Вітчизні та за її ме-
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chrześcijańską. Wspólnoty tej nie burzy opuszczenie
kraju. Podczas audiencji dla Polonii w Rzymie (16 X
1980) mówił o narodzie, który żyje «w Ojczyźnie i poza
jej granicami», a do Polonii w Hiszpanii (1982), że żyje
on «nie tylko w swoim historycznym pniu nad Wisłą, ale
także w różnych miejscach świata».

Podczas wspomnianego już spotkania w Rzymie «Kraj
– Emigracja» wyraził niewątpliwie swoje bardzo osobiste
uczucia, przywołując myśl C. K. Norwida: «Ojczyzna to
nasza wspólna Matka, to nasz wielki zbiorowy obowiązek.
Jesteśmy za nią odpowiedzialni». Określenie ojczyzny
jako matki Polaków powtórzył wielokrotnie, uzasadniając
nim swoje stwierdzenie o długu wobec niej. «Bo wobec
Ojczyzny – powiedział w Kolumbii – zaciąga się dług, tak
samo jak zaciąga się dług wobec rodziny, wobec rodzi-
ców» (Bogota 1986). Bezpośrednio po swoim wyborze na
Stolicę Piotrową powiedział do rodaków z kraju i za-
granicy: «Miłość do ojczyzny nie ma nic wspólnego z cias-
nym nacjonalizmem czy szowinizmem. Jest prawem
ludzkiego serca. Jest miarą ludzkiej szlachetności – miarą
wypróbowaną wielokrotnie w ciągu całej naszej niełatwej
historii» (Rzym, 23 X 1978).

Wyjaśnieniu powyższych pojęć poświęcił jeden z roz-
działów swojej niezwykłej książki «Pamięć i tożsamość»2. 
«Patriotyzm – czytamy w niej – oznacza umiłowanie tego,
co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji języka czy
samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obe-
jmuje dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą tego
umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim
jest ojczyzna. (...) tak jak rodzina, również naród i
ojczyzna pozostają wartościami nie do zastąpienia».
Obronę przed nacjonalizmem widział w patriotyzmie.
«Myślę – pisał – że sposobem właściwym jest patriotyzm
(...) Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to,
że uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego
dąży, nie licząc się z prawami innych. Patriotyzm nato-
miast jako miłość ojczyzny przyznaje wszystkim innym
narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest
drogą do uporządkowanej miłości społecznej»3.

жами», а до полонії в Іспанії (1982), що живе він «не
тільки там, де має коріння над Віслою, але й в різних
місцях світу».

Підчас згаданої раніше зустрічі в Римі «Край – еміг-
рація» він виразив безсумнівно свої дуже особисті по-
чуття, звертаючись до думки Ц. К. Норвіда: «Вітчизна
є нашою спільною Матір’ю, вона наш великий спіль-
ний обов’язок. Ми за неї відповідальні». Окреслення
вітчизни як матері поляків багаторазово повторив, під-
креслюючи цим своє твердження про наш обов’язок
перед нею. «Бо перед Вітчизною, – сказав він у Колум-
бії, – беремо на себе обов’язок, так само як беремо
обов’язок перед родиною, перед батьками» (Богота,
1986). Одразу після призначення на Петрову столицю
Папа промовив до земляків з краю та з-за кордону:
«Любов до Вітчизни не має нічого спільного з націона-
лізмом чи шовінізмом. Це право людського серця.
Воно є мірою людського серця – мірою, що багато
разів проходила випробування протягом нашої цілої
нелегкої історії» (Рим, 23 Х 1978).

Поясненню цих понять Ян Павло ІІ присвятив цілий
розділ у своїй чудовій книзі «Пам’ять та ідентичність».
«Патріотизм, – читаємо в ній, – означає замилування
тим, що рідне: замилування історією, мовними тради-
ціями чи рідними краєвидами. Це є любов’ю, яка охоп-
лює працю співвітчизників і плоди їхнього генія.
Випробуванням цього замилування є кожна загроза
для цього добра, яким є вітчизна. (…) як родина, так
теж народ і вітчизна залишаються незмінними варто-
стями». Захист від націоналізму він бачив у патріо-
тизмі. «Думаю, – писав, – що належним засобом є
патріотизм (…). Характерним для націоналізму є те,
що визнає він тільки добро власного народу і тільки до
нього прагне, не враховуючи права інших. Патріотизм,
у свою чергу, як любов до вітчизни признає для всіх
інших народів таке саме право як для власного, а тому
є дорогою для впорядкованої суспільної любові»3.

Етос полонії та еміграції
Основні цілі та прагнення полонії та польської еміг-

Dialog Kultur. Indie, New Delhi, 2 lutego 1986: Papież Jan Paweł II
przegląda, w towarzystwie autora książkę Dalajlamy pt. Otwieranie

Oka Mądrości / 

Jan Paweł II wkłada w Ścianę Płaczu modlitwę z prośbą o prze-
baczenie grzechów Kościoła wobec Żydów. Marzec 2000 r.
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Etos Polonii i emigracji
Zasadnicze cele i dążenia Polonii i emigracji polskiej

zmieniały się w zależności od sytuacji politycznej kraju
ojczystego. W przemówieniach papieskich jest o tym mo-
wa. Jaki ma być obecnie jej etos, gdy Polska odzyskała
niepodległość? Jan Paweł II daje jasną odpowiedź: jest
nim realizacja chrześcijańskiej wizji życia ludzkiego przy
zachowaniu więzi z kulturą polską, o której mówił, że
«przesiąknięta jest wartościami religijnymi» (Moguncja,
1980). W przemówieniu do Polonii z krajów Beneluksu
wypowiedział zdanie, które wyrażało myśl przewijającą
się we wszystkich jego przemówieniach: «Im bardziej
będziecie wierni Bogu, waszej tożsamości i kulturze, tym
owocniejszy będzie wasz wkład nie tylko w dobro kraju i
narodu, w którym tkwią wasze korzenie, ale także owoc-
nie i skuteczniej będziecie mogli służyć dobru waszych
nowych ojczyzn i społeczeństw, które współtworzycie»
(Bruksela, 1985).

Przemówienia Jana Pawła II do Polonii i emigracji są
poświęcone przede wszystkim jej zasadniczym proble-
mom, ale mówi on o nich zawsze w perspektywie chrze-
ścijańskiej i całego Kościoła. Dlatego cele i zadania, jakie
jej ukazuje, mają charakter uniwersalny. Do Polaków w
Szwajcarii powiedział: «Niech wasze wysiłki skierowane
będą w stronę dobra, wierności wierze, w stronę
sprawiedliwości, wolności solidarności i pokoju, wydają
owoce dla waszej wspólnoty, dla kraju, w którym żyjecie.
Niech wydają owoce dla wspólnoty naszego narodu na
polskiej ziemi (...). Więcej jeszcze, niech służą dobru
wszystkich ludzi» (Sion, 1984).

*
Polska emigracja i Polonia po raz pierwszy w swojej

historii otrzymała w kierowanych do niej przemówieniach
Papieża Jana Pawła II jasny i uzasadniony program ide-
owy. Jej rola wobec kraju ojczystego i krajów zamieszka-
nia, jej dzieje, osiągnięcia, nowe problemy i zadania
zostały w nim sformułowane w sposób głęboki, optymisty-
czny, z szacunkiem i miłością do słuchaczy i w formie lite-
racko pięknej4. 

рації змінялись в залежності від політичної ситуації в
рідному краї. У промовах Папи ведеться про це мова.
Яким зараз має бути її етос, коли Польща здобула не-
залежність? Ян Павло ІІ дає ясну відповідь: ним є реа-
лізація християнського бачення людського життя із
збереженням зв’язку з польською культурою, про яку
говорив, що вона «наповнена релігійними цінностями»
(Могунція, 1980). У промовах до полонії та країни Бе-
нілюкс промовив речення, яке втілило головну думку
усіх Його промов: «Чим більше будете вірні Богові,
своїй ідентичності й культурі, тим більший буде ваш
внесок не тільки в добро краю та народу, з якого ро-
стуть ваші коріння, але також плідно і ефективно змо-
жете служити на благо ваших нових вітчизн і
суспільств, які разом творите» (Брюссель, 1985).

Промови Яна Павла ІІ до полонії та еміграції при-
свячені, перш за все, її головним проблемам, але він
завжди говорить про них у християнській перспективі
та перспективі Костела загалом. Тому цілі та за-
вдання, які він їй ставить, мають універсальний харак-
тер. До поляків у Швейцарії він сказав: «Нехай ваші
старання будуть скеровані в бік добра, вірності вірі, в
бік справедливості, свободи солідарності та миру,
дають плоди вашій спільноті, краю, в якому живете.
Нехай дають плоди для спільноти нашого народу на
польській землі (…). Нехай більше служать добру всіх
людей (Сіон, 1984). 

*
Польська еміграція та полонія вперше в своїй історії

отримала в спрямованих до неї промовах Папи Яна
Павла ІІ зрозумілу та обґрунтовану ідейну програму. Її
роль щодо свого краю та краю проживання, її історію,
досягнення, нові проблеми та завдання були сформо-
вані в ній глибоко, оптимістично, з повагою та любов’ю
до слухачів та представлена в гарній літературній
формі4.

Промови Папи з плином часом не втрачають свого
значення. Навпаки, здійснення культурних змін, наро-
стання процесу глобалізації та міграції, духовна пустка 

Na zdjęciu z dnia 09.06.1991 r., papież Jan Paweł II na spotkaniu z grupą dzieci w
siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

Jan Paweł II w Quebeku, 1984 r. (Kanada)
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Wypowiedzi Papieża z upływem czasu nie tracą na
znaczeniu. Przeciwnie, dokonujące się przemiany kultu-
rowe, narastający proces globalizacji i migracji, pustka
duchowa kultury masowej i wynikająca z niej dechrystiani-
zacja sprawiają, że są one niezwykle aktualne i
potrzebne. Nowe fale wychodźstwa z Polski znajdą w
nich duchowe oparcie i nieocenioną pomoc w dokonywa-
niu trudnych wyborów moralnych, osobistych, rodzinnych
i społecznych, nieuniknionych na emigracji.

Ks. Roman Dzwonkowski SAC
______________
1 Polonia to kolejne pokolenia emigrantów z Polski. Polacy za

granicą to zarówno najnowsza emigracja w krajach zachodnich, jak i
polskie mniejszości narodowe na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie i
gdzie indziej.

2 Kraków 2003.
3 Tamże, s. 71–73.
4 Treść wszystkich przemówień papieskich w: Jan Paweł II do Polonii

i Polaków za granicą 1979-2003. Przemówienia, listy, telegramy, oprac.
ks. R. Dzwonkowski SAC, Apostolicum, Ząbki 2007.

масової культури і дехристиянізація, що виникає з неї
призводять до того, що вони є надзвичайно актуаль-
ними та потрібними. Нові хвилі польської еміграції
знайдуть у них духовну підтримку та безцінну допо-
могу в здійсненні морального, особистого, родинного
чи суспільного виборів, яких неможливо уникнути на
еміграції.

Кс. Роман Дзвонковський
Переклад Яна Лясковська

______________
1Полонія – це наступні покоління еміграції з Польщі. Поляки за

кордоном як і найновіша еміграція в західних країнах, так і польські
національні меншини в Латвії, Литві, Білорусії та Україні і в усьому
світі.

2Краків 2003.
3Див. вище, с. 71-73.
4Зміст усіх папських промов в: Ян Павло ІІ до полонії та поляків

за кордоном 1979-2003. Промови, листи, телеграми, опрац. кс. Р.
Дзвонковський, Apostolicum, Жомбкі 2007

25 lat kapłaństwa na Ukrainie

18 maja 2014 r. w katedrze żytomierskiej św. Zofii
swój srebrny jubileusz kapłaństwa świętował
ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec, kapelan Pola-
ków Żytomierszczyzny. Mszę świętą wraz z Jubilatem
odprawił Jego Ekscelencja Ks. Bp Ordynariusz diece-
zji kijowsko-żytomierskiej Piotr Malczuk i Jego Eksce-
lencja Ks. Bp Jan Purwiński.  

Na święto przybył konsul generalny RP w Winnicy
Krzysztof Świderek, aby wraz z parafianami przeżyć
wspólne chwile radości. W uroczystości udział wzięli
także ks. Jan Ślepowroński, rektor seminarium duchow-
nego w Worzelu-Kijowie, prezes Żytomierskiego Obwo-
dowego ZPU p. Wiktoria Laskowska-Szczur, prezesi
innych polskich organizacji, zespoły artystyczne Dzwo-
neczki, Koroliski, a także liczni przedstawiciele ducho-
wieństwa i żeńskich zgromadzeń zakonnych z parafii
katolickich w Żytomierzu. 

Swój duchowny szlak służby Kościołowi katolickiemu
na Ukrainie ks. Jarosław rozpoczął w 1989 r., pracując
jako wikariusz w parafii w Winnicy u ks. Władysława
Chałupiaka, a kontynuował jako pierwszy proboszcz w
Doniecku, Mikołajowie i w parafiach katolickich obwodu
donieckiego i mikołajowskiego. W ciągu tych lat dzięki
niestrudzonej pracy księdza powstawały nowe katolickie
wspólnoty w obwodzie winnickim (w Pohrebyszczach), w
Donbasie (w Makiejewce, Mariupolu i Gorłówce) i na po-
łudniu Ukrainy (w Jużnoukraińsku, Oczakowie i Basztan-
ce). Ks. Jarosław współtworzył także polskie kulturalno-
oświatowe towarzystwa w Mikołajowie i Jużnoukraińsku,
organizował kursy języka polskiego dla miłośników pol-
skiej kultury, przy parafiach powstawały biblioteki, szkółki
niedzielne, organizowano wieczory polskiej poezji,
pokazy filmowe i koncerty dla uczczenia polskich świąt
narodowych, a także Dni Polonii dla Polaków mieszka-
jących poza granicami własnego kraju. W ciągu 25 lat
pracy ks. Jarosław Giżycki prawdziwie pokochał Ukrainę,
ucząc miłości do Ojczyzny. Prawdziwy patriota Polski i

Розділити радість з парафіянами прибули Гене-
ральний консул РП у Вінниці Кшиштоф Свідерек, рек-
тор Вищої Духовної семінарії у Ворзелі кс. Ян
Слеповронський, Голова Житомирської обласної
Спілки поляків України Вікторія Лясковська-Щур, ке-
рівники польських товариств, художні колективи
«Дзвонечки», «Короліски», а також численне духовен-
ство католицьких парафій Житомира.

Духовний шлях служіння католицькому костьолу в
Україні о. Ярослав розпочав у 1989 р., працюючи віка-
рієм парафії у Вінниці у кс. Владислава Халупяка, а
продовжив ставши першим пробощем у Донецьку, Ми-
колаєві і в католицьких парафіях Донецької та Мико-
лаївської областей. За ці роки завдяки невтомній праці
отця відкривалися нові католицькі парафії у Вінницькій
області (в Погребищах), на Донбасі (в Макієвці, Маріу-
полі та Горлівці) та на півдні України (в Південноукра-
їнську, Очакові та Баштанці). Кс. Ярослав був також
співтворцем польських національно-культурних това-
риств у Миколаєві та Південноукраїнську, організував
курси з вивчення польської мови для всіх прихильників
польської культури, при парафіях повставали бібліо-
теки, недільні школи, організовувалися вечори поль-
ської поезії, перегляди фільмів і концерти, присвячені 
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Ukrainy, ksiądz otrzymał dyplom uznania, który wręczyli
mu prezydenci miast Mikołajowa i Żytomierza za
znaczący wkład w umacnianie przyjaźni, porozumienia i
współpracy między narodami ukraińskim i polskim.

Szczerość, otwartość i dobre dzieła, oddanie i ofiarna
służba ludziom stały się źródłem miłości i szacunku do
księdza ze strony wszystkich tych, którzy mieli szczęście
z nim pracować.

W 2011 r. ks. Jarosław Giżycki rozpoczął pracę dusz-
pasterską w Żytomierzu jako wikariusz parafii katedralnej,
a jednocześnie kapelan Polaków Żytomierszczyzny, ak-
tywnie współpracując z Żymierskim Obwodowym Związ-
kiem Polaków Ukrainy. Służy pomocą przy organizacji w
Żytomierzu Dni Kultury Polskiej «Tęcza Polesia», kon-
certów-requiem poświęconych pamięci ofiar zbrodni
katyńskiej i katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w
2010 r., jest członkiem redakcji kwartalnika Związku
«Tęcza Żytomierszczyzny», opiekuje się zabytkowym
cmentarzem polskim w Żytomierzu.

Jego aktywna działalność, sprzyjająca zbliżeniu naro-
dów ukraińskiego i polskiego znajduje akceptację, pomoc
i zrozumienie w polskich placówkach dyplomatycznych w
Odessie, Winnicy i Kijowie. W ciągu 25 lat życia na Ukrai-
nie ks. Giżycki stał się cząstką historii Kościoła rzym-
skokatolickiego w okresie rozpadu Związku Sowieckiego.
Na jego oczach Kościół otrzymał prawdziwą wolność,
otrząsnął się z lęków epoki totalitaryzmu, ludzie stali się
inni, władza wyszła naprzeciw potrzebom ludzi wierzą-
cych. Jubilat jest przekonany, że Kościół katolicki jest
ważnym czynnikiem tworzenia duchowej jedności między
ludźmi różnych narodowości, wychowania w duchu
chrześcijańskich wartości, ponieważ dopiero wtedy będą
oni w stanie zrozumieć i przyjąć swoją odpowiedzialność
za siebie, rodzinę i państwo. Ksiądz Jarosław dokłada
wszelkich starań, aby umacniać w ludziach więzy
przyjaźni, jednoczy ich wokół wspólnego celu – pracy dla
dobra Ukrainy.

Ks. Jarosław Giżycki należy do zgromadzenia zakon-
nego księży chrystusowców, którzy w swoim charyzmacie
mają wpisaną troskę duszpasterską o Polonię na całym
świecie. Dlatego bardzo ważna jest dla niego praca na
rzecz rozwoju religijnej świadomości Polaków mieszka-
jących na Ukrainie.

Aleksandr Pywowarskі

польським національним святам, Дні полонії для по-
ляків, що проживають за межами свого краю. Протя-
гом 25 років праці кс. Ярослав Гіжицький щиро
поколюбив Україну, при цьому навчився по-справж-
ньому любити свою Батьківщину. Як справжній патріот
України та Польщі він отримав диплом-відзнаку місь-
кого голови Миколаєва та Житомира за вагомий вне-
сок у розвиток дружби, порозуміння та співпраці між
Українським і Польським народами.

Щирість, відкритість та добрі справи, самовіддане,
навіть жертовне служіння людям викликають любов і
повагу до отця всіх, кому пощастило з ним працювати,
вони супроводжують його по всіх українських дорогах. 

З 2011 р. кс. Ярослав Гіжицький починає душпа-
стирську працю в Житомирі, стає капеланом поляків
Житомирщини, а одночасно активно співпрацює з Жи-
томирською обласною Спілкою поляків України. За
його участі у Житомирі відбулися Дні польської куль-
тури, фестиваль «Веселка Полісся», концерт-реквієм
в пам’ять про трагічні події під Смоленськом у 2010
році; він є членом редакції щоквартальника Спілки
«Веселка Житомирщини», опікується Житомирським
польським цвинтарем.

Його активна діяльність, спрямована на зближення
українського і польського народів, знаходить підтрим-
ку, допомогу та розуміння у польських консульствах в
Одесі, Вінниці та Києві. За 25 років проживання в
Україні він став частинкою історії Римсько-Католицької
Церкви часів розпаду Радянського Союзу. На його
очах Церква отримала справжню свободу, позбулася
страху тоталітарної епохи, змінилися люди, влада
пішла назустріч потребам віруючих.За його переко-
нанням, Католицька Церква є важливим фактором
творіння духовного єднання між людьми різних націо-
нальностей, виховання людей християнами, адже
тільки тоді вони зрозуміють відповідальність за себе,
родину, державу. Отець докладає зусилля для роз-
витку у людей міжнаціональної приязні, об’єднує їх на-
вколо спільної мети – праці на благо України. 

Кс. Ярослав Гіжицький належить до згромадження
законників-христусовців, у яких в харизматі душпа-
стирська опіка полонією за кордоном по всьому світу.
Тому для нього є дуже важливим розвивати релігійну
свідомість поляків, що мешкають в Україні.

Олександр Пивоварський
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«Wolność» to chyba najczęściej wypowiadane
słowo. Jest to – jak się wydaje – wręcz ulubione
słowo współczesnego człowieka. Na każdym kroku
słyszymy o wolności słowa, przekonań, wolności
wyboru itp. Mam wrażenie, że dla wielu, szczególnie
młodych ludzi często wolność wiąże się z brakiem
jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Tymczasem prawdziwa wolność wyraża się w życiu
zgodnym z własnym, dobrze ukształtowanym sumieniem.
Jest ona związana z prawdą i dobrem. Chrystus wyraźnie
określa fundament wolności: poznacie prawdę i prawda
was wyzwoli (J 8, 32). Wolność wyrasta z prawdy i
ukierunkowuje się ku dobru: mojemu, drugiego człowieka,
Ojczyzny, świata. Wolność nie jest więc uwolnieniem się
od wszelkich norm moralnych, a wręcz przeciwnie.
Człowiek odrzucając prawdę i Boże zasady, pozbawia się
możliwości bycia dobrym i zatrzymuje się w drodze ku
własnemu doskonaleniu, ostatecznie więc zniewala się
swoimi doczesnymi potrzebami, oszukuje i niszczy. 

Prawdziwa wolność wymaga odpowiedzialności, bycia
odpowiedzialnym za swoje czyny, a w wymiarze
społecznym za drugiego człowieka. Z tak pojętą
wolnością łączy się również odpowiedzialność za naród,
za Ojczyznę. Może warto w kontekście zbliżających się
wyborów do parlamentu przypomnieć sobie, w jakich
konkretnych czynach wyraża się moja odpowiedzialność
za moją Ojczyznę? W jaki sposób każdy z nas jest
odpowiedzialny za dobro swojej Ojczyzny? Tak, za dobro
naszej Ojczyzny, gdyż decyzje jakie będą zapadały w par-
lamencie będą miały również wpływ na to, co będzie się
działo na całej Ukrainie. 

Czwarte przykazanie Dekalogu zawiera nakaz czci
ojca i matki. Z miłości i czci dla rodziców oraz rodziny
wyrasta miłość do społeczeństwa, w którym się wyrosło,
zwana miłością Ojczyzny lub patriotyzmem. Katechizm
Kościoła Katolickiego poucza nas, że miłość Ojczyzny i
służba dla niej wynika z obowiązku wdzięczności i
porządku miłości. Tak jak dziecko ma obowiązek kochać
i szanować swoich rodziców, tak samo każdy człowiek ma
obowiązek kochać i służyć swojej Ojczyźnie, która
słusznie w wielu kulturach jest nazywana matką.

Nauka Jezusa o miłości bliźniego oraz o równości
wszystkich ludzi w obliczu Boga i wobec siebie wzajemnie
jest podstawą i źródłem chrześcijańskiego patriotyzmu.
Mamy bowiem starać się kochać wszystkich ludzi. Aby
dojść do tego, trzeba najpierw objąć miłością tych, którzy
razem z nami dzielą nie tylko wspólnotę ziemi, ale
najczęściej ten sam język, te same umiłowania, wartości
duchowe i kulturalne z całym różnorodnym dziedzictwem
przeszłości. Dzięki miłości własnej Ojczyzny dochodzimy
do miłości całej rodziny ludzkiej.

Największa odpowiedzialność za dobro narodu i
Ojczyzny spoczywa na rządzących, jednak ci są wybie-
rani przez naród. Sprawują oni władzę z woli narodu/na-
rodów, który ich wybrał w wolnych i demokratycznych 

«Свобода» – чи не найчастіше чутно зараз це
слово. Воно є – принаймні так здається – улюбле-
ним словом сучасної людини. На кожному кроці
чуємо про свободу слова, переконань, свободу
вибору тощо. Складається враження, що для біль-
шості, особливо для молоді, часто свобода
пов’язана з браком будь-якої відповідальності. 

Тим часом справжня свобода проявляється в житті
згідно з власним, міцно сформованим сумлінням.
Вона пов’язана з правдою та добром. Христос ви-
разно окреслює фундамент свободи: пізнайте правду
і правда вас визволить (J 8, 32). Свобода виростає з
правди і скерує в бік добра: мого, іншої людини, Віт-
чизни, світу. Свобода не є звільненням від усіх мо-
ральних вимог, а якраз навпаки. Відкидаючи правду та
Божі моральні засади, людина позбавляється можли-
вості бути доброю і затримується в дорозі до власного
вдосконалення, остаточно стає заложником своїх на-
сущних потреб, ошукує себе і знищує.

Справжня свобода вимагає відповідальності й бути
відповідальним за свої вчинки, а в суспільному вимірі
– і за іншу особу. Свобода в такому розумінні включає
в себе відповідальність за народ, за Вітчизну. Може
варто нагадати собі в контексті очікуваних виборів до
парламенту, в яких конкретних вчинках виражається
моя відповідальність за мою Батьківщину? Яким
чином кожен з нас несе відповідальність за добро
своєї Вітчизни? Так, за добро нашої Вітчизни, бо рі-
шення, які прийматимуться в парламенті, матимуть
вплив на розвиток подій у всій Україні та за її межами. 

Четверта заповідь Декалогу містить в собі послання
шанувати батька і матір. З любові та пошани до бать-
ків та родини виростає любов до суспільства, в якому
зростаємо. Це зветься любов’ю до Батьківщини або
патріотизмом. Катехизм Католицької Церкви вчить нас
тому, що любов до Вітчизни і служіння їй виникає з
обов’язку бути вдячними та відповідати взаємністю на
любов. Так само як дитина має обов’язок любити і ша-
нувати своїх батьків, кожна людина має обов’язок лю-
бити і служити своїй Вітчизні, яку в багатьох культурах
доречно називають «Мати».

Навчання Ісуса про любов до ближнього та про рів-
ність усіх людей перед Богом і стосовно інших людей
є підставою і джерелом християнського патріотизму.
Бо маємо старатися любити всіх людей. Щоб досяг-
нути цього, треба, перш за все, подарувати любов не
тільки тим, хто разом з нами творить спільноту, про-
живаючи на одній землі, але й має спільну мову, схожі
зацікавлення, духовні та культурні цінності, отримані
в спадок від мінливих років минулого. Завдяки любові
до власної Батьківщини навчаємось любити цілу
людську родину.

Найбільша відповідальність за добро народу та
Батьківщини лежить на владі, однак вона обирається
народом. Керує вона з волі народу (народів), який 

Jestem wolny więc wybieram

#14_Макет 1  14.10.2014  12:00  Страница 12



11

SPOŁECZEŃSTWOTęcza Żytomierszczyzny, №3 (14) 2014

wyborach. I właśnie przez swój udział w wyborach w
sposób szczególny daję świadectwo swojej indywidualnej
odpowiedzialności za moją Ojczyznę, za dobro moich
braci i sióstr, którzy wraz ze mną tworzą naród. Daję
dowód swojego patriotyzmu. Oddając swój głos korzys-
tam również ze swojej wolności, jako wolny i
odpowiedzialny obywatel. Dlatego wszyscy obywatele,
powinni wziąć udział w wyborach i głosować na tych,
którzy idą drogą prawdy i sumienia oraz popierają
wartości chrześcijańskie. 

Wolność i demokracja w naszej Ojczyźnie zależy w
dużym stopniu od osób, które obdarzymy zaufaniem,
oddając na nie nasz głos. Zgodnie z zasadami Ewangelii,
nauczaniem Kościoła i głosem swojego sumienia wybie-
ramy tych, którzy szanują nienaruszalną wartość życia
ludzkiego, bronią świętości rodziny i małżeństwa, stawiają
wyżej dobro wspólne, niż osobiste korzyści czy interesy
partyjne oraz dają świadectwo osobistej kultury i
odpowiedzialności.

Nasza obecność przy urnie wyborczej jest podsta-
wowym znakiem naszej odpowiedzialności za ład, jaki
będzie tworzony po wyborach w naszej Ojczyźnie. W
państwie demokratycznym udział w wyborach jest nie
tylko wyrazem odpowiedzialności za Ojczyznę,
dojrzałości obywatelskiej i troski o dobro wspólne, ale
także jest obowiązkiem sumienia osoby wierzącej, a ten,
kto nie bierze udziału w wyborach popełnia  – z punktu
widzenia katolickiej nauki – grzech zaniedbania.

Chrześcijanin pielgrzymując do niebieskiej ojczyzny,
powinien jednak twardo chodzić po ziemi i czuć się
odpowiedzialny za ziemską ojczyznę. Tylko w ten sposób
postępując będziemy naprawdę wolni w naszej Ojczyźnie
i nie pozwolimy, aby ktoś narzucał nam to, jak mamy żyć,
a nawet co myśleć.

I pamiętajmy o tym, o czym mówił proboszcz opisany
przez Giovanniego Gauareschiego – Don Camillo: Bóg
widzi cię, nawet w kabinie wyborczej!

dk. Jacek Jan Pawłowicz 

обрав її у ході вільних і демократичних виборів. І
власне, завдяки своїй участі у виборах, даю вираз
своєї відповідальності за мою Вітчизну, за добро моїх
братів і сестер, які разом зі мною спільно творять
народ, даю вираз свого патріотизму. Віддаючи свій
голос, користаюся теж зі своєї свободи, як вільний і
відповідальний громадянин. Тому всі громадяни
мають взяти участь у виборах і голосувати за тих, хто
прямує дорогою правди і совісті та захищають христи-
янські цінності.

Свобода і демократія у нашій Вітчизні залежить у
великій мірі від осіб, яким ми висловимо свою довіру,
віддавши їм свої голоси. Відповідно до засад Єванге-
лії, навчання Костела та голосу свого сумління оби-
раємо тих, хто шанує непорушну цінність людського
життя, захищають святість родини та подружжя, став-
лять вище спільне добро ніж особисту користь та ін-
тереси партії і їхні вчинки є виразом особистої
культури та відповідальності. 

Наша присутність на виборах є яскравим виразом
нашої відповідальності за порядок, який запанує після
виборів на нашій Батьківщині. У демократичній дер-
жаві участь у виборах є не тільки виразом відповідаль-
ності за Вітчизну, громадянської зрілості та дбання про
спільне добро, але теж є обов’язком, який лежить на
сумлінні віруючого, а той, хто не бере участі у виборах
скоює – з точки зору католицької науки – гріх бездіяль-
ності.

Християнин, що прямує до небесної вітчизни, пови-
нен, однак, твердо ходити по землі і відчувати відпо-
відальність за земну вітчизну. Тільки коли так будемо
чинити, будемо насправді вільні на нашій Батьківщині
і не дозволимо, щоб хтось нам вказував, як маємо
жити і навіть мислити.

І пам’ятаймо, що говорив пробощ, зображений Гуа-
рескі Джованніно Дон Камілло: Бог бачить тебе навіть
у виборчій кабіні!

кс. Яцек Ян Павлович
Переклад Яна Лясковська

День молитви і посту в Україні
В Ім’я Отця, Сина і Духа Святого Князю

найславнійший війська небесного, святий
Михаїле Архангеле брони нас у боротьбі
проти князівств і сил, проти влади темряви
цього світу та злих духів, що кружляють у
засвітах. Прийди на допомогу людям, яких
Бог створив за образом і подобою своєю та
іскупив за велику ціну з неволі шатанської.

Тебе шанує Костел святий як Сторожа і
Патрона; Тобі ввірив Пан іскуплені душі,
щоб їх перемістив до небесної щастливості.
Благай у Бога миру, аби під нашими сто-
пами стер шатана і не дозволив на тримання
людей у неволі і завдання шкоди
Костелу.Піднеси наші прохання до трону
Найвищого, щоб зійшло на нас милосердя
Господнє, і побори дракона, змія старо-
давнього, який є дияволом і шатаном, і
зв’язавши його, скинь у прірву, щоб більше
не зіштовхував народи.
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W tym roku obchodziliśmy jubileusz 200-lecia
urodzin Tarasa Szewczenki, Wielkiego Kobziarza, mą-
drego proroka, piewcę narodu miłującego wolność –
narodu Ukrainy. Droga życiowa Szewczenki była
ciągłym pasmem prób i zmagań. Wszystkie prawa i
tradycje Rosji były skierowane przeciwko ludziom
tworzącym awangardę sceny politycznej i społecznej,
takim jak Taras Hryhorowicz. Mimo to osiągnął on
szczyt sławy – wbrew wieloletniej niewoli, wygna-
niom i zakazowi pisania.

Taras urodził się 9 marca 1814 r. we wsi Moryńce na
ziemi czerkaskiej, w rodzinie chłopów pańszczyźnianych.
Jeszcze w wieku młodzieńczym został sierotą. Kiedy miał
9 lat obarczona ciężką pracą i niedolą zmarła matka
poety, zaś w wieku 12 lat stracił ojca. 

Pociechą dla Tarasa były rozmowy z dziadem Iwanem,
snującym ludowe opowieści, rozprawiającym o hajda-
mackich powstaniach, których był świadkiem. Ciekawy
świata Taras bardzo lubił te opowieści o buncie
chłopskim.

Pierwsze nauki przyszły poeta pobierał w szkole
cerkiewnej, skąd po krótkim czasie uciekł do pisarza ikon,
bo pragnął nauczyć się malować. Taras od dzieciństwa
marzył o tym, by zostać malarzem. Ale, gdy miał 13 lat,
powrócił do rodzinnej wsi i został pastuchem. Często
spotykał wędrownych bandurzystów, lirników i kobziarzy,
którzy wyśpiewywali stare dzieje Ukrainy: o walkach z
Tatarami i Polakami, o Sahajdacznym, Chmielnickim,
Goncie i Żeliźniaku. Te pieśni wyryły głęboki ślad w
wyobraźni Tarasa i ukształtowały w nim obraz ojczyzny.
Jako młody chłopak pracował również jako dorożkarz
oraz kucharz w dworskiej kuchni, ale mógł rysować i
czytać książki z pańskiej biblioteki. W tym czasie wieś
Moryńce należała do zrusyfikowanego Niemca Wasylego
Engelhardta, który zwrócił uwagę na talent chłopca do
malowania i zapragnął mieć własnego pańszczyźnianego
malarza. Więc wziął Tarasa ze sobą do Petersburga,
gdzie 17-letniego Szewczenkę powierzył opiece miejsco-
wego cechu malarzy.

W 1836 Szewczenko spotkał swego rodaka – malarza  

Тарас народився у с. Моринці (колишня Київська гу-
бернія, нині Черкаська обл.) 9 березня 1814 р. Народ-
жений у кріпацькій родині, поет у юному віці став
сиротою. Коли йому минав дев’ятий рік, від тяжкої
праці й злиднів померла матір Тараса, а на дванадця-
тому році – батько. Розрадою для Тараса були розмо-
ви з дідом Іваном, який знайомив хлопця з народними
переказами, розповідав про повстання гайдамаків,
свідком яких він був. Допитливий Тарас дуже захоп-
лювався цими переказами про селянські повстання.

Науку майбутній поет здобував у церковній школі,
та скоро втік звідти, щоб вчитись малювати в писця
ікон. Тарас з дитинства мріяв стати художником. Але
коли йому виповнилось 13 років, повернувся до рід-
ного села і став пастухом. Він зустрічав мандрівних
бандуристів, лірників і кобзарів, які співали про минуле
України: про боротьбу з татарами й поляками, про Са-
гайдачного, Хмельницького, Гонту і Залізняка. Ці пісні
залишили слід в уяві Тараса і сформували в ньому
образ рідного краю.

No cóż wydają się słowa…
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Iwana Soszenkę, który w krótkim czasie wprowadził
Tarasa do kręgu artystów Akademii Sztuk Pięknych w Pe-
tersburgu. Oni szybko dostrzegli w nim niezwykły talent
literacki i malarski, jednakże w owych czasach chłopi nie
mieli prawa studiować na uczelni. Dlatego przyjaciele
postanowili wykupić go z pańszczyźnianej niewoli. Znany
malarz Karł Briułłow specjalnie w tym celu namalował
obraz, który spieniężył na aukcji, aby w ten sposób
uzyskać wymaganą kwotę i otrzymać zgodę od Engel-
hardta na wykup Szewczenki z poddaństwa. 22 kwietnia
1838 Szewczenko uzyskał wolność. I ten syn chłopa,
wnuk hajdamaków, który nigdzie nie uczył się czytać i
pisać, chyba tylko u wiejskiego diaczka, zaraz po otrzy-
maniu wolności wystąpił jako dojrzały poeta, przemówił
potężnym głosem:

Szumi i jęczy Dniepr szeroki,

Gniewny wiatr zawiewa,

Wierzby zgina w dół wysokie,

Góry fal wylewa…

A to już mówił nie jeden człowiek – ale przemawiał cały
naród w potężnym słowie – tak potężnym jak sam Dniepr.

W latach 1838-1845 Szewczenko studiował w Peters-
burskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Briuł-
łowa. Na studiach trzykrotnie nagradzano go srebrnymi
medalami. Na długo przed ukończeniem studiów Szew-
czenko wzbił się na profesjonalny poziom i pracował jako
mistrz. Był autorem serii akwafort «Malownicza Ukrai-
na», samodzielnie doskonaląc technikę grawiury. Jedno-
cześnie Taras rozwijał swoje zainteresowania literaturą,
studiował nauki przyrodnicze. W 1840 r. wydał swój pier-
wszy tomik poezji «Kobzar» (Kobziarz). Po ukończeniu
studiów w 1845 r. Szewczenko udał się do Kijowa, aby
podjąć pracę w Komisji Archeograficznej, która badała
historię Ukrainy. Poeta dużo podróżował po Wołyniu,
Podolu, w okolicach Kijowa i Połtawy w celu sporządzenia
rysunków pamiątek historycznych To pozwoliło mu poz-
nać lepiej Ukrainę i jej historię. Następnie otrzymał pracę
nauczyciela rysunku na Uniwersytecie w Kijowie. Postę-
powi studenci, członkowie tajnego «Bractwa Cyryla i 

Молодим парубком Тарас працював теж візником і
поваром на панській кухні, однак йому дозволялось
малювати і читати книги з панської бібліотеки. На той
час село Моринці належало зрусифікованому німцю
Василію Енгельгардту, який звернув увагу на талант
хлопця до малювання і запрагнув мати власного крі-
посного художника. Отже, він забрав Тараса з собою
до Петербурга, де 17-літнього Шевченка віддав у міс-
цевий цех художників.

У 1836 р. Шевченко зустрів земляка – художника
Івана Сошенка, який невдовзі познайомив Тараса з ху-
дожниками Академії мистецтв в Санкт-Петербурзі.
Вони побачили в Шевченка рідкісний талант до літе-
ратурної і художньої творчості, але кріпаки не мали
права навчатись у вишах. Тому приятелі вирішили ви-
купити його з кріпацької неволі. Відомий художник
Карл Брюллов  спеціально для цієї мети намалював
картину, яку продав на аукціоні і в такий спосіб здобув
необхідну суму, щоб отримати згоду Енгельгардта на
викуп Шевченка з кріпацтва. 22 квітня 1838 року Шев-
ченко став вільним. І син кріпака, внук гайдамаки, що
ніде не вчився грамоті, окрім сільського дячка, одразу
ж після викупу на волю виступив зрілим поетом, заго-
воривши такою могутньою мовою: 

Реве та стогне Дніпр широкий,  

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма…

І то вже промовляла не окрема людина – промов-
ляв цілий народ могутніми словами – такими могут-
німи, як і сам Дніпро.

З 1838 по 1845 Шевченко навчався в Петербурзькій
Академії мистецтв під керівництвом Брюллова. Під
час навчання Тарас був тричі нагороджений срібними
медалями. Задовго до закінчення Академії Шевченко
вже працював на рівні професійного майстра. Він
створив серію офортів «Мальовнича Україна», само-
стійно вивчаючи техніку гравіювання. Одночасно
Тарас розвивав свої зацікавлення літературою, вивчав 

Informacja
9 marca b.r. Ukraina wraz z Ukraińcami z całego światu uroczyście

świętowała 200. rocznicę narodzin Tarasa Szewczenki – symbolu
ukraińskiego państwa, języka oraz kultury ukraińskiej, świetnego poety
oraz prozaika, malarza i myśliciela.

Świętując tę datę przełomową Naród Ukraiński włącza się do
wielkiego procesu, który w 2014 roku, ogłoszonym rokiem Tarasa
Szewczenki, miał miejsce na Ukrainie i na całym świecie z udziałem
milionów Ukraińców mieszkających poza granicami..

Rozwój języka ukraińskiego zatrzymał się z powodu rusyfikacji
Ukrainy rozpoczętej przez Piotra I. Język został usunięty z kościoła i
życia społecznego. Taras Szewczenko został pierwszym, który podniósł
język chłopów ukraińskich do poziomu języka literackiego. Rozpoczął
w tym języku tworzyć poezję.

W drugiej połowie XIX i na początku wieku XX niemal jedyną
książką w domach wiejskich Ukrainy był «Kobzar», poezji z niego uczyli
się na pamięć, dzięki niemu uczyli się czytać. Za radzieckich czasów
jego wiersz «Rewe ta stohne Dnipr szyrokyj» (Szumi i jęczy Dniepr sze-
roki) zastępował polskim Ukraińcom zakazany hymn narodowy. Kiedy
go śpiewano, to zawsze na stojąco. Obecnie wiersze Szewczenka są is-
totne, i podczas wystąpień na Majdanie portret poety wisiał na scenie,
podnosząc ducha ukraińskiego.

Інформація
9 березня цього року Україна та українці з усього світу урочисто

відзначили 200-ту річницю від Дня народження Тараса Григоро-
вича Шевченка – символу Української держави, української мови
та культури, геніального поета і прозаїка, художника і мислителя.

Відзначення цієї знаменної дати для Українського народу є
важливою складовою того величного процесу, який впродовж
2014 року, оголошеного Роком Тараса Шевченка, відбувається в
Україні та в усіх країнах світу за участі багатомільйонної зарубіж-
ної української громади. 

Розвиток української мови загальмувала започаткована Пет-
ром І русифікація України. Вона була викреслена з церковного та
громадського життя. Тарас Шевченко був першим, хто підніс мову
українських кріпаків до рівня літературної мови. Почав цією
мовою творити поезію.

У другій половині XIX і на початку XX століть чи не єдиною
книжкою у більшості сільських хат України був «Кобзар», вірші з
нього вчили напам'ять, за ним училися читати. За радянських
часів його вірш «Реве та стогне Дніпр широкий…» замінив по-
льським українцям заборонений на той час національний гімн.
Його завжди співали стоячи. У наші часи вірші Шевченка зали-
шаються актуальними, а підчас виступів на київському Майдані
портрет поета висів на сцені, підіймаючи дух українців.
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Metodego», zaprosili słynnego rodaka na posiedze-
nie. Szewczenko, sądząc, że przebywa wśród ludzi
o podobnych poglądach, przeczytał im fragmenty
nowego poematu «Sen», nad którym właśnie w tym
czasie pracował. Wszystko jednak wyszło na jaw i
poetę zaaresztowano wraz z innymi członkami
bractwa. Na wygnaniu nie pozwalano mu pisać ani
malować, ale dzięki pomocy i wsparciu miejscowej,
progresywnie nastawionej inteligencji mógł on przez
cały okres 10 lat na wpół legalnie oddawać się twór-
czości. Ostatnie lata Tarasa obfitowały w znaczące
osiągnięcia w dziedzinie literatury, malarstwa i grafi-
ki. W 1860 r. Szewczence został przyznany tytuł pro-
fesora grawiury. Malarz doskonale władał techniką
malarstwa olejnego, akwareli, sepii, rysunku ołów-
kiem i węglem oraz wytrawiania grawerskiej matrycy. 

Szereg obrazów Szewczenki przedstawia chęć
podkreślenia harmonijnego charakteru człowieka,
odsłania jego moralną i fizyczną doskonałość.

W zimie 1860-1861 r. z powodu licznych wygnań
zdrowie Tarasa pogorszyło się, i 10 marca 1861
poeta zmarł. Został pochowany na Cmentarzu Smo-
leńskim w Petersburgu. Jeszcze w 1845 r., Szew-
czenko napisał takie słowa:

Kiedy umrę to na wzgórzu

Wznieście mi mogiłę,

Pośród stepu szerokiego

Ukrainy miłej.

Zgodnie z Tarasowym testamentem, jego prochy
tego samego lata zostały przewiezione na Ukrainę i
powtórnie pochowane na najwyższym wzniesieniu
Czerneczej Góry w Kaniowie nad Dnieprem. Poeta,
prorok i ukraiński wieszcz narodowy miał dokładnie
czterdzieści siedem lat, gdy umarł, z czego dwadzie-
ścia cztery lata spędził w poddaństwie, dziesięć – na
wygnaniu, cztery – pod nadzorem policji i tylko
dziewięć z nich był naprawdę wolny.

Twórcze dziedzictwo Szewczenki – to nowa i
bardzo wyrazista strona w dziejach sztuki i kultury
ukraińskiej. Szewczenko głęboko rozumiał życie
ludzi, umiał wybrać to, co istotne i charakterystyczne,
posiadał rzadki dar znajdowania najbardziej pre-
cyzyjnych, najdoskonalszych środków przekazu tego
życiowego doświadczenia za pomocą obrazów lite-
rackich i malarskich. To wyczucie współczesnej mu
rzeczywistości połączyło się z rozległą wiedzą o
światowej i krajowej historii. Rozwinięta intuicja co
do wcześniejszych czasów i współczesności dała mu
szansę, aby wypełnić nową treścią obrazy z
przeszłości.

W jego twórczości odbija się głębia i oryginalność
osobowości poety. Wspaniałe, że teraz w budowa-
niu tożsamości narodowej sięgamy po ideały Szew-
czenki. Bo był on humanistą i internacjonalistą, nie
miał ani krzty narodowej zarozumiałości bądź uprze-
dzeń wobec innych narodów. Kochał Ukrainę, nie-
wzruszenie stał w jej obronie i poświęcił się temu, by
widzieć ją na równi z innymi narodami w rodzinie
światowej – «w rodzinie wolnej, nowej».

Jana Laskowska

природничі науки. У 1840 р. вийшов його перший поетич-
ний збірник «Кобзар». Після закінчення Академії в 1845 р.
Шевченко їде в Київ і працює в Археографічній комісії, яка
вивчала минуле України. Поет багато подорожував – на
Волині, Поділлі, Київщині та Полтавщині для отримання
малюнків історичних пам'яток. І одночасно це дало мож-
ливість йому ширше пізнати Україну та її історію.

Згодом Шевченко отримує місце вчителя малюван-ня
при Київському університеті. Прогресивне студентство, що
гуртувалося в Кирило-Мефодієвському братстві, запро-
сило відомого земляка виступити на зібранні. Вважаючи,
що він серед однодумців, Тарас зачитав їм уривки з поеми
«Сон», над якою працював у той час. На нього донесли і
разом з іншими членами його було заарештовано. На за-
сланні поетові забороняли писати та малювати, але за-
вдяки допомозі та сприянню місцевої прогресивно
налаштованої інтелігенції він зміг протягом усіх десяти
років напівлегально займатися творчістю. 

Останні роки життя Тараса Григоровича позначені вели-
кими досягненнями в літературі, живопису, графіці. У 1860
йому було присвоєно звання академіка гравюри. Художник
досконало володів  техніками олійного живопису, акварелі,
сепії, рисунку олівцем і вугіллям, а також офорту. У ряді
робіт простежується прагнення Шевченка підкреслити гар-
монійну сутність людини, виявити її моральну й фізичну
досконалість.

Зимою 1860-1861 рр стан здоров'я Тараса, підірваного
засланням, різко погіршився, і 10 березня 1861 р. поет по-
мер. Похований був на Смоленському цвинтарі в Петер-
бурзі. Але ще в 1845 р. Шевченко написав такі слова:

Як умру, то поховайте 

Мене на могилі, 

Серед степу широкого  

На Вкраїні милій.

І за Тарасовим заповітом, його прах того ж літа переве-
зений в Україну й похований на вершині Чернечої гори над
Дніпром у місті Каневі. Поетові, пророкові і співцеві України
виповнилося рівно сорок сім років, з яких двадцять чотири
він був кріпаком, десять – на засланні, близько чотирьох –
під наглядом поліції, і лише дев’ять з них він був по-
справжньому вільним. 

Творча спадщина Шевченка – нова і яскрава сторінка в
історії української художньої культури. Шевченко глибоко
розумів народне життя, умів вибрати в ньому суттєве й ха-
рактерне, володів рідкісним даром знаходити найвлучніші,
найдосконаліші засоби подачі цього життєвого матеріалу
в літературних і мистецьких образах. Таке чуття сучасної
йому дійсності поєднувалося із знанням історії – світової і
вітчизняної. Розвинена інтуїція щодо зв'язку колишніх часів
і сучасної дійсності давала йому можливість наповнити
новим змістом зображення давнини.

У його творчості відбилася вся глибина і самобутність
особистості поета.  Це прекрасно, що нині ми повертаємо
собі національну самосвідомість під знаком Шевченка. Бо
він був гуманістом та інтернаціоналістом, не мав ані крап-
лини національної зарозумілості чи упередженості проти
інших народів; любив Україну, за неї стояв непохитно, і
себе віддав лише тому, що хотів бачити її рівною з іншими
у сім’ї світовій – «сім’ї вольній, новій».

Яна Лясковська
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Żytomierzanin Franciszek
Brzezicki świętował 4 września
jubileusz 90-lecia. O panu
Franciszku napisano wiele
artykułów w prasie polskiej
oraz zagra-nicznej. W muzeum
w Majdanku poświęcona mu
ekspozycja nosi tytuł «Ostat-
nia żywa karta historii». Na
Ukrainie istnieją tylko pub-
likacje prasowe o charakterze
głównie lokalnym. W Polsce
pan Franciszek mógłby otrzy-
mywać przyzwoitą emeryturę,
żyć komfortowo i spokojnie.
Ale nigdy nie zdradził swojego
kraju, w którym się urodził i wychował – tu jest
szanowany i ceniony, tu, gdzie jest jego rodzina i
przyjaciele, gdzie jest jego ojczyzna.

Urodzony w latach 20. minionego stulecia, doznał
wszystkich cierpień tego czasu: był świadkiem II wojny
światowej, więźniem trzech niemieckich obozów koncen-
tracyjnych – Majdanka (na terenie Polski), Gross-Rosen
(Niemcy) i Leitmeritz (Czechosłowacja) oraz stalinow-
skiego łagru – obozu w Omsku dla więźniów politycznych.
W latach 30. – latach Wielkiego Terroru – funkcjonariusze
NKWD zastrzelili jego ojca, a matkę zesłano na Syberię.

Pan Franciszek miał nieugięty charakter i mocne
przekonania ideowe, które dały mu siły do tego, by − kie-
dy w 1941 r. zaczęła się niemiecka okupacja Żytomierza
− stworzyć wraz z polskimi kolegami podziemną orga-
nizację antyfaszystowską. Później jego grupa przystąpiła
do podziemia komunistycznego, kierowanego przez
Grzegorza Szeluszkowa. Pod koniec 1942 r. znalazł się
w rękach gestapo. Mimo tortur nie zdradził swoich to-
warzyszy. Dostał karę śmierci. Już czekał na wykonanie
wyroku, gdy dzień przed egzekucją wyrok zamieniono na
pobyt w Majdanku – obozie zagłady. Przetrwać pomogli
mu towarzysze i głęboka wiara w Boga.

Franciszek Brzezicki nigdy nie narzeka i ma tylko jedną
prośbę – by pamiętać. Pamiętać o uczestnikach drugiej
wojny światowej – zmarłych oraz tych, którzy żyją. Oni
wszyscy zdali prawdziwy egzamin z odwagi i patriotyzmu.
Jak powiedział pan Franciszek: «I Bóg uratował mi życie
i pamięć, żebym wrócił i powiedział, gdzie byliśmy, kim
byliśmy i jak to było».

Składamy Panu serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia, energii i zapału we wszystkich swoich
uczynkach. Niech w domu zawsze będzie spokój i har-
monia, w sercu – dobroć, a w działaniu – mądrość i
roztropność. Niech los nadal sprzyja Panu, dając radość
życia, szczery uśmiech oraz wiernych i zaufanych
przyjaciół.

Przygotowała Jana Laskowska 
na podstawie powieści «Ostatnia wojna» O.Gucaluka

Народжений у 20-х роках минулого століття він за-
знав усі страхи того часу: був свідком Другої  світової
війни, в’язнем трьох фашистських концтаборів – Май-
данек (Польща), Гросс-Розен (Німеччина) і Ляйтмеріц
(Чехословаччина) та сталінського ГУЛАГа – Омський
табір для політв’язнів. У 30-ті роки Великого терору ен-
каведисти розстріляли його батька, а матір відправили
в Сибір у заслання. 

Пан Францішек має незламний характер і стійкі
ідейні переконання, що надало йому сил у 1941 р., пе-
ребуваючи в окупованому німцями Житомирі, ство-
рити разом зі своїми друзями-поляками підпільну
антифашистську організацію, яка згодом приєдналась
до комуністичного підпілля на чолі з Григорієм Шелуш-
ковим. Наприкінці 1942 р. він потрапив у руки гестапо,
де незважаючи на тортури катів, не здав своїх товари-
шів. Його вже мали намір розстріляти, але в останній
день змінили страту на концтабір смерті Майданек.
Вижити йому допомогли товариші і глибока віра в
Бога. 

Франц Карлович ні на що не скаржиться і має лише
одне прохання – пам’ятати. Пам’ятай: учасники Вели-
кої Вітчизняної війни – померлі і ще живі до сьогодні,
з честю склали найсуворіший у своєму житті іспит з
мужності і патріотизму. Як говорить сам пан Франці-
шек: «І Бог зберіг мені життя і пам’ять, щоб я повер-
нувся і розповів, де ми були, ким ми були і як це було».

Прийміть наші найщиріші побажання міцного здо-
ров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги
у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі за-
вжди панують мир і злагода, у серці — доброта, а у
справах — мудрість та виваженість. Нехай доля і на-
далі буде прихильною до вас, даруючи радість життя,
незрадливу удачу, вірних і надійних друзів. 

Підготувала Яна Лясковська 
на основі повісті «Остання війна» О. Гуцалюка

«I Bóg uratował mi życie i pamięć…»
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Jednym z muzycznych symboli Żytomierza jest,
niewątpliwie, postać Juliusza Zarębskiego (1854 –
1885), znanego polskiego pianisty i kompozytora. W
160-tą rocznicę urodzin sławnego muzyka przypom-
nijmy, kim był Juliusz Zarębski i co go łączyło z
rodzinnym miastem. 

Jednym z pierwszych badaczy życia i twórczości
J. Zarębskiego był Igor Bełza, utalentowany uczeń Bo-
rysa Latoszyńskiego, błyskotliwy znawca kultury
słowiańskiej. Jego książka o J. Zarębskim ujrzała światło
dzienne w 1963 r. z okazji 110 rocznicy urodzin kompozy-
tora i do dziś nie straciła swoich walorów naukowych.

Badania te podjęła żytomierzanka, prof. dr hab. Kira
Szamajewa, pracownik naukowy Nacjonalnej Ukraińskiej
Akademii Muzycznej. Jej staraniem z mroków historii
zostały wyłonione i opublikowane liczne archiwalne dane
dotyczące rodziny kompozytora, jego wykształcenia i
środowiska, w którym się obracał.

Twórczością kompozytora zainteresował się także Wa-
lentyn Grabowski, znany ukraiński poeta, założyciel i pier-
wszy prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku
Polaków na Ukrainie, spod którego pióra wyszedł
przejmujący wiersz, napisany pod natchnieniem muzyki
Kwintetu Fortepianowego – ostatniego dzieła kompozy-
tora. 

Prace naukowe poświęcone twórczości J. Zarębskiego
pojawiały się również wśród polskich muzykologów, ta-
kich, jak Tadeusz Strumiłło, który jest znanym badaczem
życia i twórczości kompozytora.

Pisząc o muzycznej kulturze naszego miasta w
połowie XIX wieku stwierdza: «Powoli Żytomierz zdobywa
sobie miano małej Warszawy» . Właśnie w owym czasie,
3 marca (19 lutego) 1854 roku przychodzi na świat
przyszły kompozytor. Jego rodzicami byli: Karol Zarębski
i Anastazja z Czeszejków.

W 1860 roku Juliusz rozpoczyna naukę gry na forte-
pianie. Jego nauczycielką była Łucja Rucińska z d. Miller,
pianistka i kompozytorka, ciesząca się w Żytomierzu
opinią dobrego pedagoga. Swoim licznym uczniom
starała się przekazać zainteresowanie rodzimą literaturą
i muzyką, podkreślała narodową odrębność kultury pol-
skiej. Łucja Rucińska była żoną Justyniana Rucińskiego,
który w procesie Szymona Konarskiego został skazany
na ciężkie roboty i konfiskatę majątku. Łucja Rucińska
wpłaciła zastępcy generał-gubernatora Bibikowa łapówkę
w wysokości 1000 rubli, dzięki czemu J. Ruciński został
zwolniony z ciężkich robót i mógł osiedlić się w Irkucku.

Rodzinny grobowiec Rucińskich znajduje się na Cmen-
tarzu Polskim w Żytomierzu. Mogiła zachowała się do
naszych dni (sektor 10 G).

O muzycznej edukacji J. Zarębskiego Tadeusz Stru-
miłło pisze tak:  «Zarębski miał – jak Chopin – nie tylko  

Одним з музичних символів Житомира, безпе-
речно, є постать видатного польського піаніста і
композитора Юліуша Зарембського (1854 – 1885).
В рік 160-ї річниці від дня народження видатного
музиканта згадаймо те, що знаємо про нього та
його зв’язки з рідним містом.

Одним з перших життя і творчість Ю. Зарембського
почав вивчати Ігор Белза, один з найкращих учнів Бо-
риса Лятошинського, блискучий знавець слов’янських
культур. Його книжка про Ю. Зарембського вийшла
друком 1963 р. до 110-ї річниці від дня народження
композитора і до наших днів не втратила наукової цін-
ності. 

Дослідження продовжила житомирянка, доктор ми-
стецтвознавства, професор Національної музичної
академії України Кіра Шамаєва. Вона опублікувала
численні архівні розвідки щодо родини композитора,
його навчання та кола спілкування .

Великий інтерес до творчості композитора виявляв
видатний український поет, фундатор та перший го-
лова Житомирської обласної Спілки поляків України
Валентин Грабовський, який написав проникливий
вірш, навіяний музикою Фортепіанного квінтету –
останнього твору композитора.

Наукові праці, присвячені творчості Ю. Зарем-
бського, належать також польським музикознавцям,
серед яких Тадеуш Струмілло, відомий дослідник
життя і творчості композитора. Розповідаючи  про му-
зичну культуру нашого міста середини ХІХ століття,
пише: «Поступово Житомир здобував собі ім’я малої
Варшави» .  Саме в цей час, 3 березня (19 лютого)
1854 року, з’являється на світ майбутній композитор.
Його батьками були Кароль Зарембський та Анастасія
з Чешейков.

Magia niepospolitego talentu

Pamięci Juliusza Zarębskiego, w 160-tą rocznicę urodzin kompozytora
Пам’яті Юліуша Зарембського, до 160-річчя від дня народження композитора

Juliusz i Janina Zarębscy
Юліуш і Яніна Зарембські
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swego Żywnego, miał też piastunkę dzielnie zastępującą
mu chopinowską Luśkę. Młoda ukraińska dziewczyna
nad kolebką rzucała weń uroki bogactwem uczuć za-
wartych w pieśni ludowej» . Ukraińskie motywy stały się
osnową jednego z najlepszych utworów kompozytora:
Kołysanki na skrzypce i fortepian. Interesujący szczegół:
kompozytor poświęcił ten utwór francuskiemu skrzypkowi
Emilowi Sauretowi. W ten sposób ukraińska melodia
weszła na salony i grywano ją w najlepszych salach kon-
certowych Europy.

W kształtowaniu się muzycznej osobowości
J. Zarębskiego znaczącą rolę odegrał także Ernest Nes-
vadba (1817 – 1887), żytomierski skrzypek – wirtuoz,
pedagog i kompozytor, z pochodzenia Czech, który w
swojej ojczyźnie współpracował z Bedřichem Smetaną.
W ciągu 26 lat pobytu w Żytomierzu Ernest Nesvadba
zorganizował liczne koncerty, miał wielu uczniów, z
których najlepszym był J. Zarębski. Mogiła Ernesta Nes-
vadby także znajduje się na Polskim Cmentarzu,
niedaleko grobowca rodziny Zarębskich (sektor 7 G). Na
obelisku wycięty został wiele mówiący napis w języku pol-
skim: «Żył dla innych nie myślał o sobie».

Po ukończeniu nauki w rodzinnym mieście, zdobywszy
gruntowne muzyczne wykształcenie, w 1870 roku Juliusz
wyjeżdża do Wiednia, gdzie w Konserwatorium To-
warzystwa Przyjaciół Muzyki uczy się kompozycji (u F.
Krenna) i gry na fortepianie (u J. Dachsa). W ciągu dwóch
lat Juliusz kończy ze złotym medalem oba działy Konser-
watorium, w których nauka obliczona była na lat sześć,
po czym wraca do Żytomierza.

Wirtuoz nieraz będzie powracać do Żytomierza z
licznych tras koncertowych w przeróżnych europejskich
miastach: Kijowie, Odessie, Paryżu, Rzymie, Neapolu,
Konstantynopolu, Londynie. Kochał swoje miasto, z nim
łączył najważniejsze wydarzenia swojego życia. 1 stycz-
nia właśnie w Żytomierzu Zarębski bierze ślub z Niemką
Janiną Wenzel. Ceremonia ślubna odbyła się w katedrze
św. Zofii. W tymże roku wychodzą drukiem pierwsze ut-
wory kompozytora: Menuet op.1 i Tańce galicyjskie op.2.
Ów ostatni utwór, zadedykowany matce kompozytora,
Anastazji Zarębskiej, ma szczególne znaczenie. Sam
F. Liszt wypowiadał się o nim w pochwalnym tonie,
nazywając jednocześnie J. Zarębskiego swoim ulubionym
uczniem. Pierwsze wydanie Tańców galicyjskich należy
do prawdziwych bibliograficznych rarytasów. Nie ma ich,
niestety, w wielu bibliotekach Europy. Za to pochwalić się
nimi może żytomierskie muzeum krajoznawcze, które z
wielką starannością je przechowuje. 

30 stycznia 1880 r. Zarębski obejmuje stanowisko pro-
fesora mistrzowskiej klasy fortepianu w Królewskim Kon-
serwatorium w Brukseli. Jednak każde wakacje spędza
w Żytomierzu.

W styczniu 1885 r. Zarębski rozpoczyna kompono-
wanie Kwintetu op.34 – już 8 marca kompozycja jest go-
towa. 30 kwietnia w Brukseli odbywa się prawykonanie
Kwintetu. W sierpniu kompozytor przybywa do Żyto-
mierza, gdzie 15 września niespodziewanie umiera. Grób
kompozytora znajduje się na Polskim Cmentarzu, a w
kościele katedralnym św. Zofii zachowała się przepiękna
tablica pamiątkowa, poświęcona pamięci słynnego artysty

1860 р. Зарембський  починає вчитися гри на фор-
тепіано. Його вчителькою була Лючія Ручинська з
дому Міллер, піаністка і композитор, яка мала в Жи-
томирі славу видатного педагога. Своїм численним
учням  вона намагалася прищепити інтерес до рідної
літератури та музики, підкреслювала національне зна-
чення польської культури.  Лючія Ручинська була дру-
жиною Юстиніана Ручинського, якого на процесі
Шимона Конарського було засуджено до каторжних
робіт та конфіскації маєтку.  Лючія Ручинська запла-
тила заступнику генерал-губернатора Бібікова
М.Є. Писареву хабар в 1000 рублів, завдяки чому
Ю. Ручинський був звільнений від каторжних робіт і міг
оселитися в Іркутську . Подружжя Ручинських
cпочиває вічним сном в сімейному похованні на Пол-
ьському цвинтарі в Житомирі. Могила збереглася (сек-
тор 10 G) .

Про музичне навчання Ю. Зарембського в Житоми-
рі Тадеуш Струмілло пише так: «Зарембський мав –
як Шопен – не тільки свого Живного, а й також догля-
дальницю, яка заміняла йому шопенівську Люску. Мо-
лода українська дівчина, співаючи над колискою,
зачаровувала його багатством почуттів, закладених в
народній пісні» . Українські наспіви стали основою од-
ного з кращих творів композитора:  Колискової для
скрипки і фортепіано. Цікаво, що цей твір композитор
присвятив французькому скрипалеві Емілю Соре.
Отак українська мелодія дісталася найкращих кон-
цертних залів Європи.

В музичній освіті Ю. Зарембського значну роль зі-
грав ще один житомирський музикант – скрипаль-вір-
туоз, педагог і композитор, чех за національністю,
Ернест Несвадба (1817 – 1887), який на батьківщині
був музичним партнером Бедржиха Сметани. Протя-
гом двадцяти шести років життя в Житомирі Ернест
Несвадба організовував численні концерти, мав ба-
гатьох учнів, серед яких найкращий – Ю. Зарембський.
Могила Ернеста Несвадби також на польському цвин-
тарі, неподалік від могили родини Зарембських  (сек-
тор 7 G). На обеліску красномовний напис польською
мовою: «Жив для інших, не думав про себе».

Після ґрунтовного навчання в рідному місті 1870 р.
Юліуш виїхав до Відня, де в Консерваторії Товариства
Друзів Музики вчився композиції (у Ф. Кренна) i гри нa
фортепіано (у Й.Дахса). Протягом двох років Юліуш
закінчив із золотою медаллю обидва відділи Консер-
ваторії, в яких навчання було розраховане на шість
років, після чого повернувся до Житомира.

До Житомира музикант повертатиметься після чис-
ленних концертів в різних містах  світу: Києві, Одесі,
Парижі, Римі, Неаполі, Константинополі, Лондоні. Він
любив своє місто й найважливіші події свого життя від-
значав саме тут. 1 січня 1879 р. Зарембський в Жито-
мирі бере шлюб з німкенею Яніною Венцель. Вінчання
відбулося в кафедральному костьолі св. Софії. Цього
року виходять друком  перші твори композитора: Ме-
нует op.1, a також Галіційські танці op.2. Останній твір,
присвячений матері композитора Анастасії Зарем-
бській, дістав схвальний відгук самого Ф. Ліста, який
називав Ю. Зарембського своїм улюбленим учнем. 
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Kwintet fortepianowy g-moll Zarębskiego – to najdoj-
rzalszy utwór kompozytora. Jaskrawa melodyka, barwna
harmonia, strzelista dramaturgia, wyrazistość każdej par-
tii zespołu sprawiły, że ta kompozycja stała się nieodzow-
nym  przykładem muzyki kameralnej doby romantyzmu.

Z okazji 160-tej rocznicy urodzin wielkiego żytomie-
rzanina J. Zarębskiego Żytomierski Obwodowy ZPU
zainicjował prace restauratorskie mogiły samego Zaręb-
skiego, jego rodziców, Karola Zarębskiego i Anastazji z
Czeszejków, Franciszka Filipowskiego oraz skrzypka
E. Nesvadby, mając na celu zachowanie pamięci i ut-
worzenie trasy metodyczno-edukacyjnej «Juliusz Zaręb-
ski, jego żytomierscy krewni i nauczyciele muzyki». Na
swoją kolej czeka grób Łucji Rucińskiej, znajdujący się
nieopodal. Zasłużony dla Polskiej Kultury Zespół Kame-
ralny im. I. F. Dobrzyńskiego przygotowuje wykonanie
Kwintetu fortepianowego Zarębskiego. Wszystko to – w
ramach przygotowań do 25-lecia utworzenia Żytomier-
skiego Obwodowego ZPU, VII Dni Kultury Polskiej w
Żytomierzu. Chcemy w ten sposób złożyć hołd wybit-
nemu żytomierzaninowi, światowej sławy kompozytorowi
Juliuszowi Zarębskiemu, którego muzyka zasługuje na
wykonanie koncertowe, a pomnik – na ocalenie od za-
pomnienia.

Iryna Kopoć

Перше видання Галіційських танців є справжньою
бібліографічною рідкістю. Їх, на жаль, немає в ба-
гатьох провідних бібліотеках Європи. Однак в Жито-
мирському обласному краєзнавчому музеї ці ноти
дбайливо зберігаються. 

30 січня 1880 р. Зарембський обіймає посаду про-
фесора класу фортепіано вищої майстерності в Коро-
лівській Консерваторії в Брюселі. Однак кожні канікули
повертається до Житомира.

В січні 1885 р. Зарембський починає писати Квінтет
ор. 34, а вже 8 березня композиція готова. 30 квітня в
Брюселі відбулася світова прем’єра Квінтету. В серпні
композитор приїздить до Житомира, де 15 вересня не-
сподівано помирає. Його могила знаходиться на Поль-
ському цвинтарі в Житомирі, а в житомирському
кафедральному костьолі св. Софії зберігається чу-
дова меморіальна дошка, яка встановлена на честь
видатного музиканта.

Фортепіанний квінтет Зарембського найбільш до-
вершений твір композитора. Яскрава мелодика, бар-
виста гармонія, струнка драматургія, виразність
кожної партії ансамблю роблять цю композицію ви-
значним зразком камерної музики доби романтизму.

До 160-річниці великого житомирянина Ю. Зарем-
бського Житомирська обласна Спілка поляків України
ініціювала роботи з реставрації могил самого Ю. За-
рембського, його батьків, Кароля Зарембського та
Анастасії з Чешейков, Францишка Філіповського та
скрипаля Е. Несвадби з метою збереження пам’яті та
створення екскурсійного маршруту «Юліуш Зарем-
бський, його житомирські рідні та вчителі музики». На
черзі – могила Лючії Ручинської, яка знаходиться не-
подалік. Заслужений колектив польської культури ка-
мерний ансамбль ім. І. Ф. Добжинського готує до
виконання Фортепіанний квінтет Ю. Зарембського. Усе
це – частина підготовки до 25-річчя створення Жито-
мирської обласної Спілки поляків України, VII Днів пол-
ьської культури в Житомирі та данина пошани
видатному житомирянину, всесвітньо відомому компо-
зитору Юліушу Зарембському, музика якого заслуго-
вує на концертне виконання, а пам’ятник  на
збереження від забуття.

Ірина Копоть
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17 maja w Żytomierzu trwały uroczystości pogrze-
bowe śp. kpt. Wadima Zabrockiego, który zginął w
Lisiczańsku w Donbasie, walcząc z terrorystami
dążącymi do rozpadu Ukrainy.

Msza żałobna została odprawiona w kościele pw. św.
Jana z Dukli, a następnie w pomieszczeniach Teatru Dra-
matycznego im. Koczergi odbyła się świecka część
uroczystości żałobnych. 

Kpt. Wadim Zabrocki był zastępcą naczelnika sztabu
batalionu powietrzno-desantowego 95. niezależnej powi-
etrznej brygady zmotoryzowanych wojsk desantowych Sił
Zbrojnych Ukrainy. Urodził się w Żytomierzu w rejonie
Malowanki. Pochodził z polskiej, katolickiej rodziny. Jego
śmierć pogrążyła w żałobie małżonkę i osierociła dwójkę
dzieci. Kpt. Zabrocki złożył swoje życie na ołtarzu
Ojczyzny i stał się pierwszą w Żytomierzu ofiarą starć z
terrorystami na wschodzie Ukrainy.

Red.

Жалобна меса була відправлена в костелі святого
Яна з Дуклі, а потім у приміщенні Драматичного театру
ім. І. Кочерги відбулася світська частина прощальної
церемонії.

Капітан Вадим Заброцький був заступником на-
чальника штабу аеромобільно-десантного батальйону
95-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних
десантних військ Збройних Сил України. Народився
він у Житомирі в районі Мальованки. Походив з поль-
ської, католицької родини. Його смерть залишила в
жалобі його дружину і зробила сиротами двох його
доньок. Капітан Заброцький віддав своє життя в бо-
ротьбі за єдність Вітчизни. Він став першою жертвою
суперечок з терористами на Сході України з Жито-
мира.

Вл. інф.

Żytomierzanie pożegnali 
kapitana Wadima Zabrockiego
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22 maja 2014 r. w Humanistycz-
nym Gimnazjum nr 1 w Żytomierzu
odbył się uroczysty koncert pt.
«Nie rzucim ziemi skąd nasz ród». 

Już po raz czwarty młodzież polo-
nijna ze Szkoły Ogólnokształcącej nr
27 w Żytomierzu, Gimnazjum Huma-
nistycznego nr 1 w Żytomierzu oraz
Szkółki sobotnio-niedzielnej przy
Żytomierskim Obwodowym Związku
Polaków na Ukrainie zebrała się, by
zaprezentować efekty swojego zain-
teresowania piękną polską kulturą,
historią i tradycjami. W podsumowu-
jącym roczną pracę koncercie wzięło
udział 60 uczestników w wieku od 6
do 30 lat. Śpiewali melodyjne polskie
pieśni, w tym patriotyczne, m.in.
«Polskie kwiaty» oraz «Witaj, majo-
wa jutrzenko». Obecni na uroczys-
tości rodzice i goście wysłuchali
pięknych polskich wierszy oraz
podziwiali aktorów w przedstawieniu
pt. «Pierścień królewny Kingi» w
wykonaniu Dziecięcego Polskiego
Teatru Lalek «ModernPol» (kierownik

teatru Wiktoria Zubarewa). 
Celem tegorocznego koncertu by-

ło uczczenie święta Konsytucji
3 maja, 10. rocznicy wstąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej oraz przy-
pomnienie tragicznych kart naszej
polskiej historii, takich jak Katyń. 

Wszystkim bardzo się spodobała
inscenizacja «Legendy o Warsza-
wskiej Syrence», w której w roli
Syrenki wystąpiła Waleria Korszak.
Waleria zaczęła się uczyć języka pol-
skiego we wrześniu zeszłego roku i
już odnosi sukcesy.

Podczas koncertu występowali
także rodzice, którzy w swoich do-
mach kultywują polskie tradycje i
obyczaje, mówią po polsku. Po
występie najmłodszej uczennicy Anity
Cyporenko z piosenką «Konik», Walc
Musetty z opery Giacomo Pucciniego
«Cyganeria» zaśpiewała jej mama,
jedna z najlepszych studentek Naro-
dowej Akademii Muzycznej im. P. I.
Czajkowskiego w Kijowie Natalia
Zubarewa. Takie rodzinne występy

są bardzo ważne, podtrzymują więzi
z polskością.

Zasłużony dla Kultury Polskiej Lu-
dowy Zespół Taneczny «Koroliski»
pod kierownictwem p. Ireny Świtel-
skiej zadziwił wszystkich obecnych
pięknymi polskimi tańcami: krakowiak
i tramblanka.

Koncert zaszczyciła swoją obec-
nością Prezes ŻOZPU p. Wiktoria
Laskowska-Szczur.

Dziękujemy bardzo administracji
Gimnazjum Humanistycznego nr 1 w
Żytomierzu za gościnność i promo-
wanie polskiej kultury w Żytomierzu.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Polonii z
Chicago oraz Fundacji Pomocy Pol-
skim Szkołom na Wschodzie
im. T. Goniewicza (prezes p. Józef
Adamski) za upominki dla dzieci. 

Jak pisała wybitna polska poetka
Maria Konopnicka, «Nie rzucim zie-
mi, skąd nasz ród», i my nie rzucimy
naszej ziemi, wiary i swojej godności.
Trzymajmy razem z Polską!

Wiktoria Zubarewa

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!
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Grupa dzieci z Żytomierskiego
Obwodowego Związku Polaków na
Ukrainie wzięła udział w międzyna-
rodowym projekcie «Lato z Pols-
ką». Projekt został zrealizowany
przez Stowarzyszenie Wspólnota
Polska Oddział w Krakowie przy
wsparciu marszałka województwa
małopolskiego. 

Do Krakowa przyjechali młodzi
Polacy z Ukrainy, Łotwy i Rumunii.
Przygotowano dla nich ciekawy pro-
gram, którego głównym celem była
nauka języka polskiego, zwiedzanie
miasta i jego okolic. Kraków to dawna
stolica Polski i siedziba królów pols-
kich. Najstarsza polska uczelnia, Uni-
wersytet Jagielloński, znajduje się tu.
Na mapie Krakowa możemy od-
naleźć wiele zabytków ważnych dla
historii Polski, które dzieci mogły
podziwiać podczas codziennych wy-
cieczek. Rynek Główny to prawdziwy
skarbiec. Można zobaczyć na nim
znany na całym świecie kościół Ma-
riacki i Sukiennice, w których mieści
się oddział Muzeum Narodowego z
obrazami polskich malarzy.

Duże wrażenie na zwiedzających
wywarł Zamek Królewski na Wawelu
i jego historia ubarwiona licznymi le-
gendami. Kolejnymi punktami progra-
mu były: wycieczka śladami św. Jana
Pawła II, zwiedzanie sanktuarium w
Łagiewnikach, spacery uliczkami

Starego Kazimierza, wizyta w
Muzeum Historycznym Barbakan,
zwiedzanie kościoła św. Anny,
kościoła Na Skałce, kościoła Bożego
Ciała. Podczas wycieczki do Wado-
wic dzieci skosztowały papieskich
kremówek, których smak zachwalał
papież Jan Paweł II.

W Muzeum Lotnictwa młodzież
mogła zobaczyć różnego rodzaju
samoloty, poczynając od tych z
1914 r., kończąc na samolotach z
czasów współczesnych. Na terenie
Muzeum znajdują się 163 obiekty, a
wśród nich helikopter, którym podró-
żował papież Jan Paweł II.

Największą atrakcją turystyczną
dla dzieci była wycieczka do Kopalni
Soli w Wieliczce. Pod czujnym okiem
przewodnika, ubrane w kombinezony
ochronne, górniczymi chodnikami
przemierzyły kopalnię.

Każdego dnia odbywały się zaję-
cia z polskiego. Dzieci mogły poznać
nowe słowa i dzięki temu poszerzyć
znajomość języka. Brały też udział w
licznych zawodach sportowych, jak
bieg, tenis, piłka nożna, siatkówka.

Podczas pobytu w Krakowie został
zorganizowany Dzień Polski. Z tej
okazji młodzi Polacy z Ukrainy, Łotwy
i Rumunii mieli za zadanie przygo-
tować występ artystyczny. Można
było zaśpiewać piosenkę w języku
polskim, powiedzieć wiersz, przygo-

tować scenkę teatralną albo
zatańczyć polski taniec. W naszej
grupie znalazły się dzieci z Lu-
dowego Zespołu Tanecznego «Ko-
roliski». Jest to grupa, która krzewi
polską kulturę na terenie Ukrainy.
Podczas swojego występu młodzi
artyści zatańczyli krakowiaka,
łowiczankę i polkę. Wśród zgroma-
dzonej widowni byli dostojni goście:
marszałek województwa małopol-
skiego pan Marek Sowa, dyrektor
biura Stowarzyszenia Wspólnota Pol-
ska pan Kazimierz Dobrzański.

Ostatniego dnia odbyło się uro-
czyste zakończenie i podsumowanie
pobytu w Krakowie. Organizatorzy
przygotowali konkurs, dotyczący
krakowskich zabytków. Każda grupa
wybierała trzech przedstawicieli ze
swojego kraju, którzy odpowiadali na
pytania komisji. Jesteśmy bardzo
dumni z grupy ukraińskiej, ponieważ
odpowiedziała prawidłowo na wszys-
tkie pytania i zajęła I miejsce w
konkursie.

Dwa tygodnie minęły jak jeden
dzień… Wspomnienia z wakacji na
długo pozostaną w pamięci i sercu
każdego uczestnika. W imieniu
Związku Polaków wyrażamy szczere
podziękowanie i słowa uznania dla
organizatorów wyjazdu do Polski.

Irena Świtelska

Lato z Polską
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Z inicjatywy władz miasta Płoc-
ka, przy udziale Płockiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej oraz
Związku Harcerstwa Polskiego
(ZHP) w czasie wakacji na terenie
stanicy harcerskiej ZHP w Gorze-
wie miał miejsce polsko-ukraiński
obóz harcerski. 

10 sierpnia do miejsca zakwa-
terowania w stanicy harcerskiej w
Gorzewie dotarła grupa 22 uczest-
ników z Żytomierza na Ukrainie oraz
10 uczestników z Płocka i okolic.
Kadrę obozu ze strony polskiej
stanowili instruktorzy ZHP, przed-
stawiciele Instruktorskiego Kręgu
Myśli Braterskiej w Płocku.

Obóz pod nazwą «Razem w Eu-
ropie» trwał dziesięć dni. W pro-
gramie oprócz spraw harcerskich,

znalazły się zajęcia poświęcone Unii
Europejskiej. W trakcie obozu,
prowadzonego metodą harcerską,
uczestnicy nabywali umiejętności w
różnych dziedzinach. 

Przede wszystkim śpiewogrania.
Była to nauka piosenek i pląsów o
tematyce harcerskiej i turystycznej.
Uczestnicy wybierali piosenkę obozu
oraz piosenki identyfikujące ich
zastępy. Umiejętność ta wykorzysty-
wana była podczas ognisk i innych
imprez organizowanych zarówno w
obozie, jak i na imprezach zgrupowa-
nia.

Podróż po krajach Unii Europe-
jskiej to zajęcia poświęcone zagad-
nieniom UE. Obozowicze w trakcie
pogadanek zdobywali wiedzę o kra-
jach członkowskich Unii, stolicach eu-

ropejskich, ich rozmieszczeniu na
mapie świata. W ramach tych zajęć
zorganizowano dzień ukraiński oraz
dzień polski. Cel: poznanie kultury i
tradycji obu krajów.

Gaderypoluki to nauka szyfrów.
Uczestnicy brali udział w biegu
terenowym, podczas którego mieli
okazję poznać techniki szyfrowania
tekstów i posługiwania się szyframi w
różnych sytuacjach w terenie.

Podchody, czyli zajęcia terenowe,
były pomocne w nabywaniu wiedzy i
umiejętności posługiwania się kom-
pasem i mapą. Uczestnicy poznali
definicję azymutu i nauczyli się
nanosić azymut na mapę, a dzięki
temu zyskali umiejętność czytania
mapy.

Samarytanka obozowa umożliwiła
poznanie zasad udzielania pierwszej
pomocy w różnych sytuacjach, m.in.:
złamanie ręki, nogi, krwotok z nosa,
ukąszenie przez żmiję, utrata
przytomności. Obozowicze uczyli się
zakładać opatrunki na rany.

Pionierka obozowa to były prace
zdobnicze w obozie. Uczestnicy
tworzyli totemy dla każdego zastępu,
a ponadto uczestniczyli w zajęciach
praktycznych, podczas których
nabrali umiejętności ustawiania
różnego rodzaju stosów na ognisko
harcerskie.

Śluby obozowe to stara harcerska
tradycja. Podczas tej uroczystości
dwie uczestniczki naszego obozu z
Ukrainy wzięły udział w ślubach z
chłopcami z obozu Hufca «Ma-
zowsze».

Wakacyjne «Razem w Europie»

Dzień Wojska Polskiego
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Poza tym obozowicze uczest-
niczyli w wielu imprezach sportowych
organizowanych przez komendę
zgrupowania, między innymi w
meczach piłki nożnej i koszykówki,
brali udział w zajęciach kulturalnych
– ogniskach tematycznych i
dyskotekach, a także w obchodach
Święta Wojska Polskiego przed
grobem nieznanego żołnierza w
Płocku, gdzie reprezentant naszego
obozu (ze strony ukraińskiej) wraz z
delegacją zgrupowania obozów

składał kwiaty. Obozowicze zwiedzali
płockie zoo oraz spotkali się z prezy-
dentem miasta w kawiarni, gdzie
wszyscy zostali poczęstowani lo-
dami. Grupa również uczestniczyła w
koncercie zespołu reprezentacyjnego
Wojska Polskiego w płockim amfi-
teatrze. Program obozu był dyna-
miczny i ciekawy, a nasza przyjaźń
widoczna na każdym kroku.

Podczas obozu zawiązały się
nowe znajomości i przyjaźnie.
Przebiegał on w miłej atmosferze i w

poczuciu pełnej integracji. Jedyną
jego wadą było to, że trwał stanow-
czo za krótko. Dziesięć dni upłynęło
w oka mgnieniu. W końcu przyszedł
czas rozstania. Popłynęły łzy, a w
sercach zagościła wielka niechęć do
zakończenia obozu. Powstały wspól-
ne plany na przyszłość, czas pokaże
czy będą one wykonalne. 

Obiecaliśmy sobie nawzajem, że
w niedługim czasie ponownie
uściśniemy sobie dłonie.

Aleks Godowany

Parafiada to wielkie święto w sercach dzieci i młodzieży

W dn. 29 czerwca – 12 lipca
dzięki staraniom prezes ŻOZPU
p. Wiktorii Laskowskiej-Szczur
grupa dzieci z Żytomierza, Berdy-
czowa i Korostenia miała zaszczyt
brać udział w 26. Międzynarodowej
Parafiadzie Dzieci i Młodzieży
«Biegnij po świętość!». 

Utworzone w 1992 r. Stowarzy-
szenie Parafiada im. św. Józefa Kala-
sancjusza realizuje swoje cele i
zadania według duchowości kalasan-
tyńskiej i w nawiązaniu do tradycji
szkoły pijarskiej. Aktywność podej-
mowana przez Stowarzyszenie Para-
fiada, mimo zróżnicowania działań,

koncentruje się przede wszystkim na
szeroko pojętej opiece i asystowaniu
w procesie wzrastania dzieci i mło-
dzieży według antycznej triady – sta-
dion, teatr i świątynia, czyli rozwój
fizyczny, intelektualno-kulturalny i
duchowy.

To ojciec Józef Joniec z zakonu Pi-
jarów przez 21 lat organizował jedną
z największych sportowych imprez
stolicy – Parafiadę, której celem była
integracja poprzez sport młodzieży
różnych wyznań. Był jej współtwórcą,
dyrektorem i prezesem. To dzieło
jego życia. Wierzył głęboko w jej fun-
damentalne przesłanie – wychowania

młodego pokolenia poprzez wiarę,
kulturę i sport. Ojciec Józef Joniec –
twórca Międzynarodowej Parafiady
im. Józefa Kalasancjusza, zginął
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod
Smoleńskiem. I z tą swoją wiarą,
wielkim entuzjazmem, pasją i
zapałem nas zostawił, ale nie opuścił.

Składamy na ręce Organizatorów
i Wszystkich Pracowników Stowa-
rzyszenia Parafiada serdeczne
podziękowania za możliwość przeży-
cia niezapomnianych chwil, dzięki
którym w dziecięcych sercach zakieł-
kowała wiara, radość i przyjaźń.

Wiktoria Wachowska
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Polska jest krajem członkowskim
Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r.
Rozpoczęcie procesów integracyjnych
między Polską i Europą nastąpiło jed-
nak o wiele wcześniej, bo już w 1988 r.,
kiedy UE jeszcze nie istniała. W 2003 r.
Polska podpisała traktat akcesyjny w
Atenach, który stanowił prawną podsta-
wę przystąpienia naszego kraju do UE.

Razem z Polską 1 maja 2004 roku do
UE przystąpiło jeszcze dziewięć innych
państw. Były to kraje nadbałtyckie, takie
jak: Łotwa, Estonia i Litwa, kraje Europy
Środkowej, czyli Czechy, Słowacja,
Węgry i Słowenia, a także Malta i Cypr.

Polska jest jedynym z największych i
najludniejszych krajów wspólnoty. Przy-
stąpienie Polski do UE podzieliło nas na
zwolenników akcesji, zdecydowanych
przeciwników oraz tych, którzy nie mieli
zdania na ten temat. Nie da się jednak
ukryć, że UE wiele dała Polsce i są to
skutki długofalowe.

W kraju obserwuje się bardzo dynam-
iczny wzrost gospodarczy, co związane
jest między innymi z otwarciem dla Po-
laków unijnych rynków. Umożliwiło to
nie tylko swobodny przepływ towarów,
zarówno importowanych jak i ekspor-
towanych, ale również dało możliwość
wyjazdu w celach zarobkowych dla
wielu naszych rodaków. Unia Europejska
dała szansę również na rozwój w kraju,
dzięki przeznaczaniu funduszy unijnych
na otwieranie nowych firm, zakup po-
jazdów, remonty dróg oraz budowę
różnorodnych obiektów.

Polska najlepiej wykorzystuje
dotacje unijne.
W latach 2007-2011 naszemu krajowi

zostało przekazane około 26 miliardów
euro. Pieniądze zostały wykorzystane na
rozwój obszarów wiejskich, tworzenie
nowych firm czy modernizowanie dróg.
Wiele osób coraz chętniej składa wnioski
o pozyskanie unijnych dotacji na rozwój

firmy. To dla nich szansa na spełnienie
marzeń o własnym biznesie bez koniecz-
ności brania kredytu bankowego. Unia to
także szansa na zaistnienie Polaków na
arenie międzynarodowej. W ciągu tych
kilkunastu lat, od kiedy nasz kraj stał się
członkiem UE, wielu naszych rodaków
piastowało w instytucjach unijnych dość
znaczące stanowiska. Były to takie posa-
dy: Sędzia Trybunału Sprawiedliwości,
Dyrektor Generalny w Radzie UE, Komi-
sarz Europejski ds. Budżetu i Pro-
gramowania Finansowego, Audytor w
Trybunale Obrachunkowym czy Wice-
dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Rol-
nictwa w Komisji Europejskiej. UE była,
jest i będzie dla Polski szansą. Tylko od
nas zależy, jak będziemy daną szansę
wykorzystywać.

Jak Polska wykorzystuje 
fundusze unijne?
Polska jest jednym z państw wspól-

noty, które najlepiej wykorzystuje fun-
dusze unijne, przeznaczone na rozwój
obszarów naszego kraju oraz na wspo-
maganie inicjatyw obywateli. W naszym
kraju dotacje z UE przeznaczane są na fi-
nansowanie działań w wielu dziedzi-
nach, między innymi w gospodarce,
edukacji, kulturze, nauce, turystyce czy
transporcie. Gospodarka może się rozwi-
jać dzięki dofinansowywaniu nowych in-
icjatyw oraz modernizacji w zakładach
produkcyjnych i firmach. Właściciele sta-
rają się o fundusze na remonty, wprowa-
dzanie nowych produktów, zakup
maszyn czy sprzętów.

Wielu prywatnych przedsiębiorców
chętnie korzysta z dotacji na otwarcie
własnego biznesu. Unia wspiera pomysły
oryginalne, kreatywne, przyszłościowe.

Z kolei edukacja może liczyć na po-
moc zarówno w kwestii funduszy na re-
monty oraz rozbudowę instytucji jak
również wspierania nauki w polskim
społeczeństwie. Ze środków UE korzys-

tają zarówno przedszkola, szkoły jak i
uczelnie wyższe. Jest to także ciekawa
propozycja dla szkół tańca, szkół języ-
kowych czy instytucji, zajmujących się
prowadzeniem różnorodnych szkoleń i
kursów.

Szkoły językowe mogą np. pozyskać
dodatkowe środki na ciekawe zajęcia,
promujące tańce europejskie. Bardzo do-
brym sposobem jest zaproponowanie
klientom wycieczek do krajów, z jakich
pochodzi dany taniec i nauka w samej ich
ojczyźnie. Na takie działania również
można otrzymać granty z UE. Szkoły
językowe także mogą zaoferować swoich
uczniom wyjazdy zagraniczne, połączone
z nauką języka. Dla Unii Europejskiej jest
to również okazja na otwarcie się na am-
bitnych obywateli, którzy chcą popra-
wiać swoją znajomość języków obcych.

Ośrodki, proponujące kursy i szkole-
nia dzięki dotacjom z Unii mogą wzboga-
cić swoją ofertę o nowe, ciekawe pozycje.
Warto dodać do listy kursów szkolenie z
zakresu wykorzystywania środków unij-
nych, szkolenie dla opiekunek osób
starszych czy dla asystentów osób niepeł-
nosprawnych. Tacy specjaliści mogą
szukać pracy i poza granicami naszego
kraju i są bardzo często poszukiwani.

Kolejny sektor, który chętnie wspiera
Unia Europejska to kultura. Dotacje z UE
można pozyskać na rozwój instytucji,
zajmujących się kulturą oraz na organi-
zowanie imprez i przedsięwzięć z nią
związanych. Z tego typu pomocy chętnie
korzystają muzea, kina, teatry, galerie
sztuki, ale również domy kultury. Wiele
miast stara się także o dotacje unijne na
zorganizowanie koncertu czy przedsta-
wienia teatralnego.

Dotacje unijne są wykorzystywane
również w nauce. Ośrodki badawcze
chętnie korzystają z grantów, pozwala-
jących na finansowanie kosztownych
badań i eksperymentów. Sektor turystyki
może z pieniędzy unijnych opłacić kam-
panię promocyjną, ale również otworzyć
nowe hotele, pensjonaty, gospodarstwa
agroturystyczne, zbudować obiekty
sportowe i rekreacyjne.

Z kolei sektor transportu dzięki fun-
duszom z UE może unowocześnić drogi,
wybudować nowe, zainwestować w wy-
godne pojazdy do masowego transportu
jak również odnowić dworce czy przys-
tanki. W kraju przeprowadzono już wiele
inwestycji z wykorzystaniem środków
unijnych, a kolejne z nich są w toku.

Na kolejne lata zaplanowano nowe
przedsięwzięcia, mające na celu poprawę
warunków bytowych w naszym kraju,
rozwój gospodarki oraz promowanie Pol-
ski na arenie międzynarodowej.
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Polska 10 lat w UE
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Projekt  jest współfinansowany  ze  środków  finansowych

otrzymanych z  Ministerstwa  Spraw Zagranicznych  w  ra-

mach  konkursu  na  realizację  zadania "Współpraca  z

Polonią i Polakami za granicą w 2014 r." za pośrednictwem

Fundacji Wolność i Demokracja

Pielgrzymi z Żytomierza z Włochami podczas kanonizacji Papieży 

Jana XXIII i Jana Pawła II. Rzym, 27 kwietnia 2014 r.

W katedrze św. Zofii swój srebrny jubileusz kapłaństwa świętował

ks. Jarosław Giżycki. Mszę świętą wraz z Jubilatem odprawił J.E. Ks. Bp  Piotr

Malczuk i J.E. Ks. Bp Jan Purwińśki. Żytomierz, 18 maja 2014 r. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod tablicą upamiętniającą

pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Winnicy, 6 czerwca 2014 r. 

Uczestnicy oraz organizatorzy projektu “Bo wszyscy Polacy -

to jedna rodzina” w Porębie Szklarskiej, sierpień 2014 r. 

Uczestnicy projektu “Bo wszyscy Polacy - to jedna rodzina” na XV Dożynkach
Województwa Śląskiego w Pilchowicach, sierpień 2014 r.
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