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27 квітня 2018 р. на малій Батьківщині митрополита Івана Огієнка у містечку Брусилів на
Житомирщині відбулося урочисте вручення премії імені Івана Огієнка. На святкове
дійство з’їхалося багато відомих особистостей. Лауреати та гості відвідали музей І.
Огієнка, який з любов’ю наповнюють експонатами і матеріалами вдячні земляки. Завдяки
сподвижникам пам’яті про І. Огієнка вдалося віднайти забуту криницю, що була
збудована за його технологією. Свого часу було споруджено низку таких криниць, які
відзначалися чистою прохолодною водою. Усі охочі змогли особисто переконатися у
тому, що вода в «огієнківській криниці» (так називали викопані криниці) надзвичайно
смачна. Попивши води, гості Брусилівщини відвідали місце, де знаходилася батьківська
садиба І. Огієнка, поклали квіти до символічного каменя. Після цього розпочалася
урочиста церемонія нагородження лауреатів премії. Захід відкрив голова Комітету у
справах премії імені Івана Огієнка Павло Мовчан. Вітали лауреатів голова Спілки
письменників України Михайло Сидоржевський, заступник голови Житомирської
обласної ради Максим Вілівчук, директор Науково-дослідного інституту українознавства
Богдан Галайко, голова Брусилівської селищної об’єднаної територіальної громади
Володимир Габанець, голова Брусилівської районної ради Ніна Рафальська та інші.

Огієнківську премію у 2018 р. отримали:

у галузі літератури:

Дячишин Богдан Васильович – член Міжнародної асоціації письменників-баталістів і
мариністів, член Української асоціації письменників, лауреат багатьох літературних
премій і конкурсів, кандидат технічних наук (м. Львів);

Марищенко Ярослав Семенович – письменник (м. Житомир);
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у галузі освіти:

Сорока Михайло Михайлович – заслужений журналіст України, голова Київської
організації Національної спілки журналістів України, доцент (м. Київ);

Сорока Олексій Михайлович – економіст-міжнародник, фінансовий аналітик і оглядач
газети «Голос України», співзасновник фонду «Україна. Милосердя» (м. Київ);

у галузі науки:

Деревінський Василь Федорович – доктор історичних наук, професор Київського
національного університету будівництва та архітектури (м. Київ);

Махорін Геннадій Леонідович – кандидат історичних наук, старший викладач, доцент
кафедри філософії, політології та історії Житомирського національного
агроекологічного університету (м. Житомир);

у галузі мистецтва:

Войтенко Валентин Андрійович – член Житомирської обласної організації Національної
спілки художників України, лауреат літературно-мистецької премії ім. Лесі Українки,
графік, художник-монументаліст (м. Житомир);

у галузі громадської, політичної та духовної діяльності:

Мужук Леонід Петрович – професор кафедри кінотелемистецтв Інституту журналістики
Київського національного університету ім. Т. Шевченка, кінодраматург, кінорежисер,
народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, громадський і
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культурний діяч (м. Київ).

Викладачі і студенти коледжу культури та мистецтва ім. І.Огієнка підготували для
учасників церемонії яскраву, натхненну, патріотичну концертну програму.

Брусилівська земля І. Огієнка тепло і щиро зустрічала лауреатів премії та гостей.
Неодмінно кожен, хто відвідував цю благодатну землю, відчув безмежну гостинність,
наповнився благою радістю. Відбулося примноження лауреатів премії та тих, хто для
себе відкрив край І. Огієнка, велич його духу, титанічний масштаб праці.

Довідково:

Премія імені Івана Огієнка заснована для вшанування видатного українського
вченого-мовознавця, письменника, перекладача, педагога, державного та церковного
діяча, уродженця містечка Брусилова Івана Івановича Огієнка – митрополита Іларіона
(1882 – 1972 рр.).

Премія присуджується щороку за заслуги у розвитку національної духовної культури,
утвердження української державності, міжнаціональної та міжконфесійної злагоди в
розмірі до 10 тис. грн у кожній номінації і виплачується з асигнувань обласного бюджету
в галузі «Культура».

З 2015 року членом комітету з присудження премії імені Івана Огієнка є директор
Науково-дослідного інституту українознавства Богдан Галайко.
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