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W 1937 r. Sejm RP uzna³, i¿ �wiêto Niepodleg³o�ci
obchodzone bêdzie 11 listopada. Tego dnia w 1918 r. Niemcy
podpisa³y zawieszenie broni koñcz¹ce dzia³ania bojowe Wielkiej
Wojny. Natomiast w Warszawie Rada Regencyjna przekaza³a
w³adzê wojskow¹ i naczelne dowództwo wojsk polskich
uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Pi³sudskiemu.
W wyniku ostatniego z trzech rozbiorów, w 1795 roku,
Rzeczpospolita na d³ugo zniknê³a z mapy Europy. Szansa na
ponowne scalenie rozdzielonych ziem polskich pojawi³a siê na
pocz¹tku XX wieku. Jej zwiastunami by³y wojna rosyjsko-
japoñska, rewolucja 1905 roku, wojny ba³kañskie 1912 i 1913
roku. Wszystkie te wydarzenia zapowiada³y wielki konflikt
pomiêdzy dawnymi sprzymierzeñcami - zaborcami Polski.

Polska wykorzysta³a szansê jak¹ przyniós³ jej wybuch wojny,
nazwanej pó�niej I wojn¹ �wiatow¹. Ostatecznie do zmagañ
wojennych przyst¹pi³y w sierpniu 1914 r. 32 pañstwa europejskie
oraz - w pó�niejszej fazie - Stany Zjednoczone.

Polacy zrozumieli, ¿e pojawi³a siê dla nich szansa na
odzyskanie niepodleg³o�ci, zw³aszcza ¿e ju¿ w pierwszych
tygodniach wojny dzia³ania zbrojne podjêto na obszarach dawnej
Rzeczypospolitej. Pañstwa zaborcze zdawa³y sobie sprawê z
militarnej przydatno�ci Polaków, dlatego szybko zaczê³y
deklarowaæ gotowo�æ do poparcia idei czê�ciowej lub ca³kowitej
niepodleg³o�ci Polski.

W Austro-Wêgrzech pojawi³a siê koncepcja uczynienia z
Galicji trzeciego «królestwa» monarchii, Prusy proponowa³y
utworzenie podleg³ego im pañstwa polskiego z czê�ci ziem
dawnego Królestwa Kongresowego, natomiast Rosja apelowa³a
do Polaków o zjednoczenie siê pod «wspólnym ber³em carów».

Polskie si³y niepodleg³o�ciowe podzieli³o pytanie, w sojuszu z
którym z zaborców walczyæ o niepodleg³o�æ. Józef Pi³sudski i podleg³y
mu Zwi¹zek Strzelecki opowiedzia³ siê za sojuszem z Austro-

90. rocznica odzyskania
 przez Polskê niepodleg³o�ci

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekaza³a Pi³sudskiemu naczelne dowództwo nad si³ami zbrojnymi,
16 listopada 1918 r Pi³sudski og³osi³ powstanie niepodleg³ego pañstwa polskiego obejmuj¹cego.

Józef Pi³sudski (5.12.1867�12.05.1935)

Wêgrami, przeciwko Rosji. 16 sierpnia 1914 roku z
inicjatywy jego zwolenników powsta³ w Krakowie Naczelny
Komitet Polski, maj¹cy dowodziæ polskimi organizacjami
zbrojnymi, wystêpuj¹cymi odt¹d pod nazw¹ Legiony Polskie.

•   Dzieñ Zaduszny w Charkowie
•   ¯yczenia od charkowian
•   Go�cie z Katowic
•  �wiêto niepodleg³o�ci w Stowarzyszeniu
•   Henryk Siemiradzki a �wiat piracki

•   Katarzynki i Andrzejki - wieczóry wró¿b
•   Âîçâðàùåííîå âðåìÿ
•   Polacy na frontach II Wojny �wiatowej
•   Jubileuszowe �wiêto muzyki klasycznej
•   Wigilijne kotlety grzybowo-orzechowe
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W Królestwie Polskim natomiast opowiedziano siê za
sojuszem z Rosj¹, przeciwko Niemcom. Powo³any 3
sierpnia 1914 roku w Warszawie Komitet Obywatelski,
przekszta³cony w Centralny Komitet Obywatelski, mia³
stworzyæ podwaliny przysz³ego rz¹du polskiego. W
listopadzie 1914 roku ukszta³towa³ siê Komitet Narodowy
Polski, o�rodek polityczny wspó³pracuj¹cy z organizacjami
polonijnymi na Zachodzie, promuj¹cymi w Pary¿u i w
Waszyngtonie ideê niepodleg³ej Polski.

Dziêki mediacji �rodowisk polonijnych oraz aktywnemu
udzia³owi Polaków w dzia³aniach zbrojnych (m.in. Legionów
Polskich), spraw¹ polsk¹ zainteresowa³a siê tak¿e opinia
miêdzynarodowa. Niemcy i Austro-Wêgry og³osi³y w 1916
roku tzw. akt 5 listopada mówi¹cy o powstaniu samo-
dzielnego pañstwa polskiego z ziem zaboru rosyjskiego. 6
grudnia powo³ano Tymczasow¹ Radê Stanu maj¹c¹
zarz¹dzaæ tymi obszarami.

W odpowiedzi na to car Miko³aj I podkre�li³ potrzebê
utworzenia niepodleg³ego pañstwa polskiego z ziem trzech
zaborów. Tak¿e Francja i USA popar³y tê ideê.

Wybuch rewolucji lutowej w 1917 r. w Rosji wzbudzi³ w
Berlinie i Wiedniu nadziejê na rych³e zwyciêstwo i
spowodowa³ usztywnienie ich stanowiska wobec Polaków.
Za¿¹dano od ¿o³nierzy Legionów z³o¿enia przysiêgi
wiernopoddañczej. Wobec zdecydowanej odmowy Pi³-
sudskiego, legionistów, albo wcielano do armii austriackiej
i wysy³ano na front w³oski, albo osadzano w obozach
internowania. Samego Pi³sudskiego aresztowano w nocy
z 21 na 22 lipca 1917 roku i wywieziono do twierdzy w
Magdeburgu.

W prote�cie przeciwko takim dzia³aniom rozwi¹za³a siê
Tymczasowa Rada Stanu. By za³agodziæ konflikt, w³adze
niemieckie przekaza³y w rêce polskie s¹downictwo, a
jesieni¹ 1917 r. utworzy³y namiastkê w³adz Królestwa - 3-
osobow¹ Radê Regencyjn¹. Jej cz³onkami byli ksi¹¿ê
Zdzis³aw Lubomirski, arcybiskup Aleksander Kakowski i
hrabia Józef Ostrowski. W grudniu 1917 r. Rada Regencyjna
utworzy³a gabinet ministrów, na czele którego stan¹³ Jan
Kucharzewski.

8 stycznia 1918 roku w orêdziu wyg³oszonym w
Kongresie prezydent USA Woodrow Wilson zawar³ 14
warunków zakoñczenia wojny. W trzynastym z nich mówi³ o
potrzebie utworzenia niepodleg³ego pañstwa polskiego.

Kiedy w pa�dzierniku 1918 roku sta³o siê jasne, ¿e
wojna dobiega koñca, w Polsce rozpoczê³a siê walka o
w³adzê. Konkurowa³y ze sob¹ �rodowiska skupione wokó³
Komitetu Narodowego Polskiego i Romana Dmowskiego

oraz Rada Regencyjna, ciesz¹ca siê poparciem Józefa
Pi³sudskiego.

28 pa�dziernika 1918 r. w Krakowie pos³owie polscy do
parlamentu austriackiego powo³ali Polsk¹ Komisjê Likwi-
dacyjn¹, która dwa dni pó�niej przejê³a w³adzê w Galicji. Na jej
czele stan¹³ Wincenty Witos, przywódca PSL «Piast».

31 pa�dziernika rozpoczêto przejmowanie w³adzy w
okupowanej przez Austro-Wêgry czê�ci Królestwa. W nocy z 6
na 7 listopada w zajêtym kilka dni wcze�niej Lublinie powo³ano

Tymczasowy Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej, którego
premierem zosta³ Ignacy Daszyñski, przywódca galicyjskich
socjalistów.

Generalny Gubernator gen. Hans von Beseler potajemnie
opu�ci³ miasto, a POW razem z ¿o³nierzami Polskiej Si³y
Zbrojnej, bêd¹cej pod rozkazami Rady Regencyjnej, przys-
t¹pi³y do rozbrajania stacjonuj¹cych w Warszawie oddzia³ów
niemieckich. Na ogó³ akcja rozbrajania przebiega³a bez walki,
choæ zdarza³y siê równie¿ ostre starcia. Do zaciêtych walk
dosz³o m.in. przy opanowywaniu Ratusza i Cytadeli.

¯o³nierzy niemieckich wraz z urzêdnikami w Warszawie
by³o ok. 30 tys., natomiast w ca³ym Królestwie 80 tys. Je�li
dodaæ do tego wojska niemieckie stacjonuj¹ce na froncie
wschodnim, których liczebno�æ wynosi³a ok. 600 tys., to widaæ
wyra�nie, i¿ gdyby jednostki niemieckie zamierza³y stawiaæ
opór, to wówczas powstaj¹ce pañstwo polskie znalaz³oby siê
bez w¹tpienia w sytuacji krytycznej. Na szczê�cie wiêkszo�æ
niemieckich ¿o³nierzy my�la³a wówczas przede wszystkim o
tym, jak najszybciej powróciæ do domów.

Na pocz¹tku listopada 1918 r. regenci zdawali sobie
sprawê, ¿e ich polityczna rola dobiega koñca i starali siê
powo³aæ rz¹d, który mia³by szerokie poparcie spo³eczne i
któremu mogliby oddaæ w³adzê z przekonaniem, ¿e w mo¿liwie
krótkim czasie przeprowadzi on wybory do Sejmu.

Tymczasem Józef Pi³sudski, powszechnie szanowany i
uznawany za przywódcê ruchu niepodleg³o�ciowego, zosta³
pod naciskiem opinii publicznej uwolniony 8 listopada z
twierdzy w Magdeburgu. 10 listopada wróci³ do Warszawy.
Przyjazd Pi³sudskiego do Warszawy wywo³a³ powszechny
entuzjazm jej mieszkañców i tylko o jeden dzieñ wyprzedzi³
wiadomo�æ o tym, ¿e w okolicach Compiegne delegacja rz¹du
niemieckiego podpisa³a zawieszenie broni, które koñczy³o
dzia³ania bojowe I wojny �wiatowej. Na Dworcu G³ównym
powita³ go m.in. reprezentuj¹cy Radê Regencyjn¹ ksi¹¿ê
Zdzis³aw Lubomirski.

Tu¿ po przybyciu do Warszawy Józef Pi³sudski odby³
rozmowy z cz³onkami Rady Regencyjnej. W ich wyniku
zrezygnowa³ z planowanego wyjazdu do Lublina, gdzie od
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trzech dni na wyzwolonych terenach dzia³a³ Tymczasowy
Rz¹d Republiki Polskiej z Ignacym Daszyñskim na czele.
Rz¹d ten zreszt¹ na wiadomo�æ o jego powrocie z
Magdeburga odda³ mu siê do dyspozycji.

Na decyzjê Pi³sudskiego o pozostaniu w stolicy bez
w¹tpienia mia³ wp³yw fakt, i¿ w dniu jego przybycia do
Warszawy niemiecka okupacja by³a ju¿ w stanie
rozk³adu i perspektywa utworzenia Rz¹du Naro-
dowego w stolicy wydawa³a siê bardzo bliska.

Problemem ewakuacji niemieckiej armii
Józef Pi³sudski zaj¹³ siê zaraz po przybyciu do
stolicy. Jeszcze 10 listopada dosz³o do jego
spotkania z niemieck¹ Centraln¹ Rad¹ ¯o³-
niersk¹. W wyniku zawartych porozumieñ do 19
listopada ewakuowano jednostki niemieckie z
Królestwa.

W tych dniach Polacy u�wiadomili sobie, ¿e
po latach niewoli odzyskali niepodleg³o�æ.
Atmosferê tej wyj¹tkowej chwili tak opisywa³ Jêdrzej
Moraczewski: «Niepodobna oddaæ tego upojenia,
tego sza³u rado�ci, jaki ludno�æ polsk¹ w tym
momencie ogarn¹³. Po 120 latach prys³y kordony.
Nie ma ich. Wolno�æ! Niepodleg³o�æ! Zjedn-
oczenie! W³asne pañstwo! Na zawsze! Chaos? To
nic. Bêdzie dobrze. Wszystko bêdzie, bo jeste�my
wolni od pijawek, z³odziei, rabusiów, od czapki z
b¹czkiem, bêdziemy sami sob¹ rz¹dzili. (...) Kto
tych krótkich dni nie prze¿y³, kto nie szala³ z rado�ci
w tym czasie wraz z ca³ym narodem, ten nie dozna w swym
¿yciu najwy¿szej rado�ci».

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna «wobec
gro¿¹cego niebezpieczeñstwa zewnêtrznego i we-
wnêtrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarz¹dzeñ
wojskowych i utrzymania porz¹dku w kraju» przekaza³a
w³adzê wojskow¹ i naczelne dowództwo wojsk polskich,
jej podleg³ych, brygadierowi Józefowi Pi³sudskiemu.

Trzy dni pó�niej Rada Regencyjna rozwi¹za³a siê,
o�wiadczaj¹c jednocze�nie, i¿ «od tej chwili obowi¹zki
nasze i odpowiedzialno�æ wzglêdem narodu polskiego w
Twoje rêce, Panie Naczelny Dowódco, sk³adamy do
przekazania Rz¹dowi Narodowemu».

Józef Pi³sudski, maj¹c powszechne poparcie spo-
³eczne, zdecydowa³ siê przej¹æ w³adzê od regentów,
podkre�laj¹c w ten sposób jej ci¹g³o�æ i legalny charakter.
Nie wszyscy byli zadowoleni z tej procedury, wskazuj¹c na
to, i¿ Pi³sudski nie powinien byæ sukcesorem instytucji
powo³anej do ¿ycia przez okupantów.

Bez wzglêdu na te komentarze Józef Pi³sudski sta³ siê
rzeczywistym przywódc¹ tworz¹cego siê pañstwa polskiego.
Rz¹d lubelski rozwi¹za³ siê, Rada Regencyjna ust¹pi³a, a
Polska Komisja Likwidacyjna zaakceptowa³a istniej¹c¹
sytuacjê.

13 listopada w³a�nie szefowi rozwi¹zanego rz¹du
lubelskiego Ignacemu Daszyñskiemu Pi³sudski powierzy³
misjê tworzenia nowego gabinetu. Zakoñczy³a siê ona
jednak niepowodzeniem, przede wszystkim z powodu
sprzeciwu stronnictw prawicowych, zw³aszcza Narodowej
Demokracji.

Ostatecznie 18 listopada pierwszy oficjalny rz¹d
niepodleg³ej Polski utworzy³ inny socjalista Jêdrzej
Moraczewski, który nie wzbudza³ tak wielkich obaw prawicy,
jak Daszyñski.

Cztery dni pó�niej 22 listopada 1918 r. nowy rz¹d
opracowa³, a Józef Pi³sudski zatwierdzi³ «Dekret o

najwy¿szej w³adzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej». Na
mocy tego dekretu, który by³ swego rodzaju ustaw¹ zasadnicz¹,
Pi³sudski obejmowa³ jako Tymczasowy Naczelnik Pañstwa
«Najwy¿sz¹ W³adzê Republiki Polskiej» i mia³ j¹ sprawowaæ
do czasu zebrania siê Sejmu Ustawodawczego.

Dekretem z 28 listopada 1918 r. wybory do Sejmu
zarz¹dzone zosta³y w dniu 26 stycznia 1919 r.

Listopad 1918 r. by³ dopiero pocz¹tkiem budowy
niepodleg³ej Polski i pocz¹tkiem walki o jej granice. 29
listopada 1918 r. Józef Pi³sudski zwracaj¹c siê w Belwederze
do grona najbli¿szych wspó³pracowników tak mówi³ o
odzyskanej niepodleg³o�ci: «Jest to najwiêksza, naj-
donio�lejsza przemiana, jaka w ¿yciu narodu mo¿e
nast¹piæ. Przemiana, w której konsekwencji powinno siê
zapomnieæ o przesz³o�ci; powinno siê przekre�liæ wielkim
krzy¿em starem porachunki (...) A czas przed nami jest krótki
i tylko wspólnym wysi³kiem mo¿emy zdecydowaæ na jakiej
przestrzeni, w jakich granicach nasz¹ wolno�æ obwarujemy
i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojd¹ z powrotem do
si³y i pe³nego g³osu s¹siedzi ze wschodu i z zachodu». Blisko
20 lat pó�niej Sejm RP w 1937 r. uzna³, i¿ �wiêto Nie-
podleg³o�ci obchodzone bêdzie 11 listopada «jako rocznica
odzyskania przez naród polski niepodleg³ego bytu
pañstwowego i jako dzieñ po wsze czasy zwi¹zany z wielkim
imieniem Józefa Pi³sudskiego, zwyciêskiego wodza narodu
w walkach o wolno�æ ojczyzny».

W latach 1939-1944 oficjalne lub jawne obchodzenie
�wiêta Niepodleg³o�ci by³o niemo¿liwe. W roku 1945 w³adze
komunistyczne �wiêtem pañstwowym uczyni³y dzieñ 22 lipca.
W okresie PRL �wiêto Niepodleg³o�ci zosta³o zakazane.
Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada
grozi³y surowymi represjami ze strony w³adz.

�wiêto Niepodleg³o�ci 11 listopada przywrócono ustaw¹
Sejmu wybranego w czerwcu 1989 roku.

Granice niepodleg³ej Polski w roku 1918 zaczyna³y siê
dopiero kszta³towaæ. Nie by³ jeszcze znany ani ich przebieg,
ani zasiêg. W chwili zakoñczenia I wojny �wiatowej rozpoczyna³
siê proces scalania ziem maj¹cych tworzyæ II Rzeczpospolit¹.
Zaczyna³y siê walki o Wielkopolskê i �l¹sk, 1 listopada
wybuch³y walki o Lwów, niejasna by³a kwestia odzyskania
dostêpu do morza i statusu Gdañska. Jednak data 11 listopada
1918 roku pozostaje do dzisiaj oficjalnym pocz¹tkiem
odrodzonej po zaborach Rzeczypospolitej.

�ród³o: PAP - Nauka w Polsce

Pi³sudski witany w Warszawie w 1916 r.
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

DZIEÑ ZADUSZNY W CHARKOWIE
W niedzielê, 2 listopada

2008r. w Charkowie odby³y
siê uroczysto�ci zwi¹zane z
68. rocznic¹ zbrodni pope³-
nionej przez NKWD na pols-
kich oficerach.

W obchodach wziêli
udzia³ znamienici go�cie,
miêdzy innymi marsza³ek
Sejmu Bronis³aw Komo-
rowski, wicemarsza³ek Ste-
fan Niesio³owski, szef Urzê-
du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych Janusz
Krupski, ambasador RP w
Kijowie Jacek Kluczkowski,
pracownicy Konsulatu RP w

Charkowie na czele z Konsulem Generalnym Grzegorzem
Seroczyñskim, przedstawiciele charkowskich w³adz
miejskich i obwodowych oraz cz³onkowie rodzin katyñskich i
polonii Charkowskiej. W uroczysto�ciach  wraz z ¿on¹
Krystyn¹ Zachwatowicz wzi¹³ udzia³ równie¿ re¿yser Andrzej
Wajda - syn przedwojennego oficera 72 pu³ku piechoty im.
D. Czachowskiego, kawalera Orderu Virtuti Millitari V klasy
zamordowanego w Charkowie w kwietniu 1940 roku.

Odprawiono mszê �w. ku czci spoczywaj¹cych na
cmentarzu ofiar systemu totalitarnego ró¿nych narodowo�ci.
W modlitwie ekumenicznej uczestniczyli duchowni katoliccy,
prawos³awni, protestanccy i rabini.

W homilii Biskup Tadeusz P³oski nazwa³ mord na
Polskich oficerach �zbrodni¹ kainow¹�, bratobójcz¹, bo
dokonan¹ przez �braci S³owian, na braciach S³owianach�.
�Tu chciano rozstrzelaæ polsk¹ duszê� � podkre�li³. �To
wydarzenie musi byæ przestrog¹ dla nas Polaków, Euro-
pejczyków, obywateli �wiata, aby nie budowaæ stosunków
miêdzy narodami, w których s³aby bêdzie zdominowany przez
mocnych; aby nie tworzyæ relacji opartych na �kainowym
prawie� � powiedzia³. Biskup P³oski wezwa³ do budowania
wspólnej przysz³o�ci, przestrzeg³ ¿e warunkiem jej
budowania musi byæ pe³ne rozliczenie siê z przesz³o�ci¹ w
duchu prawdy. �Jako spadkobiercy naszych pomordowanych

Braci, musimy pamiêtaæ o obowi¹zku budowania cywilizacji
mi³o�ci, nasyconej duchem Ewangelii, która domaga siê
poznawania prawdy� � podkre�li³.

Ordynariusz wojskowy zwróci³ siê do Rodzin Katyñskich,
aby �nie ustawa³y w d¹¿eniach do pe³nej rehabilitacji ofiar

zbrodni�. �Ci¹gle przed Wami, Rodzino Katyñska bój o
prawdê, której domagaj¹ siê te mogi³y, której domaga siê
ca³a Rzeczpospolita Polska. Nie traæcie zapa³u, bo dziêki
Wam wierzymy, ¿e prawda jest silniejsza ni¿ ob³uda i
k³amstwo�.

 «Niestety ci¹gle trzeba pokonywaæ opór ludzi i instytucji,
które zas³aniaj¹ i deformuj¹ kszta³t prawdy. Ci¹gle przed
wami, rodziny katyñskie, bój o prawdê, której domagaj¹ siê
te mogi³y, której domaga siê ca³a Rzeczpospolita» - mówi³
biskup P³oski. Podkre�li³, ¿e udzia³ Polaków i Ukraiñców we
wspólnej uroczysto�ci jest manifestacj¹ �prawdy i mê-
czeñstwa obydwu narodów�.

Komorowski mówi³, ¿e «do dnia dzisiejszego pytamy,
dlaczego musieli zgin¹æ, dlaczego musia³a dokonaæ siê tak
straszliwa zbrodnia?» «Pytamy, dlaczego przez pó³ wieku
skutecznie k³amano, oszukiwano, chowano prawdê,
eksponowano k³amstwo zbrodni katyñskiej» - mówi³
marsza³ek.

Zdaniem Komorowskiego, «musi boleæ i niepokoiæ
siêganie po tylu latach do argumentów rodem z komunizmu.�
«Odnoszê wra¿enie, ¿e w³adze rosyjskie czeka³y i chyba ju¿
siê doczeka³y momentu, w którym ostatni bezpo�redni
wykonawcy zbrodni katyñskiej nie ¿yj¹» - powiedzia³.
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Zdjêcie Oleg Czernijenko

Marsza³ek Sejmu zwróci³ tak¿e uwagê, ¿e pozosta³a
jeszcze jedna wielka pro�ba do przyjació³ ukraiñskich - o
upamiêtnienie Bykowni ko³o Kijowa, gdzie tak¿e spoczywa
du¿a grupa polskich jeñców rozstrzelanych obok Ukraiñców.

 «Oni uczyli odró¿niaæ honor od tchórzostwa, prawdê od
k³amstwa, z³o od dobra» - podkre�la³ w Charkowie
marsza³ek Sejmu.

Jednym z punktów uroczysto�ci na Cmentarzu by³o

odegranie przez Micha³a Æwi¿ewicza, prawnuka jednego z
zamordowanych oficerów, ¿a³obnego utworu dedykowanego
pradziadkowi.

Na grobach pomordowanych z³o¿ono kwiaty i zapalono
znicze.

Nastêpnie uroczysto�ci przenios³y siê do centrum
miasta, gdzie na dawnym gmachu NKWD w Charkowie

marsza³ek Komorowski, Janusz Krupski oraz Andrzeja Wajda
ods³onili pami¹tkow¹ tablicê po�wiêcon¹ polskim oficerom,
którzy zostali pomordowani przez NKWD w 1940 roku.

Minister s³u¿b bezpieczeñstwa Ukrainy Walery Nalewaj-
czenko zadeklarowa³ z kolei, ¿e zgodnie z decyzj¹ prezydenta
Juszczenki do koñca tego roku zostan¹ udostêpnione
wszystkie archiwa i dokumenty dotycz¹ce ofiar represji.

Marsza³ek Sejmu dziêkowa³ natomiast, ¿e «razem
mo¿emy dokonaæ aktu przekre�lenia z³ej przesz³o�ci. Jest

rzecz¹ wa¿n¹, aby�my pamiêtali - Ukraiñcy i Polacy - ¿e to
przekre�lenie z³ej, k³amliwej przesz³o�ci jest mo¿liwe w
ramach niepodleg³ej Ukrainy i niepodleg³ej Polski» - doda³
Komorowski.

W�ród zamordowanych oficerów by³ równie¿ ojciec
s³ynnego re¿ysera, Jakub Wajda. «W tych piwnicach strza³em
w ty³ g³owy zosta³ pozbawiony w wieku lat 40 mój ojciec kapt.
Jakub Wajda» - wspomina³ re¿yser Andrzej Wajda.

Jego ¿ona Krystyna Zachwatowicz wspomina³a, ¿e na
tym budynku jeszcze do niedawna wisia³a tablica z Feliksem
Dzier¿yñskim.

- W kwietniu byli�my z Andrzejem w Charkowie na premierze
«Katynia». Odwiedzili�my budynek NKWD, w którym rozstrzelano
ojca Andrzeja. I kompletnie zdumieni zobaczyli�my tablicê ku
czci Feliksa Dzier¿yñskiego. Wspomnieli�my o niej podczas
obiadu u prezydenta Juszczenki. Dziesiêæ dni pó�niej tablicy ju¿
nie by³o. Zaproponowali�my, ¿e w tym miejscu polska Rada
Ochrony Pamiêci, Walki i Mêczeñstwa mog³aby ufundowaæ
now¹, po�wiêcon¹ pomordowanym. Na ¿yczenie prezydenta
Juszczenki do podpisu «Rodziny z Polski» dopisano «i Naród
Ukraiñski».
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11 listopada -  90 rocznica odzyskania przez Polskê
niepodleg³o�ci.

W�ród Polaków istnieje nastêpuj¹ca tradycja: wszêdzie
tam, gdzie znajduj¹ siê polskie placówki dyplomatyczne i
�rodowiska polonijne, odbywaj¹ siê uroczysto�ci po�wiêcone
temu jednemu z najwa¿niejszych �wi¹t pañstwowych Polski.

W Charkowie w tym roku 13 listopada w restauracji
�Szerwód� odby³o siê oficjalne przyjêcie zorganizowane przez
Konsula Generalnego RP w Charkowie Pana Grzegorza
Seroczyñskiego. Kilkudziesiêciu ukraiñskich przyjació³
Polski zgromadzi³o siê w �wi¹tecznie udekorowanej flagami
Polski i Ukrainy sali dwupiêtrowej restauracji. Go�æmi byli
duchowni, przedstawiciele w³adz miejskich i obwodowych,
wybitne osobisto�ci ukraiñskiego ¿ycia politycznego i
kulturalnego, dzia³aj¹ce na rzecz wspó³pracy polsko-
ukraiñskiej oraz przedstawiciele Polonii.

Po wys³uchaniu polskiego hymnu narodowego g³os
zabra³ Konsul Generalny. W swoim krótkim przemówieniu
opowiada³ o ciê¿kiej drodze polskiego pañstwa do
niezale¿no�ci, o tym ¿e dzisiaj  Polacy pewnie i �mia³o patrz¹
w swoj¹ przysz³o�æ. W swoim przemówieniu wspomnia³
równie¿ o Charkowie. �W tym dniu wspominamy takich
wybitnych polskich bohaterów historycznych, twórców
polskiego niepodleg³ego pañstwa jak  pierwszego na-
czelnika Polski, marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, los którego
zosta³ zwi¹zany z Charkowem (studiowa³ na Uniwersytecie
Charkowskim - red)�- zaznaczy³ Konsul.

Szczerymi oklaskami obecni go�ci przyjêli s³owa polskiego
dyplomaty, ¿e dzisiejsza Polska le¿y w s¹siedztwie samych
przyjacielskich pañstw, a najwiêkszym z nich jest Ukraina�.

W imieniu w³adz obwodowej administracji ¿yczenia
z³o¿y³ zastêpca gubernatora Jaros³aw Juszczenko, który
zaznaczy³ wielki osobisty wk³ad Konsula Generalnego Pana
Grzegorza Seroczyñskiego w realizacjê programu rozwoju
wspó³pracy handlowej, ekonomicznej oraz kulturalnej
miêdzy obwodem charkowskim a Polsk¹. Pan Jaros³aw
Juszczenko przekaza³ prezent � obraz z herbem Charkowa
oraz wrêczy³ Konsulowi Generalnemu dyplom uznania.

 Pozdrowienia i serdeczne ¿yczenia zosta³y z³o¿one w
imieniu prezesa obwodowej rady Charkowa, pana Siergieja
Czernowa. Jego zastêpca, Wiktoria Kazakowa, wrêczy³a
Panu Konsulowi dyplom uznania za �osobisty wk³ad w rozwój
stosunków  miêdzynarodowo�ciowych� i przepiêkny bukiet
czerwonych i bia³ych ró¿.

¯YCZENIA OD CHARKOWIAN

W imieniu mera Charkowa, Pana Michai³a Dobkina,
serdeczne ¿yczenia z okazji 90 rocznicy odzyskania niepod-
leg³o�ci przez Polskê z³o¿y³ wicemer Pan Wadym £andsman
i wrêczy³ obraz przedstawiaj¹cy panoramê Charkowa.

Przy �wi¹tecznym stole by³o jeszcze du¿o ¿yczeñ i toastów
wzniesionych i wyg³oszonych przez zaproszonych go�ci.
Towarzyszy³y  im  tradycyjne polskie napoje, nietypowe dla
Charkowa i oczywi�cie specjalnie przywiezione na tê imprezê
z Polski.

Oleg Czernijenko, zdjêcia autora i Eweliny Bojko
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W dniach 4 i 5 listopada go�ci-
li�my w naszym Stowarzyszeniu
lektorki jêzyka polskiego jako obcego
ze Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej
Uniwersytetu �l¹skiego w Kato-
wicach, Panie Magdalenê Knapik i
Ma³gorzatê Konkol.

Nauczycielki poprowadzi³y
szalenie interesuj¹ce zajêcia ze
studentami w grupach pocz¹t-
kuj¹cych i zaawansowanych,
wykorzystuj¹c aktywne metody
nauczania. Nie ograniczy³y siê
jedynie do praktycznych zajêæ
jêzykowych. Zaprezentowa³y rów-
nie¿ elementy polskiej kultury
(zwyczaje andrzejkowe) oraz tradycje swojego rodzinnego
regionu, czyli Górnego �l¹ska. Przygotowa³y razem ze stu-

Go�cie z Katowic

Dziesi¹ty Festiwal Dzieciêcy Polskiej i Ukraiñskiej Muzyki
im. s³ynnego polskiego kompozytora Karola Szyma-
nowskiego odby³ siê w ramach Dni Kultury Polskiej w
Charkowie. Z inicjatyw¹ jego przeprowadzenia co roku
wystêpuj¹ Stowarzyszenie Kultury
Polskiej w Charkowie i Szko³a
Muzyczna nr 13 im. G. Kolady.

Do tej pory festiwal pomóg³ w
odkryciu wielu m³odych utalen-
towanych muzyków, niektórzy z nich
studiuj¹ obecnie w konserwato-
riach  Ukrainy, Rosji czy Szwajcarii.
W�ród nich s¹ Irena Krasnowska,
Aleksjej Pierszyn, Anna Saga³owa,
Katarzyna Zamle³a, Pola Sapielak.
Dziesi¹ty jubileuszowy festiwal, jak
i poprzedni, odby³ siê przy czynnym
wsparciu Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Char-
kowie i pod patronatem w³adz
miejskich. W tym roku ró¿ne szko³y
muzyczne Ukrainy reprezentowa³o
150 uczniów, którzy rywalizowali w
nastêpuj¹cych kategoriach: utwory
na instrumenty smyczkowe, utwory
na instrumenty dête i perkusyjne,
utwory na fortepian, utwory na
instrumenty narodowe, utwory wokalne. W sk³ad komitetu
organizacyjnego festiwalu weszli miêdzy innymi Grzegorz
Seroczyñski � Konsul Generalny RP w Charkowie,  Józefa
Czernijenko � prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie. Przewodnicz¹cym jury zosta³ Zas³u¿ony Dzia³acz
Sztuk Ukrainy � Miko³aj Steciun.

Uroczyste otwarcie tej imprezy  odby³o siê 7 listopada
2008 roku w sali Charkowskiej Filharmonii przed zbli¿aj¹cym
siê �wiêtem 90. rocznicy odzyskania przez Polskê niepod-
leg³o�ci. Obecny na uroczysto�ci otwarcia festiwalu Konsul
Generalny RP w Charkowie podczas powitania uczestników
zaznaczy³: �Karol Szymanowski to wyj¹tkowa postaæ  w
dziejach muzyki nie tylko polskiej i europejskiej, ale tak¿e i
�wiatowej. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e jest on najs³ynniejszym

Jubileuszowe �wiêto muzyki klasycznej
polskim kompozytorem pierwszej po³owy dwudziestego
wieku i jednym z najwiêkszych twórców europejskich swoich
czasów. Tym bardziej cieszy fakt, ¿e jego twórczo�æ jest znana
i propagowana od dziesiêciu lat w�ród  uczniów, grona

pedagogicznego i mi³o�ników mu-
zyki na zadnieprzañskiej Ukrainie�.
W swoim wyst¹pieniu Grzegorz
Seroczyñski podziêkowa³ sta³ym
organizatorom festiwalu i wrêczy³
im dyplomy, uczestnikom ¿yczy³
twórczych sukcesów, a publiczno�ci
�¿eby festiwal muzyki polskiej i
ukraiñskiej im. Karola Szyma-
nowskiego w Charkowie cieszy³
wielbicieli muzyki przez wiele, wiele
lat�. Mnóstwo ciep³ych s³ów i ¿yczeñ
z³o¿ono uczniom, rodzicom, peda-
gogom oraz organizatorom od w³adz
ukraiñskich. Z okazji jubileuszu
festiwalu organizatorom równie¿
wrêczono dyplomy.

Po czê�ci uroczystej odby³ siê
koncert inauguracyjny. W tym roku
oprócz laureatów festiwalu z po-
przednich lat wyst¹pi³o trio mu-
zyków Polonii Stachanowskiej.
Go�cie z £ugañszczyzny  wykonali

utwory Karola Szymanowskiego i Konstantego Górskiego.
Obecnych na sali  obdarowa³   �piewem  ulubieniec
publiczno�ci Polonii Charkowa, zas³u¿ony artysta Ukrainy,
Oleg Dziuba.

10 listopada 2008 roku w auli Szko³y Muzycznej nr 13 im.
Kolady po trzech dniach  konkursowych zmagañ odby³ siê
koncert galowy i nagrodzenie zwyciêzców. Za najwspanialsze
wystêpy Konsul Generalny RP Pan Grzegorz Seroczyñski
wrêczy³ specjalne premie pieniê¿ne Margarycie Uszakowej
(fortepian, Liceum Sztuk  nr 133), Bobyrowi Karabajewowi
(wokal, Szko³a Muzyczna nr 9) i zespo³owi skrzypków �Gloria�
(Szko³a Muzyczna nr 13). Dyplomy laureatów zosta³y wrêczone
równie¿ 15 m³odym muzykom.

Wasyl Sagan

dentami popularn¹ na �l¹sku
zupê, tzw. wodzionkê.

Ju¿ drugi rok z rzêdu go�cili�my
w naszym Towarzystwie lektorki z
Uniwersytetu �l¹skiego. Ich wizyty
s¹ czê�ci¹ programu edukacyjnego,
prowadzonego przez SJiKP w Kato-
wicach, maj¹cego na celu pro-
mowanie jêzyka i kultury polskiej
poza granicami kraju. Oprócz Char-
kowa nauczycielki odwiedzi³y tak¿e
Donieck i Dniepropietrowsk, gdzie
poprowadzi³y kolejne zajêcia na wy-
¿szych uczelniach oraz w orga-
nizacjach polonijnych.

 Mamy nadziejê, ¿e odwiedz¹
nas równie¿ za rok. Ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ kolejnej wizyty.

Katarzyna  B¹k
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�Isauryjscy piraci sprzedaj¹cy swoje ³upy� � to p³ótno
zajmuje ca³a �cianê w Charkowskim Muzeum Sztuk Piêknych.
Isauria, Cylicja, Syria, Fenicja, Palestyna. Dalekie i egzotyczne
nie tylko dla nas, ale i dla autora obrazu Henryka Sie-
miradzkiego, kraje. �Isauryjscy piraci� wywo³uj¹ w XXI wieku
nie zainteresowanie namalowanymi personami i o¿ywion¹
gr¹ drogich tkanin, a skojarzenia z kolejnymi wydaniami
telewizyjnych wiadomo�ci.

Piraci uprowadzili w pobli¿u
brzegów Somalii statek �Faina�.
W�ród cz³onków za³ogi by³o 17
obywateli Ukrainy1. W ³adowniach
statku znajdowa³a siê ukraiñska broñ
i amunicja sprzedana Kenii. Wed³ug
danych Agencji ds. Bezpieczeñstwa
Miêdzynarodowej Organizacji Mors-
kiej corocznie na wodach mórz i
oceanów dochodzi do 500 aktów
piractwa: zbrojnej napa�ci i grabie¿y
³adunków statków handlowych. Dru-
gie tyle to wersja nieoficjalna. Arma-
torzy czêsto ukrywaj¹ fakty, by nie
psuæ swojej flocie dobrej reputacji o
bezpiecznym frachcie. Nie mniej
statków znika bez �ladu razem ze
swoj¹ za³og¹ i ³adunkiem.

Póki �wiat nie pokryje siê ca³-
kiem szarymi i czarnymi farbami z
dolewk¹ czerwonej, znajdzie siê
jeszcze miejsce i czas na rozmowy o
artystach, którzy do �wiatowej s³awy
doszli w³asn¹ prac¹.

II Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa �Postaæ
Henryka Siemiradzkiego jako twórcy w kontek�cie rodzimej i
�wiatowej kultury� przez dwa dni, wpierw w Charkowie, a
potem w Pieczeniegach (w Muzeum Regionalnym, Liceum,
które nosi imiê wielkiego malarza) i Czugujewie go�ci³a
swoich uczestników z ró¿nych miast Ukrainy, Polski i Rosji.
W roli sponsorów wyst¹pi³o Stowarzyszenie �Wspólnota
Polska� i Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie»
(Polska).

Dyrektor Charkowskiego Muzeum Sztuk Piêknych
Walentyna Myzgina, krótko nakre�li³a, czym odró¿niaj¹ siê
po�wiêcone Henrykowi Siemiradzkiemu, a przeprowadzone
w ró¿nym czasie konferencje: �S¹ ju¿ wszechstronne
opracowania twórczo�ci artysty. Oprócz tego, szerzej
rozpatrywane s¹ stosunki polsko-ukraiñskie i zwi¹zki kultur:
polskiej i ukraiñskiej. Kilka wyst¹pieñ jest niezwykle
ciekawych, wed³ug mnie te, które wyja�niaj¹ i specyfikê
ka¿dego narodu, narodowej sztuki i w tym samym czasie s¹
wspólne; maj¹ te same europejskie korzenie. To jest
interesuj¹ce dla wszystkich � i Go�ci, którzy przyjechali z
Krakowa, ró¿nych zak¹tków Ukrainy, i z Galerii Trietiakowskiej,
z Moskwy. Po konferencji zostanie wydany zbiór referatów�.

Prezes Charkowskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej
Józefa Czernijenko atmosferê konferencji nazwa³a rodzinn¹.
Dla niektórych jej uczestników rzeczywi�cie tak by³o. Tatiana
Karpowa, doktor historii sztuki starszy pracownik naukowy
Galerii Trietiakowskiej opowiada³a: Moja mama urodzi³a siê
w Charkowie, dziadek odbudowywa³ Charków po wojnie.

HENRYK SIEMIRADZKI A �WIAT PIRACKI
Jego rodzony brat, Miko³aj Kuczerenko, pracowa³ Char-
kowskiej Fabryce Czo³gów, by³ jednym z twórców czo³gu T-
34, otrzyma³ wraz z zespo³em konstruktorów tego czo³gu
nagrodê pañstwow¹. Jak¿e siê cieszê, ¿e znowu tutaj
trafi³am, przywioz³am z sob¹ swoj¹ mamê, która tu siê uczy³a
w szkole i w Charkowie dawno nie by³a.

Temat mojego wyst¹pienia na konferencji po�wiêcony

jest �Fryne� Siemiradzkiego, znakomitemu p³ótnu z Ro-
syjskiego Muzeum w Sankt-Petrsburgu (obrazowi, która,
mo¿na powiedzieæ, da³ pocz¹tek temu muzeum, a tak¿e
pokazuje artystyczny, historyczny i psychologiczny kontekst
epoki). Tytu³ brzmi tak: �Fryne� Siemiradzkiego jako
manifestacja idei piêkna w artystycznej atmosferze lat 1880-
tych».

Nasz oddzia³ malarstwa rosyjskiego (XIX � pocz¹tek XX)
podtrzymuje zwi¹zki z Czugujewem, z Muzeum Riepina. Z
Charkowskim Muzeum Sztuk Piêknych od dawna mamy
dobre stosunki. Bra³am udzia³ i w poprzedniej konferencji
po�wiêconej Siemiradzkiemu, która odbywa³a siê tu w 2002
roku�.

Na szacowne audytorium ze stall Charkowskiego Pa³acu
Uczonych spogl¹da³y rumiane anio³ki i amorki, ale tym razem
oddanie ho³du klasykowi malarstwa europejskiego zbieg³o
siê z 75 rocznic¹ klêski g³odu - rocznic¹ tragiczn¹ dla  narodu
ukraiñskiego. Dlatego konferencja zaczê³a siê od minuty
ciszy. Wybiegaj¹c nieco wprzód powiem, ¿e w drugim dniu
konferencji uczcili�my pamiêæ tych, którzy zostali zamor-
dowani przez NKWD kilkadziesi¹t metrów od Pa³acu
Uczonych, na ulicy, która do dzi� nosi nazwê Rad-
narkomowska.

Na pocz¹tku listopada 2008 roku tablica pami¹tkowa
uwieczni³a polskich obywateli, przewa¿nie oficerów,
zamordowanych w 1940 roku w naszym mie�cie. Wtedy te¿
przyjecha³ do Charkowa, by uczciæ pamiêæ swojego ojca,
s³awny polski re¿yser Andrzej Wajda. Dlatego w ukraiñski
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Dzieñ Wolno�ci � 22 listopada, w deszczowy ranek ludzie z
trzech krajów � Ukrainy, Polski i Rosji zapalili �wieczki pamiêci
zamordowanych.

W otoczeniu wojskowych, w rodzinie dragoñskiego oficera
carskiej armii, wyrasta³ przysz³y mistrz Henryk Siemiradzki w
miejscowo�ci Nowobie³gorod, dzisiejsze Pieczeniegi.

Tak przemawia³ Grneralny Konsul Rzeczpospolitej Pols-
kiej w Charkowie Grzegorz Seroczyñski. �Jest mi bardzo mi³o,
¿e konsulat ma swój udzia³ w konferencji po�wiêconej 165
rocznicy wielkiego polskiego
artysty Henryka Siemiradzkiego.
To wyj¹tkowa postaæ w historii
malarstwa, postaæ, która ³¹czy
narody. Narodzi³ siê tutaj, w Pie-
czeniegach w pobli¿u Charkowa.
Rodzina wychowa³a go w mi³o�ci
do ojczyzny przodków � Polski, i w
mi³o�ci do historii. W wielu krajach
mo¿emy spotkaæ jego obrazy, na
przyk³ad, kurtyny teatralne w Krko-
wie czy Lwowie, obrazy w Char-
kowskim Muzeum Sztuk Piêknych.

Jestem bezgraniczne rad, ¿e
Stowarzyszenie Kultury Polskiej w
Charkowie ju¿ po raz drugi orga-
nizuje tak¹ konferencjê. Te kon-
ferencje maj¹ za�wiadczaæ nie
tylko o polsko�ci Henryka Siemi-
radzkiego, ale równie¿ o tym ,¿e
by³ on twórc¹ dwóch narodów �
polskiego i ukraiñskiego; dziêki
niemu kultury polska i ukraiñska
znane s¹ w ca³ym �wiecie.

Przegl¹dn¹wszy program
konferencji jestem przekonany, ¿e
wyg³oszone na niej referaty wzbogac¹ wiedzê o twórczo�ci
Siemiradzkiego i mam nadziejê, ¿e opublikowane po
konferencji materia³y trafi¹ do bibliotek i szkól artystycznych
w Polsce. Cieszê siê, ¿e konferencja ma miêdzynarodowy
charakter, ¿e spotkali siê naukowcy nie tylko z Ukrainy i Polski,
ale i z Rosji � z Galerii Trietiakowskiej, bo �wiadczy to o tym,
¿e twórczo�æ Siemiradzkiego wyros³a ponad podzia³ami, jest
uniwersaln¹ i zrozumia³¹ nie tylko w�ród jego rodaków, ale
na ca³ym �wiecie�. 

Zwracaj¹c siê do uczestników konferencji Ksenia
Siemienkowa � G³ówny Specjalista Sekcji ds. Narodowo�ci
Charkowskiej Pañstwowej Obwodowej Administracji po-
wiedzia³a: �Wiele po¿ytecznych inicjatyw w naszym regionie
nale¿y do  Charkowskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej.
Twórcza postaæ Henryka Siemiradzkiego jest jednym z tych
znaków, dziêki którym zawsze nasz kraj wchodzi w obszar
�wiatowej kultury. Jego sztuka jednoczy³o przedstawicieli ró¿nych
narodowo�ci, organizacji obywatelskich i organów w³adzy
pañstwowej. Na �wiatowych wystawach prace artysty
reprezentowa³y rosyjsk¹ szko³ê malarstwa, a przecie¿ sztuki
Siemiradzkiego nie mo¿na odnie�æ do wydzielonej, narodowej
szko³y � s¹ one uniwersalne. Obrazy artysty � przedstawiciela
europejskiego akademizmu � s¹ wcieleniem optymizmu,
zachwytem piêknem, ró¿nobarwn¹ po³udniow¹ przyrod¹. On
zebra³ w sobie kultury kilku narodów�.

Dwudniowa praca zespoli³a profesurê i m³odych nau-
kowców. Spu�ciznê Siemiradzkiego analizowali doktorzy historii
sztuki Ludmi³a Sokoluk, Oleksander Szy³o. O wspó³czesnej

edukacji artystycznej i wp³ywie na ni¹ Siemiradzkiego mówi³
prorektor Charkowskiej Pañstwoej Akademii Wzornictwa i Sztuk
Piêknych Sergij Rybin. Do polskich pie�ni i poezji odniós³ siê
wyk³adowca Charkowskiego Narodowego Pedagogicznego
Uniwersytetu � Wasyl Sagan. �Kobiece odzienie S³obo-
dianszczyny i Wielkopolski jako znaki etnokultury� � doniesienie
pod takim tytu³em ilustrowane slajdami przygotowa³a
najm³odsza uczestniczka konferencji, studentka drugiego roku
historii Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Karazina

� Marija Czumak. A propos, na tej uczelni kiedy� kszta³ci³ siê i
Henryk Siemiradzki.

Odrêbny panel by³ rezultatem poszukiwañ muzealników.
�Siemiradzki i jego czas� � tak¹ wystawê-publikacjê
przygotowa³a w Charkowskim Muzeum Sztuk Piêknych
historyk sztuki � Olga Denisenko. Go�cie ze wschod-
nioukraiñskiego miasta Sumy opowiadali o malarstwie i
grafice polskich artystów, pasach s³uckich, polskim krysztale
i kilimie bêd¹cych w zbiorach Sumskiego Muzeum Sztuk
Piêknych.

Swoj¹ opowie�æ Barbara Ciciora � adiunkt Dzia³u
Malarstwa Muzeum Narodowego w Krakowie � po�wiêci³a
pracom Siemiradzkiego, które znajduj¹ siê w tym jednym z
najwa¿niejszych w Polsce muzeów. �Pierwszym nauczy-
cielem rysunku Henryka by³ bezperczy, absolwent Pe-
tersburskiej Akademii, uczeñ Briu³³owa, nauczyciel rysunków
w Charkowie.

Kiedy Siemiradzki wst¹pi³ na Akademiê, panowa³y tam
klasycyzm i antyk, przedstawicielem których by³ Briu³³ow. W
czas nauki Siemiradzkiego taka tematyka wysz³a z mody.
Tymczasem Siemiradzki wyznawa³ klasycyzm, Riepin i krytyk
sztuki Stasow ci¹gnêli w stronê realizmu. Kontynuuj¹c studia
malarskie Siemiradzki pojecha³ do Rzymu. Zachód coraz
bardziej interesowa³a historia w³asnego narodu, szczególnie
tych narodów, które nie mia³y w³asnej pañstwowo�ci, ale nie
utraci³y poczucia w³asnej odrêbno�ci, w³asnej kultury, sztuki,
mowy. Po�ród nich byli i Polacy�, powiedzia³a krakowska
badaczka.
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Charkowski historyk sztuki, profesor Ludmi³a
Sokoluk zapyta³a Barbarê Ciciorê o najwa¿niejsze
ró¿nice w manierze twórczej dwóch polskich malarzy
Siemiradzkiego i Matejki. W odpowiedzi us³ysza³a, ¿e
Siemiradzki wiêcej uwagi po�wiêca³ wydarzeniom z
historii powszechnej, a Matejko koncentrowa³ siê na
rzeczywistych historycznych postaciach, które mo¿na
znale�æ na konkretnej stronie w starych kronikach. Pani
Barbara uwa¿a siebie bardziej za znawcê Matejki,
jednak¿e u Siemiradzkiego � petersbu¿anina, je�li
we�miemy pod uwagê jego artystyczn¹ edukacjê �
równie¿ widzi ci¹goty do historycznych kostiumów.

Zarówno Siemiradzkiego jak i Matejkê kupowali
monarchowie, Aleksander III i Franciszek Józef I, ¿eby
podkre�liæ obecno�ci¹ w swoich kolekcjach obrazów
polskich malarzy polityczny fakt � swój wp³yw na ten

naród i jego zale¿no�æ od obcych koron XIX wieku.
Styczeñ 1863 roku odrodzi³ nadzieje Polaków na
odzyskanie niepodleg³o�ci. Na polskich ziemiach, jakie
wchodzi³y w sk³ad rosyjskiego imperium wybuch³o
powstanie. Powiadaj¹, ¿e Matejko wspomóg³ powstañ-
ców materialnie � dostawami broni. Siemiradzki
kontynuowa³ prace nad obrazami o tematyce antycznej.

�Nie ma sprawiedliwo�ci dla tego, kto nie potrafi³
umrzeæ z broni¹ w rêku�, pisa³ klasyk polskiej literatury

Boles³aw Prus w powie�ci �Lalka�. I tak niesprawiedliwe
oskar¿enia, czê�ci, ni¿eli dog³êbna krytyczna analiza
towarzysz¹ Siemiradzkiemu przez ponad 100 lat. Ale w dzieñ
jego 165 urodzin na miêdzynarodowej konferencji artysta
wyda³ mi siê nie muzealn¹ lalk¹, któr¹ choæ nikt siê nie
bawi, to opowiadaj¹ przy niej chimeryczne anegdoty i
opowiastki.

S³owa najs³awniejszego w �wiecie Polaka � papie¿a
Jana Paw³a II zostawi³am na koniec tych notatek. Cz³owiek
jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, a przez
to czym dzieli siê z innymi� Siemiradzki podzieli³ siê z nami
obrazami, a tym wszystkim, którzy o nim s³uchali i ogl¹dali
w muzeum �Isauryjskich piratów�, te¿ co� wewnêtrznie
podpowiedzia³. Barbara Ciciora poprosi³a, by zaprowadziæ
j¹ do �Lasoparku�, na mogi³y polskich i ukraiñskich ofiar,
rozstrzelanych przez NKWD.

Kiedy zapala³a �wieczki pamiêci za zmar³ych, m³oda
badaczka z Krakowa pod ch³odnym deszczem i przeszy-
waj¹cym wiatrem przygarnia³a do siebie zapalon¹
�wieczkê. Nauczyli�my siê chroniæ ognik szklanym
aba¿urkiem nagrobnego znicza. Jak by tu jeszcze ochroniæ
samych siebie od duchowego piractwa, które, jaka szkoda,
nie zna granic...

Iryna Myronenko, Charków
T³um. Micha³ Znamirowski, Poskwitów, Polska
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Historia i obyczaje

�w. Andrzej pochodzi³ z Betsaidy w Galilei. Razem ze
swym bratem Szymonem osiad³ pó�niej w Kafarnaum. By³
jednym z 12 aposto³ów. Wcze�niej by³ uczniem Jana
Chrzciciela. Jednak gdy Jan wskazuj¹c na przechodz¹cego
Jezusa powiedzia³: «Oto Baranek Bo¿y», bez wahania
poszed³ na nieznanym jeszcze wówczas niemal nikomu
Zbawicielem. Wed³ug tradycji g³osi³ on Dobr¹ Nowinê w
ró¿nych krajach, zw³aszcza w okolicach Morza Czarnego i w
Grecji. Tam te¿ poniós³ �mieræ mêczeñsk¹, zawieszony na
krzy¿u w kszta³cie litery �X�.

Jak mówi stare, polskie przys³owie �Na �wiêtego
Andrzeja b³yska pannom nadzieja�. Wigilia �w. Andrzeja, czyli
popularne andrzejki od dawien dawna s¹ tradycyjnym
wieczorem wró¿b. Pomys³owo�æ dziewcz¹t w wyszukiwaniu
sposobów, aby poznaæ swoj¹ przysz³o�æ, szczególnie t¹
uczuciow¹, by³a niewyczerpana. Wszystkim tym zabiegom
magicznym patronowa³ �w. Andrzej - opiekun panien na
wydaniu, zw³aszcza tych cnotliwych i pobo¿nych. Pomaga³
on w poznaniu imienia przysz³ego mê¿a, jego pochodzenia i
stanu posiadania. By³ równie¿ uwa¿any za najlepszego
powiernika i orêdownika dziewczêcych pragnieñ i modlitw
dotycz¹cych dobrego zam¹¿pój�cia i starañ o odwza-
jemnion¹ mi³o�æ. Panny wró¿y³y zam¹¿pój�cie w wigiliê
�wiêtego Andrzeja a kawalerowie w przeddzieñ �wiêtej
Katarzyny, czyli 24 listopada. Jednak z czasem katarzynki uleg³y
zapomnieniu. Obecnie oba obrzêdy s¹ po³¹czone i obchodzo-
ne równocze�nie jako tradycyjne andrzejki.

Wieczór andrzejkowy to wspania³a okazja, aby spotkaæ
siê w gronie przyjació³. Dobr¹ zabawê z pewno�ci¹ umil¹
tradycyjne wró¿by andrzejkowe. Oto kilka z nich.

Lanie wosku. Jest to najbardziej znana - od wieków a¿
po dzieñ dzisiejszy - wró¿ba andrzejkowa.
Roztop wosk w ma³ym naczyniu i lej na wodê przez ucho od
klucza. Kszta³t woskowej figurki mo¿e wydawaæ siê
nieczytelny, ale gdy obejrzysz jego cieñ na �cianie, ³atwiej
dopatrzysz siê zarysu. Mog¹ to byæ przeró¿ne kszta³ty.
Wystarczy odrobina fantazji a dowiesz siê co czeka Ciê w
nadchodz¹cym roku.

Buty. Do wró¿enia mo¿na pos³u¿yæ siê równie¿ butami.
Ale uwaga, ta wró¿ba dotyczy tylko niezamê¿nych panien.

Ustawiamy buty, zdjête z lewej nogi, gêsiego naprzeciwko
progu drzwi. Przek³adamy ostatni but na przód rzêdu tak
d³ugo, a¿ który� przekroczy próg. W³a�cicielka buta, który to
zrobi³, mo¿e oczekiwaæ na szybk¹ zmianê stanu cywilnego.

Jab³ko. Wró¿ba z jab³kiem polega na tym, aby tak obraæ
jab³ko, by powsta³a jak najd³u¿sza obierzyna (skórka
przerwana kolejny etap wró¿by ods³ania). Potem wró¿¹cy
zamyka oczy, my�li o mi³o�ci i przez lewe ramiê rzuca za
siebie skórk¹. Kszta³t jaki ona przybierze, wskazuje na literê,
od której bêdzie zaczynaæ siê imiê przysz³ego wybrañca
serca.

Karteczki z ¿yczeniami. Do du¿ego naczynia ze szk³a
wrzuæ kilka kartek z zapisanymi na nich ¿yczeniami. Potem
powoli wlej do naczynia zimn¹ wodê. Te karteczki, które
wyp³yn¹ na wierzch, wska¿¹ marzenia, które siê spe³ni¹ w

KATARZYNKI I ANDRZEJKI - WIECZÓRY WRÓ¯B

Andrzejki obchodzone s¹ w Polsce
w noc z 29 na 30 listopada, czyli w
Wigiliê dnia �w. Andrzeja.

Andrzejki
najbli¿szym czasie. Te, które opadn¹ na dno, niestety szybko
nie zostan¹ zrealizowane.

Lustro. Aby w magiczn¹ noc andrzejkow¹ wolnym
pannom ukaza³a siê twarz przysz³ego mê¿a, dziewczyna
powinna byæ sama w pokoju, mieæ przygotowane wcze�niej
nowe lustro i zapaliæ czerwon¹ �wiecê w intencji, aby �wiêty
Andrzej sprawi³ ¿e ujrzy twarz swego mê¿a. Je�li zostan¹
spe³nione wy¿ej wymienione warunki, powinna usi¹�æ
naprzeciwko lustra i wpatrywaæ siê w nie tak d³ugo, a¿ ukarze
siê jej twarz przysz³ego oblubieñca.

Kartki z imieniami. Na karteczkach (najlepiej z tektury)
napisz jak najwiêcej imion ch³opców. Stañ przodem do
�wieczki i rzuæ za siebie gar�æ karteczek z imionami. Obejrzyj
siê za siebie i zobacz, która karteczka upad³a najbli¿ej.
Odczytane na niej imiê bêdzie imieniem Twojego uko-
chanego.

Spodeczki. Pod czterema spodeczkami umieszczamy
kolejno : obr¹czkê, monetê i listek. Czwarty spodeczek
zostawiamy pusty. Nastêpnie dobrze mieszamy i wybieramy
jeden z nich. I tak gdy wyjdzie nam: obr¹czka - czeka nas
mi³o�æ,listek-�lub, moneta-danampieni¹dze, pusty  spo-
deczek - nadchodz¹cy rok niczego nam w ¿yciu nie przyniesie.

Karteczki pod poduszki. Przed pój�ciem spaæ spiszmy
na karteczkach mêskie (damskie) imiona i w³ó¿my je pod pod
poduszkê. Rano, zaraz po przebudzeniu wyci¹gnijmy jedn¹ z
nich. Imiê, które odczytamy zmieni w nasze ¿ycie. Wahade³ko.
Aby przekonaæ siê, czy w przysz³ym roku czeka Ciê �lub powró¿
sobie z wahade³kiem.

Zawie� pier�cionek albo obr¹czkê na czerwonej nitce.
Palcem wskazuj¹cym i kciukiem lewej d³oni uchwyæ nitkê, ³okieæ
oprzyj na stole. Ustaw wahade³ko nad szklanym naczyniem
wype³nionym wod¹ w ten sposób, aby znalaz³o siê po �rodku
naczynia i nieco poni¿ej jego brzegów. Rêkê trzymaj nieruchomo
i obserwuj obr¹czkê. Je¿li wahade³ko nie poruszy siê, up³ynie
wiele lat, nim spotkasz ukochana osobê. Teraz przesuñ
wahade³ko tak by wisia³o 3 cm od brzegu naczynia. Gdy zacznie
siê ko³ysaæ i uderzaæ o brzegi naczynia policz ile razy zrobi to w
ci¹gu piêciu minut. Wynik odejmij od ³¹cznej sumy liter swojego
imienia i nazwiska. Wynik poka¿e tyla lat, za ile zmienisz swój
stan cywilny. Je¿eli wynik odejmowania jest ujemny, tooznacza
�lub jeszcze w tym roku.

Magiczny p³omieñ. Pomy�l sobie ¿yczenie i zapal dwie
zapa³ki. Trzymaj je p³on¹cymi ³ebkami do góry. Je¿eli zapa³ki
bêd¹ paliæ siê ku sobie, ¿yczenie siê spe³ni w ci¹gu roku, a
je�li nie � bêdziesz musia³a d³u¿ej poczekaæ na jego
realizacjê.

Andrzejkowe wró¿by przetrwa³y a¿ do dzi� i do dzi� ciesz¹
siê nies³abn¹c¹ popularno�ci¹, mimo i¿ przez stulecia
Ko�ció³ potêpia³ je jako zabobony. Wró¿b jest jeszcze ca³e
mnóstwo, ale nie sposób wspomnieæ o wszystkich.
Wystarczy tyko tych kilka na pocz¹tek a ca³a reszta wieczoru
zale¿y tylko od waszej wyobra�ni. Zachêcam do spotkania w
ten magiczny wieczór w wiêkszym gronie przyjació³ bo i
zabawa bêdzie znacznie bardziej interesuj¹ca.
¯yczê przede wszystkim szczê�cia i samych pomy�lnych
wró¿b w ten wyj¹tkowy wieczór magii.

Sylwia Miko³ajczak
http://www.we-dwoje.pl
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Jak mówi tradycja katarzynki i andrzejki to wieczory
wró¿b po�wiêcone mi³o�ci i ma³¿eñstwu. Pod czas
pierwszego kawalerowie mogli siê dowiedzieæ, jaka
przypadnie im ¿ona, a drugiego - panny odgadywa³y, kto
zostanie ich mê¿em. Katarzynki, jako dzieñ wró¿b wy³¹cznie
ch³opców, odesz³y  prawie w zapomnienie. Pozosta³y
andrzejki, bêd¹ce ju¿ tylko zabaw¹ po³¹czon¹ ze wspólnymi
wró¿bami dziewcz¹t i ch³opców.

M³odzi ludzie, zwi¹zani ze Stowarzyszeniem Kultury
Polskiej w Charkowie, w wigiliê �w. Andrzeja spotkali siê w
Domu Polonii przy ul. Krasnoznamiennej. Tak panny dawa³y
upust swojej pomys³owo�ci w odczytywaniu przysz³o�ci z
ró¿nych znaków. Andrzejkowie wró¿by cieszy³y siê po-
wodzeniem tak dziewcz¹t jak i ch³opców.

Na wró¿bach nie skoñczy³o siê tego wieczoru. Nie
oby³o siê bez wspólnych zabaw i �piewu.

Rozbawieni i pe³ni wiary w rych³e spe³nienie siê andrzej-
kowych proroctw rozeszli�my siê do domów.

 �w. Katarzyna uznawana miêdzy innymi za patronkê
kawalerów troszcz¹c¹ siê o ich udany zwi¹zek ma³¿eñski.

Kult �wiêtej Katarzyny z Aleksandrii rozpowszechni³ siê
w chrze�cijañstwie, a na kanwie legendy powsta³a buduj¹ca
opowie�æ o chrze�cijañskiej mêczennicy, popularna i chêtnie
czytana w «¯ywotach �wiêtych».

Jej imiê chêtnie nadawano dziewczêtom, w nadziei, ¿e
przejm¹ cechy patronki i do dzi� nale¿y do ogromnie
popularnych. Byæ mo¿e z racji przypisywanych jej przymiotów
Katarzyna, patronka wielu zawodów, sta³a siê opiekunk¹ i
orêdowniczk¹ cnotliwych kawalerów maj¹cych stan¹æ na
�lubnym kobiercu.

Byæ mo¿e mia³a te¿ znaczenie pora roku, w jakiej
po�wiêcono jej dzieñ w kalendarzu.

W kalendarzu s³owiañskim dzieñ 24 listopada by³
�wiêtem Doli, dniem w którym dziewczêta i ch³opcy uciekali
siê do wró¿b by poznaæ los jaki ich czeka³, a ciê¿arne kobiety
modli³y siê o lekki po³óg.

Byæ mo¿e dawny pogañski obyczaj pytania duchów o
przysz³o�æ jak wiele innych adaptowany zosta³ przez
chrze�cijañstwo.

Zwyczaj Katarzynek, powszechnie znany w Polsce i ¿ywo
obchodzony jeszcze pod koniec XIX wieku, podobnie jak
Andrzejki przypada³ na okres schy³ku jesieni, zakoñczenia
prac polowych, porê d³ugich jesiennych wieczorów,
przesilenia jesiennego uwa¿anego za czas najw³a�ciwszy
nawi¹zaniu kontaktu z za�wiatami i ostatnich zabaw
przedadwentowych.

Adwent (³ac. adventus - przyj�cie, przybycie) to czas
oczekiwania na nowe i przygotowañ na to, co ma nast¹piæ.
W staro¿ytnym Rzymie by³a to oficjalna wizyta cesarza, w
liturgii ko�cielnej okres oczekiwania narodzin Dzieci¹tka -
Mesjasza i Zbawiciela. W ludowych tradycjach tê porê obrano
jako czas najlepszy dla zalotów, s³ania swatów, kojarzenia
ma³¿eñstw.

�Kto siê zaleca w adwenta bêdzie mia³ ¿onê na �wiêta�.
Dla ludzi m³odych, maj¹cych przekroczyæ próg doros³ego
¿ycia i za³o¿yæ rodzinê by³ to czas rozterek, w¹tpliwo�ci, nadziei
i niepewno�ci, czas oczekiwania na nowe.
Zazwyczaj nowe k³ad³o kres niefrasobliwo�ci przynale¿nej
wiekowi mêskiej m³odzie¿y, nak³ada³o nowe obowi¹zki, nie
zawsze chêtnie przyjmowane, wymaga³o odpowiedzialno�ci
ju¿ nie tylko za ¿ycie w³asne.

Dla nich adwent nabiera³ dodatkowego, osobistego
wymiaru.

Wed³ug tradycji Katarzyna i Andrzej otwieraj¹ adwent:
�wiêta Katarzyna adwent zawi¹zuje, sama hula, pije a nam
zakazuje» Katarzynkowy wieczór by³ czasem ostatnich
kawalerskich zabaw i uciech, zakazanych w adwencie, a
pó�niej niedostêpnych ju¿ ¿onatym mê¿czyznom.

��wiêta Katarzyna �miechem, �wiêty Andrzej grzechem�
rado�nie wiêc witali ch³opcy ka¿d¹ okazjê do beztroskiej
zabawy, figli i �miechu, a Katarzynki by³y do tego dobrym
pretekstem, aczkolwiek w ich wró¿bach i zwyczajach mniej
by³o zapa³u, inwencji i entuzjazmu ni¿ w dziewczêcych.

Katarzynki i niekultywowane mêskie wró¿by matry-
monialne zanik³y niemal ca³kowicie pod koniec XIX wieku.

Warto jednak je poznaæ i pamiêtaæ, bo s¹ mi³¹ sk³adow¹
czê�ci¹ naszej kultury.

Katarzynki
Katarzynki, dzi� ju¿ zapomniany zwy-

czaj matrymonialnych wró¿b kawalerskich,
obchodzono w noc z 24 na 25 listopada,
w wigiliê �w. Katarzyny,

W Domu Polonii
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Äâà ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åí-
íûå êî Äíþ Íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóá-
ëèêè Ïîëüøà, ñîñòîÿëèñü 7 íîÿáðÿ
2008 ãîäà â Öåíòðàëüíîé íàó÷íîé
áèáëèîòåêå Õàðüêîâñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè

Â. Í. Êàðàçèíà. Ýòî ïðåçåíòàöèÿ
òðåòüåãî âûïóñêà ïîëüñêîãî àëüìà-
íàõà «Ôîðìóâàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì�ÿò³:
Ïîëüùà ³ Óêðà¿íà» è ïåðñîíàëüíàÿ
âûñòàâêà ðàáîò èçâåñòíîãî õàðü-
êîâñêîãî ôîòîõóäîæíèêà ïîëüñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ Àëüôðåäà Ôåäåö-
êîãî (1857 � 1902). Îáà ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâîäèëèñü ïðè ïîääåðæêå Ãåíå-
ðàëüíîãî Êîíñóëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Ïîëüøà â Õàðüêîâå.

 Â òðåòüåì âûïóñêå àëüìàíàõà
ñîáðàíû ìàòåðèàëû î ïîëÿêàõ, âíåñ-
øèõ áîëüøîé âêëàä â êóëüòóðó, ïðî-
ñâåùåíèå, íàóêó ãîðîäà, òàêèõ, êàê
õóäîæíèêè Ìèõàèë Âðóáåëü è Àâãóñò
Ìåäâåé, õèðóðã Âåðà Ãåäðîéö, ïðî-
ôåññîð Õàðüêîâñêîãî âåòåðèíàðíîãî
èíñòèòóòà Ãåîðãèé Ïîëþòà, ðåêòîð
Õàðüêîâñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà Èâàí Êðàñóñêèé, áàëåòìåé-
ñòåð Ìîðèñ Ïèîí è äð. Âàæíîñòü è
íåïðåõîäÿùóþ öåííîñòü ýòèõ èçäà-
íèé îòìåòèë âûñòóïàâøèé íà ïðå-
çåíòàöèè  ñáîðíèêà Ãåíåðàëüíûé
Êîíñóë Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà â Õàðü-
êîâå ïàí Ãæåãîø Ñåðî÷èíñêèé. «Âû-
øåäøèå â ñâåò ñ 2004 ïî 2008 ãîä òðè
âûïóñêà «Ïîëüñêîãî Àëüìàíàõà», -
ýòî íàïðÿæåííûé òðóä õîðîøåé êî-
ìàíäû: àâòîðîâ ñòàòåé, ñîñòàâè-
òåëåé, ðåäàêòîðîâ, äèçàéíåðîâ.
Æåëàþ,  ÷òîáû ñëåäóþùèé âûïóñê
ñòàë åùå îáúåìíåå è ñîäåðæàòåëü-
íåå. À ýòî ñòàíåò âîçìîæíûì, åñëè
îáúåäèíèòü òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë
ïîëüñêèõ îáùåñòâ Õàðüêîâà è êóëü-
òóðíî-îáðàçîâàòåëüíûå âîçìîæ-
íîñòè  ãîðîäà» - ñêàçàë îí. Èçäàíèå
êíèãè  ïîñâÿùåíî ïàìÿòè Ïðåçèäåí-

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß
òà Ïîëüñêîãî Äîìà â Õàðüêîâå Ìèõà-
èëà Æóðà, òðàãè÷åñêè ïîãèáøåãî â
èþíå 2008 ãîäà.

Ïåðâàÿ âûñòàâêà ôîòîãðàôèé
Ôåäåöêîãî ñîñòîÿëàñü â ôåâðàëå
ýòîãî ãîäà â Õàðüêîâñêîì õóäîæåñò-

âåííîì ìóçåå. Èíèöèà-
òîðîì âûñòàâêè áûë
Ïîëüñêèé Äîì â Õàðü-
êîâå, àêòèâíîå ó÷àñòèå â
å¸ îðãàíèçàöèè ïðèíè-
ìàëè Âàëåíòèí Âäîâ,
Ñåðãåé Âîëîäàðñêèé,
Íèêîëàé Ãàìàòþê, Ñåð-
ãåé Ãîëîòà, Àíàòîëèé
Äîëóäà, Ëþâèã è Ëàäà
Âîéöåõè (Âàðøàâà),
Âëàäèìèð Ìèñëàâñêèé,
Âàëåðèé Îñòðîâåðõîâ,
Àíàòîëèé Ïèðèí, Àðêà-
äèé Õèëüêîâñêèé, áèá-
ëèîòåêè è àðõèâû Õàðü-
êîâà, Âàðøàâû.

Àëüôðåä Êîíñòàíòèíîâè÷ Ôå-
äåöêèé (1857 � 1902) ðîäèëñÿ â
Æèòîìèðå, â ïîëüñêîé ñåìüå. Æèë â
Âàðøàâå, ó÷èëñÿ ôîòîãðàôè÷åñêîìó
ìàñòåðñòâó â Àêàäåìèè õóäîæåñòâ â
Âåíå. Ïîçäíåå ðàáîòàë â Êèåâå, à â

1886 ãîäó îòêðûë ôîòîàòåëüå â Õàðü-
êîâå, êîòîðûé òîãäà áûë ôîòîãðà-
ôè÷åñêèì öåíòðîì Þãà Ðîññèè.
Ìàñòåð ìíîãî ëåò ðàáîòàë â íàøåì
ãîðîäå. Îí ñîçäàâàë æàíðîâûå ñíèì-
êè, ïîðòðåòû, ôîòîïåéçàæè. Î ìà-
ñòåðñòâå Ôåäåöêîãî ñ áîëüøèì óâà-
æåíèåì îòçûâàëèñü ñîâðåìåííèêè
íå òîëüêî íà ðîäèíå, íî è â ñòðàíàõ
Åâðîïû. Óæå â 1886 ãîäó åãî ôîòî-
ãðàôè÷åñêèå ðàáîòû áûëè óäîñòîåíû

çîëîòîé ìåäàëè íà Âñåìèðíîé âû-
ñòàâêå â Áðþññåëå. Â ôîòîàòåëüå
Ôåäåöüêîãî ñíèìàëèñü èçâåñòíûé
âðà÷-îôòàëüìîëîã Ë. Ãèðøìàí, àðõè-
òåêòîð À. Áåêåòîâ, êîìïîçèòîð
Ï. ×àéêîâñüêèé, õóäîæíèê È. Àéâà-
çîâñêèé, àêòåðû Ì. Êðîïèâíèöêèé,
Í. Ñàäîâñêèé òà Ì. Çàíüêîâåöêàÿ è
ìíîãèå äðóãèå. 20 àâãóñòà 1898 ãîäà,
ïîñëå êðóøåíèÿ öàðñêîãî ïîåçäà íà
ñòàíöèè Áîðêè À. Ôåäåöêèé ôîòîãðà-
ôèðîâàë èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II è åãî
ñåìüþ.

Îòêðûòèå âûñòàâêè â çàëå áèá-
ëèîòåêè óíèâåðñèòåòà ïðîøëî â íå-
ïðèíóæäåííîé àòìîñôåðå òåàòðàëü-
íîãî äåéñòâà. Ïåðåä ãëàçàìè ãîñòåé
ìåëüêàëè êàðòèíû õàðüêîâñêîé æèç-
íè íà÷àëà ìèíóâøåãî ñòîëåòèÿ. Ïîä
âñïûøêàìè ìàãíèÿ îæèâàëè ñî-
øåäøèå ñî ñòàðèííûõ ôîòîãðàôèé
ôèãóðû, � áàðûøíÿ ïîä ðóêó ñ âëþá-
ëåííûì â íåå ìîëîäûì âîåííûì,
äàìû â èçûñêàííûõ øëÿïêàõ, ïðî-
äàâùèöà áóêèíèñòè÷åñêîé ëàâêè ñî
ñòàðèííûìè êíèãàìè íà ïðèëàâêå,
ðàñêëåéùèê àôèø ó ðåêëàìíîé òóìáû
ñ îáúÿâëåíèÿìè, âàæíûé êóïåö,
÷óìàçûé ÷èñòèëüùèê ñàïîã. Ïåð-
ñîíàæè äâèãàëèñü, óëûáàëèñü, çà-
íèìàëèñü êàæäûé ñâîèì äåëîì.
Èãðà òàïåðà âîçâðàùàëà íàñ âî
âðåìåíà ñèíåìàòîãðàôà, îäíèì èç
ïåðâûõ ïðîïàãàíäèñòîâ êîòîðîãî â
Õàðüêîâå ñòàë Àëüôðåä Ôåäåöêèé.

Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàíîâÿòñÿ
âàæíûìè âåõàìè â óêðåïëåíèè êóëü-
òóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó íàðîäàìè.
Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå è îòêðûâàÿ â
íåì íîâûå íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû,
ìû  ëó÷øå ïîíèìàåì äðóã äðóãà.

È. Æóðàâëåâà, Þ. Ïîëÿêîâà
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22 listopada 2008 r. w Narodowym Kompleksie
Memorialnym ,,Wzgórze Marsza³ka Koniewa�� odby³a siê

uroczysto�æ otwarcia
sta³ej wystawy pt. ,,Pola-
cy na frontach II Wojny
�wiatowej��, któr¹ hono-
rowym patronatem ob-
j¹³ Prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej Lech
Kaczyñski.

W uroczystym ot-
warciu wystawy udzia³
wziêli: Konsul Generalny
RP w Charkowie, Grze-
gorz Seroczyñski, który
odczyta³ przes³anie Pre-
zydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, Zastêpca
Gubernatora Obwodu
Charkowskiego, Wiktor
Zwieriew, który odczyta³
list Prezydenta Ukrainy,

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie,
Jan O³dakowski, autorzy wystawy Piotr �liwowski i
Grzegorz Hanula oraz przedstawiciele miejscowej
Polonii, weterani, m.in. Stefan Warwarków (uczestnik
kampanii wrze�niowej 1939 roku, m.in. bitwy nad
Bzur¹), a tak¿e liczni przedstawiciele �rodków ma-
sowej informacji.

Wystawê przygotowa³o Muzeum Powstania
Warszawskiego we wspó³pracy z Konsulatem
Generalnym RP w Charkowie (równie¿ z jego
inicjatywy) i Narodowym Kompleksem Memo-
rialnym. Sk³ada siê ona z kilkudziesiêciu modu³ów
ekspozycyjnych, na których w atrakcyjnej i nowo-
czesnej formie, podobnej do tej zastosowanej w
Muzeum Powstania Warszawskiego, przedstawiony
jest wysi³ek Polskich Si³ Zbrojnych w II Wojnie
�wiatowej. Narracja rozpoczyna siê od paktu
Ribbentrop-Mo³otow, a koñczy na zdobyciu Berlina i
konsekwencjach wojny dla Polski.

Wystawa jest zwart¹ pod wzglêdem sceno-
graficznym nowoczesn¹ ekspozycj¹, atrakcyjne
zaaran¿owan¹ i o�wietlon¹. W jej sk³ad wchodzi ponad 100

W sobotê, 8 listopada 2008r. obchodzili�my w
naszym Stowarzyszeniu z trzydniowym wyprzedzeniem
90. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci.

Spotkanie mia³o niezwykle podnios³y charakter.
Studenci przedstawili piêkny, wzruszaj¹cy i pe³en powagi
program artystyczny w postaci monta¿u s³owno-
muzycznego, prezentuj¹cy losy kraju pod zaborami
Austrii, Prus  i Rosji, sylwetki bohaterów narodowych
tamtych lat oraz wydarzenia historyczne, które po 123
latach niewoli narodu doprowadzi³y do wyzwolenia
Polski.

Inscenizacjê, przygotowan¹ pod opiek¹ nauczy-
cielki jêzyka polskiego, Pani Katarzyny B¹k, dope³ni³a
projekcja filmu dokumentalnego po�wieconego postaci

marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Zaprezentowane wiersze
i pie�ni patriotyczne, oddaj¹ce ho³d poleg³ym za wolno�æ
swojej ojczyzny, z pewno�ci¹ poruszy³y serce niejednego
s³uchacza.

Dzieñ 11 listopada zosta³ ustanowiony Narodowym
�wiêtem Niepodleg³o�ci ustaw¹ sejmow¹ z 1937r., a wiêc
blisko 20 lat po pamiêtnych wydarzeniach. Do czasu
wybuchu II wojny �wiatowej by³ obchodzony tylko dwa
razy. Do kalendarza �wi¹t narodowych dzieñ ten powróci³
w 1989r. na mocy ustawy sejmowej. Obecnie jest to w
Polsce dzieñ wolny od pracy. G³ówne obchody odbywaj¹
siê w Warszawie na pl. Józefa Pi³sudskiego przed Grobem
Nieznanego ¯o³nierza w obecno�ci najwy¿szych w³adz
pañstwowych.

zdjêæ i 150 informacji tekstowych, wzbogaconych o najnowo-
cze�niejsze prezentacje multimedialne wykorzystuj¹cych
monitory plazmowe i ekrany dotykowe. Go�cie bêd¹ mogli
pos³uchaæ wspomnieñ ¿o³nierzy w specjalnie do tego celu
przygotowanym stanowisku historii mówionej. Ciekawostk¹
jest wykorzystanie wielkoformatowych zdjêæ pokoloro-
wanych  komputerowo, bêd¹c¹ nowatorskim zabiegiem
scenograficznym. W�ród obiektów prezentowanych na wy-
stawie znajd¹ siê m.in. doskonale zachowany karabin
maszynowy Bren czy pistolet VIS. Wystawa wzbogacona
zosta³a specjalnie w tym celu skomponowan¹ �cie¿k¹
d�wiêkow¹.

Z powodów technicznych wystawa by³a w ca³o�ci
wyprodukowana i zmontowana w Polsce, w pomieszczeniu
bêd¹cym kopi¹ sali wystawienniczej, w której ma byæ
prezentowana. Po rozmontowaniu i przewiezieniu jej na
Ukrainê zosta³a ponownie zmontowana we w³a�ciwej sali w
Narodowym Kompleksie Memorialnym ,,Wzgórze Marsza³ka
Koniewa��.

Zarówno miejsce prezentacji wystawy, jej tematyka,
zastosowane �rodki wyrazu artystycznego i wreszcie jej
organizacja od strony logistycznej i technicznej czyni¹ ten
projekt pod ka¿dym wzglêdem unikatowym.

http://www.charkowkg.polemb.net/

�wiêto Niepodleg³o�ci w Stowarzyszeniu

Polacy na frontach II Wojny �wiatowej



 Str. 16                                                                                                                                 Polonia Charkowa     Nr  11  (73)       Rok  2008

Adres redakcji:    Ukraina 61057 Charków
ul. Krasnoznamionnaja 7/9 m. 125

Tel./fax.+38 (057) 336 65 73

Redakcja pracuje na zasadach spo³ecznych.         Na prawach rêkopisu do  u¿ytku wewnêtrznego.

Adres dla korespondencji:  61202 Ukraina  Charków
    pr. Pobiedy 48 m. 295

Gazetê �Polonia Charkowa�   dofinansowuje  Senat RP przez Fundacjê  «Pomoc  Polakom na  Wschodzie»

Ãàçåòà çàðåºñòðîâàíà Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè
 çà  ¹ 816, ñåð³ÿ ÕÊ

                                       e-mail: polonia@kharkov.com

Zespó³ Redakcyjny: Oleg Czernijenko (red.naczelny,
opracowanie komputerowe),

Katarzyna  B¹k,  Diana Krawczenko,
 Józefa Czernijenko

 Kuchnia  polska

Wigilijne kotlety grzybowo-orzechowe
Sk³adniki:

Sposób rzygotowania:

? Umyte grzyby namoczyæ na noc,nastêpnego dnia
ugotowaæ,

? odcedziæ (wywar wykorzystaæ do zupy grzybowej).

? Bu³kê namoczyæ w �mietance. Na patelni stopiæ
³y¿eczkê mas³a, zeszkliæ posiekan¹ cebulê.

? Grzyby, cebulê i bu³kê przepu�ciæ przez maszynkê,
dodaæ drobno posiekane jaja, orzechy, ¿ó³tka
i 1-2 ³y¿ki przesianej przez sito bu³ki tartej.

? Przyprawiæ do smaku sol¹, pieprzem i dok³adnie wymieszaæ.

? Z bia³ek ubiæ sztywn¹ pianê, wymieszaæ z przygotowan¹ mas¹.

? Formowaæ kotleciki (w kszta³cie kr¹¿ków lub gwiazdek), obtaczaæ je w bu³ce tartej, sma¿yæ na stopionym
ma�le lub oleju.

? Podawaæ jako dodatek do gor¹cych dañ rybnych i kapusty z grochem lub z grzybami.

? 10 suszonych grzybów

? du¿a cebula
? 3-4 kromki bu³ki pszennej
? 2-3 ³y¿ki �mietanki
? 2 jaja ugotowane na twardo

? 3-4 ³y¿ki mas³a
? szklanka posiekanych orzechów w³oskich
? szklanka bu³ki tartej
? 2 jaja

? sól

? pieprz




