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Drodzy Czytelnicy! Radosnych i spokojnych
 �wi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku ¿yczy swoim

Czytelnikom  redakcja gazety
«Polonia Charkowa»!

W numerze m.in.:

Wigilia Bo¿ego Narodzenia
25 grudnia - Bo¿e Narodzenie
Drugi dzieñ �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
Irena Santor obchodzi 70. urodziny

Op³atkowe spotkanie w konsulacie RP
Miko³ajki
�wi¹teczny wieczór
Bóg siê rodzi
Igryska polonijne

¯egnamy 2004 rok. Ten rok tak dla Polonii
Charkowskiej, jak i dla wszystkich Polaków ¿yj¹cych
na Ukrainie by³ bardzo znacz¹cym - to Rok Polski na
Ukrainie. Zapisa³ siê on wieloma wydarzeniami na
Charkowszczyznie, dlatego ¿e i Charków obchodzi³
350.  rocznice miasta.

Rozpoczêli�my ten rok tradycyjnym 6. Festiwalem
polskiej i ukraiñskiej muzyki im. Karola Szyma-
nowskiego. Wej�cie Polski do Unii Europejskiej,
�wiêto Dnia Polonii i Polaków za Granic¹, �wiêto
Konstytucji 3 Maja oraz Matki Bo¿ej Królowej Polski
obchodzili�my  uroczy�cie  wspólne z Konsulatem
Generalnym RP w Charkowie i krajowymi w³adzami.
By³y to wystawy prac fotograficznych i malarstwa
artystów polskiego pochodzenia oraz wielki koncert
w filharmonii wykonany  przez artystów naszego
Stowarzyszenia.

Wspieranie wej�cia Ukrainy do Unii Europejskiej
by³o i bêdzie dla nas - ¿yj¹cych na Ukrainie Polaków
� jednym z najg³ówniejszych celów naszej dzia³alno�ci.
Dlatego te¿ m³odzie¿ Charkowa w lutym 2004 roku
stworzy³a w naszym Stowarzyszeniu polsko-ukraiñski
Klub m³odzie¿owy �Europejski Wektor�. M³odzi
Europejczycy aktywnie dzia³ali w ramach tego klubu:
zorganizowali okr¹g³y stó³ pt. �M³odzie¿ � stanowisko
europejskie� z udzia³em liderów m³odzie¿y obwodu
Charkowskiego, prezentowali swój euroklub uczest-
nicz¹c w organizowanych w Kijowie dniach Europy.
M³odzi ludzie brali te¿ udzia³ w ró¿nych imprezach w
kilku uniwersytetach, gimnazjach, szko³ach
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Drodzy Rodacy!

Zbli¿aj¹ siê �wiêta Bo¿ego Narodzenia, w polskiej
tradycji �wiêta szczególnie radosne, skupione w sposób
serdeczny na rodzinie, bliskich, drugim cz³owieku.
Polacy w kraju a tak¿e Ci, których los pozostawi³ poza
granicami Rzeczypospolitej lub zawiód³ do dalekiej
Ameryki, Australii, Afryki czy na Kaukaz - wszyscy
jeste�my jedn¹, polsk¹, prawie piêædziesiêciomlionow¹
Rodzin¹.

� okazji Bo¿ego Narodzenia sk³adam ca³ej naszej
polskiej rodzinie serdeczne ¿yczenia wszelkiej
pomy�lno�ci.

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej - patrona Polonii
i Polaków za granic¹ - szczególne ¿yczenia zdrowia,
szczê�cia kierujê do moich Rodaków osiedlonych na
ró¿nych kontynentach, w najdalszych zak¹tkach �wiata.
Niech ciep³o gor¹cych ¿yczeñ towarzyszy Wam tak¿e
przez ca³y nadchodz¹cy nowy 2005 rok. Niech dodaje
energii w realizacji najambitniejszych planów, zdobywa-
niu szacunku spo³eczno�ci i kraju, w którym za-
mieszkali�cie.

Polakom ¿yj¹cym w diasporze czêsto nie³atwo jest
pielêgnowaæ polsk¹ tradycjê, ojczysty jêzyk, kulturê,
dlatego chcê zapewniæ, ¿e jeste�my pe³ni uznania i
podziwu dla starañ Polaków zamieszka³ych za granic¹
o utrzymanie polsko�ci, troskê o utrwalenie wiêzi z
ojczyzn¹, wdziêczni za dzia³ania na rzecz Polski.

¯yczê, aby przynale¿no�æ do Narodu Polskiego by³a
dla Was zawsze powodem do dumy, by�cie byli dumni
nie tylko z polskiej historii, dawnej kultury, ale równie¿
ze wspó³czesnej Polski.

Marsza³ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Prof. dr hab. Longin Pastusiak
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Czas �wi¹t Bo¿ego Narodze-
nia to okres wielkiego zbli¿enia
duchowego Polaków w kraju i na
�wiecie. Rodacy rozproszeni w
ró¿nych zak¹tkach �wiata przy
choince kieruj¹ swoje my�li do
Ojczyzny, gdzie bliscy i przy-
jaciele, a my, w Polsce wspomina-
my serdecznie tych, którzy zna-
le�li swój dom daleko. Jeste�my
wtedy razem.

¯yczê wszystkim Rodakom
na obczy�nie, gdziekolwiek
rzuci³ ich los, aby w �wi¹teczny
czas prze¿yli piêkne chwile
wzruszenia, by pielêgnuj¹c
polskie tradycje poczuli siê silni
w swoich narodowych korze-
niach, z t¹ pewno�ci¹, ¿e Oj-
czyzna zawsze o nich pamiêta i
jest dumna z ka¿dego polskiego
sukcesu w �wiecie, z osi¹gniêæ
ka¿dego Rodaka. ¯yczê wszyst-
kim wszelkiej pomy�lno�ci, sa-
tysfakcji z pracy zawodowej i
polonijnej oraz powodzenia w
¿yciu osobistym.

Przewodnicz¹cy
Komisji Emigracji i
Polaków za Granice

Tadeusz Rzemykowski
Senator RP

Drodzy Rodacy!

Charkowa, w forum m³odzie¿y pt. �M³odzie¿ XXI wieku�, w okr¹g³ym stole
pt. �Ukraina. Droga do Europy�, w miêdzynarodowej konferencji �Wiêcej
ni¿ s¹siedzi: poszerzona Unia Europejska a Ukraina�.

W dwóch szko³ach z nauczaniem jêzyka polskiego � w szkole numer
116 w Charkowie oraz w szkole im. Henryka Siemiradzkiego w
Pieczeniegach obwodu Charkowskiego w rodzinnym miasteczku wielkiego
polskiego malarza, cz³onkowie naszego m³odzie¿owego klubu pomogli
stworzyæ pierwsze na Ukrainie szkolne eurokluby. Go�æmi szkolnego
euroklubu w 116. szkole by³a delegacja z Wielkopolskiego Województwa
na czele z Marsza³kiem panem Stefanem Miko³ajczakiem, a w otwarciu
szkolnego euroklubu w Pieczeniegach wziêli udzia³ zaproszeni przez nasze
Stowarzyszenie Pos³owie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pan Tadeusz
Samborski i pan Jerzy Stefaniuk oraz kierownicy polskich �rodowisk
polonijnych wschodniego regionu Ukrainy.

Dziêki wystêpom swoich artystów z polskim repertuarem Stowarzy-
szenie uczestniczy³o w V festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie, w Festiwalu
mniejszo�ci narodowych Charkowa �Charków � mój dom�, w miêdzy-
narodowym festiwalu �Pieczenie¿skie Pole�, w prowadzonych przez
Pañstwo festiwalach pie�ni w Kijowie i Ja³cie, w miêdzynarodowym
festiwalu �Dzieñ Ziemi� w Charkowie i in. Zawsze chêtnie prezentowali�my
polsk¹ kulturê na imprezach, które by³y  organizowane przez Konsulat
Generalny RP w Charkowie oraz ró¿ne organizacje spo³eczne i pañstwowe.

Mo¿emy siê pochwaliæ zorganizowanymi te¿ dla cz³onków Stowarzy-
szenia: noworoczny bal �Spotkanie polskich rodzin�, wieczór muzyki i poezji
wielkanocnej, Dzieñ Niepodleg³o�ci Polski, m³odzie¿owy wieczór w  Dniu
�wiêtego Walentego, spotkaniami towarzyskimi, które powstawa³y zawsze
na bazie polskich tradycji i obyczajów:  �Katarzynki i Andrzejki�,  spotkanie
dzieci w Dniu �w. Miko³aja, uroczysty �Op³atek�. Ciekawe byli
przeprowadzone  literacko-muzyczne wieczory, po�wiêcone ¿yciu i
twórczo�ci: Fryderyka Chopina, Witolda Gombrowicza, Aleksandra Fredry.

Cz³onkowie Stowarzyszenia w 2004 roku aktywniej te¿ zaczêli
uczestniczyæ w zajêciach jêzyka polskiego w naszej niedzielnej szkó³ce, a
szczególnie  m³odzie¿. Ilo�ciowo uczestnictwo w szkole zwiêksza³o siê o
40%. W styczniu  2005 roku planujemy zorganizowaæ jeszcze jedn¹ grupa
dla pocz¹tkuj¹cych.

Dziêki pomocy Senatu Polski, za po�rednictwem Fundacji �Pomoc
Polakom na Wschodzie� zosta³y nami zakupione mebli do pomieszczeñ
klasowych Stowarzyszenia, telewizor, wideomagnetofon, kserokopiarka.
W imieniu Stowarzyszenia chcia³abym z³o¿yæ Fundacji serdeczne
podziêkowania za troskê o nas .

Jeste�my wdziêczni Stowarzyszeniu �Wspólnota Polska�, Konsulowi
Generalnemu RP w Charkowie panu Jaros³awowi Ksi¹¿kowi, miejscowym
i obwodowym w³adzom za pomoc, poparcie nas we wszelkich naszych
przedsiêwziêciach.

Odchodz¹cy 2004 rok by³ dla nas udany. Ale mamy marzenie na
jeszcze lepszy 2005 rok! Przed nami wiele powa¿nych spraw w Nowym
Roku!

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 2005 sk³adam
wszystkim Cz³onkom Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie oraz
czytelnikom   gazety �Polonia Charkowa� moc najserdeczniejszych ¿yczeñ
zdrowia, szczê�cia i pomy�lno�ci, ¿ycz¹c spe³niania wszystkich marzeñ,
szczê�liwego Nowego Roku 2005!

Józefa Czernijenko, Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskie w
Charkowie, redaktor naczelny

dokoñczenie ze str.1



 Str. 4                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  12  (31)       Rok  2004

Historia i obyczaje

     Nazwa dnia pochodzi od ³aciñskich s³ów vigiliare
- czuwaæ oraz vigilia - stra¿ nocna, warta, czuwaæ. W
Ko�ciele Powszechnym wigilia obchodzona jest jako
przed�wiêcie Bo¿ego Narodzenia, z obowi¹zuj¹cym
postem, czuwaniem i oczekiwaniem na �wiêto.
Wprowadzona do liturgii ok. VI w. (a wiêc w dwa wieki
pó�niej ni¿ samo �wiêto) otwiera cykl �wi¹teczny
Bo¿ego Narodzenia.

     Wigilia obchodzona jest w porze zimowego
przesilenia s³oñca, od najdawniejszych czasów jest wiêc
tak¿e pocz¹tkiem roku s³onecznego, wegetacyjnego i
tradycyjnego, ludowego roku obrzêdowego. Posiada
wiêc w³asn¹, odrêbn¹, bardzo bogat¹ obrzêdowo�æ i
niezliczone zachowane po dzieñ dzisiejszy zwyczaje
domowe.

     W polskich obchodach �wi¹tecznych Bo¿ego
Narodzenia (zgodnie z tradycj¹ ko�cieln¹ trwaj¹cych

a¿ do �wiêta Trzech Króli, 6 stycznia)
najwa¿niejsza jest w³a�nie wigilia, dzieñ
wielu ró¿nych przygotowañ, rodzinnych
ceremonii i wielkich prze¿yæ, oczekiwany
z niecierpliwo�ci¹, zw³aszcza przez dzieci.
Obyczaj nakazuje, aby w dniu wigilii nie

wszczynaæ k³ótni, przebaczyæ sobie
wszystkie urazy, nikogo nie zasmuciæ i
nie obraziæ, a przeciwnie - mieæ dla
ka¿dego u�miech i dobre s³owo. W
wigiliê starano siê wstawaæ wcze�nie
rano, aby przez ca³y rok zachowaæ

zdrowie i sprawno�æ.
     Szczególnej grzeczno�ci

i dobrego zachowania wymagano
od dzieci, t³umacz¹c im, ¿e
zas³u¿ona kara wymierzona im w
dzieñ wigilii, powtarzaæ siê bêdzie
czêsto tak¿e przez ca³y nad-
chodz¹cy rok. Stare przys³owie
powiada³o bowiem, ¿e jaka wigilia
taki ca³y rok.

     Zarówno wigiliê jak i
Bo¿e Narodzenie w Polsce czêsto nazywamy Gwiazdk¹
- na pami¹tkê gwiazdy, która - wed³ug Biblii - pojawi³a
siê nad Betlejem, w noc Narodzenia Chrystusa i
prowadzi³a do stajenki pasterzy, a pó�niej tak¿e i
mêdrców ze Wschodu. Pierwsza, jasna gwiazda, w
wigiliê o zmierzchu ukazuj¹ca siê na zimowym niebie
jest tak¿e znakiem, ¿e powinny ju¿ zakoñczyæ siê
wszystkie wcze�niejsze przygotowania: porz¹dki,
gotowanie, a na wsi tak¿e obrz¹dek inwentarza, ¿e dom
powinien byæ ju¿ �wi¹tecznie przystrojony, prezenty
przygotowane, zapakowane i u³o¿one pod choink¹, stó³
nakryty do wieczerzy i ¿e czas ju¿ do niej zasiadaæ.

     Od najdawniejszych czasów wa¿n¹ rolê
odgrywa³ odpowiedni �wi¹teczny przystrój miesz-

Wigilia Bo¿ego Narodzenia
kania i wigilijnego sto³u.

     Najbardziej w Polsce znanym i charak-
terystycznym elementem przystroju �wi¹tecznego,
stosowanym zarówno na wsi, jak i w miastach, w
chatach ch³opskich i na dworach szlacheckich, a nawet

i w magnackich rezydencjach, by³a niegdy� s³oma,
najczê�ciej snopy ró¿nych zbó¿ (pszenicy, ¿yta,
jêczmienia i owsa), ustawiane w k¹tach izby jadalnej.
Na stole grub¹ warstw¹ rozpo�cierano siano, a na nim
dopiero obrus, lub bia³¹, lnian¹ p³achtê, sypano na nie
ziarna rozmaitych zbó¿ i na tym dopiero zastawiano
potrawy. W niektórych, g³ównie po³udniowych i
po³udniowo - wschodnich, regionach Polski rozpo-
�cierano s³omê na ca³ej pod³odze, a ma³e jej snopki i
woreczki z ziarnem umieszczano pod sto³em (Ziemia
S¹decka, Pogórze Rzeszowskie). Robiono tak w intencji
urodzaju. W tej samej intencji po wieczerzy podrzucano
s³omê wysoko pod sufit (na bujny wzrost zbo¿a) co zwa³o
siê ciskaniem kop. Prócz tego ze s³omy znajduj¹cej siê
w izbie skrêcano powróse³ka i obwi¹zywano nimi
drzewa w sadzie, na urodzaj owoców.

     S³oma i siano w domu, w dniu wigilii, przypo-
minaæ mia³y tak¿e, ¿e Dzieci¹tko Jezus urodzi³o siê w
stajni, na sianie, ¿e z³o¿ono je w bydlêcym ¿³obie, a
obecne przy tym zwierzêta wó³ i osio³ek oraz owce
uklêk³y i grza³y je swym oddechem.

Stary zwyczaj w tym maj¹ chrze�cijañskie domy
Na Bo¿e Narodzenie po izbach s³aæ s³omy,

¯e w stajni �wiêta Panna le¿a³a po³ogiem.
     Czasami jeszcze, na wsi, starsi ludzie przy-

wi¹zani do tradycji �wi¹tecznej i obyczaju swych
przodków stawiaj¹ snopy s³omy w k¹cie pokoju.

Pod³a¿nik

Gwiazdki z op³atka
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Czê�ciej jednak k³adzie siê na stole ju¿ tylko
symboliczn¹ garstkê s³omy lub siana.

     W tradycyjnym przystroju �wi¹tecznym bardzo
wa¿ne by³y tak¿e ga³¹zki drzew szpilkowych - jod³y,
�wierku, modrzewia czy sosny, tzw. zimozielone lub
wszech¿ywe. W Polsce (i w wielu innych krajach
Europy), dekorowano nim i domy i obej�cia, (w czasach
kiedy jeszcze nie znano choinek), przybijaj¹c je do �cian
domostwa, stroj¹c nimi ramy obrazów, wrota stodó³,
stajni i obór. Od wieków bowiem ga³¹� zielona by³a
symbolem ¿ycia, si³ witalnych i pomy�lnej wegetacji
ro�lin. Wystêpowa³a wiêc w wielu ró¿nych �wiêtach i
obrzêdach, tak¿e w tradycyjnych zwyczajach wigilijnych
i Bo¿ego Narodzenia, jako pozosta³o�æ prastarych
obrzêdów magicznych maj¹cych spowodowaæ odradza-
nie siê ro�lin po zimowej pozornej �mierci. Wierzono,
¿e ga³¹zki zielone maj¹ ró¿ne w³a�ciwo�ci dobroczynne.
Do niedawna wiêc, na wsi, ga³¹zk¹ zielon¹, od³aman¹
ze �wierku lub sosny, kropiono izbê i stó³ wigilijny, a po
wieczerzy tak¿e i byd³o w oborach, g³adzono ni¹ boki i
grzbiety krów, aby by³y zdrowe, mocne i dawa³y du¿o
dobrego mleka.

     Na Ziemi Krakowskiej i Lubelskiej, w okolicach
Rzeszowa, Jaros³awia i Sandomierza, na Podhalu i
Ziemi S¹deckiej, tak¿e na �l¹sku Cieszyñskim
wystêpowa³a inna jeszcze ozdoba �wi¹teczna z
zielonych ga³êzi nazywana pod³a�nikiem, pod³a�-
niczk¹, jutk¹, wiech¹, bo¿ym lub rajskim drzewkiem.
Pod sufitem, nad sto³em wigilijnym zawieszano ga³¹�
sosnow¹, czubek �wierku lub jod³y, przybrane jedlin¹
obrêcze z przetaka, druciane lub ³ubiane ko³a oplecione
zielonymi ga³¹zkami, albo przybrane nimi s³omiane
tarcze. Na nich dopiero wieszano jab³ka, orzechy,
poz³ociste nasiona lnu i - co jest bardzo charak-
terystyczne dla tej �wi¹tecznej ozdoby - wycinanki z
bia³ych i barwnych op³atków. Po �rodku i nieco ni¿ej ni¿
inne ozdoby wisia³ zawsze du¿y op³atkowy tzw. �wiat.
Ga³¹� na pod³a�nik �cinano w lesie, w wigiliê, o �wicie
i �piesznie wracano do domu, wierzono bowiem, ¿e
gospodarzowi, który pierwszy przyniesie go do domu,
najwcze�niej wzejdzie i dojrzeje zbo¿e. Do domu
wnoszono pod³a�nik w ciszy i skupieniu, aby nie straci³
swej niezwyk³ej, czarodziejskiej mocy. Pod³a�niki by³y
nie tylko ozdob¹ mieszkania w wieczór wigilijny. Mia³y
równie¿ przynosiæ domowi i wszystkim mieszkañcom
ró¿ne dobrodziejstwa: chroniæ przed chorobami i z³ym
urokiem, sprowadzaæ urodzaj, zapewniaæ dobrobyt i
zgodê w rodzinie, a dziewczêtom na wydaniu powodze-
nie w mi³o�ci i szczê�liwe zam¹¿pój�cie.

     Obecnie we wszystkich domach, w okresie
�wi¹tecznym Bo¿ego Narodzenia, na honorowym
miejscu staje piêknie przybrana i o�wietlona choinka.
Jest ona jedn¹ z najm³odszych tradycji �wi¹tecznych,
które do Polski przysz³y z Niemiec i to dopiero w po³owie
XIX wieku. Choinki najpierw pojawi³y siê w miastach,
g³ównie w domach mieszczan niemieckiego po-
chodzenia. Na wsi, zw³aszcza w Polsce po³udniowej i
�rodkowej, jeszcze w okresie miêdzywojennym nale¿a³y
do rzadko�ci. Pierwsze choinki ubierano w jab³ka,
orzechy, pierniki i ró¿ne ciasteczka. Z czasem

przybywa³o na choinkach innych ozdób. Najpierw by³y
to «cacka» w³asnorêcznie wykonane z papieru i
kolorowej bibu³ki, ze s³omki, piórek i wydmuszek jaj;
robiono z nich ³añcuchy, ró¿ne wisiorki, paj¹czki,
gwiazdki, pawie oczka, anio³ki, pajacyki, baletnice itp.
Pó�niej, tak¿e - popularne obecnie - gotowe ozdoby,
sprzedawane w sklepach: szklane bombki oraz
kolorowe elektryczne lampki.

     Wy³¹cznie polskim przystrojem wnêtrz miesz-
kalnych w okresie Bo¿ego Narodzenia, nieznanym poza
naszym krajem, by³y niegdy� ozdoby z op³atka.
Jeszcze w pocz¹tkach XX w. ozdoby takie stosowane
by³y powszechnie na ca³ym niemal obszarze Polski, z

wyj¹tkiem regionów pó³nocnych i pó³nocno - zachod-
nich. Ozdoby te wycinano z resztek op³atków bia³ych i
kolorowych, przeznaczonych na wigilijny stó³. W Polsce
pó³nocno - wschodniej, na Podlasiu, by³y to g³ównie
gwiazdy wykonywane w niezliczonych odmianach
kszta³tów i kolorów. Wieszano je na nitkach lnianych
lub na koñskim w³osiu i ozdabiano nimi belki stropowe.
W innych czê�ciach Polski (Polsce centralnej i przede
wszystkim w regionach po³udniowych) wystêpowa³y
formy przestrzenne, najczê�ciej kule sklejone z
op³atków zwane �wiatami albo wilijkami. Mia³y one
szersze ni¿ gwiazdy zastosowanie w zdobnictwie
�wi¹tecznym: jako samodzielna ozdoba wieszana na
belkach sufitu, nad o³tarzykiem domowym, nad sto³em
przygotowanym do wigilijnej wieczerzy, a tak¿e jako
najwa¿niejsza ozdoba pod³a�niczek i pierwszych
choinek. Op³atkowe gwiazdy i �wiaty umieszczano we
wnêtrzach nie tylko dla ozdoby, ale przede wszystkim
po to, aby chroni³y ludzi i ich dobytek od wszelkiego

Wigilia w chacie wiejskiej, rys. «K³osy» 1878
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z³a, od chorób i nieszczê�æ, aby sprowadza³y na dom
b³ogos³awieñstwo bo¿e, dostatek, spokój i zapewnia³y
domownikom zgodê i mi³o�æ.

     Pierwsza gwiazda pojawiaj¹ca siê na niebie
w wieczór wigilijny jest znakiem, ¿e powinna siê
rozpocz¹æ uroczysta wigilijna wieczerza postna w
zale¿no�ci od regionu nazywana wili¹, wigili¹, (jak
ca³y dzieñ), kuti¹ (na wschodnich rubie¿ach Polski,
od tradycyjnej jadanej tam potrawy wigilijnej),
po�nikiem lub postnikiem. W ca³ej Polsce jest ona
najwa¿niejszym momentem wigilii i domowych
obchodów �wi¹tecznych Bo¿ego Narodzenia. Ka¿dego
wiêc roku, w wigiliê Bo¿ego Narodzenia, o zmierzchu,
jak Polska d³uga i szeroka, w miastach i na wsi
pustoszej¹ ulice. Na kilka godzin zamiera nawet ruch
uliczny w wielkich miastach i zapada cisza. W
ciemno�ci b³yszcz¹ jasno o�wietlone okna mieszkañ i
zapalone na choinkach lampki, bo wszyscy gromadz¹
siê w domach, wokó³ nakrytego do wieczerzy sto³u.
Stó³ zwyczajowo nakrywa siê bia³ym obrusem. Na
honorowym miejscu, na ozdobnym talerzu, bochenku
chleba lub pasemku siana k³adzie siê op³atki.

     W niektórych domach, g³ównie na wsi, sypie
siê na obrus ziarna maku, fasoli, soczewicy, grochu i
ró¿nego zbo¿a. U Pogórzan i £emków stawia siê na
stole wigilijnym naczynie z olejem i czosnek (dla
zdrowia, piêknych zêbów i ¿eby z³e duchy i demony
nie mia³y do nikogo dostêpu), a czasem tak¿e i flaszkê

wódki, chocia¿ w zasadzie w tym dniu nie podaje siê
alkoholu do sto³u.

     Obyczajem ojców i dziadów, na stole wigilijnym
stawia siê dodatkowy talerz i sk³ada na nim okruch
op³atka. Jest on przeznaczony dla go�cia lub
bezdomnego, który - byæ mo¿e - zapuka do nas w
wieczór wigilijny i którego zgodnie z tradycj¹ nale¿y
jak najlepiej przyj¹æ, zaprosiæ do sto³u i ugo�ciæ.
Niekiedy t³umaczy siê, ¿e jest to nakrycie dla go�ci z
za�wiatów, dla dusz bliskich zmar³ych, którzy w tê
�wiêt¹ noc mog¹ odwiedzaæ swe domy, wraz z rodzin¹
uczestniczyæ w �wiêcie i rado�ci Bo¿ego Narodzenia,
posiliæ siê, ogrzaæ w cieple domowego ogniska i
rodzinnej serdeczno�ci.

     Wigilijn¹ wieczerzê poprzedza niezwyk³a i
jedynie polska ceremonia: ³amiemy op³atek, dzielimy

siê nim z najbli¿szymi na znak pojednania, pokoju,
mi³o�ci, braterstwa, przyja�ni i wspó³uczstnictwa
w wielkim �wiêcie Bo¿ego Narodzenia, wymieniamy
u�ciski i poca³unki i sk³adamy sobie �wi¹teczne
¿yczenia.

     W ceremonii tej dopatrzyæ siê mo¿na pewnych
analogii ze starochrze�cijañsk¹ tradycj¹ ³amania
chlebów ofiarnych, ale nie konsekrowanych, tych które
nie zosta³y wykorzystane w misteriach religijnych.
Nazywano je eulogiami. W okresie �wi¹tecznym
Bo¿ego Narodzenia wymienia³y je pomiêdzy sob¹
zakony i bractwa religijne, rozdawano je tak¿e
przychodz¹cym do ko�cio³a wiernym, aby dzielili siê
nimi na znak chrze�cijañskiej mi³o�ci. Oko³o X w., w
czasach pokaroliñskich (czyli od czasów panowania
cesarza Karola Wielkiego) chleby te i p³ytki chlebowe
(chleby przeznaczone do konsekracji i eulogie)
zast¹pione zosta³y pieczywem obrzêdowym innego
rodzaju, zbli¿one do znanych nam dzisiaj op³atków i
nosz¹cych ³aciñsk¹ nazwê nebulae czyli mgie³ka.
Pieczono je z m¹ki pszennej i czystej wody, w
metalowych prostok¹tnych formach z imad³em, z
wygrawerowanymi wewn¹trz symbolami religijnymi,
scenami z ¿ycia Chrystusa i �wiêtej Rodziny, które
odciska³y siê i by³y widoczne na gotowych op³atkach.
Wyrobem op³atków trudni³y siê i trudni¹ dotychczas
bractwa zakonne: benedyktyni w Cluny, a Polsce zakon
sióstr Sakramentek w Warszawie. Op³atki ko�cielne i
op³atki �wi¹teczne (zrobione z tej samej materii)
pieczone s¹ równie¿ w licznych, rozsianych w ca³ej
Polsce, wyspecjalizowanych w tej sztuce, pracowniach
rzemie�lniczych.

Wigilia Bo¿ego Narodzenia.   W okresie przed-
�wi¹tecznym mo¿na zaopatrzyæ siê w op³atki we
wszystkich ko�cio³ach, w wielu parafiach przynosz¹
je do domów organi�ci i ko�cielni jako �wi¹teczny dar
chrze�cijañski. W dzieñ wigilii nie mo¿e zabrakn¹æ
op³atka w ¿adnym polskim domu i na ¿adnym stole.
Wieczerzê wigilijn¹ zaczynamy bowiem gestem
z³amania i dzielenia siê chlebem, a od najdawniejszych
czasów by³ on symbolem pokoju i dobra.
     Dopiero potem mo¿na zasi¹�æ do sto³u i próbowaæ
wszystkich po kolei potraw wigilijnych. Jad³ospis
wigilijny to osobny temat. Sk³ada siê on zawsze z wielu
ró¿nych potraw postnych (bez miêsa, t³uszczów
zwierzêcych, a w przesz³o�ci nawet bez nabia³u i
s³odyczy). Ich ilo�æ i rodzaj potraw okre�la tradycja
regionalna i domowa. I tak np. w niektórych domach
wieczerza wigilijna sk³ada siê z dwunastu dañ, bo tylu
by³o aposto³ów, uczniów Jezusa i tyle jest miesiêcy w
roku. Równie czêsto przygotowuje siê na wigiliê
nieparzyst¹ - rzekomo szczê�liw¹ - liczbê potraw. Nie
ma tu specjalnych regu³. Im wiêcej jest tych potraw,
tym lepiej, bo tym wiêkszych dostatków i obfito�ci
mo¿na spodziewaæ siê w nadchodz¹cym roku.
     Rodzaj potraw i produkty z jakich siê je przyrz¹dza,
wskazuj¹ na zwi¹zki wigilii, tak¿e i dzisiejszej, z
odleg³ymi w czasie, archaicznymi obrzêdami rolniczymi
i hodowlanymi, a tak¿e ze stypami - ucztami zadusz-
nymi, które przed przyjêciem chrze�cijañstwa

Gwiazdka, mal. J. Wasilewski,  Archiwum PME
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odprawiane by³y (tak¿e i na ziemiach polskich) w okresie
zimowego przesilenia s³oñca.

     Wigilia sk³adaæ siê powinna z wszystkiego co
w polu, w sadzie, wodzie, lesie i ogrodzie, a wiêc z
p³odów ziemi, g³ównie z potraw zbo¿owych, z m¹ki i
kasz oraz z jarzyn, owoców, grzybów, orzechów oraz
miodu. Pó�niej wprowadzono do niej równie¿ i ryby.
Jadano je najpierw w domach rybaków, u szlachty i w
bogatych klasztorach. Dania rybne, uznawane przez
Ko�ció³ za postne, z czasem bardzo siê rozpowszechni³y
i obecnie stanowi¹ podstawê jad³ospisu wigilijnego we
wszystkich prawie regionach Polski, w miastach i na
wsi. W jad³ospisie wigilijnym nie brakuje potraw
uznawanych niegdy� za ¿a³obne, które w przesz³o�ci
zanoszono w ofierze na groby zmar³ych i spo¿ywano
podczas uroczysto�ci zadusznych. W sk³ad takiego
¿a³obnego jad³a wchodzi³ zwykle mak, groch, bób,
fasola, jab³ka, miód i pszenica.

     Jad³ospis wigilijny by³ i pozosta³ dotychczas
bardzo zró¿nicowany. Zawsze zale¿a³ od stanu, stopnia
zamo¿no�ci, lokalnej i domowej tradycji.
     Tradycyjnie postna i do�æ skromna, bo z³o¿ona z
prostych potraw, bywa³a wiêc g³ównie wigilia ch³opska,
ale i ona mia³a wiele regionalnych odmian. W wielu

regionach jadano kiedy� na wigiliê tzw. siemieniuch lub
siemionkê - zupê z siemienia lnianego, ut³uczonego w
stêpie i rozgotowanego na gêste mleko; jadano tak¿e
brej - klej owsiany, zupy z grochu, kapusty, ¿ur z m¹ki
¿ytniej i barszcz buraczany; jadano gotowan¹ kapustê,
grzyby i groch, sk¹po maszczone olejem konopnym lub
lnianym; jadano ró¿ne pierogi postne i kluski, a w�ród
nich pszenne kluski z makiem i miodem, do naszych
czasów uznawane za wigilijny przysmak.

     Staropolska wieczerza wigilijna, a zw³aszcza
wigilia szlachecka sta³a siê z czasem wystawn¹ uczt¹,
podczas której podawano kilka zup do wyboru (rybn¹,
wykwintn¹ zupê migda³owa, barszcz i grzybow¹), wiele
dañ rybnych przyrz¹dzanych wed³ug skomplikowanych
przepisów, rozmaite ciasta i inne s³odycze, owoce w
cukrze i przednie trunki, g³ównie wina i miody pitne.

     Ksi¹¿ki kucharskie, zw³aszcza stare, pe³ne s¹
przepisów na przysmaki wigilijne i �wi¹teczne, ryby i
�ledzie oraz ró¿ne wypieki i desery.
     Jad³ospis wigilijny podlega³ ci¹g³ym zmianom.
Znika³y z niego np. potrawy mniej smaczne (takie jak
np. brej, czy siemieniuch). Zmienia³ siê, gdy z³agodzone
zosta³y posty. Niektóre potrawy, charakterystyczne dla
okre�lonych regionów, pojawia³y siê i na innych
terenach, przenoszone tam przez osoby zmieniaj¹ce
miejsce zamieszkania. Przyk³adem mo¿e byæ kutia -
potrawa wigilijna ze wschodnich regionów, obecnie
znana i jadana w ca³ej prawie Polsce.

     Dzisiejsze czasy z charakterystycznym dla nich
po�piechem nie sprzyjaj¹ przyrz¹dzaniu skompli-
kowanych, pracoch³onnych dañ. Jednak w ka¿dym
polskim domu, raz do roku, na wigiliê, podaje siê typowe
dla niej potrawy. Postne menu wigilijne, chocia¿
odmienne w ka¿dym domu, uwzglêdnia pewne
zwyczajowo uznane zasady. Koniecznie musi siê w nim
znale�æ barszcz czerwony z buraków lub zupa
grzybowa, �led�, chocia¿ jedna potrawa rybna, jakie�
postne danie z kapusty i grzybów (np. kapusta z
grzybami, farsz kapu�ciany do pierogów, grzybowe
nadzienie do uszek), kluski z makiem, ciasto makowe,
pierniki, orzechy, kompot z suszonych owoców.

     W przesz³o�ci, na wsi, po skoñczonej wie-
czerzy udawano siê do stajni i obory ze skopkiem, do
którego odk³adano po ³y¿ce ka¿dej wigilijnej potrawy i
z op³atkiem specjalnie przeznaczonym dla byd³a.
Strawê tê oraz op³atek dzielono pomiêdzy
wszystkie zwierzêta domowe, aby i one dowiedzia³y
siê o wielkim �wiêcie Bo¿ego Narodzenia i mia³y w
nim swój udzia³. Starzy ludzie t³umaczyli, ¿e robi siê
tak dlatego poniewa¿ byde³ko by³o obecne przed
wiekami w stajence betlejemskiej. Powiadano tak¿e,
¿e zwierzêta, które posil¹ siê resztkami �wiêtego,
wigilijnego jad³a bêd¹ siê zdrowo chowa³y i dobrze
s³u¿y³y ludziom.

     Po obrz¹dku tym powracano do domu aby
odpocz¹æ, powró¿yæ sobie np. z siana wyci¹gniêtego
spod obrusa (robili to zw³aszcza m³odzi ludzie, bo �d�b³o
rozdwojone wró¿y³o ma³¿eñstwo). Opowiadano o
cudach, które w tê jedn¹ w roku, niezwyk³¹ noc dziej¹
siê w ca³ej przyrodzie, o zwierzêtach, które o pó³nocy
mówi¹ ludzkim g³osem (co jednak us³yszeæ mog¹ tylko
ci ludzie, którzy nigdy nie splamili siê k³amstwem, ani
¿adn¹ inn¹ nieprawo�ci¹), o wodzie w studniach i
rzekach, która w wigiliê o pó³nocy zmienia siê w wino,
o rozkwitaj¹cych pod �niegiem kwiatach.

     Czas po skoñczonej wieczerzy , przed wyj�ciem
na mszê nocn¹ - jutrzniê zwan¹ Pasterk¹ lub Pó³nock¹
(dotychczas uczestnicz¹ w niej t³umy wiernych), up³ywa³
przede wszystkim na �piewaniu kolêd. W Polsce
nazywamy tak pie�ni o Bo¿ym Narodzeniu, wywodz¹ce
siê z hymnów ³aciñskich, powa¿nych i uroczystych, które
pocz¹tkowo �piewane by³y tylko podczas nabo¿eñstw.
Ju¿ w �redniowieczu hymny takie �piewane by³y w
�wi¹tyniach rzymskich. Z czasem rozpowszechni³y siê
w ca³ej Europie. Motywy muzyczne takiego w³a�nie
hymnu odnale�æ mo¿na w XVI - wiecznej kolêdzie Anio³

Przed Pasterk¹», rys. A. Kêdzierski;
 «Tygodnik Ilustrowany» 1882
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pasterzom mówi³, najstarszej zapisanej kolêdzie polskiej.
     Pó�niejsze kolêdy polskie z XVII, XVIII i XIX-

ego i pocz¹tków XX w., kolêdy które �piewa siê i w
naszych czasach, to utwory o du¿ej warto�ci literackiej
i muzycznej. Wymieniæ tu mo¿na np. kolêdê W ¿³obie
le¿y, do której s³owa u³o¿y³ najwiêkszy polski kazno-
dzieja, Piotr Skarga, ¿yj¹cy na prze³omie XVI i XVII w.,
kolêdy Hieronima Morsztyna i Wespazjana Kochows-
kiego, wielk¹ kolêdê, z koñca XVIII w. Bóg siê rodzi
pióra Franciszka Karpiñskiego, czy pó�niejsz¹
popularn¹ kolêdê Mizerna cicha stajenka licha, której
autorem jest poeta Teofil Lenartowicz.

     W muzyce do wielu kolêd polskich przewijaj¹
siê motywy polonezów (np. w kolêdzie W ¿³obie le¿y
tak¿e w kolêdzie Bóg siê rodzi), marszów, tañców
ludowych i ko³ysanek (jak np. w kolêdzie Lulaj¿e
Jezuniu, �piewanej dot¹d - zarówno w ko�cio³ach, jak i
w domach; motywy melodyczne tej kolêdy zaadaptowa³
w swej muzyce, w scherzu h-moll, Fryderyk Chopin).

     Od XVIII w. pocz¹wszy w kolêdach pojawiaj¹
siê w¹tki folkloru polskiego. Powstaje wiele pie�ni,
których g³ównym motywem jest wêdrówka pasterzy
polskich do ¿³óbka z pok³onem i darami, skocznych i
weso³ych, pe³nych humoru i swady, z elementami gwary
z ró¿nych regionów Polski. Pie�ni te nazywa siê
pastora³kami. �piewa³o siê je g³ównie w domach (nie
za� w ko�cio³ach), tak¿e podczas obchodów kolêd-
niczych.

     Rozró¿nienia na kolêdy i pastora³ki dokona³ w
XIX w. ksi¹dz Marcin Mioduszewski autor Wielkiego
�piewnika Ko�cielnego z 1838 r. Ksi¹dz Mioduszewski
dokona³ podzia³u na Pie�ni o Bo¿ym Narodzeniu do
�piewania w ko�cio³ach i Pastora³ki i kolêdy (do
�piewania w domach). Te ostatnie wydane zosta³y, po
raz pierwszy, w 1843 r.

     Wszystkie kolêdy polskie, a zw³aszcza kolêdy
ludowe, cechuje wielka, serdeczna i tkliwa poufa³o�æ
wobec ma³ego Jezusa, który chocia¿ jest Bogiem to -
jak �piewaj¹ górale - urodzi³ siê malu�ki kieby
rêkawicka, mo¿na zatem przemawiaæ do Niego jak do
ka¿dego niemowlêcia, ko³ysaæ, zabawiaæ �piewaniem

i graniem, obiecywaæ p³yn¹ce z serca, chocia¿ skromne
dary, a nawet zaofiarowaæ k¹t we w³asnym domu.

     Dotychczas kolêdy stanowi¹ piêkn¹ oprawê
polskich obchodów �wi¹tecznych Bo¿ego Narodzenia.
Rozbrzmiewaj¹ w ko�cio³ach podczas wszystkich
�wi¹tecznych i niedzielnych nabo¿eñstw, a¿ do dnia 2
lutego, czyli �wiêta Matki Boskiej Gromnicznej i tak¿e
w domach, chocia¿ - niestety - zanika ju¿ dawny obyczaj
wspólnego �piewania kolêd. O wiele czê�ciej s³uchamy
ich nagrañ i koncertów, które w okresie �wi¹tecznym
transmituj¹ wszystkie programy radiowe i telewizyjne.

     Dla dzieci natomiast, w wieczór wigilijny
najwa¿niejsze s¹ prezenty - gwiazdkowe niespo-
dzianki, oczekiwane z niecierpliwo�ci¹ i z wielkimi
emocjami. Piêknie zapakowane le¿¹ pod choink¹, ale
dopiero po skoñczonej wieczerzy mo¿na je otworzyæ,
podziwiaæ i cieszyæ siê nimi.

     Jest to jedna z najm³odszych tradycji Bo¿ego
Narodzenia, chocia¿ tak dzisiaj powszechna i zakorze-
niona w zwyczajach �wi¹tecznych i obrzêdach
domowych.

     Niegdy� tylko królowie i wielmo¿e polscy w
okresie Bo¿ego Narodzenia obdarzali hojnie swych
dworzan i s³u¿bê, wspierali klasztory, szko³y i ubogich.

     Zwyczaj wrêczania sobie prezentów gwiaz-
dkowych przyj¹³ siê nastêpnie na dworach szlacheckich,
a dopiero w po³owie XIX w. wprowadzili go do swych
domów bogaci mieszczanie. Na wsi pojawi³ siê
najpó�niej. W pierwszych dziesiêcioleciach XX w. nale¿a³
do rzadko�ci, praktykowany by³ sporadycznie i tylko w
najbogatszych, ch³opskich rodzinach, a i tam dzieci
otrzymywa³y tylko jab³ka, orzechy, pierniki lub inne zwykle
bardzo skromne ³akocie. Wrêczali im je: np. Gwiôzda na
Kaszubach, �w. Miko³aj - w Polsce centralnej, Dzieci¹tko
Jezus - na �l¹sku, Anio³ek lub �w. Józef - w Wielkopolsce,
konik Szemel - na Warmii i inne podobne, �wiêtobliwe,
niezwyk³e i tajemnicze postacie.

     Obecnie prezenty gwiazdkowe sta³y siê
zwyczajem powszechnym, kultywowanych zw³aszcza w
domach, w których s¹ dzieci. Prezenty te s¹ znakiem
mi³o�ci, czu³ej troski i serdecznej my�li.

Wielkie �wiêto ko�cielne, które otworzy³o now¹ erê w
dziejach ludzko�ci. Do liturgii ko�cio³a wprowadzone
zosta³o w po³owie IV w. Po staropolsku zwano je
Godami lub Godnimi, Godnymi �wiêtami - a wiêc
�wiêtem wielkim, takim które trzeba, godzi siê obchodziæ
jak najuroczy�ciej.
Niegdy� dzieñ ten up³ywa³ w atmosferze powagi,
spokoju, modlitwy i skupienia. W rodzinach religijnych
rozpoczyna³ siê od udzia³u w porannym nabo¿eñstwie.
Po powrocie z ko�cio³a odpoczywano, raczono siê
�wi¹tecznymi smako³ykami, spêdzano czas na
wypoczynku, rozmowach, �piewaniu kolêd. Na wsi, dla
uczczenia tak wielkiego �wiêta, wstrzymywano siê od
wykonywania wszelkich prac gospodarskich i domo-
wych (poza niezbêdnym obrz¹dkiem inwentarza

¿ywego). Nie wolno wiêc by³o sprz¹taæ, zamiataæ, r¹baæ
drew, przynosiæ wody ze studni, gotowaæ, a nawet
rozniecaæ ognia. Dozwolone by³o jedynie podawanie
przygotowanych jeszcze przed wigili¹ potraw. Nie wolno
by³o tak¿e przegl¹daæ siê w lustrze, czesaæ i rozplataæ
warkoczy. Nie wolno by³o k³a�æ siê spaæ w ci¹gu dnia
(podobnie jak i w wigiliê), aby nie �ci¹gn¹æ na siebie
choroby i ¿eby w lecie, w polu, nie pok³ad³o siê zbo¿e.
25-go grudnia, w pierwszy dzieñ �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia, nie urz¹dzano wesel ani zabaw i poza
najbli¿sz¹ rodzin¹ nie sk³adano i nie przyjmowano wizyt.
Obecnie zakazy te nie s¹ ju¿ przestrzegane tak
rygorystycznie jak w przesz³o�ci. Dotychczas jednak
pierwszy dzieñ �wi¹t spêdza siê najczê�ciej w gronie
najbli¿szych.

25 grudnia - Bo¿e Narodzenie

«Polskie Tradycje �wi¹teczne» -
aut. Barbara Ogrodowska
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 �wiêto wyra�nie kontrastuje z rado�ci¹ po-
przedniego dnia. Drugiego dnia �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia ko�ció³ katolicki wspomina bowiem
�wiêtego Szczepana - pierwszego mêczennika
chrze�cijañskiego. Dzieñ ten jest tak¿e �wiêtem
odwiedzin, pamiêci s¹siedzkiej, spotkañ, przyjêæ oraz
wesel. W �wi¹teczny wieczór na drogi wyrusza orszak
kolêdników z gwiazd¹, turoniem, szopk¹ i �piewem
kolêd. Pocz¹wszy od 26 grudnia rozpoczyna siê
równie¿ tradycyjna, coroczna wizyta pasterska w
parafiach katolickich.

Kim by³ Szczepan?
�wiêty Szczepan by³ cz³onkiem

pierwszej gminy chrze�cijañskiej w
Jerozolimie i odznacza³ siê ¿yw¹,
¿arliw¹ wiar¹. Do obowi¹zków jego
urzêdu nale¿a³o zbieranie u wiernych
dobrowolnych datków, z których op³a-
cano koszty nabo¿eñstwa, utrzymanie
s³ug ko�cielnych i wspieranie biedoty.
Oprócz tego pracowa³ jako g³osiciel
s³owa Bo¿ego, nawraca³ ¯ydów, a
nawet ich kap³anów, co sprawia³o, i¿
wyznawcy Starego Zakonu bali siê, aby
nie przysz³o do zamkniêcia synagogi
¿ydowskiej.

Postaæ Szczepana elektryzowa³a
lud i ̄ ydzi jerozolimscy nie widzieli innej
rady, jak tylko zwo³aæ najzacieklejszych rabinów i staraæ
siê pobiæ Szczepana w dyspucie. Uczeni ci ponie�li
jednak zupe³n¹ pora¿kê, gdy¿ nie mogli mu sprostaæ
ani w nauce, ani w wymowie.

Zawstydzeni i rozj¹trzeni przeciwnicy Szczepana
postanowili chwyciæ siê podstêpu i oczernili go,
podstawiaj¹c fa³szywych �wiadków, którzy zeznali, i¿
blu�ni³ przeciw Moj¿eszowi i Bogu. Wskutek tej skargi
wezwano go przed Wysok¹ Radê, przed któr¹ jednak
Szczepan wyj¹tkowo wprawnie siê broni³.

Wrogowie nie mogli znie�æ tej sromotnej klêski.
Szczepan zosta³ wygnany z miasta i ukamienowany. Jego
cia³o pogrzebano, za� kamienie zroszone krwi¹
Szczepana rzekomo zachowano. Jeden z nich ma
znajdowaæ siê po dzi� dzieñ w Rzymie w ko�ciele �w.
Sebastiana, drugi za� w �wi¹tyni �wiêtego Wawrzyñca.
Relikwie �wiêtego odnaleziono w 415 roku w Konstan-
tynopolu, a w 557 roku przeniesiono je do Rzymu.

�mieræ pierwszego mêczennika, mê¿nego obroñcy
Chrystusa sta³a siê odt¹d przedmiotem czci chrze�cijañ-
skiego �wiata. �wiêto �w. Szczepana pochodzi z
IV wieku i wspomina dzieñ jego mêczeñskiej �mierci.
W staro¿ytno�ci dzieñ �mierci uwa¿ano jako «narodziny
dla nieba» i tak jak przyj�cie na �wiat Jezusa oznacza³o
dla ca³ego �wiata rozpoczêcie nowej rzeczywisto�ci, tak
te¿ mêczeñska �mieræ �w. Szczepana sta³a siê
momentem prze³omowym.

Przywo³anie �wiêtego Szczepana przypomina
najg³êbsz¹ istotê chrze�cijañskiego ¿ycia. �wiêto

pozwala zrozumieæ, i¿ prawdziwe ¿ycie chrze�cijani nie
jest idyll¹ i mo¿na w �wi¹teczne dni prze¿ywaæ je jedynie
w takt kolêd i pastora³ek. Przes³aniem tego dnia jest
fakt, i¿ chrze�cijanin winien na�ladowaæ Chrystusa w
swoim ¿yciu, tak jak to czyni³ �w. Szczepan.

Zanikaj¹cy obyczaj
W tradycji drugiego dnia �wi¹t jest zwyczaj

chodzenia po kolêdzie, zwany równie¿ kolêdowaniem.
Obchody kolêdnicze znane by³y w ca³ej Europie, a ich

pocz¹tki siêgaj¹ �redniowiecza. W
Polsce pierwsze zapisy o nich siêgaj¹
XVI wieku, lecz zwyczaj ten praw-
dopodobnie praktykowano ju¿
wcze�niej.

Kolêdnicy obchodzili domy w
okresie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
�piewaj¹c kolêdy, pastora³ki oraz
organizuj¹c przedstawienia zwi¹zane z
ewangeli¹ oraz ludow¹ tradycj¹ �wi¹-
teczn¹. W takiej gromadce koniecznie
musia³ byæ �w. Józef, Matka Bo¿a,
Dzieciê Jezus (lalka), król Herod,
�mieræ, ̄ yd, ¿o³nierze Heroda, czasami
turoñ czyli g³owa kozy lub byka. Oczy-
wi�cie, nie mog³o zabrakn¹æ diab³a,
który obowi¹zkowo porywa³ Heroda do
piek³a. Szczególnie osobliw¹ postaci¹
uczestnicz¹c¹ w kolêdzie by³ turoñ, z

wielkim drewnianym ³bem. Miko³aj Rej pisa³ «W³óczy
siê, jako z wilkiem chodz¹c po kolêdzie».

We wszystkich regionach naszego kraju grupki
kolêdników chodzi³y od drugiego dnia �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia do �wiêta Trzech Króli, czyli 6 stycznia, czasem
nawet przez ca³y okres karnawa³u. Owe grupki ró¿ni³y siê
przede wszystkim przebraniem, repertuarem odgrywanych
scenek oraz akcesoriami. Jedni pukali do drzwi prowadz¹c
¿ywe zwierzêta, inni przychodzili tylko z gwiazd¹, niektórzy
z konikiem, bocianem czy koz¹.

Wizyty kolêdników by³y ogromn¹ atrakcj¹ zw³a-
szcza dla mieszkañców polskich wsi. Najczê�ciej
nagradzano ich skromnymi upominkami w postaci
³akoci. Je¿eli za� odwiedzani zapomnieli o datku,
kolêdnicy wy�miewali ich niegospodarno�æ, sk¹pstwo,
a czasem równie¿ brzydotê ich pociech.

Zwyczaj kolêdowania, niegdy� ciesz¹cy siê
ogromn¹ popularno�ci¹ w okresie Bo¿ego Narodzenia,
nale¿y dzi� do rzadko�ci i spotykany jest g³ównie na
wsiach po³udniowej czê�ci naszego kraju.

Owsem obsypani
W dniu �w. Szczepana w polskiej tradycji ludowej

najwa¿niejszym momentem by³o �wiêcenie owsa i
wzajemne obsypywanie siê nim. Dotychczas w tym dniu,
g³ównie na wsiach, �wiêci siê podczas nabo¿eñstwa
ziarna owsa lub innego zbo¿a, na pami¹tkê mêczeñskiej
�mierci �wiêtego. Pó�niej gar�æ tego po�wiêconego
ziarna dodaje siê do ziarna siewnego. Pozosta³ym

Drugi dzieñ �wi¹t Bo¿ego Narodzenia



 Str. 10                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  12  (31)       Rok  2004

UE - Polska - Ukraina

¿ Szybsze tempo wzrostu
gospodarczego, o¿ywienie polskiego
eksportu i produkcji w sektorze rolno-
spo¿ywczym, zachêta do modernizacji
przedsiêbiorstw - to tylko niektóre
pozytywne efekty pierwszych o�miu
miesiêcy obecno�ci Polski w UE, jakie
odnotowa³ Urz¹d Komitetu Integracji
Europejskiej. Wej�cie Polski do UE
przynios³o te¿ pewne negatywne
efekty, jak wzrost cen towarów i us³ug.
Od maja do pa�dziernika ceny wzros³y
o 4,5 proc. w porównaniu do ub. roku.
Szczególnie odczuwalny by³ wzrost
cen artyku³ów rolno-spo¿ywczych - w
pa�dzierniku ¿ywno�æ by³a dro¿sza o
7,7 proc. ni¿ w ub. roku. Najbardziej
podro¿a³o miêso.

¿ W trzech krajach daw-
nej Unii Europejskiej, które otworzy³y
swoje granice dla pracowników z
nowych pañstw UE, pó³ roku po
rozszerzeniu zarejestrowano nieco
ponad 65,6 tys. pracowników z Polski.
Najwiêcej z nich - oko³o 50 tys. - w
Wielkiej Brytanii, 14 tys. w Irlandii i
blisko 1,6 tys. w Szwecji. Dane te
przedstawiono w Warszawie na konfe-
rencji «Konsekwencje rozszerzenia
Unii Europejskiej dla rynków pracy i
migracji w Europie. Ewaluacja pierw-
szego pó³rocza». Konferencjê zorga-
nizowa³o Centrum Stosunków Miê-
dzynarodowych. Wiêkszo�æ Polaków,
trafia³a do regionów wiejskich i
ma³ych miasteczek. Byli zatrudniani
w przemy�le, na budowie, w gastro-
nomii, w gospodarstwach; kobiety
znajdowa³y pracê jako pomoce domo-
we i opiekunki.

¿ W tym roku nast¹pi³
znacz¹cy wzrost obrotów handlowych
Polski z krajami by³ego ZSRR.
Uczestnicy Forum Wschodniego,
które zakoñczy³o siê w Warszawie
uznali, ¿e korzystne dla handlu ze
Wschodem by³o nasze wej�cie do UE.
Sekretarz Rady Biznesu Polska-Rosja
Henryk Cuga poinformowa³, ¿e w
ci¹gu dziesiêciu miesiêcy tego roku
nasz eksport do Rosji wzrós³ o ponad

70 proc. Jego zdaniem najwiêksze
zapotrzebowanie jest tam obecnie na
towary rolno-spo¿ywcze. Radca hand-
lowy na Ukrainie Anna Skowroñska-
£uczyñska poinformowa³a, ¿e w ci¹gu
9 miesiêcy nasz eksport i import do
tego kraju wzrós³ o ponad jedn¹
trzeci¹. Zwróci³a uwagê, ¿e na Ukra-
inê Polska eksportuje dwukrotnie
wiêcej towarów ni¿ importuje. Jej
zdaniem Ukraina potrzebuje wszyst-
kiego co jest potrzebne do produkcji
rolnej. U naszych wschodnich s¹sia-
dów drobnego rolnictwa nigdy nie
by³o i dlatego jest ono kompletnie
niewyposa¿one - doda³a. W forum
wziêli  udzia³ przedstawiciele stu firm
z Ukrainy, Rosji, Bia³orusi, krajów
nadba³tyckich, Mo³dawii, Uzbe-
kistanu i Kazachstanu.

¿ Kilkuset uczestników
akcji «Nie zostawimy Ukrainy» de-
monstrowa³o w Warszawie przed
Pa³acem Prezydenckim. Akcjê zorga-
nizowa³y Studencka Inicjatywa Wolna
Ukraina, Forum Polsko-Ukraiñskie
oraz Zarz¹d Zwi¹zku Ukraiñców w
Polsce. W petycji zaapelowali do
prezydenta o skierowanie licznego
grona polskich obserwatorów do misji
miêdzynarodowych, którzy moni-
torowaliby przebieg wyborów
26 grudnia.

¿ Wsparcie najbiedniej-
szych krajów UE powinno byæ pod-
staw¹ dzia³ania Wspólnoty - uwa¿a
Aleksander Kwa�niewski. Takie
stanowisko zajmiemy w przysz³o-
tygodniowych negocjacjach doty-
cz¹cych unijnego bud¿etu na lata
2007-2013. Prezydent Austrii Heinz
Fischer zapowiedzia³, po spotkaniu z
polskim prezydentem w Warszawie,
¿e jego kraj na szczycie Unii opowie
siê za zmniejszeniem wspólnotowego
bud¿etu. Polsce zale¿y na pozo-
stawieniu bud¿etu Unii na dotych-
czasowym poziomie.
¿ Aleksander Kwa�niew-

ski uwa¿a, ¿e Grupa Wyszehradzka
mo¿e wychodziæ ze wspólnymi
inicjatywami dotycz¹cymi polityki
UE wobec jej wschodnich s¹siadów,
w tym Ukrainy, i mieæ istotn¹ rolê w

ziarnem obsy-
puje siê ksiêdza
(w niektórych
regionach kra-
ju), kawalerowie
obsypuj¹ nim
panny, albo w
domach wza-
jemnie obsypuj¹

siê nim domownicy, s¹siedzi, zna-
jomi.

By³ to pierwotny zwyczaj, bez
w¹tpienia pogañski, który mia³
sprowadzaæ urodzaj i p³odno�æ.
Ko�ció³ asymilowa³ te obyczaje,
daj¹c im now¹ interpretacjê, i¿ tak siê
dzieje na pami¹tkê ukamienowania
�w. Szczepana. Na po³udniu Polski
wierzono, ¿e gdy w drugi dzieñ �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia w czasie �wiê-
cenia pada �nieg, w nadchodz¹cym
roku bêdzie urodzaj owsa. Wracaj¹c
z po�wiêconym owsem z ko�cio³a ci,
którzy trzymali siê dawnego zwy-
czaju, sieli czê�æ po�wiêconego
ziarna na swym polu, wierz¹c, ¿e
ptactwo - gdy zje nieco tego ziarna -
nie bêdzie pó�niej niszczy³o zbo¿a.

Ksi¹dz u drzwi
Pocz¹wszy od drugiego dnia

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia w polskich
parafiach katolickich rozpoczyna siê
coroczna wizyta duszpasterska
zwana te¿ potocznie kolêd¹. Ma ona
na celu przede wszystkim spotkanie
siê  rodzin ze swoimi kap³anami.
Celem takiej wizyty jest modlitwa
duszpasterza z wiernymi o b³ogo-
s³awieñstwo w kolejnym roku dla ich
rodziny i domu. Przebywanie w domu
z rodzinami pozwala równie¿ na
nawi¹zanie bli¿szego kontaktu z
kap³anami, postawienia pytañ, które
nurtuj¹ oraz zaczerpniêcia wiedzy
odno�nie ¿ycia Ko�cio³a. Dla ksiê¿y
za� jest to niepowtarzalna okazja
poznania ¿yciowej sytuacji parafian.

Izabela Okrój
polska.pl
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¿ Polska najprawdopodobniej
bêdzie wraz z Cyprem i Dani¹ prze-
wodniczyæ UE od po³owy 2011 do
koñca 2012 r. - poinformowa³y unijne
�ród³a dyplomatyczne. To wa¿ne, bo
wówczas bêd¹ siê decydowaæ losy
wieloletnich planów bud¿etowych UE
po 2013 roku. Ponadto najpraw-
dopodobniej na ten okres przypadnie
koñcówka negocjacji z Turcj¹. Je�li
wejdzie w ¿ycie Traktat Konsty-
tucyjny UE, to od 2007 r. w Unii ma
byæ tzw. przewodnictwo grupowe,
sprawowane przez trzy kraje przez
18 miesiêcy.

¿ W deklaracji koñcowej
po szczycie szefów pañstw UE znalaz³y
siê proponowane przez Polskê zapisy,
mówi¹ce o konieczno�ci zapewnienia w
projekcie bud¿etu Unii na lata 2007-
2013 �rodków na wyrównywanie
poziomów rozwoju w krajach ro-
zszerzonej UE. Polska jest zadowolona
z postanowieñ zakoñczonego szczytu
europejskiego: decyzji o otwarciu
negocjacji z Turcj¹, zapowiedzi inten-
sywniejszej wspó³pracy z Ukrain¹ i
uzgodnieñ w sprawie bud¿etu Unii na
lata 2007-2013. Jedn¹ z g³ównych
decyzji szczytu by³o wyznaczenie daty
rozpoczêcia negocjacji cz³onkowskich
z Turcj¹ na 3 pa�dziernika 2005 r.
«Oczywi�cie cz³onkostwo Turcji w Unii
jest z jednej strony olbrzymi¹ szans¹, a
z drugiej powoduje powstanie wielkich
wyzwañ» � powiedzia³ Marek Belka.
Polski premier wyrazi³ tak¿e zado-
wolenie z tre�ci przyjêtej przez przy-
wódców UE deklaracji w sprawie
Ukrainy, mimo ¿e nie obiecuje ona temu
krajowi perspektywy cz³onkostwa.
Deklaracja podkre�la m.in., ¿e Unia ma
za cel wzmocnienie szczególnych
zwi¹zków z Ukrain¹ poprzez pe³ne
wykorzystanie nowych szans, ofe-
rowanych przez Europejsk¹ Politykê
S¹siedztwa.

¿ Nadziejê na postêp w
rozwi¹zywaniu trudnych spraw w
stosunkach polsko-rosyjskich wyrazi³
minister spraw zagranicznych W³o-
dzimierz Cimoszewicz po posiedzeniu
Komitetu Strategii Wspó³pracy Pol-
sko-Rosyjskiej w Moskwie. Za wa¿ne
wydarzenia w przysz³ych stosunkach

polsko-rosyjskich uzna³ planowane
wizyty prezydentów W³adimira Putina
i Aleksandra Kwasniewskiego. W. Pu-
tin we�mie 27 stycznia udzia³ w ob-
chodach 60. rocznicy wyzwolenia
hitlerowskiego obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau. A. Kwa�-
niewski za� przyj¹³ zaproszenie na
obchody 60. rocznicy zakoñczenia
II wojny �wiatowej, które odbêd¹ siê
9 maja w Moskwie - poinformowa³
Siergiej £awrow.

¿ Polska odegra³a «klu-
czow¹ rolê» w doprowadzeniu do
powtórki drugiej tury wyborów na
Ukrainie i zaryzykowa³a zaanga-
¿owanie w wydarzenia za wschodni¹
granic¹ mimo stanowiska Rosji -
twierdzi dziennik «Le Monde». «Pols-
ka dyplomacja wychodzi z ukraiñ-
skiego kryzysu wzmocniona - pisze
francuska gazeta. - Mocno siê zaanga-
¿owa³a w jego rozwi¹zanie mimo
ryzyka, ¿e wywo³a w ten sposób gniew
wielkiego rosyjskiego s¹siada, a
waleczn¹ pro-ukraiñsk¹ postaw¹ -
irytacjê Brukseli». Gazeta przypomina,
¿e Polska nie po raz pierwszy sta³a siê
na arenie miêdzynarodowej orêdow-
nikiem sprawy ukraiñskiej. Wspomina
zw³aszcza o osobistym zaanga¿owaniu
prezydenta Aleksandra Kwa�niews-
kiego, który podczas ostatniego kryzy-
su w³¹czy³ siê do miêdzynarodowych
mediacji. «Ale przede wszystkim
Polska marzy o tym, aby pewnego dnia
Ukraina wesz³a do Unii Europejskiej -
zauwa¿a dziennik. - Warszawa walczy
o to zaciekle, mimo ca³ej z³o¿ono�ci
sprawy i k³opotów, jakie ju¿ sprawia
akcesja Turcji».
¿ Ponad 3000 obserwa-

torów z Polski przygl¹da³o siê prze-
biegowi II tury wyborów prezy-
denckich na Ukrainie. Ogó³em obser-
wowa³o je ponad 12 tys. zagra-
nicznych obserwatorów. W�ród zaob-
serwowanych naruszeñ polscy obser-
watorzy wymieniali �le zapieczêto-
wane urny i b³êdy na listach wy-
borców. Ukraiñskie MSW poin-
formowa³o, ¿e wybory przebieg³y bez
¿adnych powa¿nych naruszeñ prawa.

Robert Trzaska
 Serwis �Polska-Polacy�

budowaniu «przestrzeni europej-
skich warto�ci». W swoim wyk³adzie
wyg³oszonym w czeskim Senacie
podkre�li³, ¿e polskie zaanga¿o-
wanie w rozwi¹zanie kryzysu poli-
tycznego na Ukrainie wynika nie
tylko z tego, ¿e kraj ten jest naszym
s¹siadem i strategicznym partnerem.
«Rozwój wydarzeñ na Ukrainie,
wokó³ Ukrainy - jest testem dla
jednocz¹cej siê Europy, dla wspól-
noty naszego regionu, dla ka¿dego
z nas» - doda³.

¿ «Unia Europejska po-
trzebuje skonsolidowanej, dobrze
prowadzonej polityki wobec Rosji.
Dla polityki solo jakiego� kraju nie
powinno byæ miejsca» - powiedzia³
premier Marek Belka w czwart-
kowym wywiadzie dla fiñskiej gazety
«Helsingin Sanomat». Premier pod-
kre�li³, ¿e Polska i Finlandia powinny
znajdowaæ siê te¿ «na pierwszej linii
polityki UE wobec wschodu, zw³a-
szcza w stosunku do Ukrainy i Rosji,
Mo³dawii i Bia³orusi, a nawet Kau-
kazu». «Mo¿emy przedstawiaæ na-
szym partnerom z UE informacje na
temat skomplikowanego charakteru
Rosji. Dla nas rzecz¹ naturaln¹ jest
�ledzenie tego, co dzieje siê za
wschodni¹ granic¹» - doda³.

¿ Szybka i zdecydowana
reakcja Unii na sfa³szowane wybory
na Ukrainie wykazuje, ¿e rozszerzona
UE odczuwa ju¿ wp³yw nowych
pañstw cz³onkowskich - powiedzia³
szef MSZ W³odzimierz Cimoszewicz
w wywiadzie dla agencji Reutera. Szef
polskiej dyplomacji wyrazi³ optymizm
co do pozytywnego rozwi¹zania
kryzysu ukraiñskiego, który grozi³
odwróceniem siê Kijowa od zachod-
nich modeli demokracji. «Jest to
niew¹tpliwie sukces poszerzonej
Unii» - podkre�li³. «Ukraina sta³a siê
s¹siadem rozszerzonej UE, a w bloku
tym s¹ pañstwa, które prawdopo-
dobnie lepiej rozumiej¹ Ukrainê ni¿
inni europejscy partnerzy. UE zarea-
gowa³a szybciej i bardziej skutecznie
dziêki nowym pañstwom cz³onkow-
skim» - zaznaczy³ szef polskiej
dyplomacji.



 Str. 12                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  12  (31)       Rok  2004

Irena Santor - jedna z najpopularniejszych polskich
piosenkarek, laureatka wielu festiwali m.in. w Sopocie
i Opolu, wykonawczyni takich przebojów jak «Em-
barras», «Maleñki znak», «Jak przygoda to tylko w
Warszawie», obchodzi  70. urodziny. Przez wielu
nazywana pierwsz¹ dam¹ polskiej piosenki, ma na
swoim koncie ponad tysi¹c piosenek. Wiele z nich
�piewa³a ca³a Polska.

Urodzi³a siê 7 grudnia 1934 roku w Papowie
Biskupim k. Bydgoszczy. Zaczê³a �piewaæ ju¿
w szkolnych chórach. Zapytana podczas jednego z
czatów internetowych, od którego roku ¿ycia �piewa
odpowiedzia³a, ¿e «od zawsze». «Ale z potrzeby serca,
a nie dlatego, ¿e chcia³am byæ piosenkark¹, bo tak
naprawdê nie chcia³am. Tak zrz¹dzi³ przypadek» -
podkre�li³a.

Rekomendowana twórcy Ludowego Zespo³u
Pie�ni i Tañca Mazowsze-Tadeuszowi Sygietyñskiemu
przez poznañskiego dyrygenta opery Zdzis³awa
Górzyñskiego zosta³a w 1951 roku przyjêta do zespo³u.
Spêdzi³a w nim osiem lat, koncertuj¹c niemal na ca³ym
�wiecie.

W 1959 roku Santor odesz³a z Mazowsza. Wtedy
kolejny przypadek zdecydowa³ o jej dalszych losach.
W grudniu 1959 roku, popularny program estradowy
«Zgaduj - Zgadula» obchodzi³ jubileusz 50 wydania.
W nim w³a�nie Irena Santor wyst¹pi³a po raz pierwszy
publicznie jako solistka. Debiut zaowocowa³ pro-
pozycj¹ nagrañ dla Polskiego Radia. Santor nagra³a
wówczas piosenkê «Straci³am twe serce». Od tamtej
pory nazwisko piosenkarki nie schodzi³o z plakatów,

Irena Santor obchodzi 70. urodziny
ok³adek p³ytowych, szpalt i ok³adek gazet codziennych
oraz periodyków.

Dwa lata pó�niej artystka reprezentowa³a Polskê
na festiwalu w Sopocie, gdzie dla walca «Embarras»
wy�piewa³a I nagrodê. III nagrodê otrzyma³a na
festiwalu piosenki w Tokio w 1971 r. Nagrodê
publiczno�ci na festiwalu w Opolu zdoby³a w 1974 roku
(za «Nalej mi wina») i w 1975r. (za «Idzie mi³o�æ»).
Santor jest tak¿e laureatk¹ opolskiego Grand Prix w
1779 roku i 1991 roku, za wybitne osi¹gniêcia w sztuce
interpretacji piosenki.

Santor nagrywa³a dla Polskiego Radia, kilku
wytwórni p³ytowych oraz do kilku filmów, m.in.
«Przygoda na Mariensztacie» i «Klub Kawalerów».
Wspó³pracowa³a z popularnymi programami i ka-
baretami («Wagabunda», «U Kierdzio³ka»).

Jej najbardziej znane przeboje to: «Odrobinê
szczê�cia w mi³o�ci», «Embarras», «Ju¿ nie ma dzikich
pla¿», «Jak przygoda to tylko w Warszawie», «Ma³e
mieszkanko na Mariensztacie».

Od 1994 roku jest przewodnicz¹c¹ Stowarzyszenia
Polskich Artystów Wykonawców Muzyki Rozryw-
kowej. W 2000 roku wyda³a album «Santor Cafe»; na
p³ycie znalaz³y siê najwiêksze �wiatowe standardy w
jej wykonaniu, autorstwa m.in. Burta Bacharacha,
Michela Legranda i Huberta Girauda.

Dwa lata pó�niej nagra³a album «Duety», na
którym swoje popularne piosenki wykona³a - w nowych
wersjach i aran¿acjach - z m³odymi polskimi piosen-
karzami, m.in. Edyt¹ Górniak i Ann¹ Mari¹ Jopek. «Nie
mia³am tremy przed nagraniem tej p³yty. Powodowa³a
mn¹ raczej ciekawo�æ, jak inaczej po swojemu
zinterpretuj¹ moje piosenki m³odzi koledzy» - powie-
dzia³a artystka w jednym z wywiadów.

W 1995 roku ukaza³y siê jej pamiêtniki pt. «Mi³o
wspomnieæ» w opracowaniu Violetty Lewandowskiej.
«To nie jest autobiograficzna ksi¹¿ka. To jest wiêkszy,
a nawet d³ugi wywiad. Nie wiem czy napiszê auto-
biograficzn¹ ksi¹¿kê. Moje ¿ycie jest zwyk³e. Nie ma
w nim nic nadzwyczajnego» - podkre�la artystka.

Santor, mimo ¿e jest jedn¹ z najbardziej roz-
poznawalnych w Polsce piosenkarek mówi, ¿e nie ma
problemów ze s³aw¹. «Nie traktuje popularno�ci jako
co� sta³ego, niezmiennego, co ci¹gle bêdzie przy mnie.
To bardzo mi³y dar od losu, który szanujê. Popularno�ci¹
trzeba siê umieæ cieszyæ. I nie traktowaæ jej nazbyt
serio» - ocenia.

Serwis �Polska-Polacy�
  na podstawie PAP
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Char-
kowie, w dniu 17 grudnia 2004 roku odby³o siê
uroczyste spotkanie op³atkowe, w którym
uczestniczyli pracownicy Konsulatu Generalnego,
Polonia charkowska oraz ksiê¿a ró¿nych ko�cio³ów
Charkowa.

Po przywitaniu go�ci przez Konsula General-
nego RP w Charkowie pana Jaros³awa Ksi¹¿ka, ojciec
Maciej z ko�cio³a p. w. �w. Wincentego o Paulo
przekaza³ pozdrowienia z nadchodz¹cym �wiêtem
Bo¿ego Narodzenia od Biskupa charkowsko-
zaporo¿skiej diecezji Stanis³awa Padewskiego.

Ojciec Maciej i ojciec Andrzej z ko�cio³a p.w.
Za�niêcia Maryi Panny powiedzieli wiele dobrych i
ciep³ych s³ów o zbli¿aj¹cym siê radosnym �wiêcie

Op³atkowe spotkanie w konsulacie RP
Bo¿ego Narodzenia, po�wiêcili
op³atki i stó³ z jedzeniem, po czym
wszyscy zaczêli dzieliæ siê op³atkiem
i sk³adaæ sobie wzajemnie naj-
serdeczniejsze ¿yczenia.

Spotkaniu op³atkowemu towa-
rzyszy³ zespó³ artystyczny (z solistk¹
instytutu sztuk im. Kotlarewskiego
Olg¹ Iwanczenko i akompaniatorem
przy fortepianie Stanis³awom Kali-
ninym),  który przepiêkne wykonywa³

polskie kolêdy. Wystêp artystów wpro-
wadzi³ wszystkich w nastrój mi³o�ci,
rado�ci i oczekiwania na narodzenie
Syna Bo¿ego. Wspólny �piew kolêd
zakoñczony zosta³ piêknym wyko-
naniem pie�ni �Ave Maryja� przez
artystów Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie - Ludmi³y
Kabaniec i Swiet³any Pronienko.

Zdjêcie Oleg Czernijenko



 Str. 14                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  12  (31)       Rok  2004

�Czy wierzycie w Miko³aja Dzieci?
Ja tam wierzê. W noc grudniow¹, w³a�nie
Kiedy gwiazdy �wiec¹ jak najja�niej,
Idzie z nieba do Was dobry, �wiêty, (...)
Czy ju¿ serca Wam bij¹ gor¹co?
Drzwi otwórzcie �wiêtemu, ju¿ pora.�
Lucyna Krzemieniecka

��wiêty Miko³aj�

Takimi to s³owami witano dnia  5 grudnia 2004 roku
w godzinach popo³udniowych dzieci, które przysz³y do siedziby
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie przy ulicy
Krasnoznamiennej, aby przywitaæ �wiêtego Miko³aja.

�wiêty Miko³aj zajmuje w Polsce szczególne miejsce. To
nie tylko mi³y okr¹glutki staruszek, który roznosi prezenty
grzecznym dzieciom. Ma on swoje �wiêto w Polsce 6 grudnia
ka¿dego roku. Rankiem dziecko zagl¹da pod poduszkê, by
sprawdziæ co te¿ przys³a³ mu dobry �wiêty. W Domu Polonii
pojawi³ siê on równie¿ i osobi�cie wrêcza³ prezenty ze swoj¹
pomocnic¹ �nie¿ynk¹ El¿uni¹ Czernijenko. Dzieci mog³y od-
wdziêczyæ siê piosenk¹, wierszem albo zagraæ na skrzypcach,
pianinie dla swych najbli¿szych. Wszystkie dzieci porz¹dnie
przygotowa³y siê do swych wystêpów.

By³ to przyjemny wieczór, pe³en magii nadchodz¹cych
�wi¹t. Wierszyki i piosenki wykonywa³y dzieci w jêzyku
polskim, ukraiñskim, rosyjskim, angielskim i francuskim.
Ciekawostk¹ by³ wyrecytowany przez 6-letni¹ Taje Krawczenko
wierszyk u³o¿ony przez ni¹ sam¹, co bardzo spodoba³o siê
publiczno�ci.

Du¿e o¿ywienie wnios³y swym �piewem i ubiorem
«Skowronki» - wokalny zespó³ liceum sztuk. Na zakoñczenie
wystêpów us³yszeli�my piosenkê «Pójd�my wszyscy do
stajenki», «Czarna Madonna», «Ukraina» w wykonaniu starszych
dzieci Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie. Ka¿de
dziecko aktywnie uczestniczy³o w miko³ajkach i dobry Miko³aj
wrêcza³ z wielk¹ przyjemno�ci¹ prezenty maluchom.

Bo¿ena £ysoñ

Miko³ajki

Tak niecierpliwie oczekiwany w okresie
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia Miko³aj nale¿y do
najpopularniejszych �wiêtych Ko�cio³a Wschod-
niego i Zachodniego. A jego greckie imiê
rozbrzmiewa w wielu jêzykach jako: Nikolaus,
Klaus, Niklas czy Mikulasz.

�wiêty urodzi³ siê w mie�cie Patarze w Licji
na terenie Azji Mniejszej i ¿y³ na prze³omie III i
IV wieku.

Jako wzór dobroci i troski o bli�nich.
przedstawiaj¹ go liczne legendy. Jedna z nich
da³a pocz¹tek obdarowywaniu pod os³on¹ nocy.
Popularne Miko³ajki obchodzimy w rocznicê
�mierci �wiêtego 6 grudnia.

Siwobrody biskup od wieków opiekuje siê
dzieæmi oraz ¿eglarzami, kupcami, podró¿nymi
czy ubogimi.

Jest ulubionym �wiêtym Ko�cio³a Wschod-
niego, gdzie okre�la siê go �cudotwórc¹�.

Najstarsze �lady kultu biskupa z Miry
spotykamy ju¿ oko³o 340 roku, kiedy cesarz
Justynian wybudowa³ na jego cze�æ jedn¹ z
najwspanialszych bazylik. Tak¿e dzisiaj wiele
ko�cio³ów jest pod jego wezwaniem.

�wiêty Miko³aj
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W Domu Polonii w dniu 19 grudnia 2004 roku
tradycyjnie odby³ siê uroczysty Op³atek. Na op³atkowe
spotkanie do siedziby Stowarzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie, zawitali oprócz cz³onków Stowarzyszenia
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie pan
Andrzej Raczkowski, ksiê¿a � ojciec Andrzej z ko�cio³a
p.w. Za�niêcia Marii Panny i ojciec Antoni z ko�cio³a p.w.

�wiêtej Rodziny oraz spore grono m³odzie¿y, która po
raz pierwszy by³a obecna na op³atkowym spotkaniu.

Ksiê¿a ojciec Andrzej i ojciec Antoni oraz  konsul
pan Andrzej Raczkowski ciekawie opowiedzieli wszystkim
przyby³ym na spotkanie o znaczeniu polskiej tradycji

dzielenia siê op³atkami, o tym jak obchodzone jest  �wiêto
Bo¿ego Narodzenia w polskich rodzinach. Ojciec Antoni
przeczyta³ fragment Pisma �wiêtego o narodzeniu Jezusa
w jêzyku polskim, a dla m³odzie¿y, która dopiero zaczê³a
uczyæ siê jêzyka polskiego, opowiedzia³ o polskiej tradycji
bo¿onarodzeniowej w jêzyku rosyjskim.

Wzruszaj¹ca by³a atmosfera przy ³amaniu siê
op³atkiem i �piewanie kolêd, szczególnie dla tych, którzy
po raz pierwszy w tym uczestniczyli. Oni szczerze,
z ca³ego serca sk³adali ¿yczenia, dzielili siê swoimi
uczuciami, ¿yczyli zdrowia szczê�cia, powodzenia.

Ludzie byli wdziêczni za mo¿liwo�æ przyj�cia do
Domu Polonii, zetkniêcia siê z tradycj¹ i obyczajami

polskimi, za bycie w tym licznym gronie jedn¹ rodzin¹,
otwart¹ na wspó³pracê.

Oprócz wspomnianej ju¿ m³odzie¿y na spotkaniu by³y
tak¿e osoby doros³e, starsi, dzieci. Sala siedziby
Stowarzyszenia nie zmie�ci³a wszystkich. Czê�æ osób

musia³a pozostaæ w korytarzu, w biurze, w kuchence.
Pomimo tego,  wszyscy byli zadowoleni ze �wi¹tecznej
atmosfery pe³nej przyja�ni i mi³o�ci.

Na zdjêciu:   po raz pierwszy na spotkaniu op³atkowym
uczestniczy³y nauczycielki z  Polski

 Bo¿ena £ysoñ i Aleksandra Bodenszac.

�wi¹teczny wieczór
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Akademia Wychowania Fizycznego
to go�cinny obiekt. Rokrocznie maj¹ tu
swoje spotkania � w ostatnim tygodniu
czerwca uczestnicy miêdzynarodowych
parafiad. Tym razem w sierpniu do stolicy
Polski zjad¹ rodacy rozsiani po ca³ym
�wiecie.

Na mocy porozumienia prezydenta
Warszawy Lecha Kaczyñskiego i prof.
Andrzeja Stelmachowskiego, prezesa Sto-
warzyszenia �Wspólnota Polska� usta-
lono, ¿e XII Igrzyska Polonijne odbêd¹ siê
w Warszawie w dniach 6 - 14 sierpnia
2005 r. Stolica Polski bêdzie gospodarzem
tej imprezy po raz trzeci. Pierwszy raz
go�ci³a Polonusów 71 lat temu, drugi raz
w latach 70. Ostatnie za� edycje mia³y
miejsce w Lublinie (1997, 1999), Sopocie
(2001) oraz dwa lata temu w stolicy
Wielkopolski. W Poznaniu wziê³o udzia³
800 osób. Pierwsze igrzyska odby³y siê w
1933 roku.

W XII igrzyskach, które bêd¹ kosz-
towa³y miasto prawie milion z³otych,
we�mie udzia³ oko³o tysi¹ca rodaków. W
ci¹gu siedmiu dni zostan¹ rozegrane
zawody w siedemnastu dyscyplinach
sportu. Za przelot, wy¿ywienie i zakwa-
terowanie maj¹ zap³aciæ uczestnicy oraz
Stowarzyszenie.

Istot¹ igrzysk jest rozbudzenie
zainteresowania dzieci i m³odzie¿y
polonijnej, a tak¿e doros³ych, krajem ich
ojców � powiedzia³ prof. Andrzej Stelma-
chowski. Wszyscy uczestnicy tej imprezy
bêd¹ siê czuli jak u siebie w domu, to mogê
zapewniæ.

Przemys³aw Michalski
Serwis «Polska-Polacy»

IGRZYSKA  POLONIJNE

(tekst F. Karpiñskiego napisany
 przed 1792 r.; melodia w wersji

M. Mioduszewskiego,
Wielki �piewnik ko�cielny, 1838)

Bóg siê rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obna¿ony;
ogieñ krzepnie, blask ciemnieje
ma granice - Nieskoñczony;
wzgardzony - okryty chwa³¹ �miertelny
� król nad wiekami,
a S³owo Cia³em siê sta³o
i mieszka³o miêdzy nami.

Có¿ masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzuci³ szczê�cie swoje,
wszed³ miêdzy lud ukochany
dziel¹c z nim trudy i znoje:
niema³o cierpia³, niema³o,
¿e�my byli winni sami
a S³owo...

W nêdznej szopie urodzony,
¿³ób Mu za kolebkê dano;
có¿ jest, czym by³ otoczony?
Byd³o, pasterze i siano.
Ubodzy was to spotka³o
witaæ Go przed bogaczami
a S³owo...

Podnie� rêkê, Bo¿e Dzieciê,
b³ogos³aw ojczyznê mi³¹,
w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej si³ê sw¹ si³¹,
dom nasz i majêtno�æ ca³¹
i Twoje wioski z miastami
a S³owo...

Bóg siê rodzi




