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Historia

27 grudnia 1918 roku wybuch³o Powstanie Wielko-
polskie. Choæ wybuch by³ spontaniczny, to dzia³ania
powstañców od pocz¹tku sprawia³y wra¿enie zapla-
nowanych.

Przyjazd Paderewskiego
26 grudnia wieczorem przyjecha³ do Poznania Ignacy

Jan Paderewski. �wiatowej s³awy pianista by³ tak¿e wielkim

orêdownikiem sprawy polskiej na arenie miêdzynarodowej.
Do Poznania postanowi³ przyjechaæ po drodze z Gdañska

do Warszawy, gdzie mia³ obj¹æ wa¿ne stanowisko pañstwowe.
Niemcy robili wszystko, by nie dopu�ciæ do przyjazdu
Paderewskiego do stolicy Wielkopolski. Usi³owali go cofn¹æ
najpierw jeszcze w poci¹gu, pó�niej na dworcu.

Determinacja Paderewskiego oraz tysi¹ce Polaków na
poznañskim dworcu pozwoli³y jednak zatrzymaæ siê s³ynnemu
piani�cie w mie�cie. Niemcy wy³¹czyli �wiat³a, by utrudniæ
huczne powitanie. W efekcie w Poznaniu zap³onê³y tysi¹ce
pochodni, a tryumfalny przejazd Paderewskiego z dworca do
hotelu Bazar w�ród flag polskich, francuskich, brytyjskich,
amerykañskich zyska³ wymiar wrêcz magiczny. Przemówienie
Paderewskiego z balkonu Bazaru tysi¹ce Polaków przyjê³o
owacyjnie.

Wybuch powstania
Podnios³a atmosfera by³a wyczuwalna w mie�cie po

polskiej i niemieckiej stronie. Niemcy poczuli siê zagro¿eni
i zorganizowali kontrdemonstracje. 27 grudnia w ich
popo³udniowym pochodzie spod Ogrodu Zoologicznego w
kierunku Starego Rynku wziêli udzia³ tak¿e ¿o³nierze 6. pu³ku
grenadierów. Po drodze zdemolowali biuro Komisariatu
Naczelnej Rady Ludowej, zrywali flagi alianckie.  W�ród
Polaków zapad³o przekonanie, ¿e Niemcy chc¹ uderzyæ na
Bazar. Wokó³ budynku pojawi³y siê uzbrojone oddzia³y Stra¿y
Ludowej. Trudno powiedzieæ, kto pierwszy strzeli³. Oko³o 17
strzelanina pod Bazarem rozpoczê³a powstanie.

Pierwsze walki
W mie�cie panowa³y ciemno�ci, bo Niemcy od czasu

przyjazdu Paderewskiego nie w³¹czyli elektryczno�ci. Trwa³a
strzelania i jednocze�nie chaos. Obie strony ubrane by³y w
niemieckie mundury, po obu stornach pada³y te same
komendy. Inicjatywê w koñcu przej¹³ Tajny Sztab Wojskowy,
oddzia³y powstañcze zaczê³y zajmowaæ miasto wed³ug planu,
przygotowywanego ju¿ wcze�niej na wypadek niekorzystnych
dla Polaków postanowieñ konferencji paryskiej. Niemcy

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
27  grudnia  -  90. rocznica wybuch³o Powstania Wielkopolskiego

Ignacy Jan Paderewski przed Hotelem
Bazar. Fotomonta¿, Paderewskiprzez ca³y

czas siedzia³ w hotelu, oficjalnie by³  chory
i nie pokazywa³  siê publicznie.

Defilada Strzelców Konnych Miasta Poznania, 26 I 1919 r.

Przyjazd Paderewskiego
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Opracowano na podstawie:
1   A. Czubiñski, Powstanie wielkopolskie 1918-1919.
Geneza, charakter, znaczenie, Poznañ 1978.
2   A. Czubiñski, Z. Grot, B. Mi�kiewicz, Powstanie
wielkopolskie 1918-1919. Zarys dziejów, Poznañ 1978. 
3   Dzieje Poznania, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, Poznañ
1998

Genera³ Józef Dowbor � Mu�nicki przekazuje
ufundowany sztandar ¿o³nierzom 1 pu³ku strzelców

wielkopolskich; plac Wolno�ci  w Poznaniu,
 26   I 1  919

http://www.tutej.pl/

zaskoczeni obrotem sprawy zaczêli siê wycofywaæ do koszar.
Pojawi³y siê bia³o-czerwone opaski pozwalaj¹ce rozró¿niaæ
powstañców od Niemców. Najciê¿sze walki trwa³y pod
gmachem pruskiej Komendy Policji u zbiegu dzisiejszych
ulic Franciszka Ratajczaka i 27 Grudnia. Tam w³a�nie raniony
seri¹ z karabinu maszynowego poleg³ pierwszy powstaniec,
sier¿ant Franciszek Ratajczak. 

Do koñca dnia w rêkach powstañców znalaz³ siê
dworzec, arsena³ broni na Garbarach, telegraf, mosty na
Warcie i Cybinie. Na has³o Tajnego Sztabu Wojskowego
powstanie wybuch³o w innych wielkopolskich miejsco-
wo�ciach, miêdzy innymi w Gnie�nie, Kórniku, �remie,
�rodzie, Wrze�ni. Miejscowo�ci te przysy³a³y do Poznania
nawet w³asne oddzia³y do walki.

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej mianowa³ 28
grudnia 1918 r. g³ównodowodz¹cym wojsk powstañczych
przebywaj¹cego przypadkiem w Poznaniu  kpt. Stanis³awa
Taczaka, którego od razu awansowano na majora. Taczak
stworzy³ komendê g³ówn¹ wojsk powstañczych w hotelu
Royal na ul. �w. Marcin 38. Walki o Poznañ zakoñczono 6
stycznia, kiedy to zdobyto £awicê, przejmuj¹c jednocze�nie
26  samolotów bojowych.

Niemcy zrywaj¹ polskie i alianckie flagi 

Walki obronne
Do po³owy stycznia powstañcy opanowali w zasadzie

ca³¹ Wielkopolskê. Niemcy nie byli skorzy do walk. W Berlinie
trwa³a rewolucja, ¿o³nierze byli zdemoralizowani przegran¹
wojn¹. Niemiecki rz¹d zwodzi³ Polaków w negocjacjach,
próbuj¹c zyskaæ na czasie. Do po³owy stycznia Niemcy nie
mieli wystarczaj¹cych si³ w odwodzie, by walczyæ w
Wielkopolsce. Pó�niej sytuacja zaczê³a siê zmieniaæ.
Zdemobilizowani po rozejmie z 11 listopada ¿o³nierze chêtnie
zaci¹gali siê na wschodzie, gdzie za walkê z powstañcami
dostawali pieni¹dze. Niemcy zbli¿ali siê do Poznania z trzech
stron, od po³udnia, zachodu i pó³nocy. Front ustabilizowa³
siê oko³o 50-70 km od Poznania, ale sytuacja powstañców
nie by³a dobra. Na pomoc Warszawy nie mo¿na by³o liczyæ.

Rozejm w Trewirze
W tej sytuacji da³y znaæ o sobie talenty organizacyjne

Wielkopolan. Rozpoczêto tworzenie regularnej Armii Wielko-
polskiej oraz polskiej administracji. 16 stycznia g³ów-
nodowodz¹cym zosta³ gen. Józef Dowbor-Mu�nicki, wcze�niej
w latach 1917-1918 dowódca I Korpusu Polskiego w Rosji.
Polacy dawali opór Niemcom, ale jednocze�nie usilnie
zabiegano o pokój. 17 lutego wygasa³ rozejm miêdzy aliantami
a Niemcami. Zwyciêskie pañstwa, dziêki udanej akcji
dyplomatycznej Komitetu Narodowego Polski z Romanem
Dmowskim na czele, narzuci³y Niemcom rozszerzenie uk³adu
o zawieszenie broni na front wielkopolski.

16 lutego zawarto rozejm w Trewirze, który wstrzymywa³
dzia³ania wojenne w Wielkopolsce. Nie oznacza³o to
formalnego w³¹czenia tych ziem do Polski. Poznañ formalnie
wci¹¿ by³ jeszcze w granicach Prus, w Wielkopolsce
organizowano wybory do pruskiego sejmu i parlamentu
Rzeszy. Niepodleg³o�æ dla Wielkopolski i w³¹czenie jej do
Polski przyniós³ uk³ad podpisany 28 czerwca 1919 r. w
Wersalu. Wielkopolanie wnosili do II Rzeczpospolitej dobrze
rozwiniête gospodarczo ziemie oraz � co wa¿ne w 1919 r.
znakomicie uzbrojon¹ i umundurowan¹ 120 tysiêczn¹ armiê,
z w³asnym lotnictwem, która odegra³a wa¿n¹ rolê w zwy-
ciêskiej dla Polski wojnie polsko-bolszewickiej z 1919-1921 r.

Genera³ brygady Stanis³aw Taczak,
naczelny dowódca Powstania

28 XII 1918 � 15 I 1919
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Wielkopolanom wolno�ci nie podarowano, swoje
miejsce w niepodleg³ej Rzeczpospolitej wywalczyli sami -

powiedzia³ Marek Wo�niak, Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego, podczas centralnych obchodów 90.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod Pom-
nikiem Powstañców Wielkopolskich w Poznaniu. W
uroczysto�ciach w dniu 27 grudnia br. udzia³ wziêli
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski oraz
Premier RP Donald Tusk. Obchody zgromadzi³y t³umy
Wielkopolan.

Obchody pod pomnikiem poprzedzi³a uroczysto�æ
z³o¿enia kwiatów na mogile genera³a Stanis³awa Taczaka
na poznañskim Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan przez
delagacje w³adz Województwa i Miasta Poznania.

Po uroczysto�ci pod pomnikiem  uczestnicy przeszli do
Poznañskiej Fary na uroczyst¹ Mszê �wiêta w intencji

Uroczysto�ci 90. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego

Powstañców Wielkopolskich, któr¹ odprawi³ Metropolita
Poznañski Ksi¹dz Arcybiskup Stanis³aw G¹decki. Na trasie
przemarszu z³o¿ono kwiaty pod tablicami pami¹tkowymi
Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielko-
polskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i pod Pomnikiem
15 Pu³ku U³anów Poznañskich.

O godz. 15.30. na poznañskim Placu Wolno�ci rozpo-
czê³o siê multimedialne widowisko pod tytu³em 27grudnia.pl.
Powsta³y na cze�æ Powstania Wielkopolskiego spektakl z
udzia³em kilkuset artystów � aktorów, tancerzy, chórów,
muzyków i statystów u�wietnili miêdzy innymi takie wybitne
osobowo�ci polskiego kina jak: Daniel Olbrychski, Andrzej
Seweryn, Piotr G¹sowski. Twórc¹ scenariusza i re¿yserem
widowiska by³ Filip Bajon.

Ostatnim akcentem obchodów by³ koncert w Filharmonii
Poznañskiej im. T. Szeligowskiego podczas którego odby³o
siê �wiatowe prawykonanie utworu skomponowanego 
przez Jacka Sykulskiego z okazji 90. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego �Wolno�ci dla nas idzie czas.
W 90. Rocznicê  Powstania Wielkopolskiego�. W jego
wykonaniu wziêli udzia³ soli�ci, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Poznañskiej oraz trzy zespo³y chóralne: Chór
Akademicki UAM, Poznañski Chór Kameralny oraz
Poznañski Chór Ch³opiêcy. Prawykonaniem dzie³a dyry-
gowa³ kompozytor.

Obchody 90. rocznicy Wybuchu Powstania Wielko-
polskiego odby³y siê z inicjatywy Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego Marka Wo�niaka. Patronat Honorowy nad
uroczysto�ciami przyjêli Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyñski, Jego Eminencja Ksi¹dz Kardyna³
Józef Glemp,  Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Bronis³aw Komorowski, Marsza³ek Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz oraz Prezes Rady
Ministrów, Donald Tusk.Organiztorem uroczysto�ci by³
Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek Wo�niak
oraz Wojewoda Wielkopolski  Piotr  Florek. Wspó³-
organizatorami Prezydent Miasta Poznania Ryszard
Grobelny, Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielko-
polskiego oraz Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji
Historycznej «3 Bastion Grolman».

http://www.27grudnia.pl

27 grudnia br odby³y siê centralne uroczysto�ci 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
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Tego dnia Barbara Mickiewiczowa urodzi³a swego

drugiego syna, Adama. Datê tego wydarzenia ustalono raz
na zawsze, je¿eli chodzi natomiast o miejsce, to konkuruje o
ten zaszczyt kilka miejscowo�ci - Nowogródek, Zaosie
(folwark bêd¹cy w³asno�ci¹ stryja Adama - Bazylego
Mickiewicza), karczma Wygoda
na drodze z Zaosia do Nowo-
gródka, folwark Ossowiec (rów-
nie¿ niedaleko Zaosia) oraz
Litówka, wioska na przed-
mie�ciach Nowogródka. Pew-
ne jest natomiast, ¿e chrzest
ma³ego Adama mia³ miejsce
12 lutego nastêpnego roku w
Nowogródku.

Tomasz £ubieñski w mo-
nografii «M jak Mickiewicz»,
powo³uj¹c siê na korespon-
dencjê braci Mickiewiczów,
przywo³uje zapamiêtane przez
Franciszka szczegó³y narodzin
poety. Starszy brat podpatrzy³,
jak matka pokazywa³a znajo-
mej grub¹ ksiêgê - akta s¹-
dowe oprawione w czarn¹
skórê - na której podobno
przeciêto Adamowi po uro-
dzeniu pêpowinê. Zdaniem
miejscowej akuszerki by³a to
niezawodna metoda na inten-
syfikacjê przymiotów umys³o-
wych dziecka. Imiê Adama
nadano poecie ze wzglêdu na
dzieñ narodzin oraz aby uho-
norowaæ jego stryjecznego
dziadka

W rodzinie Mickiewiczów urodzi³o siê piêciu ch³opców.
Najstarszy by³ Franciszek, o dwa lata m³odszy - Adam.
Aleksander by³ od przysz³ego poety m³odszy o trzy lata, a
Jerzy - o sze�æ. Najm³odszy z braci Mickiewiczów - Antoni -
urodzi³ siê w siedem lat po Adamie i zmar³ we wczesnym
dzieciñstwie.

Badacze losów rodziny Mickiewicza znale�li dowody na
to, ¿e ojciec wieszcza - Miko³aj - by³ «klasycznym pieniaczem,
bez skrupu³ów wykorzystuj¹cym swój urz¹d adwokata i
komornika do niejasnych interesów» - jak podsumowuje
£ubieñski.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e by³ te¿ cz³owiekiem
ambitnym, który zadba³, aby wszystkie jego dzieci, z wyj¹tkiem
najstarszego, chorego na gru�licê Franciszka, otrzyma³y
wy¿sze wykszta³cenie. Adam Mickiewicz wspomina³, ¿e ojciec
by³ bardzo surowy.

Matka przysz³ego wieszcza - Barbara z Majewskich
Mickiewiczowa, odznacza³a siê wdziêkiem i umiejêtno�ci¹
zjednywania sobie ludzi. Podobno Adam Mickiewicz, jako
dziecko «lubi³ siadaæ na ogoniastej sukni matki i ci¹gn¹c
siê w ten sposób za ni¹ po pokoju wyobra¿aæ sobie, ¿e
p³ynie, albo jedzie sankami».

Przez parê lat Barbara Mickiewiczowa gospodarowa³a
z dzieæmi w Zaosiu. Rodzina by³a roz³¹czona na dystans

czterdziestu kilometrów, bo Miko³aj Mickiewicz pracowa³
w Nowogródku, dok¹d po kilku latach sprowadzi³ ca³¹
rodzinê.

Wiadomo ¿e przysz³y poeta w wieku kilku lat wypad³ przez
okno i bardzo gro�nie siê pot³uk³. Matka poleci³a go opiece

Matki Boskiej Ostrobramskiej i
dziecko zosta³o uratowane, o
czym mowa w pierwszych wer-
sach «Pana Tadeusza».

Dom Mickiewiczów by³ pe-
³en zwierz¹t. Ch³opcy nie nad¹-
¿ali zim¹ z gromadzeniem ziarna
dla ptaków, trzymano te¿ lisa,
wilka i kruka. Potem Adam
Mickiewicz, ju¿ jako doros³y
nauczyciel w Kownie, mia³ w
domu psa, kota i wê¿a (praw-
dopodobnie zaskroñca). W 1811
roku w Nowogródku wybuch³
wielki po¿ar. M³odszy brat Ada-
ma - Franciszek odznaczy³ siê
w akcji ratunkowej, wynosz¹c z
p³on¹cej cerkwi dokumenty,
sam za� Adam podobno napi-
sa³ wiersz, który ogromnie siê
wszystkim spodoba³.

Edukacjê bracia Mickie-
wiczowie pobierali w sze�cio-
klasowej szkole prowadzonej
przez ojców Dominikanów. Nau-
czyciele zwrócili uwagê na zdol-
no�ci ch³opca, ale te¿ na jego
s³abe zdrowie i drobn¹ posturê
- w szkolnych przedstawieniach
Mickiewicz zazwyczaj grywa³ role
kobiece.

S³ab¹ stron¹ przysz³ego poety by³a kaligrafia. Wspo-
mina³ po latach: «W dzieciñstwie czu³em wstrêt do pisania.
Uczono nas wtedy kre�liæ litery na deszczu³ce, na której te
arabeski robi³y mi wra¿enie wnêtrzno�ci zgniecionego
paj¹ka (...). Matka mi raz powiedzia³a: Piszesz, jak kura
grzebie. Gdyby� by³ wielkim panem, sekretarz by za ciebie
macha³ piórem, a poniewa¿ jeste� ubogim szlachcicem,
musisz sam sobie daæ radê». W nastêpnych latach jego
¿ycia nierzadkie by³y przypadki, ¿e prosi³ swych znajomych o
przepisywanie jego manuskryptów na czysto.

Choæ Mickiewiczowie ¿yli skromnie, mieli s³u¿¹ce, niañkê
do dzieci, guwernera dla starszych ch³opców - Aleksandra i
Adama. Po �mierci ojca rodziny w 1812 roku sytuacja
zmieni³a siê, na jaw wysz³y zaci¹gniête przez Miko³aja d³ugi,
wdowa z dzieæmi musia³a przeprowadziæ siê z domu do
drewnianej oficyny. Adam zacz¹³ zarabiaæ daj¹c korepetycje
uczniom m³odszych klas.

Nowogródek - ma³e kresowe miasteczko do ostatnich
lat pozostanie dla Mickiewicza ba�niowym miejscem. Tu,
jako 12-letni ch³opiec obserwowa³ wiosn¹ 1812 roku
wspania³y marsz armii napoleoñskiej na Moskwê i tu w zimie
ogl¹da³ przera¿aj¹cy odwrót tej armii. Wyjazd na studia do
Wilna oznacza³ dla Mickiewicza ostateczny koniec dzieciñ-
stwa i krok w doros³e ¿ycie.

W wigiliê 210. rocznica urodzin Adama Mickiewicza
24 grudnia 1798 roku, dok³adnie 210 lat temu,

urodzi³ siê Adam Mickiewicz, uwa¿any za jednego z najwiêkszych polskich poetów
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Opisy w zeznaniach brytyjskich lekarzy, którzy uczest-
niczyli w oglêdzinach w 1943 roku, i zapisy w akcie zgonu,
odbiegaj¹ od tego, co ustalono w wyniku czynno�ci,
prowadzonych obecnie.

Trumna z cia³em genera³a W³adys³awa Sikorskiego
zosta³a wystawiona u stóp Wawelu. Okryta bia³o-czerwon¹
flag¹, skromna, dêbowa zosta³a wniesiona na plac przez
wojskow¹ asystê.

Po nabo¿eñstwie szcz¹tki Naczelnego Wodza zosta³y
odprowadzone do krypty �w. Leonarda i ponownie z³o¿ona
w sarkofagu. Cia³o okryto generalskim mundurem
zamówionym przez MON, a wzorowanym na oryginalnym
mundurze z Muzeum Wojska Polskiego, który by³ u¿ywany
przez Sikorskiego w latach 1940-1943...

Prokuratorzy na tropie
Po co to wszystko? Katowicki oddzia³ IPN wszcz¹³ 3

wrze�nia �ledztwo dotycz¹ce �mierci gen. Sikorskiego.
Uznano, ¿e s¹ przes³anki do postawienia hipotezy, i¿
Sikorski zgin¹³ w wyniku spisku. Do tej pory w �ledztwie
przes³uchano kilkana�cie osób. Wcze�niej szczeciñski
oddzia³ IPN odmawia³ rozpoczêcia �ledztwa uznaj¹c, ¿e
genera³ zgin¹³ w katastrofie lotniczej.

We wtorek szcz¹tki genera³a trafi³y do Zak³adu Medycyny
S¹dowej w Krakowie. Zgodnie z prokuratorskimi wskazówkami,
specjali�ci szukali �ladów ewentualnych z³amañ, urazów i
uszkodzeñ ko�ci oraz obra¿eñ wewnêtrznych. Zaplanowano
tak¿e m.in. analizy DNA, histopatologiczne i toksykologiczne.
We wtorek wieczorem, cia³o genera³a przewiezione zosta³o do
Zak³adu Radiologii Collegium Medicum UJ, gdzie poddano je
badaniom tomografem komputerowym.

Na podstawie tomografii komputerowej czaszki ma byæ
odtworzona m.in. twarz genera³a.

Istniej¹ rozbie¿no�ci
Prokurator Ewa Koj ujawni³a, i¿ jest du¿a szansa na

ustalenie okoliczno�ci �mierci genera³a i charakteru
obra¿eñ, jakich dozna³. Prokurator podkre�li³a, ¿e to, co
wczoraj zobaczy³a, ró¿ni siê od brytyjskich raportów.

- To, co mówi³ wtedy lekarz Daniel Canning, nie zgadza
siê z tym, co wczoraj zobaczy³am - zaznacza naczelnik pionu
�ledczego Instytutu Pamiêci Narodowej w Katowicach. -
Canning, który w 1943 r. dokonywa³ oglêdzin zrobi³ to w
sposób taki, który nie daje podstaw do tego, ¿eby móc
oceniæ obra¿enia. Nie sporz¹dzony zosta³ ¿aden protokó³,
a on sam w³a�ciwie o obra¿eniach mówi³ w zeznaniach.

Opisy w zeznaniach brytyjskich lekarzy, którzy uczest-

niczyli w oglêdzinach w 1943 roku i zapisy w akcie zgonu,
odbiegaj¹ od tego, co ustalono w wyniku czynno�ci,
prowadzonych obecnie. Dok³adne informacje o wyniku prac
poznamy mniej wiêcej za miesi¹c.

Katastrofa liberatora
Gen. W³adys³aw Sikorski zgin¹³ 4 lipca 1943 w katastrofie

lotniczej nad Cie�nin¹ Gibraltarsk¹. Wraca³ z kilkutygodniowej
inspekcji si³ polskich na Bliskim Wschodzie.

Oficjalna wersja wydarzeñ przedstawiona w raporcie
brytyjskiej komisji badaj¹cej wypadek jeszcze w 1943 r.,
ustali³a jako przyczynê katastrofy zablokowanie steru
wysoko�ci, jednak nie potrafi³a wyja�niæ, jak do awarii dosz³o.

Wed³ug jednej z teorii, Stalin mia³ zleciæ zabójstwo
Sikorskiego po to, by po ujawnieniu przez Niemców zbrodni
katyñskiej nie sta³ na przeszkodzie wspó³pracy ZSRR z
zachodnimi aliantami. Na dobrych stosunkach ze Stalinem
zale¿a³o te¿ Churchillowi. O tym, ¿e to Churchill zleci³ zabójstwo
Sikorskiego przekonana by³a ¿ona genera³a Helena.

Wed³ug trzeciej teorii, autorstwa polskiego historyka
Dariusza Baliszewskiego, Sikorskiego mog³a zabiæ grupa
polskich oficerów, prawdopodobnie w porozumieniu z
Brytyjczykami, w przekonaniu, ¿e jest on zbyt s³aby, by
skutecznie broniæ Polski. Sikorski, w my�l tej teorii, zosta³
zastrzelony zanim znalaz³ siê w samolocie, który run¹³ do
morza. Niektórzy badacze podnosz¹, ¿e w rzeczywisto�ci do
katastrofy nie dosz³o, a samolot wodowa³ zaraz po starcie.

Badania szcz¹tków genera³a przez patologów mog¹
ustaliæ, czy go zastrzelono.

Piêæ zagadek
1. Nie odnaleziono ani osoby, która fotografowa³a cia³o

Sikorskiego na nabrze¿u portowym wkrótce po wy³owieniu,
ani tym bardziej samych zdjêæ.

2. Jedyny egzemplarz listy pasa¿erów zagin¹³ w
samolocie, nie wiadomo wiêc ostatecznie kto zgin¹³, a kto
zagin¹³. Wed³ug przypuszczeñ liczba osób bêd¹cych na
pok³adzie samolotu wynosi³a 17 osób. Nie odnaleziono m.in.
cia³a córki Sikorskiego Zofii Le�niowskiej, o której wiedziano,
¿e na pewno by³a na pok³adzie. Z tego powodu pojawi³y siê
pog³oski, i¿ niektórzy pasa¿erowie mogli zostaæ porwani do
ZSRR. W 1945 roku cichociemny Tadeusz Kobyliñski mia³
widzieæ Le�niowsk¹ w radzieckim gu³agu.

3. Incydent prze¿y³ ze stosunkowo niewielkimi obra¿eniami
tylko pilot, Czech z pochodzenia, Eduard Prchal. Znany by³ z

TRZECI POGRZEB GENERA²A SIKORSKIEGO
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tego, ¿e nigdy nie zak³ada³ kamizelki ratunkowej. Jednak w
tym przypadku, gdy wyci¹gniêto go z morza, mia³ j¹ na sobie.

4. Sze�æ tygodni przed katastrof¹, w czasie gdy Sikorski
przebywa³ w Gibraltarze po raz pierwszy, jeden z urzêdników
rz¹du polskiego w Londynie, odebra³ telefon, w którym
rozmówca twierdzi³, ¿e genera³ zgin¹³ podczas wypadku
samolotu nad Gibraltarem. Po³¹czenie to uznano za ¿art.
Dwa inne samoloty, którymi podró¿owa³ Sikorski, sta³y siê
obiektami sabota¿u.

5. Brytyjczycy, do których nale¿a³ samolot (RAF/511
Squad., 205 Group SEAC, Coastal Command), prze-
prowadzili w 1943 krótkie �ledztwo, po którym og³osili, ¿e

«�mieræ Sikorskiego nast¹pi³a w drodze tragicznej katastrofy
stanowi¹cej tajemnicê pañstwow¹».

Dariusz Baliszewski pisze, ¿e: «To by³ prawdopodobnie
najdziwniejszy wypadek lotniczy w dziejach �wiata. Samolot,
na przekór prawom fizyki, mia³ wystartowaæ z uszkodzonym
sterem wysoko�ciowym, po czym wodowaæ kilkaset metrów
od brzegu. Zanim zaton¹³, mia³ utrzymywaæ siê na wodzie
ponad 6 minut, by nastêpnie, kapotuj¹c, miêkko osi¹�æ na
dnie. Zaskakuj¹ce jest to, ¿e drobne przedmioty znalezione
po katastrofie na dnie morza nosi³y �lady uszkodzeñ
charakterystycznych jedynie dla eksplozji»

W³adys³aw Eugeniusz Sikorski
Urodzi³ siê 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym. Przed I

wojn¹ �wiatow¹ by³ jednym ze wspó³za³o¿ycieli i cz³onków kilku
nielegalnych polskich organizacji niepodleg³o�ciowych.

Walczy³ w Legionach Polskich w trakcie I wojny �wiatowej,
potem w nowo utworzonej armii polskiej podczas wojny polsko-
bolszewickiej (1919-1921). Odegra³ w niej znacz¹c¹ rolê,
zw³aszcza podczas bitwy warszawskiej 1920 roku. W pierwszych
latach II Rzeczypospolitej Sikorski pe³ni³ najwa¿niejsze funkcje
rz¹dowe, w³¹czaj¹c w to stanowisko premiera (1922-1923) i
ministra spraw wojskowych (1923-1924).

Wkrótce potem jednak, po przewrocie majowym Józefa
Pi³sudskiego w 1926 roku zosta³ odsuniêty od pe³nienia
eksponowanych stanowisk. Pozostawa³ w opozycji do
rz¹dów Sanacji. W trakcie II wojny �wiatowej zosta³
premierem rz¹du RP na uchod�stwie, Naczelnym Wodzem
Polskich Si³ Zbrojnych. By³ zwolennikiem ponownego
nawi¹zania stosunków dyplomatycznych pomiêdzy Polsk¹
a ZSRR, które zosta³y zerwane po wspólnej z Niemcami
inwazji Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê w 1939 roku.
Jednak w kwietniu 1943 roku Józef Stalin zerwa³ stosunki
dyplomatyczne z polskim rz¹dem na uchod�stwie.

Zosta³o to spowodowane przez ¿¹danie zbadania sprawy
zbrodni katyñskiej.

Przejrz¹ archiwa
- Przejrzymy brytyjskie archiwa w poszukiwaniu doku-

mentów dotycz¹cych �mierci genera³a Sikorskiego - takie
zapewnienie z³o¿y³ Donaldowi Tuskowi premier Gordon

Brown. Sprawa nabiera znaczenia po wstêpnych wynikach
ekshumacji Naczelnego Wodza Polskich Si³ Zbrojnych.

Najwa¿niejsze s¹ dwie teczki, znajduj¹ce siê w dyspozycji
brytyjskiego resortu obrony i ministerstwa lotnictwa. Ich
ujawnienie zale¿y od rz¹du w Londynie. Brytyjski premier
obieca³ Tuskowi, ¿e je�li znajd¹ siê jakie� dokumenty,
zostan¹ one przekazane stronie polskiej.

Jak jednak mówi¹ �wiadkowie rozmowy szefów rz¹dów
obu pañstw, Gordon Brown deklarowa³, ¿e wedle jego wiedzy w
archiwach nie ma ju¿ ¿adnych tajnych materia³ów, które mog³yby
rzuciæ nowe �wiat³o na okoliczno�ci �mierci Sikorskiego.

http://www.gazetalubuska.pl/

Msz¹ �wiêt¹ pod przewodnictwem kardyna³a Stanis³awa
Dziwisza po raz kolejny po¿egnano w �rodê genera³a
W³adys³awa Sikorskiego.

Msza rozpoczê³¹ siê punktualnie o 17 w kaplicy na
Wawelu. Pogrzeb rozpocz¹³ siê o godzinie 16 pod Krzy¿em
Katyñskim przy placu �wiêtego Idziego, gdzie odmówiono
modlitwê za zmar³ego.

Po nabo¿eñstwie w kaplicy trumna z cia³em genera³a
Sikorskiego zosta³a odprowadzona do krypty �w. Leonarda i
ponownie z³o¿ona w sarkofagu.

http://www.mmkrakow.pl/
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Parafia �wiêtej Rodziny miasta Charkowa (Ukraina)
pozdrawia ca³¹ wspólnotê Ko�cio³a Katolickiego z okazji
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 2009 i pragnie
podzieliæ siê sw¹ wielk¹ rado�ci¹.

Tegorocznemu �wiêtowaniu Wigilii Narodzenia Pañs-
kiego i odpustu parafialnego � uroczysto�ci �wiêtej
Rodziny towarzyszy³y wa¿ne wy-
darzenia dla parafii i wyj¹tkowo
podnios³a atmosfera. Po ki lku
latach od rozpoczêcia budowy po
raz pierwszy powitali�my Nowona-
rodzonego Jezusa nie w ma³ej
kaplicy, jak by³o do tej pory, lecz w
naszej, choæ jeszcze niedobudo-
wanej i nieco zimnej, ale d³ugo
oczekiwanej pierwszej parafialnej
�wi¹tyni przy ul. K³oczkowskiej.
Sta³o siê to mo¿liwe, poniewa¿
tydzieñ wcze�niej odby³o siê po-
�wiêcenie krzy¿a i umocowanie go
razem z konstrukcj¹ dachu na
dzwonnicy, a tak¿e ukoñczenie reszty prac zwi¹zanych z
zadaszeniem g³ównej nawy. W trakcie mocowania krzy¿a
zosta³y pod nim umieszczone kapsu³y zawieraj¹ce krótk¹
historiê parafii i Ko�cio³a Rzymsko-Katolickiego na
Wschodzie Ukrainy, a tak¿e podpisy budowniczych i
parafian.

Wielka rado�æ
W pierwsz¹ niedzielê po Bo¿ym Narodzeniu - Uroczys-

to�æ �wiêtej Rodziny -  rado�æ dzieli³ z nami biskup koadiutor
Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej Marian Buczek, a tak¿e
duchowieñstwo i �wieccy z s¹siednich charkowskich parafii.

Ko�ció³ �wiêtej Rodziny (dzielnica O³eksiiwka) bêdzie
trzecim ko�cio³em rzymsko-katolickim w Charkowie wraz z
odnowion¹ po czasach radzieckich katedr¹ Wniebowziêcia

Naj�wiêtszej Maryi Panny (z koñca
XIX w.) i nowoczesnym ko�cio³em
�w. Wincentego a Paulo.

Chcemy wyraziæ wielk¹ wdziêcz-
no�æ wszystkim, którzy  przy³¹czyli
siê do budowy oraz tym, którzy
pomogli w rozwi¹zaniu mnóstwa
powsta³ych problemów. Dziêkujemy
za pomoc materialn¹, pracê fi-
zyczn¹ i wsparcie duchowe. Sk³a-
damy szczególne podziêkowania
ksiê¿om Leonidowi Tkaczukowi,
Anatolijowi K³akowi, Jerzemu Zi-
miñskiemu, Paw³owi Ostrows-

kiemu i Antoniemu Rudojowi, którzy w ró¿nym czasie s³u¿yli
w naszej parafii i bez reszty byli oddani tej sprawie.

W naszej galerii internetowej pod adresem http://
picasaweb.google.com/PoloniaCharkowa mo¿na ogl¹daæ i
�ci¹gn¹æ do wydruku  zrobione przez siostrê zakonn¹ Ró¿ê i
nasz¹ parafiankê Teresê Dutkê zdjêcia z tej uroczysto�ci.
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Bóg Zap³aæ! Go�cili�my �w. Miko³aja
Tradycyjnie w dniu 14 grudnia maluchy Stowarzyszenia

Kultury polskiej w Charkowie mog³y siê cieszyæ ze spotkania
ze �wiêtym Miko³ajem. Go�cili�my �w. Miko³aja w Domu
Polonii przy ulicy Krasniznamiennej. Tam co roku dzieci

spotykaj¹ siê z przybyszem z dalekiej krainy.
 W oczekiwaniu na nadej�cie Miko³aja dzieci uczest-

niczy³y w wielu zabawach zrêczno�ciowych i tanecznych.
W�ród ogólnego gwaru i �miechu niespodziewanie z

workiem prezentów pojawia³ siê na sali d³ugo oczekiwany
go�æ � �w. Miko³aj. Na powitanie dzieci za�piewa³y Miko³ajowi
piosenkê i bezb³êdnie wy-
recytowa³y wierszyki. W
zamian za to otrzyma³y
mnóstwo s³odko�ci.

Wszystkie dzieci usta-
wia³y siê w kolejce, aby
móc choæ na chwilê
usi¹�æ mu na kolanach i z
nim porozmawiaæ. Na za-
koñczenie ka¿dej kolejnej
zabawy �wiêty Miko³aj w³¹-
cza³ siê do ko³a tanecz-
nego z maluchami. Ale na
tym nie poprzestawa³, an-
ga¿owa³ do tañca równie¿
rodziców oraz organiza-
torów zabawy. �miechu
by³o co nie miara.

Parafia �wiêtej Rodziny na O³eksiiwce w Charkowie
serdecznie zaprasza do wziêcia udzia³u w powstawaniu
Bo¿ej budowli naszych czasów.

Za naszym po�rednictwem mo¿ecie Pañstwo po-
zostawiæ na Wschodzie Ukrainy najpiêkniejszy �lad kultury i
wspania³y znak wiary w postaci cegie³ki w buduj¹cej siê
naszej �wi¹tyni  rzymsko-katolickiego Ko�cio³a �wiêtej
Rodziny.

Ka¿dy z nas mo¿e mieæ udzia³ w ukazaniu piêkna i

bogactwa polskiego dziedzictwa kulturowego, wielkiego
dzie³a pomna¿ania wiary i polskiej kultury poprzez budowê
tej �wi¹tyni ku chwale Boga.

Poprzez swoj¹ cegie³kê z³o¿on¹ na ten cel jeste�my
w³¹czeni w kszta³towanie lepszego �wiata pozostawiaj¹c
nastêpnym pokoleniom pami¹tkê szczególnych czasów w
jakich przysz³o nam ¿yæ i dzia³aæ.

Prosimy o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê �wiêtej
Rodziny dla Was, drodzy Dobroczyñcy. Za wszystkich
dobroczyñców, za ludzi którzy wiedz¹ co to jest bezin-
teresowny dar, w ka¿d¹ niedzielê o 9:00 jest sprawowana
Msza �w. Dziêkczynna. Dok¹d ta �wi¹tynia bêdzie budowana
i dok¹d bêdzie istnieæ oraz co roku w Uroczysto�æ �wiêtej
Rodziny - w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê po Bo¿ym Narodzeniu
- bêdzie odprawiana Msza �w. odpustowa za wszystkich
¿yj¹cych i zmar³ych dobroczyñców tej �wi¹tyni. Do Boga
Mi³osiernego od nas nieustannie p³ynie modlitwa wy-
praszaj¹c ³aski dla wszystkich budowniczych. Serdeczne Bóg
Zap³aæ. Nazwiska wszystkich dobroczyñców i udoku-
mentowane kwoty choæby najmniejsze zapisujemy w
specjalnej ksiêdze, która bêdzie przechowywana w
wyznaczonym miejscu w �wi¹tyni, a hojniejsi dobroczyñcy
bêd¹ uwieñczeni na specjalnej tablicy. Liczymy na Wasze
wsparcie modlitewne.

Chocia¿ jeszcze przed nami du¿o pracy, mamy nadzieje,
¿e ju¿ nied³ugo spotkamy siê z Wami z okazji po�wiecenia
naszej pierwszej parafialnej �wi¹tyni.

�wiêta Rodzino, ufamy Tobie!

Dobroczyñców prosimy o wp³aty na konto:
Kuria Generalna Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów
Konto nr 14103015080000000802937008
CitiBank Handlowy SA
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
�na budowê ko�cio³a w Charkowie�

O ka¿dej wp³acie prosimy poinformowaæ nas pod adres
sv.rodyna @ meta.ua aby dokonaæ wpisu do ksiêgi.

Wdziêczni parafianie
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Symbol jedno�ci
Op³atkowe spotkanie w Domu Polonii Stowarzyszenia

Kultury Polskiej w Charkowie odby³o siê w dniu 20 grudnia
2008 roku. Przypomina³o ono tradycyjne uroczysto�ci tego typu,
które odbywaj¹ siê w Polsce: �wi¹tecznie przybrana sala,
migaj¹ca choinka, przedstawienie jase³kowe, radosny �piew
kolêd, najserdeczniejsze ¿yczenia przy gwarliwym ³amaniu siê
op³atkiem. S³odkie wypieki, tradycyjne i egzotyczne owoce na
�wi¹tecznym stole razem z wigilijnym wieñcem i zapalonymi
�wiecami podkre�la³y rodzinny klimat tego ogniska polsko�ci.

W tym roku na spotkanie op³atkowe do siedziby
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie zawita³o tyle
osób, ¿e wszyscy nie zmie�cili siê w jednej sali. T³um by³ i w
bibliotece, i w biurze, i na korytarzu. Ale ciep³a i serdeczna
atmosfera ogarnê³a wszystkich. Po raz pierwszy  na op³atkowe
spotkanie do Domu Polonii zawitali w tym roku tak znamienici
go�cie. Byli to Biskup koadiutor Diecezji Charkowsko -

W trakcie spotkania zosta³ równie¿ podsumowany
konkurs plastyczny �Kartka �wi¹teczna�. Laureaci otrzymali
zestawy do rysowania i malowania. Dzieci skorzysta³y te¿ z
okazji, ¿eby zrobiæ sobie zdjêcie ze �wiêtym Miko³ajem.

Kolejnym punktem programu by³ krótki koncert, jaki
najm³odsi zaprezentowali swoim rodzicom i �wiêtemu
Miko³ajowi. Kolêdy, wierszyki, piosenki, tañce, a nawet
wykonanie utworów muzycznych na skrzypcach  bardzo
podoba³y siê rodzicom.  Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ konkurs na
najciekawszy strój karnawa³owy. Niektóre, trzeba przyznaæ
rodzicom, by³y bardzo oryginalne i pomys³owe.

Dzieci na pewno z niecierpliwo�ci¹ bêd¹ czeka³y na kolejny
karnawa³ i nastêpne choinkowe zabawy ze �w. Miko³ajem.

W tym roku �wiêto zosta³o organizowane przez cz³onka
Stowarzyszenia Dianê Krawczenko. Przygotowa³a ona i
poprowadzi³a jako wodzirej wspania³e zabawy z wieloma
konkursami. Panie Walentyna Ryszowa i  Wanda Kowa-
lewska przy fortepianie zadba³y o oprawê muzyczn¹ imprezy.
W rolê �w. Miko³aja wspaniale wcieli³ siê ojciec Anatol z
ko�cio³a p. w. �wiêtej Rodziny z Oleksiiwki. Upominki, które
zosta³y podarowane dzieciom ufundowa³ Senat RP poprzez
Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Jak siê bawili�my w Domu Polonii w niewielkim stopniu
ukazuj¹ do³¹czone fotografie. Wiele  zdjêæ mo¿na �ci¹gn¹æ
z albumu, umieszczonego w Internecie pod adresem
http://picasaweb.google.com/dompolonii.
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Zaporoskiej  Marian Buczek, Konsul Generalny RP w Charkowie Grzegorz
Seroczyñski, ksi¹dz Bronis³aw z katedry Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Maryi
Panny, ksi¹dz Leonid - proboszcz Parafii �wiêtej Rodziny z siostrami
Ma³gorzat¹ i Magdalen¹.

B³ogos³awieñstwa udzieli³ zebranym Biskup Marian Buczek. �£amanie
siê op³atkiem to symbol jedno�ci. Polakom bêdzie zawsze dobrze, kiedy
Stowarzyszenie bêdzie  razem z Ko�cio³em i Konsulatem� � te aktualne i
m¹dre s³owa, wyg³oszone przez Jego Ekscelencjê, zapad³y g³êboko w
duszach obecnych.

Wa¿no�æ �wi¹t Bo¿ego Narodzenia dla ka¿dego Polaka jako tradycji
polskiej rodziny podkre�li³ Konsul Generalny RP. Przy tej okazji zacytowa³
on zdanie Adama Mickiewicza: �Wierzysz, ¿e Chrystus zrodzi³ siê w Betle-
jemskim ¿³obie, lecz biada ci, je�li nie zrodzi³ siê w tobie�. Konsul po¿yczy³
wszystkim, ¿eby �ta maleñka dziecina narodzi³a siê w naszych sercach i
przynios³a pokój i dobrobyt dla nas wszystkich�.

Podczas spotkania wyst¹pili
m³odzi s³uchacze kursów jêzyka
polskiego oraz polska m³odzie¿
naszego Stowarzyszenia. Pod kie-
rownictwem nauczycielki Pani Kata-
rzyny B¹k przygotowali oni  specjalnie
na tê okazjê przedstawienie jase³-
kowe.  Zebrani obejrzeli  sceny z
narodzin Chrystusa Pana oraz wy-
s³uchali piêknych polskich kolêd.
Wystêpuj¹cym wtórowali wszyscy
go�cie, co spotêgowa³o podnios³y,
wzruszaj¹cy nastrój.
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W poniedzia³ek, 22 grudnia 2008 roku przedstawiciele
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie wraz  z innymi
organizacjami polonijnymi, katolickim duchowieñstwem i
pracownikami konsulatu wziêli udzia³ w tradycyjnym Op³atku,
który odby³ siê w Konsulacie RP w Charkowie.

Konsul Generalny w Charkowie, Grzegorz Seroczyñski,

ciep³o powita³ przyby³ych go�ci i podkre�li³ wyj¹tkowe
znaczenie tego bo¿onarodzeniowego spotkania. Zgodnie z
polsk¹ tradycj¹ Konsul Generalny wspomnia³ i uhonorowa³
zmar³ych w tym roku. �Przy wigilijnym stole nie mo¿e
zabrakn¹æ dodatkowego nakrycia dla tych, którzy w ostatnim
roku od nas odeszli. Ten rok by³ bardzo smutny, gdy¿
po¿egnali�my Pana Ryszarda ¯eliñskiego - prezesa
Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu i Michai³a ¯ura �
Prezesa Domu Polskiego w Charkowie. Jestem przekonany
i gor¹co w to wierzê, ¿e to puste miejsce, które równie¿
zachowali�my, zajmie rodz¹cy siê Bo¿y Syn.� � mówi³.

Pan Konsul Generalny powiedzia³, ¿e rok 2009 bêdzie
rokiem jubileuszu dla Konsulatu Generalnego. �Bêdziemy
obchodziæ podwójn¹ rocznicê: 85. rocznicê powo³ania
konsulatu w Ukraiñskiej Republice Ludowej i 15. rocznicê
dzisiejszego konsulatu�.  Potem z³o¿y³ ¿yczenia �wi¹teczno-
noworoczne: �¯yczê pañstwu, ¿eby te �wiêta by³y dla pañstwa
bardzo rodzinne, ciep³e, takie, jakie polska tradycja

Tradycyjny Op³atek w Konsulacie

£ami¹c siê op³atkiem zgromadzeni sk³adali sobie
nawzajem najlepsze ¿yczenia. Towarzysz¹ca uroczysto�ci
atmosfera by³a ciep³a i serdeczna. Nie zabrak³o napojów i
s³odkiego poczêstunku.

�Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e ka¿dego roku podczas tych
�wi¹tecznych dni jeste�my tutaj i tworzymy jedn¹ wielk¹
rodzinê Polaków i sympatyków kultury polskiej. Corocznie ta
rodzina ro�nie. Moim marzeniem jest, aby w przysz³ym roku
na op³atkowe spotkanie wynaj¹æ wielk¹ salê i obowi¹zkowo
wspólnie przygotowaæ na stó³ wigilijny tradycyjne polskie
potrawy� � powiedzia³a Prezes Stowarzyszenia Józefa
Czernijenko.

  Oleg Czernijenko, foto autora
Wiêcej zdjêæ s¹ w galerii internetowej pod adresem

http://picasaweb.google.com/dompolonii

przewiduje. Chcia³bym, ¿eby�cie  pañstwo tak jak my cieszyli
siê z tego jubileuszu, ¿eby�my za rok spotkali siê w tym gronie,
jeszcze wiêkszym, chcia³bym, ¿eby Konsulat RP w Charkowie
ka¿dego dnia pozyskiwa³ nowych przyjació³�.

 Przemówienie Biskupa koadiutora Diecezji Char-
kowsko - Zaporoskiej  Mariana Buczka by³o bardzo

wzruszaj¹ce, serdeczne i szczere. Oprócz tradycyjnych ¿yczeñ
bo¿ego b³ogos³awieñstwa dla ka¿dej rodziny Biskup mówi³,
¿e chcia³by, aby grono Polaków w tej sali konsularnej z roku
na rok siê zwiêksza³o.

Mi³ym dodatkiem do bo¿onarodzeniowych ¿yczeñ by³o
uhonorowanie najstarszego Polaka Charkowa  92-letniego
Stefana Warwarkówa i wrêczenie mu podarunków przez
Biskupa i Konsula Generalnego.

Po tym, jak Ekscelencja pob³ogos³awi³ obecnych, ksiê¿a
rozdali po�wiêcone op³atki przyby³ym go�ciom. Wszyscy siê
nimi dzielili, sk³adaj¹c sobie nawzajem ¿yczenia �wi¹teczne.
�piewano równie¿ piêkne polskie kolêdy, które spotêgowa³y
podnios³y, wzruszaj¹cy nastrój tego spotkania.

Przy tradycyjnych polskich potrawach wigili jnych
przygotowanych w konsulacie m.in. kutii, sma¿onej rybie,
barszczu z uszkami, pierogach toczy³y siê mi³e rozmowy.
Panowa³a uroczysta, podnios³a atmosfera.

Oleg Czernijenko, zdjêcie autora
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Cicha noc, �wiêta noc.
Pokój niesie ludziom wszem,
A u ¿³óbka Matka �wiêta
Czuwa sama u�miechniêta
Nad Dzieci¹tka snem,
Nad Dzieci¹tka snem.

Cicha noc, �wiêta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegn¹ wielce zadziwieni
Za anielskim g³osem pieni,
Gdzie siê spe³ni cud,
Gdzie siê spe³ni cud.

Cicha noc, �wiêta noc,
Narodzony  Bo¿y Syn.
Pan wielkiego majestatu
Niesie dzi� ca³emu �wiatu
Odkupienie win,
Odkupienie win.
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Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
                                     weso³a nowina,
¯e Panna czysta, ¿e Panna czysta
                                     porodzi³a Syna.
Chrystus siê rodzi, nas oswobodzi,
Anieli graj¹, króle witaj¹!
Pasterze �piewaj¹, bydlêta klêkaj¹,
Cuda, cuda og³aszaj¹.

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieci¹tko piastuje.
I Józef stary, i Józef stary
On go pielêgnuje.
Chrystus siê rodzi, nas oswobodzi,
Anieli graj¹, króle witaj¹!
Pasterze �piewaj¹, bydlêta klêkaj¹,
Cuda, cuda og³aszaj¹.

Chocia¿ w stajence, chocia¿ w stajence
Panna Syna rodzi,
Przecie¿ On wkrótce ludzi oswobodzi.
Chrystus siê rodzi, nas oswobodzi,
Anieli graj¹, króle witaj¹!
Pasterze �piewaj¹, bydlêta klêkaj¹,
Cuda, cuda og³aszaj¹.

B¹d� pozdrowiony, Bo¿e nieskoñczony,
S³awimy Ciebie, Jezu niezmierzony.
Chrystus siê rodzi, nas oswobodzi,
Anieli graj¹, króle witaj¹!
Pasterze �piewaj¹, bydlêta klêkaj¹,
Cuda, cuda og³aszaj¹.
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Kolêdy

Gdy �liczna Panna Syna ko³ysa³a,
Z wielkim weselem tak Jemu �piewa³a:
Lili, lili laj, moje Dzieci¹teczko,
Lili, lili laj, �liczne Pani¹teczko.

Wszystko stworzenie �piewaj Panu swemu.
Pomó¿ rado�ci wielkiej sercu memu.
Lili, lili laj, wielki Królewicu,
Lili, lili laj, niebieski Dziedzicu.

Sypcie siê z nieba, �liczni anio³owie,
�piewajcie Panu, niebiescy duchowie.
Lili, lili laj, mój wonny kwiateczku,
Lili, lili laj, w ubogim ¿³obeczku.

�pij¿e ju¿ sobie, moja per³o droga.
Niech ci snu nie rwie ¿adna przykra trwoga.
Lili, lili laj, mój �liczny rubinie,
Lili, lili laj, póki sen nie minie.G
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Pójd�my wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki!
Powitajmy maleñkiego i Maryjê, matkê Jego.
Powitajmy maleñkiego i Maryjê, matkê Jego.

Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany,
Od proroków og³oszony, od narodów upragniony.
Od proroków og³oszony, od narodów upragniony.

Witaj, Dziecineczko w ¿³obie, wyznajemy Boga w Tobie.
Co� siê narodzi³ tej nocy, by� nas wyrwa³ z czarta mocy.
Co� siê narodzi³ tej nocy, by� nas wyrwa³ z czarta mocy.

Witaj, Jezu nam zjawiony, witaj, dwakroæ narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki
cz³owiekiem.
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki
cz³owiekiem.

Któ¿ to s³ysza³ takie dziwy? Ty� cz³owiek i Bóg prawdziwy,
Ty ³¹czysz w boskiej osobie dwie natury ró¿ne sobie.
Ty ³¹czysz w boskiej osobie dwie natury ró¿ne sobie.

O, szczê�liwi pastuszkowie, któ¿ rado�æ wasz¹ wypowie!
Czego ojcowie ¿¹dali, wy�cie pierwsi ogl¹dali.
Czego ojcowie ¿¹dali, wy�cie pierwsi ogl¹dali.

O, Jezu, nasze kochanie, czemu nad niebios mieszkanie
Przek³adasz nêdzê, ubóstwo i wyniszczasz swoje Bóstwo?
Przek³adasz nêdzê, ubóstwo i wyniszczasz swoje Bóstwo?

Mi³o�ci to Twojej dzie³o z mi³o�ci pocz¹tek wziê³o.
By� nas zrówna³ z anio³ami, poni¿asz siê miêdzy nami.
By� nas zrówna³ z anio³ami, poni¿asz siê miêdzy nami.

Spraw to, Jezu, Boskie Dzieciê, niech Ciê kochamy nad ¿ycie;
Niech mi³o�ci¹ odwdziêczamy mi³o�æ, której doznawamy.
Niech mi³o�ci¹ odwdziêczamy mi³o�æ, której doznawamy.

�wiêta Panno, Twa przyczyna niech wyjedna u Syna,
By to Jego narodzenie zapewni³o nam zbawienie.
By to Jego narodzenie zapewni³o nam zbawienie.
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zy W�ród nocnej ciszy g³os siê rozchodzi:
Wstañcie pasterze, Bóg siê wam rodzi!
Czym prêdzej siê wybierajcie, do Betlejem
pospieszajcie
Przywitaæ Pana, przywitaæ Pana.

Poszli, znale�li Dzieci¹tko w ¿³obie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cze�æ Mu dali,
A witaj¹c zawo³ali
Z wielkiej rado�ci, z wielkiej rado�ci.

"Ach witaj, Zbawco, z dawna ¿¹dany,
Cztery tysi¹ce lat wygl¹dany.
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a ty� tej nocy
Nam siê objawi³, nam siê objawi³".

I my czekamy na Ciebie, Pana.
A skoro przyjdziesz na g³os kap³ana,
Padniemy na twarz przed Tob¹,
Wierz¹c, ¿e� jest pod os³on¹
Chleba i wina, chleba i wina
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Bóg siê rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obna¿ony!
Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje:
Ma granice Nieskoñczone!
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 twoje,
Wszed³ miêdzy lud ukochany
Dziel¹c z nim trudy i znoje:
Niema³o cierpia³, niema³o,
¯e�my byli winni sami.
A s³owo Cia³em siê sta³o.
I mieszka³o miêdzy nami.

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 Cia³em siê sta³o.
I mieszka³o miêdzy nami.

Potem i króle widziani,
Cisn¹ siê miêdzy prostot¹,
Nios¹ dary Panu w dani:
Mirrê, kadzid³o i z³oto.
Bóstwo to razem zmierza³o
Z wie�niaczymi ofiarami!
A s³owo Cia³em siê sta³o.
I mieszka³o miêdzy nami.

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 wszystkie wioski z miastami,
A s³owo Cia³em siê sta³o.
I mieszka³o miêdzy nami
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Jezus malusieñki le¿y w�ród stajenki,
P³acze z zimna, nie da³a Mu matula sukienki,
Bo uboga by³a, r¹bek z g³owy zdjê³a,
W który Dzieciê owin¹wszy, siankiem je okry³a.

Nie ma kolebeczki ani poduszeczki,
We ¿³obie Mu po³o¿y³a siana pod g³óweczki.
Dziecina kwili, Matusieñka lili,
W nó¿ki zimno, ¿³obek twardy, stajenka siê chyli.

Pok³on oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy.
To Dzieci¹tko ubo¿uchne ludziom og³aszajmy,
Niech je wszyscy znaj¹, serdecznie kochaj¹,
Za tak wielkie poni¿enie chwa³ê Mu oddaj¹.

Lulaj¿e, Jezuniu, moja pere³ko,
Lulaj ulubione me pie�cide³ko.
Lulaj¿e Jezuniu, lulaj¿e, lulaj,
A Ty go matulu w p³aczu utulaj.

Zamknij¿e znu¿one p³aczem powieczki,
Utul¿e zemdlone ³kaniem usteczki.
Lulaj¿e Jezuniu, lulaj¿e, lulaj,
A Ty go matulu w p³aczu utulaj.

Lulaj¿e piêkniuchny nasz anio³eczku,
Lulaj¿e wdziêczniuchny �wiata kwiateczku.
Lulaj¿e Jezuniu, lulaj¿e, lulaj,
A Ty go matulu w p³aczu utulaj.

Lulaj¿e ró¿yczko najozdobniejsza,
Lulaj¿e lilijko najprzyjemniejsza.
Lulaj¿e Jezuniu, lulaj¿e, lulaj,
A Ty go matulu w p³aczu utulaj.

Lulaj¿e przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj naj�liczniejsze �wiata s³oneczko.
Lulaj¿e Jezuniu, lulaj¿e, lulaj,
A Ty go matulu w p³aczu utulaj.

My z Tob¹ tam w niebie spocz¹æ pragniemy,
Ciebie tu na ziemi kochaæ bêdziemy.
Lulaj¿e Jezuniu, lulaj¿e, lulaj,
A Ty go matulu w p³aczu utulaj.
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 Kuchnia  polska

Przygotowanie:

Sk³adniki:

?      Rodzynki umyæ, osuszyæ i oprószyæ m¹k¹ pszenn¹.

?      M¹kê ¿ytni¹ lekko zrumieniæ na suchej patelni, ca³y czas mieszaj¹c.

?      Miód podgrzaæ. Jajka zmiksowaæ z cukrem pudrem. M¹kê wymieszaæ ze szczypt¹ soli z proszkiem do

pieczenia oraz przypraw¹ do pierników, wlaæ p³ynny miód, ubite jajka oraz rum, wymieszaæ i wyrobiæ.

?    Dodaæ rodzynki, orzechy i wymieszaæ.

?      Brytfannê wysmarowaæ margaryn¹ i wysypaæ bu³k¹ tart¹, w³o¿yæ ciasto.

?    Piec 1 godz. w piekarniku nagrzanym do 180°C. Piernik najlepszy jest kilka dni po upieczeniu.

�wi¹teczny piernik wileñski

?      3 szklanki m¹ki ¿ytniej
?      2/3 szklanki miodu
?      2 jajka
?      szklanka cukru pudru
?      2 ³y¿ki rumu
?      2 ³y¿eczki przyprawy do pierników
?      ma³a torebka proszku do pieczenia
?   5 dag rodzynek
?   3 ³y¿ki posiekanych orzechów laskowych
?       ³y¿ka m¹ki pszennej
? szczypta soli.

Do formy:
?       ³y¿ka margaryny
? ³y¿ka bu³ki tartej




