
Wyzwolcie siê od wiekuistych uprzedzeñ i  wed³ug
woli Chrystusa d¹¿cie do pe³nej jedno�ci!
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Jan Pawe³ II - Papie¿
W zesz³ym roku obchodzili�my 80. rocznicê urodzin

Jana Paw³a II, za� w tym roku z niecierpliwo�ci¹
oczekujemy na Jego przyjazd na Ukrainê. W³a�nie w
zwi¹zku z ta wizyt¹ pragniemy przybli¿yæ naszym
czytelnikom sylwetkê tego wielkiego cz³owieka.

Urodzony w 1920 r. Karol Wojty³a wcze�nie straci³
matkê i brata. Pocieszenia szuka³ w wytê¿onej pracy i
modlitwie. By³ bardzo dobrym uczniem, przejawia³ talent
aktorski i re¿yserski, interesowa³ siê sportem, zw³aszcza
turystyk¹ górsk¹ i jazd¹ na nartach. Po zdanej w 1938r.
maturze rozpocz¹³ studia na Wydziale Filologii Polskiej
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Podczas wojny pracowa³
w kamienio³omach i zak³adach chemicznych. Ryzykuj¹c
¿ycie, pomaga³ ̄ ydom, wyszukuj¹c dla nich schronienia
przed Niemcami. Od 1942 r. studiowa³ w
konspiracyjnym Arcybiskupim Seminarium Duchownym
oraz na Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie. Pragn¹³
wst¹piæ do zakonu karmelitów bosych, ale nie wyrazi³
zgody na to Metropolita Krakowski, uwa¿aj¹cy, ¿e po
stratach wojennych Ko�ció³ potrzebuje ksiê¿y
niezakonnych. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ w
1946r.(by³ to równie¿ rok jego debiutu poetyckiego),
dwa lata pó�niej uzyska³ tytu³ doktora teologii. Pracê
habilitacyjn¹ obroni³ w 1953 r., od tego momentu
prowadzi³ wyk³ady z etyki spo³ecznej w Seminarium
Duchownym, a od 1954 r. tak¿e na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. By³ bardzo lubiany przez
swoich studentów, którzy nazywali go �Wujkiem.�
Organizowa³ oryginalne sp³ywy kajakowe, podczas
których prowadzono dyskusje na tematy filozoficzne,
a wieczorami - przyjacielskie rozmowy przy ognisku.

W wieku 38 lat zosta³ biskupem, a 9 lat pó�niej -
kardyna³em.

16 pa�dziernika 1978 roku ze Stolicy Apostolskiej
na ca³y �wiat rozleg³y siê s³owa: �Habemus Papam�,
które nape³ni³y szczê�ciem serca wszystkich Polaków.

Lidia Studziñska
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Cz³onkowie Kolegium Kardynalskiego sk³adaj¹
homagium Ojcu �wiêtemu. Rzym, plac �w. Piotra
22.10.1978.

Homiliê, wyg³oszon¹ podczas Mszy �w. na placu
Zwyciêstwa w Warszawie, Papie¿ koñczy
wezwaniem wo³am ja, syn polskiej ziemi zarazem ja,
Jan Pawe³ II papie¿, wo³am z ca³ej g³êbi tego
Tysi¹clecia, wo³am w przeddzieñ �wiêta zes³ania,
wo³am wraz z wami wszystkimi:

�Niech zst¹pi Duch  Twój!
Niech zst¹pi Duch Twój!
I odnowi  oblicze ziemi.
Tej ziemi!
Amen�

Spotkanie z pielgrzymami.
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Na terenie �wi¹tyni bogini Kali znajduje siê a�ram
Nirmal, Nridau, czyli Dom Czystego Serca,
prowadzony przez matkê Teresê z Kalkuty i jej
zakonnice. Do Domu  przyjmowani s¹ znajdowani
na ulicach umieraj¹cy nêdzarze. Ojciec �wiêty,
zwiedzaj¹c a�ram w towarzystwie matki Teresy,
mówi: �Dziêkujê Bogu za to, ¿e pierwszym miejscem,
gdzie zatrzyma³em siê w Kalkucie, by³ a�ram Nirmal
Hridau - miejsce,  które jest ¿ywym �wiadectwem
potêgi mi³o�ci.

Teraz, kiedy tyle si³ potrzeba narodowi, aby zachowaæ
wolno�æ, prosimy Ciê, Bo¿e: nape³nij nas moc¹
Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufno�ci w
Twoj¹ mi³o�æ... Wzbud� w narodzie chêæ do cierpliwej
walki o zachowanie pokoju i wolno�ci. Spraw, aby�my
co dzieñ stawili siê zdolni w³asnymi rêkami i
spo³eczn¹ solidarno�ci¹, wpatrzeni w tajemnicê
Twojego krzy¿a, budowaæ nasz¹ wspóln¹ przysz³o�æ.

Ten b³ogos³awiony deszcz
Wszystkie drogi, jak wiemy, wiod¹ do Rzymu.

Ale w te dni one prowadzi³y wszystkich do Kijowa i
Lwowa. Tam - Ojciec �wiêty, Nasz Papie¿.
Jeste�my szczê�liwi, ¿e nasze losy s¹ po³¹czone
z t¹ historyczn¹ wizyt¹. S¹ to wra¿enia, które
zostan¹ na ca³e ¿ycie.

Pielgrzymka Charkowska liczy³a ponad 400
wiernych. Jechali�my autokarami, które dla tej
okazji zamówi³y ko�cio³y. Ja osobi�cie nale¿a³em
do delegacji ko�cio³a p. w. �w. Wincentego a Paolo.
Charków ¿egna³ nas potê¿nym orkanem, Kijów
wita³ rzêsistym deszczem. Ale by³ to deszcz
z³otodajny, deszcz b³ogos³awiony. Po�wiêci³ go
swoj¹ obecno�ci¹ Papie¿.

�wiêta Msza na lotnisku sportowym �Czajka�
wznosi³a siê do niebios. Unosi³y siê i nasze serca.
Papie¿ odprawia³ mszê z szacunku do Ukrainy w
poprawnym jêzyku ukraiñskim, który z jego ust
brzmia³ jak ojczysty, wita³ pielgrzymów z innych
pañstw w ich jêzyku ojczystym. Przed �w. Msz¹
udzieli³ uwagê wszystkim pielgrzymom,
obje¿d¿aj¹c na �papie¿omobilu� pole lotnicze.
Wbrew  deszczu, nastrój by³ s³oneczny. W dobrym
humorze wracali�my do swoich rodzin, dziel¹c siê
z nimi tymi cz¹steczkami �wiat³a i rado�ci.

Jeste�my bardzo wdziêczni organizatorom tej
akcji.

24.06.01. Charków-Kijów Pielgrzym
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Bo¿e Cia³o
Jest to wielkie �wiêto ko�cielne Eucharystii,

ustanowione ju¿ w XIII w., obchodzone zawsze w
czwartek, jedenastego dnia po Zielonych �wiêtach. W
Polsce obchodzi siê je od 1320r., a od XV w. obchodom
Bo¿ego Cia³a towarzysz¹ procesje, które wychodz¹ ze
wszystkich �wi¹tyñ i prowadz¹ do czterech o³tarzy

ustawionych na zewn¹trz ko�cio³ów. Przy ka¿dym
o³tarzu ksiê¿a �piewaj¹ Ewangeliê i b³ogos³awi¹
wiernych Przenaj�wiêtszym  Sakramentem w
monstrancji.

Historia i obyczaje Polskie procesje Bo¿ego Cia³a dotychczas
zachowuj¹ sw¹ okaza³o�æ, niesie siê w nich m.in.
chor¹gwie ko�cielne. W procesjach Bo¿ego Cia³a id¹
t³umy wiernych, uczestnicz¹ w nich wojskowi i stra¿acy
w galowych mundurach. Nie brakuje tak¿e dziewczynek
w bieli sypi¹cych kwiaty i ministrantów z dzwonkami.
W Warszawie co roku procesjê Bo¿ego Cia³a z Katedry
�wiêtojañskiej na Plac Zamkowy i dalej szlakiem
królewskim prowadzi zgodnie z tradycj¹ prymas Polski.

Z wielkim staraniem i przy czynnym udziale
parafian urz¹dza siê o³tarze procesyjne. W³asne o³tarze
zwyczajowo wystawiaj¹ i dekoruj¹ ró¿ne organizacje i
grupy zawodowe, za� w oknach i na balkonach domów
znajduj¹cych siê przy drodze lub ulicy, którymi
przechodzi procesja
umieszcza siê zawsze
symbole religijne i
kwiaty.

W Krakowie za
siedem dni do Bo¿ego
Cia³a odbywaj¹ siê
obchody Lajkonika �
konika zwierzy-
nieckiego. Po zakoñ-
czeniu uroczysto�ci
ko�cielnych na rynek
staromiejski wracza
korowód barwnie
ubranych postaci, ze
sztandarem cecho-
wym flisaków.  Najwa-
¿niejsz¹ postaci¹ jest je�dziec galopuj¹cy na koniu (a
w rzeczywisto�ci skacz¹cy na w³asnych nogach, jego
rumak sk³ada siê bowiem z drewnianej g³owy i
drewnianej ramy os³oniêtej z³ot¹ lub czerwon¹ kap¹),
we wschodnim stroju, z przylepion¹ czarn¹ brod¹, który
uderza zebranych bu³aw¹ uszyt¹ z ga³ganków i próbuje
wzi¹æ w niewolê co ³adniejsze dziewczyny.

Legenda g³osi, ¿e zabawa ta odbywa siê na
pami¹tkê najazdu Tatarów na Kraków i bohaterskiej
akcji flisaków, którzy zd¹¿yli ostrzec mieszkañców
miasta, zamkn¹æ bramy i obroniæ podwawelski gród.

Coroczne obchody Lajkonika, które zros³y siê z
tradycj¹ i �wi¹tecznym obyczajem krakowskim,
przyci¹gaj¹ w oktawê (siedem dni) Bo¿ego Cia³a, na
rynek staromiejski rzesze widzów.

Zielone �wiêta
Zielone �wi¹tki to ruchome �wiêto ko�cielne

upamiêtniaj¹ce zes³anie Ducha �wiêtego na aposto³ów.
Wypada ono w maju lub na pocz¹tku czerwca, w
zale¿no�ci od terminu Wielkanocy i  zamyka ono
wielkanocny cykl �wi¹teczny. Z jego obchodami wi¹za³y
siê w przesz³o�ci ludowe obrzêdy powitania wiosny oraz
obyczaje pasterskie. W tradycji ludowej najwa¿niejszym
symbolem tych �wi¹t, od których bierze siê ich nazwa,
by³a i jest dotychczas zielona ga³¹�.

W ca³ej Polsce powszechny by³ zwyczaj �
dotychczas jeszcze zachowany na wsi � majenia �cian

domów, wrót i p³otów zielonymi, najczê�ciej brzozowymi
ga³êziami.

W Zielone �wi¹tki pasterze ubiegali siê o tytu³
�króla�. Uzyskiwa³ go ten, kto pierwszy przyszed³ z
byd³em na pastwisko. Najlepsza za� pasterka
otrzymywa³a tytu³ �królowej�.

Z  Zielonymi �wiêtami zwi¹zany by³ tak¿e  zwyczaj
majówek � zabaw podmiejskich. Wzmianki o nich
znajduj¹ siê ju¿ w XVIII-wiecznych gazetach. Pisano w
nich np.  o urz¹dzaniu na Bielanach (wtedy le�na osada
pod Warszaw¹, a obecnie jej dzielnica) fajerwerkach,
grach i tañcach na �wie¿ym powietrzu, przeja¿d¿kach
po Wi�le umajonymi ³ódkami itd.
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�Solidarno�æ� -  to wielkie s³owo
W charkowskim Muzeum Historycznym odby³o  siê

uroczyste otwarcie wystawy, popularyzuj¹cej historiê
najnowsz¹ spo³eczeñstwa polskiego. Jak zauwa¿y³ dyrektor
muzeum Anatolij Jankowskij, to ju¿ druga w tym roku
wystawa po�wiêcona Polsce. Pierwsz¹ by³a ekspozycja
dotycz¹ca  wielkiego pisarza, laureata nagrody Nobla,
W³adys³awa Reymonta.

Tym razem pod patronatem
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z okazji
dwudziestolecia wydarzeñ w Gdañsku, centrum Karta
przygotowa³o wystawê objazdow¹,   pt. �Solidarno�æ 1980.
Osiemna�cie dni, które wstrz¹snê³y �wiatem�, która by³a ju¿
prezentowana w Kijowie i we Lwowie.

Rzeczywi�cie - strajk w Stoczni Gdañskiej, stworzenie
wolnych zwi¹zków zawodowych �Solidarno�æ�, ¿¹dania

demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego w kraju - to by³y
wydarzenia historyczne, które bezspornie przyci¹gnê³y
uwagê ca³ego �wiata do Polski. By³yby one niemo¿liwe
bez konsolidacji ca³ego spo³eczeñstwa, domagaj¹cego
siê wolno�ci i ograniczenia totalitaryzmu.

Du¿¹ rolê w tej  pokojowej drodze Polaków ku
demokracji odegra³ ko�ció³ katolicki, a  szczególnie
pierwsza pielgrzymka Jego �wi¹tobliwo�ci Jana Paw³a II
do Polski w czerwcu 1979 r., po której polskie
spo³eczeñstwo dot¹d rozdrobnione i zdezorganizowane
znowu poczu³o w sobie mêstwo i odzyska³o poczucie
w³asnej godno�ci.

Wystawa krok po kroku pokazuje wydarzenie z 14 � 31
sierpnia 1980 r. By³a to prawdziwa pokojowa rewolucja i
poparta przez ca³a Polskê szko³a odwagi cywilnej.

Nie dziwi wiêc, ¿e za³o¿yciele, liderzy i uczestnicy
�Solidarno�ci� stali siê potem dzia³aczami spo³ecznymi i
politykami. Tak np. Lech Wa³êsa � przewodnicz¹cy NSZZ
�Solidarno�æ� zosta³ pierwszym wybranym w
demokratycznych wyborach  prezydentem Polski. Tadeusz
Mazowiecki - pierwszym niekomunistycznym  premierem,
a Bronis³aw Geremek � Ministrem spraw zagranicznych.

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej pan
Micha³ �órawski tak¿e by³ uczestnikiem tych wydarzeñ.
Na ceremonii otwarcia wystawy podzieli³ siê swoimi
wspomnieniami o tych szczególnych czasach. Za�
Charkowska Polonia, cz³onkowie Stowarzyszenia Kultury
Polskiej oraz studenci i wyk³adowcy charkowskich uczelni
kolejny raz  mieli mo¿liwo�æ zetkn¹æ siê z heroiczn¹ histori¹
narodu polskiego.

Igor Mackiewicz

Kul tu ra

Himalaje sztuki
Himalaje sztuki zademonstrowa³ na otwarciu wystawy

pt. �Dialog z innymi�� w Charkowskiej Miejskiej Galerii
Malarskiej  profesor Andrzej Strumi³³o.
Malarstwo, grafika, rysunek fotografia
artystyczna, ilustrowanie i projektowanie
ksi¹¿ek, wystawiennictwo i scenografia,
poezja - oto dziedziny, w których artysta
zdoby³ �wiatowe uznanie i sukcesy.

Twórczo�æ Andrzeja Strumi³³y, mo¿na
okre�liæ jak poszukiwanie modelu,
zamierzonego systemu wewnêtrznego i
jest rozpatrywana przez autora jako
samodefiniuj¹cy siê model pracy
mentalnej i intelektualnej percepcji.
Model  ten odnosi siê do relacji miêdzy
widzialno�ci¹ i dyskursem.

Na wystawie, któr¹ patronowa³
Konsulat Generalny RP w Charkowie i
osobi�cie Konsul Generalny pan Micha³
Zórawski, eksponowano graficzne utwory
z lat 70 (seria �Informacja i emocja�). S¹
to utwory  filozoficzne, które nie zawsze
nadaj¹ siê do wyja�nienia s³owem.

Pan Andrzej wiele podró¿owa³. Chiny, Nepal, Mongolia,
India, Wietnam, Japonia, Tajlandia, Daleki Wschód.
Wynikiem tych wêdrówek by³a  fotografika, kolekcie sztuki
i przedmiotów kultury materialnej. Najbardziej zachowa³y
mu siê  w pamiêci podró¿e w pustyni Gobi (Mongolia) i
Himalajach (Nepal). Uczestniczy³ w ekspedycji na Everest.

Za  swoje pracê pan Andrzej otrzyma³
wiele nagród .

Teraz mieszka w�ród ciszy
przyrody - na litewsko - bia³orusko-
polskim pograniczu w Maækowej
Rudzie nad Czarn¹ Hañcz¹ i jeziorem
Wigry. Jest to osiedle wspania³e w
województwie Podlaskim - Park
Narodowy, Pojezierze  Suwalskie.
Wychowa³ dzieci - syna i córkê,
zbudowa³ dom nad brzegiem jeziora
(jest równie¿ architektem).

Jest w³a�cicielem 15 wy�cigowych
koni, w�ród nich 10 � argamaków
(rumaki arabskie).

Bardzo cieszymy siê, ¿e mogli�my
zobaczyæ twórczo�æ utalentowanego,
wspó³czesnego artysty z Polski.  Mamy
nadzieje na spotkanie z now¹ kolekcj¹
pana prof. Andrzeja Strumi³³y.

Igor Ter-Sind
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Boles³aw Micha³owski
Boles³aw Micha³owski urodzi³ siê w 1840 roku w Wilnie. Tam te¿

ukoñczy³ gimnazjum, a pó�niej uczelniê budowlan¹ w Petersburgu. W 1862
roku przyjecha³ do Po³tawy, gdzie otrzyma³ posadê g³ównego in¿yniera i
architekta w po³tawskiej guberni. Za oryginalny projekt mostu i �wi¹tyni
otrzyma³ nagrodê w mie�cie Romny.

 W 1874r. Charkowska duma miejska zaprosi³a go do pracy na
stanowisku miejskiego in¿yniera. Na tej posadzie Micha³owski przepracowa³
35 lat. Bra³ udzia³ w pracach nad planem miasta, czuwa³ nad realizacj¹
projektu rozbudowy Charkowa. Wed³ug jego projektów wybudowano most
na rzece £opañ i Charków, za³o¿ono siedem wsi i kilka skwerów. Nadzorowa³
równie¿ prace przy budowie konnej linii tramwajowej i wodoci¹gu. Trudno
by³oby wymieniæ wszystkie jego osi¹gniêcia. Jednak w�ród wielu projektów
Micha³owskiego wymieniæ nale¿y znajduj¹cy siê na Placu Niko³ajewskim
(obecny Plac Konstytucji) Dom Miejski, który zosta³ obudowany istniej¹cym
do dzisiaj gmachem Rady Miejskiej. Na Placu Feherbacha z kolei postawiono
¿eñskie gimnazjum, niestety zrujnowane podczas drugiej wojny �wiatowej.
Na jego fundamentach wybudowano Wy¿sz¹ Szko³ê In¿ynierów Transportu.

Wed³ug projektu Micha³owskiego powsta³ równie¿ dom studencki przy
ulicy Sumskiej, przekszta³cony pó�niej w Akademiê Medyczn¹. Do czasów
dzisiejszych siê nie zachowa³. W roku 1877 rozpoczêto budowê ko�cio³a
p.w. Za�niêcia Naj�wiêtszej Marii Panny przy ulicy Gogola, któr¹ ukoñczono
po piêtnastu latach. Pierwszym proboszczem by³ ksi¹dz Piotr Kisar¿ewski
przyby³y z Witebska.

Boles³aw Micha³owski projektowa³ równie¿ teatry, np. drewniany gmach
pierwszego w Charkowie Teatru Opery; wraz z Charmañskim zrekonstruowa³
Teatr Dramatyczny przy ulicy Sumskiej (obecnie Teatr imienia
T.Szewczenki). Do dzi� zachowa³a siê oryginalna fasada.

Boles³aw Micha³owski by³ niezwykle skromnym, pracowitym,
sumiennym, szanowanym przez innych cz³owiekiem. Zmar³ w 1909 roku,
na krótko przed jubileuszem swojego 80-lecia. Duma miejska ufundowa³a
nagrodê jego imienia, przyznawan¹ w Szkole Rzemie�lniczej uczniom
szczególnie siê wyró¿niaj¹cym. O�miu budynkom postawionym wed³ug jego
projektu nadano tytu³ pomnika architektury.

Pierwszy proboszcz charkowskiego
ko�cio³a

Kiedy Piotr Kisar¿ewski przyby³ do Charkowa z Witebska 3 pa�dziernika
1867r., mia³ 33 lata. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1861r. W charkowskim
ko�ciele przej¹³ obowi¹zki z r¹k proboszcza Georgija £awkisa i od razu
rozpocz¹³ sw¹ dzia³alno�æ kap³añsk¹ i spo³eczn¹. Z jego inicjatywy przy
ko�ciele zosta³ za³o¿ony przytu³ek dla biednych obcokrajowców-katolików,
którego oficjalne otwarcie nast¹pi³o 1 pa�dziernika 1878 r. przy ul.
Czerniszewskiego 9. Proboszcz Kirsa¿ewski zosta³ jego pierwszym
dyrektorem.

29 kwietnia 1887 r. po�wiêci³ miejsce pod budowê nowej �wi¹tyni. Na
ten cel ofiarowa³ 300 rubli z w³asnych oszczêdno�ci (miesiêczna pensja
wynosi³a wtedy 17, 91 rubli). Osobi�cie nadzorowa³ prace, a po ich
zakoñczeniu, 15 grudnia 1891 r., po�wiêci³ nowy ko�ció³. Z jego inicjatywy
za³o¿ono równie¿ instytucjê opiekuj¹c¹ siê biednymi katolikami, a na
cmentarzu katolickim wybudowano kaplicê.

 Kisar¿ewski zmar³ 30 marca 1900 r. o 9.00 rano. Pochowano go na
zrujnowanym w latach 1960-70 cmentarzu katolickim. Funkcjê proboszcza
w charkowskim ko�ciele pe³ni³ 33 lata. Ca³e swoje mienie przekaza³
Ko�cio³owi. Wszystkie ksi¹¿ki po jego �mierci trafi³y do biblioteki ko�cielnej.
Obecnie znajduj¹ siê one w Muzeum Historycznym w Charkowie.

Michai³ ¯ur

Charków w losach i ¿yciu Polaków Polacy i polska
kultura w Charkowie

Charków zosta³ za³o¿ony w po³owie
XVII wieku m.in. przez przesiedleñców z
Polski. W ich ¿y³ach p³ynê³a krew dwóch
bratnich narodów: polskiego i ukraiñskiego.
Zachar¿ewscy, Szyd³owscy, Kowalscy... s¹
w³a�nie takimi przedstawicielami pier-
wszych szlacheckich rodów w Charkowie.
Do najbardziej znanych nale¿y ród
charkowskich pu³kowników Zachar-
¿ewskich (herb Doliwa), któremu s¹
po�wiêcone wiersze Jana Ornowskiego,
wydane w jêzyku polskim w Kijowie, w
1705r. By³a to pierwsza ksi¹¿ka, na kartach
której odzwierciedlone zosta³y dzieje
Charkowa. Ornowski opisa³ bohaterskie
czyny Zachar¿ewskich w walce z Tatarami
i Szwedami, szczególn¹ uwagê zwracaj¹c
na pu³kownika Grigorija Zachar¿ewskiego
i jego synów: Konstantyna, Jana i Teodora.
Grigorij Zachar¿ewski dowodzi³ wypra-
wami S³obo¿an przeciwko krymskim
Tatarom i skutecznie powstrzymywa³ ich
natarcia  �mieczem gromi³ odwa¿nie.�
Walki toczono równie¿ w pobli¿u Char-
kowa: pod Bogoduchowym, Wa³kami,
Zmijowem, Meref¹, Czuhujewem, a tak¿e
pod �cianami twierdzy charkowskiej.
Ornowski opisuje, jak w 1679 r. Grigorij
Zachar¿ewski

�Pod Czuhujiwem, Charkowem,
O, serce odwag pe³ne!
S³awnym siê karmi³ ob³owem
Choæ ordy by³y dzielne.�
Zachar¿ewski bra³ równie¿ udzia³ w

wyprawach nad Don przeciwko Turkom,
dlatego otrzyma³ przydomek �Doniec�. By³
pierwszym pu³kownikiem charkowskim i
iziumskim, faktycznym w³adc¹ S³obo-
¿añskiej Ukrainy. Bêd¹c podw³adnym cara,
mia³ jednak realn¹ w³adzê i prawo do
podejmowania wa¿nych decyzji o randze
pañstwowej.

Zachar¿ewski by³ nie tylko wybitnym
dowódc¹ wojskowym. Wiele si³ po�wiêci³
on równie¿ pokojowej i twórczej pracy.
Za³o¿y³ Zo³oczew, Izium, Kupiañsk i wiele
innych twierdz, dziêki czemu opustoszony
po wojnach kraj zacz¹³ siê zaludniaæ.
Za³o¿y³ równie¿ klasztor pod Charkowem,
wybudowa³ cerkiew, a takze Uspieñsk¹
cerkiew, któr¹ w 1687r. przekszta³cono w
sobór. Aby uczciæ pamiêæ o charkowskim
pu³kowniku, jego imieniem nazwano ulicê
w centrum miasta: Doniec-Zachar¿ewski.
Syn Grigorija Zachar¿ewskiego Teodor, te¿
pu³kownik, by³ znanym dowódc¹ i
mecenasem wspieraj¹cym  rozwój kultury
i rzemios³ na S³obo¿añskiej Ukrainie.

Igor Losiewskij



O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Kurs organistów w
Toruniu

Trzy tygodnie, od 4. do 25. maja,
trwa³ w Toruniu kurs organistów
ko�cielnych, w którym mia³y mo¿liwo�æ
uczestniczyæ dwie osoby z Charkowa:
pani Walentyna Reszowa i ja.

Uczestnicy zapoznali siê z budow¹
organów, z ró¿nymi rozwi¹zaniami
technologicznymi stosowanymi w tych
instrumentach, prawid³ow¹ gr¹ podczas
mszy �w., poszerzyli sw¹ wiedzê na
temat historii Ko�cio³a i organów jako
instrumentu typowo ko�cielnego,
uczestniczyli równie¿ w spotkaniach
pog³êbiaj¹cych wiedzê o nas samych i
wzmacniaj¹cych wiarê.

Nocowali�my w Domu Pielgrzyma,
gdzie by³y wspania³e warunki. Dzieñ
rozpoczynali�my msz¹ �w. w ko�ciele
pod wezwaniem Naj�wiêtszej Panny
Maryi Nieustaj¹cej Pomocy. Zajêcia
trwa³y od 9 rano do 18 wieczorem z
przerw¹ na obiad. Niestety przyjecha³o
mniej uczestników ni¿ planowano, ale
tym, którzy przybyli, nie zabrak³o
energii, ¿eby przez ca³e trzy tygodnie
aktywnie i z zapa³em uczestniczyæ w
zajêciach. Nasi przyjaciele: ojciec Jan
Bartos ze strony Ko�cio³a i pani
I.Bagiñska ze strony �Wspólnoty
Polskiej� troskliwie siê nami opiekowali,
a nasi m¹drzy pedagodzy: pani R.Grucz,
pani M.Dorawa pani M.Tczamal, pan
B.Czajkowski i inni dzielili siê z nami
swoj¹ olbrzymi¹ wiedz¹.

Koncert, przeprowadzony przez nas
we wspó³pracy z chórem ko�cielnym w
niedzielê po mszy �w., by³ wspania³ym
przyk³adem otrzymanej przez nas
podczas szkolenia nauki.

Niestety wszystko co dobre szybko
siê koñczy. Minê³y wiêc i te trzy
tygodnie. Z dyplomami organistów
ko�cielnych, z torbami pe³nymi literatury
organowej, z wielkim pragnieniem
podjêcia pracy w swoich krajach,
rozjechali�my siê do domów: na Litwê,
Bia³oru�, Ukrainê, do Estonii.

W naszych sercach pozosta³y
przyjemne wspomnienia o go�cinnym
mie�cie Toruniu, o mi³ych i ¿yczliwych
ludziach z Domu Pielgrzyma i
�Wspólnoty Polskiej�, o kolegach z
kursu oraz nadzieja na spotkanie w
przysz³ym roku.

Irena Kozeniaszewa

Koncert, po�wiêcony 210. rocznicy Polskiej Konstytucji odby³ siê 6
maja w szkole 116  m.Charkowa. M³odzie¿ i dzieci aktywnie
uczestniczy³y w przygotowaniu koncertu.W programie by³y wiersze,

piosenki, muzyka klasyczna, scenki autorów polskich.

  Polonia Charkowa     Nr  2-3 ( 6-7 )  Rok  2001                                                                                                                            Str. 7



   Str. 8                                                                                                                            Polonia Charkowa     Nr  2-3 ( 6-7 )  Rok  2001

n W dniu 14.06.2001 w  Akademii zarz¹dzania  w Charkowie odby³y siê obrady �okr¹g³ego
sto³u� pod gas³em �Stosunki miêdzy konfesjami, znaczenie i wp³yw na formowanie i rozwój
wielonarodowo�ciowego spo³eczeñstwa�. Obrady by³y po�wiêcone 10. rocznicy Niepodleg³o�ci
Ukrainy, organizowane przez Aleksandra Feldmana - Prezydenta Stowarzyszenia Mniejszo�ci
Narodowych Ukrainy. W nich wziêli udzia³ przedstawiciele pañstwowego Komitetu  Ukrainy ds.
religii, administracji obwodowej i miejskiej, kierownicy ró¿nych konfesji, kierownicy kulturalno-
o�wiatowych  organizacji, naukowców Wy¿szych Uczelni, masmediami. W�ród nich proboszcz
ko�cio³y pw. �w. Panny Marii Jerzy Zimiñski i prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie
Józefa Czernijenko. Postawiono zorganizowaæ stale dzia³aj¹cy Centrum Koordynacyjny rozwoju
stosunków miêdzynarodowo�ciowych i miêdzy konfesjami w regionie i inne.

n W dniach 16-17.06.2001 odby³ siê festiwal muzyki klasycznej im. Karola
Szymanowskiego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej i muzyczn¹  szko³ê 13. W
ramach festiwalu w Domu Aktora odby³ siê gala koncert, w którym uczestniczy³o ponad 100 dzieci
ze szkó³ muzycznych. Najwiêksze wra¿enie wywo³a wyst¹pienie Stanislawa Christenko - ucznia
szko³y im. Fredyryka Chopina z Moskwy, który wspania³e i wzruszaj¹ce wykona³ utwór F.Chopina.
Uczestnikom wrêczono dyplomy i prezenty.

n W dniu 17.06.2001 w pierwsz¹ rocznic¹ ods³oniêcia pomnika ofiarom totalitaryzmu
do Charkowa przyby³a delegacja Rodzin Katyñskich z Polski. Z tej okazji na cmentarzu w parku
Le�nym odprawi³ mszê �wiêt¹ ksi¹dz Jan Trzop z parafii pw. �w. Wincentego a Paolo, na  której byli
obecni oprócz Rodzin Katyñskich, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Charkowie i
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie. Wieczorem delegacja by³a zaproszona na koncert
do Domu Aktora, na jakim Przewodnicz¹cy Rady Federacji Rodzin Katyñskich  Janusz Lange wrêczy³
Prezesowi Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie  Józefie Czernijeko Ksiêgê-Album
�Charków, Katyñ, Miednoje. Polskie cmentarze wojenne!� i List Pochwalny za wspó³pracê z
Rodzinami Katyñskimi.

n W dniu 21.06.2001 w Makowie-Mazowieckim w  Polsce odby³ siê  miêdzynarodowy
konkurs poetycki pod tytu³em �O wstêgê Orzyca�. Nasza m³oda poetka  ze SKP-Olga Ostricka by³a
uczestnikiem tego konkursu i odznaczona jur¹. Trzy wiersze Olgi by³y wydrukowane w Almanachu
poetyckim, za które otrzyma³a podarunki.

n W dniu 23.06.2001 odby³ siê festiwal twórczo�ci mniejszo�ci narodowych obwodu
Charkowskiego, organizowany przez w³adze obwodowe Charkowa .Na tym koncercie reprezentowali
SKP Irena i Eugeniusz Kozeniaszewy, którzy rozpoczêli swój wystêp z przywitania  Papie¿a Jana
Paw³a II na Ukrainie i wykonali jego ulubiony utwór  Miros³awa Skorika �Melodia�. Uczestnicy
festiwalu  zostali  nagrodzeni dyplomami laureatów.

n Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Mniejszo�ci Narodowych Ukrainy odby³o siê
26.06.2001 w Kijowie. Uchwalono szereg postanowieñ, a  tak¿e podsumowano konkurs prac
twórczych uczniów i studentów pod has³em �Nie mo¿na lubiæ inne narody, je¿eli nie lubisz swoj¹
ojczyznê�. Konkurs  zosta³ organizowany na cze�æ 10. rocznicy Niepodleg³o�ci Ukrainy. Po
posiedzeniu Rady odby³ siê koncert i wrêczono nagrody odznaczonym.

Od nowego wiersza
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 Witaj, majowa jutrzenko
                                                    s³.: R. Suchodolski
                                             s³owa powsta³y w 1830

    Witaj, majowa jutrzenko, �wieæ naszej, polskiej krainie.
Uczcimy ciebie piosenk¹ przy hulance i przy winie.
     Witaj maj! Piêkny maj! U Polaków b³ogi raj!
Nierz¹d braci naszych cisn¹³, gnu�no�æ w rêku króla spa³a,
a w tem Trzeci Maj zab³ysn¹³ i ca³a Polska powsta³a.
     Witaj maj! Piêkny maj! Wiwat wielki Ko³³¹taj!
Ale chytro�æ jak gadzina, m³ot swój na nas zgotowa³a.
Z piek³a rodem Katarzyna Moskalami nas zala³a.
     Chocia¿ kwit³ piêkny maj, rozszarpano biedny kraj.

Na ustroniu jest ruina, której pamiêæ Polak chowa³.
Tam za czasów Konstantyna szpieg na nasze ³zy czatowa³.
     A gdy nadszed³ Trzeci Maj kajdanami brzêcza³ kraj.
Wtenczas Polak ze ³z¹ w oku smutkiem powlók³ blade lice.
Trzeciego Maja co roku wspomina³ lub¹ rocznicê.
     Wzdycha³ tak. Bo¿e daj, by nam wróci³ Trzeci Maj.
Pró¿no, pró¿no Miko³aju z paszcz ognistych w serce godzisz
Pró¿no rz¹d nowego kraju now¹ przysiêg¹ uwodzisz.
     Witaj maj! Piêkny maj! Niech przepadnie Miko³aj.
O zorzo Trzeciego Maja, pod twoimi promieniami

przez armaty Miko³aja pójdziem w Litwê z bagnetami.
     Witaj maj! Piêkny maj! Polski i litewski kraj.
W piersiach rozpacz uwiêziona w listopadzie wstrz¹s³a serce.
Wstaje Polska z grobu ³ona pierzchaj¹ dumni mordercê.
     B³ysn¹³ znów Trzeci Maj teraz nasz weso³y kraj.

   Pokój
J. Iwaszkiewicz

Nie zst¹pi na nas jak go³êbica
Ani wyniknie jak pora roku,
Ani zap³onie jak b³yskawica
   Na ziemi pokój.

Nie zrodzi nam siê z kwiatów narêczy,
Nie na piorunie, nie na ob³oku,
Nie sp³ynie na nas z niebieskiej têczy
    Na ziemi pokój.

Tylko siê musi narodziæ z woli,
Jak krew wytrysn¹æ z naszego boku,
Z wysi³ków naszych rosn¹æ powoli
    Na ziemi pokój.

Jak p³omieñ buchnie z naszego trudu,
Z podanej rêki, spólnego kroku,
Z okrzyku wszystkich na ziemi ludów:

 Niech bêdzie pokój.

K¹cik poezji

Tegoroczny czerwiec jest bogaty w
dni �wiête. Obchodzimy Zes³anie
Ducha �w. (03.06.), Trójcy Przenaj-
�wiêtszej (10.06.), Bo¿e Cia³o (14.06.),
Naj�wiêtszego Serca Jezusa (22.06.),
Niepokalanego Serca NMP (23.06.) i
inne �wiêta.

Symboliczne znaczenie ma fakt, ¿e
na jedno z takich �wi¹t (Jana Chrzci-
ciela � 24.06) przypada wizyta Jego
�wi¹tobliwo�ci Papie¿a Jana Paw³a II
na Ukrainie. ¯yczymy  pomy�lno�ci !

Ojciec �wiêty jest wielkim wielbi-
cielem poezji. Niech �Kantyczka�
Kazimierza Wierzyñskiego, po�wiê-
cona Zielonym �wi¹tkom stworzy
dobry nastrój i bêdzie naszym poda-
runkiem dla Czytelników z okazji tej
wizyty.

Êàíòèê
Ñëàâòå ëóêè ðîçìà¿ò³,

Ãîðè, äîëè â çåëåí- ñâ³ò³

² êîñòåë, ùî ïëèíå â õìàð³,

Çåìëþ â íåâèìîâí³ì ÷àð³,

² äåðåâà, ùî íà Òð³éö³

Â³ääàþòü ñâîº ãàëóççÿ â â³íö³,

Àéñòðè, ìàéîðö³, ñõâèëüîâàí³ â³ä ùàñòÿ

Ðàíí³ì ïîðàíêîì ñï³øàòü íà

                                     ïåðøå   ïðè÷àñòÿ

Ãîì³í â ñàäó, ìåòóøíþ ó ãîðîä³:

Ïåðåë³÷èòü éîãî ìåøêàíö³â ãîä³,

Ïòàõ³â âîãíèñòèõ, äæìåë³â çëîòèñòèõ-

Óñÿêå Áîæå ñòâîð³ííÿ,

² ëåã³ò â³ëüíèé â ïðîñòîðàõ ÷èñòèõ

Åêçèñòåíö³³éíå áðèí³ííÿ

24.06.2001               ²ãîð Ìàöêåâè÷

 
Kantyczka

Chwalcie ³¹ki umajone

Góry, doliny zielone,

Wielki ko�ció³ pod ob³okiem,

Brzozow¹ ziemi¹ musuj¹c¹ sokiem

Drzewa, co na Zielone �wi¹tki

Sprz¹taj¹ w ga³êziach, robi¹ porz¹dki,

I astry, i cynie, i pierwsze petunie

Gdy rankiem biegn¹ na pierwsz¹ komuniê

I zgie³k w ogrodzie, i tumult w warzywach,

W rzodkiewkach, w marchewkach,

                              a tak¿e w pokrzywach,

Czerwone  ptaki, z³ociste trzmiele,

I wiatr na dzisiaj i na niedzielê,

Unisono istnienia.
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Sk³adniki:
  ?   4 jajka,
?   8 ³ó¿ek cukru,
?   1 kg jab³ek (po ugotowaniu powinny byæ kruche),
?   200 g �mietany,
?   1 torebka cukru waniliowego,

Sposób przyrz¹dzania:

√  Zagotowaæ 1/4 l  wody, nieco posoliæ.
√  Wsypaæ ry¿ i gotowaæ oko³o 5 minut
√  Dodaæ cukier  waniliowy (2 torebki).
√  Dolaæ mleko, ry¿ gotowaæ kolejne 15 minut.
√  Jaja rozmieszaæ z 6 ³y¿kami cukru i dodaæ do ry¿u.
√  Piekarnik rozgrzaæ do temperatury 225 stopni.
√ Obraæ jab³ka, podzieliæ na æwiartki, wykroiæ  gniazda nasienne,  pokroiæ w plasterki.
√  Do tortownicy wlaæ 3 ³y¿ki wody, dodaæ resztê cukru, zrobiæ karmel.
√  Do tej samej formy na³o¿yæ  jab³ka, na³o¿yæ masê ry¿ow¹, piec oko³o 45   minut.
√  Ciasto wytrz¹sn¹æ z tortownicy spodem do góry.
√  Ubiæ �mietanê, wymieszaæ z cukrem waniliowym i orzechami i ozdobiæ ni¹ tort.

  Nasza rada : Najsmaczniejszy jest podawany jeszcze na ciep³o.

Gazetê �Polonia
Charkowa�  finansuje

Senat RP oraz Fundacja
Pomocy Polakom na

Wschodzie

Kuchnia  polska

?    sól,
?   2 ló¿ki posiekanych orzechów laskowych.
?   250 g ry¿u d³ugoziarnistego,
?    ¼ l mleka,
?   2 torebki cukru waniliowego,

Bardzo soczysty:      Tort jab³kowo-ry¿owy
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