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Z okazji

zbli¿aj¹cych siê

�wi¹t

Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku

du¿o zdrowia,

szczê�cia,

wszelkiej

pomy�lno�ci

¿yczy swoim

czytelnikom

redakcja gazety

 �Polonia Charkowa�

Drodzyczytelnicy!

Ju¿ po raz trzynasty w drzwi naszej
charkowskiej Polonii zastuka³ Nowy Rok. Jak
zapisa³o siê w naszej pamiêci to �wiêto? Co
wa¿nego i dobrego mo¿emy powiedzieæ o
mijaj¹cym roku?

Bóg da³ nam si³y. Nigdy wcze�niej nasze
stowarzyszenie nie by³o tak silne jak obecnie.
Silne jedno�ci¹ i solidarno�ci¹.

Ex  oriente  lux 
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Kul tu ra

Jan Kiepura
W 2002 r. mija setna rocznica urodzin

znanego i popularnego �piewaka tenorowego
Jana Kiepury. Z tej  okazji uchwa³¹ Sejmu RP
rok 2002 og³oszono rokiem Kiepury.

Urodzony 16 maja 1902 r. w Sosnowcu, maj¹c
zaledwie 17 lat, walczy³ o granice odradzaj¹cej siê
Polski.

�piewa³ na scenach polskich i �wiatowych.
Podziwiaæ mogli go m.in. s³uchacze wiedeñskiej
Staatsoper, mediolañskiej La Scali i nowojorskiej
Metropolitan Opera. Wystêpowa³ na najwa¿niejszych
scenach Europy i Ameryki. Zapisa³ siê równie¿ w
anna³ach kinematografii, graj¹c w kilku filmach,
zarówno polskich, jak i zagranicznych re¿yserów.
Zagra³ i za�piewa³ m.in. w takich obrazach (ka¿dy film
zosta³ zrealizowany w trzech wersjach jêzykowych:
niemieckiej, angielskiej i francuskiej):

 «Neapol, �piewaj¹ce miasto» (1930 r., W³ochy),
 «Pie�ñ nocy» (1932 r., Niemcy),
 «Dla ciebie �piewam» (1934 r., tu po raz pierwszy

wyst¹pi³ z Marth¹ Eggerth, sw¹ przysz³¹ ¿on¹),
oraz:
  «Kocham wszystkie kobiety» (1935 r.),
 «W blasku s³oñca» (1936 r., otrzyma³ 700 tys.

szylingów, co by³o wtedy w filmie austriackim
najwy¿szym honorarium),

«Moja piosenka dla ciebie» (1943 r., USA).
Ju¿ za ¿ycia sta³ siê legend¹ i cieszy³ siê ogromn¹

popularno�ci¹. Wystêpowa³ w najró¿niejszych
miejscach: nie tylko w najznakomitszych salach
koncertowych, ale i na ma³ych scenach, a nawet na
dachu samochodu czy na balkonie pokoju hotelowego.

Kiepura by³ uwielbiany przez t³umy, gdy¿ nigdy
nie stwarza³ sztucznych barier, dystansu, który zwykle
tworzy siê miêdzy artyst¹ i publiczno�ci¹. Oprócz tego
ujmowa³ wszystkich naturalno�ci¹ i urokiem osobistym.
Utwory wykonywa³ z rzadko spotykan¹ pasj¹, lekko�ci¹

i swobod¹.
By³ niestrudzonym popularyzatorem muzyki i

polsko�ci. Dba³, aby w odbywaj¹cych siê w ró¿nych
czê�ciach �wiata koncertach zawsze znalaz³o siê
miejsce dla piosenki �piewanej w jêzyku polskim.
Ponadto niemal w ka¿dym filmie jedn¹ piosenkê
wykonywa³ w jêzyku ojczystym. Ten popularny i bogaty
cz³owiek odznacza³ siê te¿ altruizmem i w latach
wielkiego kryzysu przeznacza³ wp³ywy ze swoich
koncertów na potrzeby bezrobotnych, a w koñcu lat
30. zasila³ Fundusz Obrony Narodowej.

Jan Kiepura zmar³ w USA. Wcze�niej wyrazi³
¿yczenie, by jego prochy spoczê³y w Warszawie, co
te¿ nast¹pi³o we wrze�niu 1966 r.

W przeddzieñ setnej rocznicy urodzin tenora  w
Sosnowcu ods³oniêto jego pomnik. Trzymetrowy odlew
z br¹zu przedstawia Jana Kiepurê  w jego najbardziej
znanej pozie - artysta w kapeluszu i rozwianym p³aszczu
�piewa z rêk¹ wzniesion¹ w górê. Na cokole wyryto
napis: «Sercem sosnowiczanin, g³osem-obywatel
�wiata».

Laudacjê wyg³osi³ Bogus³aw Kaczyñski  - wybitny
znawca opery. Po ods³oniêciu pomnika z g³o�ników
rozleg³a siê «Signiorita» w wykonaniu Kiepury.

To pierwszy monument s³ynnego �piewaka w
Polsce i na �wiecie. W jego rodzinnym Sosnowcu do
tej pory by³a tylko tablica upamiêtniaj¹ca.

Charków w losach i ¿yciu Polaków

Boles³aw Cybis w Charkowie
Boles³aw Cybis nale¿y do najoryginalniejszych

artystów polskich okresu dwudziestolecia
miêdzywojennego. Jego twórczo�æ wyró¿nia siê
znakomitym warsztatem i oryginaln¹ wizj¹ plastyczn¹.

Burzliwe losy artysty determinowane by³y przez
znamienne wydarzenia historyczne XX wieku.
Urodzony w polskiej rodzinie inteligenckiej w dobrach
carskich Massandra niedaleko Ja³ty na Krymie,

edukacjê rozpocz¹³ w Wilnie, gdzie wkrótce przenios³a
siê jego rodzina. Do roku 1911 pobiera³ nauki w
Wileñskiej Szkole Realnej, a nastêpnie przez niespe³na
rok w Sankt Petersburgu. Czêste zmiany zamieszkania
spowodowane by³y prac¹ zawodow¹ ojca artysty.

W latach 1912-1919 mieszka³ w Charkowie, gdzie
w roku 1915 ukoñczy³ Realn¹ Szko³ê z prawami szkó³
rz¹dowych i wst¹pi³ do Charkowskiej Szko³y Sztuk
Piêknych. Studiowa³ do roku 1918, w³¹czaj¹c siê
aktywnie w �rodowiskowe ¿ycie artystyczne. Zetkn¹³
siê z wieloma awangardowymi artystami, zosta³
wspó³za³o¿ycielem kubistyczno-futurystycznej grupy
m³odych twórców pod nazw¹ «Zwi¹zek Siedmiu».
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Cybis zajmowa³ siê wówczas rze�b¹ . Wystawia³
wykonane w drewnie, statyczne, mocne w formie
ludzkie postacie, które - jak pisa³ o nich ówczesny
krytyk- «b¹d� z lekka przysiadaj¹ pod w³asnym
ciê¿arem, b¹d� zastygaj¹ w os³upieniu». Krótko
pracowa³ te¿ jako dekorator w charkowskim teatrze
miejskim.

Utrwalenie siê w³adzy bolszewickiej na ziemiach
ukraiñskich spowodowa³o ucieczkê Cybisa z Char-
kowa, najpierw na Krym, a nastêpnie do Stambu³u,
gdzie znalaz³ siê w lipcu 1920 roku.

Z trzyletniego pobytu artysty w stolicy Turcji
zachowa³y siê jego ciekawe rysunki i akwarele o
orientalnej tematyce i awangardowej
formie. Spotka³ tam artystów ro-
syjskich i wst¹pi³ do za³o¿onego
przez nich Zwi¹zku Plastyków
Rosyjskich, z którymi urz¹dzi³
wystawê. Przez d³ugi czas by³ bez
�rodków do ¿ycia, a swoje k³opoty
opisa³ w pamiêtniku, którego frag-
menty zosta³y wydrukowane w
katalogu wystawy.

Do Polski przyby³ w lipcu
1923 r. i jesieni¹ wst¹pi³ do war-
szawskiej Szko³y Sztuk Piêknych,
wybieraj¹c pracowniê Tadeusza
Pruszkowskiego. Fakt ten zmieni³
jego zapatrywanie na sztukê.
Dotychczas podatny na awangardê
rosyjsk¹, oscyluj¹cy w krêgu
wp³ywów kubistyczno-futurys-
tycznych, zetkn¹³ siê z pedagogiem
bêd¹cym zwolennikiem malarstwa
tradycyjnego. Do�æ szybko jednak
umia³ odnale�æ swój w³asny, nie-
konwencjonalny sposób artystycznej
wypowiedzi.

W roku 1925 Boles³aw Cybis
by³ wspó³organizatorem «Bractwa
�w. £ukasza», ugrupowania artystycznego za³o¿onego
z inicjatywy prof. Pruszkowskiego przez jego uczniów.
Pierwsza wystawa Bractwa odby³a siê w lutym 1928
w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych i cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem. Boles³aw Cybis wystawi³
wówczas 12 prac z serii ³owickiej w tym obraz «Stefa»
(obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Pozna-
niu).

W roku 1927 wzi¹³ udzia³ w wystawie Sekcji
Plastyków Polskiego Klubu Artystycznego w war-
szawskim hotelu «Polonia», na której otrzyma³ nagrodê
przyznawan¹ przez jury za «najwybitniejsze dzie³a».
By³ to jego pierwszy, a zarazem ostatni,  pokaz prac w
stolicy.

Wówczas te¿ rozpocz¹³ wraz z ¿on¹ Mari¹

budowê domu z pracowni¹ w M³ocinach pod
Warszaw¹. Ogród ozdobili w³asnymi rze�bami.

W roku 1930 wspólnie z ¿on¹ i Janem Zamojskim
odby³ trwaj¹c¹ prawie rok podró¿ do W³och i pó³nocnej
Afryki, z której zachowa³y siê liczne szkice pejza¿owe
i kompozycje figuralne.

Bardzo aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu ar-
tystycznym, bior¹c udzia³ w licznych wystawach
krajowych i zagranicznych, zosta³ te¿ cz³onkiem
zarz¹du nowo utworzonego Bloku Zawodowych
Artystów Plastyków.

W po³owie lat 30. wykona³ szereg dekoracji
�ciennych i plafonów, kieruj¹c swe zainteresowanie

w stronê malarstwa monumen-
talnego. Tematem tych realizacji
by³y w¹tki zaczerpniête z historii
Polski.

Najciekawszy by³ plafon «Pols-
kie niebo» o du¿ym ³adunku patrio-
tycznym, namalowany wraz z Ja-
nem Zamojskim do auli Gimnazjum
im. J.Pi³sudskiego Gdañskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Gdañsku.

Latem 1938 roku w pracowni
Tadeusza Pruszkowskiego w Kazi-
mierzu nad Wis³¹ namalowa³ wspól-
nie z innymi cz³onkami «Bractwa
�w. £ukasza» siedem obrazów histo-
rycznych do sali honorowej pawi-
lonu polskiego na Wystawê �wia-
tow¹ w Nowym Jorku (wczesn¹
wiosn¹ 1939 Cybisowie pop³ynêli
z tymi dzie³ami statkiem Stefan
Batory do Stanów Zjednoczonych).
Wybuch II wojny �wiatowej zasta³
ich w Ameryce. Mimo podjêtych
starañ nie uda³o siê im powróciæ do
kraju.

Pó�n¹  jesieni¹ ma³¿eñstwo
Cybisów odby³o podró¿ po USA,

podczas której powsta³ cykl portretów wojowników
indiañskich. Dwa z nich zosta³y podarowane na-
rodowi polskiemu przez prezydenta USA Richarda
Nixona podczas jego oficjalnej wizyty w  kraju w
1972 roku.

W USA artysta osiedli³ siê pocz¹tkowo w Astorii
na Long Island, gdzie otworzy³ wytwórniê ma³ych
dekoracyjnych form rze�biarskich, a nastêpnie w
Trenton w stanie New Jersey, gdzie za³o¿ona w roku
1942 fabryka porcelany przynios³a mu milionowe
zyski. Do malarstwa nigdy nie powróci³.

Boles³aw Cybis zmar³ 31 maja 1957 roku i zosta³
pochowany na cmentarzu w Princeton w stanie New
Jersey, gdzie spoczywa równie¿ zmar³a rok pó�niej jego
¿ona Maria.

Postaæ kobieca z zielonym szalem
(Szkic do plafonu «Polskie niebo»?)
ok. 1938
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Wiadomo�ci z Polski

W Polsce powstanie Telewizyjny Uniwersytet
Otwarty

Telewizyjny Uniwersytet Otwarty, kszta³c¹cy
studentów za po�rednictwem telewizji czy internetu,
mo¿e powstaæ w Polsce nawet w przysz³ym roku, jak
poinformowa³ na konferencji dyrektor Polskiej Fundacji
Upowszechniania Nauki.

Zajêcia, prowadzone za po�rednictwem telewizji,
internetu czy radia, to g³ówna forma kszta³cenia na
Telewizyjnym Uniwersytecie Otwartym. Jego utwo-
rzenia mo¿na siê spodziewaæ ju¿ wkrótce.

Studia na telewizyjnym uniwersytecie by³yby
czê�ciowo odp³atne. Maj¹ siê koñczyæ licencjatem. W
dalszej perspektywie zak³ada siê uruchomienie studiów
magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.

Zajêcia odbywa³yby siê za po�rednictwem
multimediów, ale planuje siê te¿ dwa coroczne zjazdy
studentów na sesje konsultacyjno-egzaminacyjne.

Co do tego, ¿e uczelnia taka powstanie, nie mieli
w¹tpliwo�ci uczestnicy warszawskiej konferencji,
zorganizowanej przez Radê Upowszechniania Nauki
PAN i Polsk¹ Fundacjê Upowszechniania Nauki.

Jak wyja�ni³ Wojciech Wi�niewski, dyrektor
fundacji, uniwersytet móg³by powstaæ ju¿ w naj-
bli¿szym roku akademickim. Wi�niewski zastrzeg³
jednak, ¿e jest to perspektywa bardzo optymistyczna i
¿e start przedsiêwziêcia zale¿y od decyzji kierownictw
instytucji zaanga¿owanych w tworzenie uniwersytetu.

Telewizyjny Uniwersytet jest wspólnym przed-
siêwziêciem powo³anym na podstawie umowy MENiS,
PAN, Telewizji Polskiej SA, uczelni wy¿szych i
Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki. Ta ostatnia
zajmuje siê koordynacj¹ prac przy jego tworzeniu.

Podstawowym za³o¿eniem twórców Telewizyj-
nego Uniwersytetu nie jest powo³ywanie nowej uczelni
wy¿szej. «Nie tworzymy nowego bytu prawnego.
Wykorzystujemy istniej¹ce struktury edukacyjne i
struktury techniczne» - mówi³ Wi�niewski.

Dyrektor fundacji doda³, ¿e tworzenie nowej
uczelni, niezale¿nie od tego, czy bêdzie ona mia³a
charakter otwarty (multimedialny), czy stacjonarny, jest
d³ugim procesem legislacyjnym, organizacyjnym, i
wymaga du¿ego wsparcia finansowego. «Naszym
podstawowym za³o¿eniem jest zatem wykorzystanie
istniej¹cych struktur uczelnianych» - powiedzia³.

Kilka uczelni polskich kszta³ci na odleg³o�æ ju¿
dzi�. Jak wyja�ni³ Wi�niewski, szko³y wy¿sze deklaruj¹
gotowo�æ sta³ego rozwijania tej dzia³alno�ci i
wspó³pracy przy tworzeniu Telewizyjnego Uniwer-
sytetu.

Pomys³odawcy utworzenia Telewizyjnego Uni-
wersytetu Otwartego uznaj¹, ¿e powo³anie uniwersytetu

jest reakcj¹ na wzrost liczby kandydatów na wy¿sze
studia. Jest to równie¿ próba dopasowania siê do
�wiatowych trendów kszta³cenia wy¿szego, w którym
coraz czê�ciej siêga siê do multimedialnych form
nauczania.

Potencjalnymi �ród³ami finansowania s¹ MENiS,
TVP, PAN, sponsorzy. Mo¿liwe, ¿e czê�æ �rodków
pochodziæ bêdzie z Unii Europejskiej.

Patronat honorowy nad Telewizyjnym Uni-
wersytetem Otwartym zgodzi³ siê obj¹æ prezydent.
Patronat naukowy obejmuje Polska Akademia Nauk.

Nowa matura w 2005 r. bêdzie trochê inna ni¿
tegoroczna

Nowa matura przeprowadzona w 2005 r. bêdzie
siê trochê ró¿niæ od tegorocznej - wynika z projektu
nowelizacji rozporz¹dzenia ministra edukacji w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów.

Zgodnie z wcze�niejszymi zapowiedziami minister
edukacji Krystyny £ybackiej, matematyka przestanie
byæ obowi¹zkowym przedmiotem na nowej maturze, a
certyfikaty jêzykowe przestan¹ zwalniaæ z egzaminu.

Projekt nowelizacji rozporz¹dzenia zosta³ skie-
rowany do uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Tekst projektu noweli zosta³ zamieszczony na
stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu.

Zgodnie z projektem w koncepcji egzaminu
maturalnego zachowane zostaj¹: sprawdzanie prac
przez egzaminatorów zewnêtrznych, jednakowe
zestawy egzaminacyjne w ca³ym kraju, mo¿liwo�æ
wyboru przedmiotów dodatkowych (potrzebnych
zdaj¹cemu ze wzglêdu na wymagania rekrutacyjne
wybranej przez niego uczelni), obowi¹zek zdawania
jêzyka polskiego i wybranego jêzyka obcego nowo-
¿ytnego.

Na egzamin maturalny sk³adaæ siê bêd¹ jak
dotychczas dwa rodzaje egzaminów: wewnêtrzne i
zewnêtrzne.

Wewnêtrzne egzaminy to dwa obowi¹zkowe ustne
egzaminy z jêzyka polskiego i jêzyka obcego.
Maturzysta zdaje je przed komisj¹ szkoln¹.

Zewnêtrzne egzaminy s¹ pisemne, sprawdz¹ je
egzaminatorzy z okrêgowych komisji egzamina-
cyjnych. Obejmuj¹ one trzy egzaminy obowi¹zkowe:
jêzyk polski, jêzyk obcy i przedmiot do wyboru oraz
dla mniejszo�ci narodowych - jêzyk ojczysty jako
czwarty przedmiot obowi¹zkowy. Pisemny egzamin z
matematyki przestanie byæ obowi¹zkowym na nowej
maturze. Matematyka bêdzie jednym z przedmiotów
do wyboru obok biologii, chemii, fizyki i astronomii,
geografii, historii i wiedzy o spo³eczeñstwie.

Do egzaminów z jêzyków obcych bêd¹ musieli
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przyst¹piæ wszyscy.
Obligatoryjna nowa matura zostanie wprowadzona

w roku szkolnym 2004/2005. Do tego czasu obo-
wi¹zywaæ ma egzamin dojrza³o�ci przeprowadzany
wed³ug starych zasad.

Senacka komisja przyjê³a priorytety dzia³añ
wspieraj¹cych Poloniê

Przewodnicz¹cy  Tadeusz Rze-
mykowski (SLD) poinformowa³
cz³onków komisji, ¿e zostanie wzno-
wiona inicjatywa legislacyjna Senatu
w sprawie «Karty Polaka», a wspólnie
z Ministerstwem Edukacji Narodowej
i Sportu bêdzie podjêta inicjatywa
legislacyjna umo¿liwiaj¹ca od po-
cz¹tku roku akademickiego 2003/
2004 przyznanie stypendiów pañst-
wowych m³odzie¿y pochodzenia polskiego, studiuj¹cej
w krajach zamieszkania.

Nawi¹zuj¹c do projektu bud¿etu Kancelarii Senatu
na finansowanie dzia³añ polonijnych w 2003 roku, który
wynosi ponad 46 mln z³, przewodnicz¹cy komisji
powiedzia³, ¿e Senat postanowi³ zmniejszyæ wydatki
inwestycyjne z ponad 19 mln z³ do ponad 9 mln z³ i
skoncentrowaæ siê jedynie na inwestycjach konty-
nuowanych.

Rzemykowski zapozna³ te¿ cz³onków komisji z
priorytetami finansowymi w wydatkach programowych
na dzia³alno�æ polonijn¹. S¹ to: pomoc polskim szko³om
na Wschodzie i na Zachodzie w zakresie podrêczników,
pomocy szkolnych i sprzêtu komputerowego, przy-
znawanie stypendiów socjalnych m³odzie¿y polskiego
pochodzenia studiuj¹cej w Polsce i w krajach
zamieszkania, opracowanie i wdro¿enie (razem z
rz¹dem) internetowego programu «Polonia �wiata»,
rozwój programowo-redakcyjny mediów polonijnych
dzia³aj¹cych za granic¹ oraz wspieranie dzia³alno�ci
Radia Polonia i Telewizji Polonia w zakresie
zwiêkszania zasiêgu ich odbioru w�ród Polonii.

Inne priorytety, to promocja Polski i Polonii w�ród
ludno�ci krajów jej zamieszkania w zwi¹zku z
przygotowaniem do integracji z UE oraz przy okazji
�wi¹t narodowych Polski (3 maja, 15 sierpnia,
11 listopada i Dnia Polonii i Polaków za Granic¹ -
2 maja) oraz wspieranie wspó³pracy gospodarczej
�rodowisk polonijnych z krajem.

Janusz Kijowski - wiceprezesem Europejskiej
Federacji Re¿yserów

Re¿yser, scenarzysta i producent filmowy Janusz
Kijowski zosta³ wybrany na wiceprezesa Europejskiej
Federacji Re¿yserów Filmowych (FERA). Wybrano go
podczas walnego zjazdu tego stowarzyszenia w

Walencji.
Wed³ug Kijowskiego, przedstawiciele sektora

audiowizualnego krajów cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej wi¹¿¹ z wej�ciem Polski do Unii du¿e nadzieje
zwi¹zane ze wspóln¹ polityk¹ kulturaln¹.

Kijowski nie jest jedynym polskim filmowcem
wybranym do w³adz jednego z licz¹cych siê miêdzy-
narodowych stowarzyszeñ twórców audiowizualnych.
W maju br. prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Jacek Bromski zosta³ wiceprezesem AIDAA -
Miêdzynarodowego Zrzeszenia Autorów Filmowych.
Obie organizacje �ci�le ze sob¹ wspó³pracuj¹ i
wzajemnie siê uzupe³niaj¹.

Kijowski, urodzony w 1948 r., nale¿y do grona
najwa¿niejszych twórców tzw. kina moralnego
niepokoju. Kieruje Studiem im. Karola Irzykowskiego,
które jest producentem wielu g³o�nych debiutów
filmowych. Wyk³ada w ³ódzkiej Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Dzia³a
tak¿e jako wiceprezes Stowarzyszenia Filmowców
Polskich.

W po³owie listopada br. 68 proc. rodaków by³o
za wej�ciem Polski do UE - OBOP

68 proc. respondentów OBOP opowiedzia³oby siê
za wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej, gdyby
referendum akcesyjne odby³o siê w po³owie listopada.
Przeciwko temu by³oby wówczas 20 proc. ankie-
towanych.

56 proc. respondentów uwa¿a siê za niewy-
starczaj¹co poinformowanych o cz³onkostwie Polski
w Unii Europejskiej, wystarczaj¹co dobrze poin-
formowanych jest 39 proc. ankietowanych. Dobrze
poinformowanych przyby³o o 2 punkty procentowe -
w pa�dzierniku by³o ich 37 proc., za niewystarczaj¹co
poinformowanych o integracji uwa¿a³o siê 58 proc.
badanych. W sierpniu jednak za dobrze poin-
formowanych uwa¿a³o siê 43 proc. respondentów.

46 proc. deklaruje, ¿e we�mie udzia³ w referendum
dotycz¹cym przyst¹pienia Polski do UE, a 30 proc.
mówi, ¿e jest «umiarkowane zainteresowana»
uczestniczeniem w tym g³osowaniu. 7 proc. deklaruje,
¿e raczej nie zag³osuje, 10 proc. mówi, ¿e na pewno
nie pójdzie g³osowaæ, a 8 proc. jeszcze nie wie, czy to
zrobi. Od lipca tego roku, odsetek zdecydowanych
wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu utrzymuje siê na podobnym
poziomie.

36 proc. ankietowanych uwa¿a, ¿e przysz³o�æ
Polski zale¿y od ka¿dego g³osu w referendum.
Rekordowe poparcie dla integracji OBOP odnotowa³
w sierpniu tego roku - wówczas wej�cie Polski do UE
popiera³o 74 proc. badanych. We wrze�niu odsetek ten
wynosi³ 67 proc, a w pa�dzierniku spad³ do 63 proc.

(PAP)



(dok. ze str. 1)
 Próbowano nas zniszczyæ, poró¿niæ, nawet odebraæ to, co z takim trudem

zdobyli�my. Ale... im wiêcej siê starano, tym silniejsi siê stawali�my! Nazywano
nas nieprawdziwymi Polakami � okazali�my siê jaknajbardziej prawdziwi.
Duchowo! Przecie¿ polsko�æ ocenia siê nie tylko na podstawie poprawnej wymowy
jêzyka polskiego. Chocia¿ i mówiæ zaczêli�my lepiej. W ka¿dym razie nasze
dzieci. Cieszymy siê, ¿e ci¹gnie je do Polski, jeste�my szczê�liwi, ¿e prze�cignê³y
nas w nauce jêzyka polskiego i polskiej kultury, przygotowuj¹ siê do podjêcia
nauki w Polsce, a niektórzy, poznawszy jêzyk w stowarzyszeniu, ju¿ teraz studiuj¹
na najlepszych polskich uniwersytetach. My nie mieli�my tyle szczê�cia,
dorastali�my w zupe³nie innych warunkach. Niech chocia¿ nasze dzieci poczuj¹
siê w pe³ni Polakami! Powinni�my zrobiæ wszystko, co w naszej mocy, aby im to
umo¿liwiæ. I w mijaj¹cym roku uda³o nam siê wiele osi¹gn¹æ w tej dziedzinie.

Jeste�my przekonani, ¿e obrali�my w³a�ciw¹ drogê i to przekonanie daje
nam jeszcze wiêcej si³. Zawsze przypominamy sobie s³owa pierwszego Konsula
Generalnego Polski w Charkowie pana Zdzis³awa Nowickiego, który wyje¿d¿aj¹c
z Charkowa w 1999 roku, na po¿egnalnym przyjêciu  powiedzia³: «Nasz¹ si³¹
jest jedno�æ!»

 Cieszymy siê, ¿e w nasze szeroko otwarte dla wszystkich drzwi wrócili prawie
wszyscy z tych, którzy trzy lata temu odeszli ze stowarzyszenia, g³o�no nimi
trzasn¹wszy. Sami wrócili i przyprowadzili swoje dzieci i wnuki.

Serdecznie dziêkujemy za pomoc i wsparcie p³yn¹ce z Polski. Dziêkujemy Senatowi i Sejmowi RP,
Stowarzyszeniu «Wspólnota Polska», Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie». W mijaj¹cym roku ta
pomoc by³a wiêksza ni¿ kiedykolwiek. To miêdzy innymi zorganizowanie przez krakowski oddzia³ «Wspólnoty
Polskiej» niezapomnianej piêciodniowej pielgrzymki na spotkanie z Ojcem �w. w Krakowie, to wyjazdy
naszej m³odzie¿y na kursy i praktyki do Poznania, Krakowa, Torunia i Siedlec, to finansowa pomoc w
wydawaniu naszej gazety, w zakupie mebli do klasy, w prowadzonych przez nas imprezach i, przede
wszystkim, w przeprowadzeniu Miêdzynarodowej naukowo�praktycznej konferencji po�wiêconej naszemu
krajanowi, wielkiemu polskiemu malarzowi Henrykowi Siemiradzkiemu.

Jeste�my równie¿ wdziêczni naszym ukraiñskim sponsorom: Wydzia³owi d/s mniejszo�ci narodowych
i migracji Charkowskiej Obwodowej Administracji Pañstwowej, Asocjacji Mniejszo�ci Narodowych Ukrainy,
Wschodniemu Regionalnemu Centrum Inicjatyw Humanitarno � Edukacyjnych.

Cieszymy siê, ¿e stary rok podarowa³ nam wielu nowych przyjació³, a w�ród nich Instytut Polski w
Kijowie, Charkowskie Muzeum Sztuki, Charkowsk¹ Pañstwow¹ Akademiê Wzornictwa i Sztuki, pieczeniesk¹
szko³ê �redni¹ im. Henryka Siemiradzkiego.

Rok 2002 obfitowa³ w przesy³ane pod adresem naszego stowarzyszenia pozdrowienia i gratulacje,
m.in. od Senatu i Sejmu RP, ministerstw. W³a�nie w tym roku dzia³alno�æ cz³onka naszego stowarzyszenia,
zas³u¿onego artysty Ukrainy Olega Dziuby zosta³a doceniona przez ministra kultury w Polsce, który nagrodzi³
artystê dyplomem uznania.  W tym roku równie¿ ja otrzyma³am odznakê dzia³acza zas³u¿onego dla kultury
polskiej. To dla mnie wielka cze�æ, jestem wdziêczna polskim w³adzom za tak wysok¹ ocenê pracy naszego
stowarzyszenia.

W mijaj¹cym roku zrealizowali�my wszystko, co by³o zaplanowane, zrobili�my nawet wiêcej ni¿ na
pocz¹tku zamierzali�my.

W nadchodz¹cym roku czekaj¹ nas obok tradycyjnych zadañ nowe wyzwania (patrz plan na str. 7) -
comiesiêczna audycja w jêzyku polskim w radiu regionalnym, dwa programy telewizyjne o charkowskiej
Polonii, przygotowanie do druku ksi¹¿ki pt. «Charków w losach Polaków».

Witaj¹c Nowy Rok 2003, chcia³abym przy �wi¹tecznym stole wznie�æ toast za nas  Polaków, za
wszystkich ludzi dobrej woli, za szczê�cie w naszych rodzinach, za rozwój naszej ojczyzny Ukrainy i za
nasz¹ drug¹ ojczyznê, Polskê.

Sto lat!!!
Józefa Czernijenko,

Prezydent Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie
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Plan pracy 

S tow arzyszen ia  Ku ltu ry P o lsk ie j w  C harkow ie  na  2003  rok 

T e r m i n  N a z w a  i m p r e z y  Odpowiedzialny M i e j s c e  

S p o tk a n ie  p o lsk ic h  ro d z in . N o w o ro c z n y  b a l O. Liñczewska 
Styczeñ Noworoczne spotkanie. Wieczór dla mi³o�ników polskiej muzyki i 

poezji 
L. Studziñska 

Luty 
Wieczór muzyki i poezji mi³osnej. M³odzie¿owa dyskoteka z okazji 
dnia �w. Walentego 

H. Zagurska 

Konkurs piosenki polskiej L. Studziñska 
Marzec 

Literacki wieczór po�wiêcony twórczo�ci Aleksandra Fredry S. Biesaga 
�Co wiesz o Polsce?� - konkurs historyczno-geograficzny L. Studziñska 
W ie c zó r m u z y k i i  p o e zj i  w ie lk a n o c n e j I. K o ze n ia sze w a  

D o m  P o lo n ii 

Kwiecieñ 
Opieka nad grobami na cmentarzu w Piatichatkach J. Meñszowa  
D n i K ultu ry  P olsk iej w  C h arkow ie 2-1 8  m aja  2003  rok u: 
D z ieñ Polaka - audycja radiowa  w radiu obwodowym D. Krawczenko  
Koncert  z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹ i Konstytucji 
 3 Maja 

L. Kabaniec 
Teatr Opery i 
Baletu         

Koncert polsko-ukraiñskiej muzyki im. K.Szymanowskiego W. Kowalewska Dom Aktora 
Koncert artystów z Polski  Filharmonia 

Maj 

Wystawa ksi¹¿ek i reprodukcyj polskich malarzy �Jan Matejko i 
Henryk Siemiradzki dwie wielkie postaci w malarstwie polskim� 

I. £osijewski Dom Polonii 

Czerwiec Uczestnictwo w imprezach z okazji Dnia Dziecka N. Zamiesowa  
Odpoczynek dzieci w Polsce J. Czernienko  
Uczestnictwo w Letnich Szko³ach kultury i  jêzyka polskiego w Polsce   
Uczestnictwo  m³odzie¿y w warsztatach jêzyka i kultury polskiej, 
kursach dziennikarskich, komputerowych sta¿ach zawodowych w 
Polsce 

  
Lipiec 

Uczestnictwo w zlocie m³odzie¿owym �Orle gniazdo� w Poznaniu   
Sierpieñ Uczestnictwo w imprezach z okazji Dnia Niepodleg³o�ci Ukrainy J. Meñszowa  

Ogólne zebranie Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie J. Czernijenko Szko³a �rednia,116 

�wiêto wiedzy w  szkole niedzielnej   
D. Krawczenko 

H. Zagurska 
ul. Puszkiñska, 32, 
m.3a. Wrzesieñ  

Spotkanie z rodzinami Katyñskimi i wyjazd na  cmentarz w 
Piatichatkach  

J. Meñszowa  

Koncert  charkowskiej Polonii z okazji 160 � lecia urodzin Henryka 
Siemiradzkiego  w jego rodzinnym miasteczku Pieczeniegach. 

J. Czernijenko  
Pa�dziernik 

Konkurs recytatorski S. Biesaga Dom Polonii 
Uczestnictwo w Mszy �wiêtej na cmentarzu w Piatichatkach J. Meñszowa  

Uroczysto�ci z okazji Dnia Niepodleg³o�ci Polski: 

Prowadzenie Miêdzynarodowej Internet�konferencji �Charków w 
lo sac h  P o la k ó w ” O . C ze rn ije n k o  U n iw e rsy te t  

C h a rko w sk i 
L is to p a d  

L ite ra c k o -m u zy c zn y  w ie c zó r G . E rd ik , 
I. K o ze n ia sze w a  D o m  P o lo n ii 

Grudzieñ Uroczysty �Op³atek�  Dom Polonii 

S ta le:   
ü Praca niedzielnej szko³y (ul. Puszkiñska, 32, m. 3a). 

ü P rac a  P o lsk ie g o  C e n tru m   K u ltu ry  „D o m  P o lo n ii”  (u l. K ra sn o z n a m io n n a  7 /9   m . 1 2 5 ) : k u rs y  jêzyka polskiego, historii i kultury 

Polski, chór, tañce, biblioteka, audio i wideoteki, spotkania naukowców, m³odzie¿y, lekarzy, seniorów, literacko-muzyczne 

spotkania.  

ü W yd a n ie  g a z e ty  „P o lo n ia  C h a rk o w a”   -  ra z   na dwa miesi¹ce.  

ü P rzy g o to w a n ie  i  p ro w a d ze n ie  w   ra d iu  o b w o d o w y m  comiesiêcznej audycji   pod tytu³em  �G³os Polonii Charkowa� w jêzyku 

polskim i ukraiñskim.  

ü P rzy g o to w a n ie  p ro g ra m u  te le w iz y jn e g o  o  P o lo n ii C h a rk o w a  - d w a  raz y  w  ro k u . 
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

IV  Festiwal Polskiej Kultury  na Ukrainie

Wystawa «Polski plakat kulturalny»
  W Charkowie festiwal zacz¹³ siê 28 pa�dziernika od otwarcia

wystawy «Polski plakat kulturalny» (ze zbiorów Muzeum Plakatu
w Wilanowie), która odby³a siê w Charkowskim Muzeum Sztuki.
Ukraiñskiej publiczno�ci zaprezentowano  polsk¹ szko³ê plakatu
po II wojnie �wiatowej, kiedy w³a�nie ta dziedzina grafiki osi¹gnê³a
bardzo wysoki poziom artystyczny i wielkie uznanie w �wiecie.

 Bezpo�rednim nastêpstwem sukcesów plakatu polskiego od
1948 roku by³o powstanie Muzeum Plakatu w Wilanowie w 1968 r.
Prze³om lat 50. i 60. by³ najp³odniejszym okresem rozwoju tego
rodzaju sztuki. Zainteresowanie plakatem polskim owocowa³o
wieloma miêdzynarodowymi wystawami, katalogami do tych
wystaw i albumami. Propagatorami polskiego plakatu i teoretykami
sztuki plakatowej byli: Szymon Bojko, Jan Lenica, Józef Mroszczak
i Eryk Lipiñski. Prezentowana w Charkowie wystawa by³a zaledwie
maleñk¹ próbk¹ tego, co dzia³o siê w polskim plakacie w okresie
powojennym. Da³a ona jednocze�nie pewne wyobra¿enie o
dzia³alno�ci artystycznej polskich kin, teatrów i sal koncertowych
tych czasów.

Wystawa «Echa polskiej kultury»
29 pa�dziernika w Galerii «AWEK» odby³o siê otwarcie

wystawy «Echa polskiej kultury» z kolekcji Charkowskiego
Muzeum Sztuki. Wystawa prezentowa³a prace artystów polskiego
pochodzenia, zarówno tych, którzy urodzili siê i tworzyli w Polsce,
jak i tych, których twórczo�æ by³a zwi¹zana z ¿yciem artystycznym
innych krajów. Szczególne miejsce w ekspozycji zajmuj¹ dzie³a

wybitnego grafika Daniela Chodo-
wieckiego.

 W zbiorach muzeum znajduje
siê 1227 prac artysty, które pochodz¹
z kolekcji Arkadiusza A³fiorowa. Na
wystawê trafi³o 240 rycin, które daj¹
wyobra¿enie o bogactwie spu�cizny
graficznej artysty. Wiêkszo�æ prac
sk³adaj¹cych siê na drug¹ czê�æ
ekspozycji, to p³ótna artystów II
po³owy XIX wieku i pocz¹tku XX
wieku.  S¹ to obrazy s³ynnego twórcy
scen batalistycznych-Józefa Brandta,
przedstawiciela s³ynnej dynastii
Kossaków-Jerzego, przedstawiciela
polskiego modernizmu Jacka Mal-
czewskiego i znakomitego pejza¿ysty
Jana Stanis³awskiego.

Od lewej: prezes Fundacji «PRO MUSICA VIVA» Roman Rewako-
wicz, dyrektor Charkowskiego Muzeum Sztuki Walentyna Myzgina  i
kustosz Muzeum Plakatu w Wilanowie Anna Zabrzeska-Pilipajæ

Na prze³omie pa�dziernika i
listopada odby³ siê IV Festiwal
Polskiej Kultury na Ukrainie, pod
patronatem prezydentów Polski i
Ukrainy. Festiwal zorganizowano
przy wsparciu Ministerstwa Kultury
i Sztuki Ukrainy i Ministerstwa
Kultury Rzeczypospolitej Polskiej.
Wspó³organizatorami byli: Fede-
racja Organizacji Polskich na
Ukrainie, Towarzystwo Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej, Sto-
warzyszenie Kultury Polskiej w
Charkowie, Zwi¹zek Polaków na
Ukrainie, Oddzia³ w Odessie im.
A. Mickiewicza, Fundacja «Pro
Musica Viva».

Po raz pierwszy Festiwal
Polskiej Kultury   odby³ siê w 1996
roku we Lwowie. Od tego czasu
organizowany jest na Ukrainie co
dwa lata. Najpierw by³ on miejscem
prezentacji zespo³ów amatorskich
polskiej mniejszo�ci narodowej,
mieszkaj¹cej na Ukrainie, ale ju¿
wtedy stara³ siê przedstawiæ wa¿ne
polskie zjawiska kulturalne.

 Trwaj¹ncy od 24 pa�dziernika
do 10 listopada IV Festiwal Polskiej
Kultury  na Ukrainie obj¹³ cztery
miasta: Kijów, Lwów, Odessê,
Charków.
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Polski bard w Charkowie
W ramach tradycyjnego ju¿ na Ukrainie Festiwalu Polskiej

Kultury w Charkowie odby³ siê koncert s³ynnego polskiego  barda

Jacka Kleyffa, który wraz z gitaryst¹m i kompozytorem  Jackiem
Osiorem tworzy  trzon polskiego zespo³u «Na zdrowie».
Odnosz¹c siê z du¿¹  serdeczno�ci¹ do charkowskiej Polonii,

lider grupy J. Kleyff  podarowa³ naszemu stowarzyszeniu
sw¹ osobist¹ p³ytê kompaktow¹ z najnowszymi nagraniami
oraz ksi¹¿kê z dedykacj¹.

Spektakl Sceny Studium «Galiciana».
3 listopada br. w Teatrze Szewczenki przy wype³nionej

po brzegi ma³ej sali odby³ siê spektakl Sceny Studium
«Galiciana». Lwowski teatr zaprezentowa³  przedstawienie
«Farsa mi³o�ci» wed³ug  jednoaktówek Aleksandra Fredry
«�wieczka zgas³a» i Zbigniewa Herberta «Inny pokój» oraz
opowiadania Antoniego Czechowa «O szkodliwo�ci
tytoniu». Przedstawienie zosta³o ciep³o przyjête przez pub-
liczno�æ i wysoko ocenione przez charkowsk¹ krytykê
teatraln¹.

Pokaz filmu «Quo vadis»

D³ugo oczekiwanym wydarzeniem dla uczestników
Dni Kultury Polskiej w Charkowie by³  film wybitnego
polskiego re¿ysera Jerzego Kawalerowicza pt. «Quo
vadis». Mimo ¿e film wy�wietlano po polsku, w
najwiêkszym kinie naszego miasta zebra³o siê ok. 500
widzów. Przed pokazem s³owo wstêpne wyg³osili Konsul
Generalny RP, dyrektor kina oraz  przedstawiciel w³adz
obwodowych. W  sali widzowie z zapartym tchem przez
prawie trzy godziny �ledzili dramatyczne wydarzenia z
czasów antycznego Rzymu. Film wywar³ na obecnych tak
ogromne wra¿enie, ¿e po zakoñczeniu seansu nagrodzili
go owacj¹ na stoj¹co.

Jacek Kleyff

Zofia  Iwanowa  i  Oleksander
Owerczuk w sztuce �Farsa mi³o�ci�

Jacek  Osior
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Jacek Kleyff - lider «Na Zdrowie»
Jacek Kleyff za³o¿y³ na pocz¹tku lat 70. razem z

Januszem Weissem i Micha³em Tarkowskim legen-
darny Salon Niezale¿nych. Wiele spo�ród jego
piosenek  tego kabaretu sta³o
siê sztandarowymi analizami
absurdu epoki gierkowskiej.

W latach 1970-76 Salon
Niezale¿nych zdoby³ trzy-
krotnie Z³oty Trójz¹b Nep-
tuna na kolejnych konkursach
piosenki studenckiej FAMA,
wygra³ IX Festiwal Piosenki
Studenckiej w Krakowie
(1972) i zdoby³ Z³ot¹ Szpilkê
na Festiwalu Piosenki w
Opolu (1972).

W po³owie lat 70., po
podpisaniu przez Kleyffa
Listu 59 w sprawie poprawek
do konstytucji, ca³y Salon
zosta³ ukarany zakazem dzia-
³alno�ci.

W wywiadzie dla «Ga-
zety Wyborczej» tak po latach
wspomina tamte czasy.

 Wystêpowali�my z no-
wo powsta³ym teatrzykiem,
który nazywa³ siê Salon Nie-
zale¿nych. �piewa³em pio-
senkê do tekstu Marcina
Wolskiego pt. «Dobre wycho-
wanie», która zajê³a pierwsze
miejsce w konkursie. To by³a
piosenka dosyæ «niewygod-
na» jak na tamte czasy. Orga-
nizatorzy festiwalu naciskali na konferansjera, by nie
dopu�ci³ do jej wykonania. Znalaz³ siê wiêc on
miêdzy m³otem a kowad³em. Piosenka zosta³a
za�piewana i wygra³a. Nic zosta³a jednak dopuszczo-
na do koncertu laureatów.

Przy okazji festiwalu odbywa³ siê te¿ kabareton.
Wraca³em akurat z nart, z kursu instruktorskiego, i
mia³em ze sob¹ ca³y sprzêt. Przebra³em siê wiêc za
narciarza i wchodzi³em na nartach na scenê.

A pó�niej przyszed³ do nas kto� od Piotra
Skrzyneckiego i tak trafili�my do Piwnicy pod
Baranami. Temu te¿ towarzyszy³a ogromna rado�æ i
euforia.

Pod koniec lat 80. Kleyff wraz z przyjació³mi
za³o¿y³ Orkiestrê Na Zdrowie (ONZ).

Pierwsza kaseta Orkiestry Na Zdrowie - to zapis

koncertu, który odby³ siê w Jazz Klubie Akwarium
w ramach cotygodniowego Hyde-Parku Rockowego.
Zagrali wówczas: Jacek Kleyff, Kuba, S³oma,
Mamadou Diouf, Anka Patynek, Tomek Paw³owicz
i Karolinka Sosnowska. Materia³ zosta³ nagrany

24 lutego 1994 roku i jak sam
Kleyff mówi o nim: jest to
«surowy wybór muzyki z
koncertu Dziadków, opatrzo-
ny tytu³em «DZIADKI W
AKWARIUM». Zespó³ ten
darzy³em szczególn¹ sym-
pati¹ z powodu dwóch osób,
które w nim wystêpowa³y, a
mianowicie: S³oma ze swoi-
mi bêbnami oraz charyzma-
tyczna dziewczyna z dre-
dami, graj¹ca na bêbnie Anna
Patynek. Obecnie sk³ad siê
nieco zmieni³, klimaty jednak
pozostaj¹ te same, polegaj¹ce
na poszukiwaniu kontaktu
cz³owieka-wêdrowca z natu-
r¹. Lider zespo³u Jacek
Kleyff  -  to cz³owiek-
legenda, wierny swoim idea-
³om, udzielaj¹cy siê w ró¿-
nych formach artystycznych.

Cz³owiek o niezwyk³ej
pogodzie ducha, charyzmie
estradowej i ¿ywym dowci-
pie. Razem z zespo³em gra
unikalne po³¹czenie folkloru
zaczerpniêtego z ró¿nych
kultur, po³¹czonego z pory-
waj¹cym rytmem reggae.
Potrafi¹ rozbujaæ i porwaæ do

tañca ka¿d¹ publiczno�æ. Sama nazwa zespo³u tak
oczywista, ale jednocze�nie zaskakuj¹ca, powsta³a
przypadkiem, jeszcze gdy Jacek wraz z przyjació³mi
mieszka³ w podlubelskiej D¹brówce. Zawsze gdy
siadali do sto³u mówili sobie «NA ZDROWIE!».

 I tak te¿ zosta³o.
***

Jacek Kleyff - wspó³za³o¿yciel zespo³u, graj¹cy
najd³u¿ej w ONZ, z powo³ania muzyk, malarz
ca³kowicie oddany temu, co robi.

***
W 2000 roku wydawnictwo ksi¹¿kowe «Twój

Styl» wyda³o w ramach serii «Bibliolteka Bardów»
tomik Jacka Kleyffa. Jest to zbiór wybranych
tekstów i grafik artysty.
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   Powie�æ  «Quo vadis» - to gotowy
scenariusz: widowiskowe t³o historyczne,
g³êboka mi³o�æ, pod wp³ywem której bohater
prze¿ywa metamorfozê, bezwzglêdna walka
o w³adzê, zbrodnia i intrygi, skandale, a
wszystko to na tle heroicznej walki
chrze�cijan o wyj�cie z katakumb i
przetrwanie. Najczê�ciej czytana na �wiecie
polska ksi¹¿ka, uhorowana w 1905 roku
nagrod¹ Nobla, zosta³a prze³o¿ona na 50
jêzyków i wydana w ponad 80 krajach w
³¹cznym nak³adzie kilkudziesiêciu milionów
egzemplarzy. Powie�æ by³a inscenizowana
jedenastokrotnie, a kilkakrotnie przenoszono
j¹ na scenê operow¹ i teatraln¹,  a nawet na
arenê cyrkow¹ w formie pantomimy. Sceny
nawi¹zuj¹ce do historii przedstawionej przez

Sienkiewicza filmowane by³y ju¿ w
pionierskim okresie kina m.in. przez
braci Lumiere w 1899 r.  czy 10 lat
pó�niej przez Georgessa Melissa.

Jerzy Kawalerowicz napisa³
scenariusz «Quo vadis» po uwa¿nym
przeczytaniu najwa¿niejszych drama-
tów Szekspira. Film nosi wiêc piêtno
Ryszarda III,  Henryka IV,  Makbeta,
Króla, oraz  Antoniusza  i  Kleopatry.
O ekranizacji «Quo vadis»
Kawalerowicz my�la³ od 1967 roku,
gdy jego   Faraon  otrzyma³ no-
minacjê do Oscara. Pierwsz¹ wersjê
scenariusza «Quo vadis» twórca
Austerii napisa³ dwadzie�cia lat temu.

Quo vadis Trzy lata temu przed rozpoczêciem prac nad filmem,
dokona³ w niej du¿ych zmian. Zale¿a³o mu, aby dramat

walki o cz³owieczeñstwo wyda³ siê równie aktualny jak
w czasach rzymskich. Kawa-
lerowicz chcia³ przede
wszystkim pokazaæ odwiecz-
n¹ walkê dobra i z³a, dramat
w³adzy, moralno�æ mi³o�ci i
wiary, melodramatycznej
historii i antycznego kostiu-
mu, uczyniæ jedyne t³o dla
ogólnej refleksji o kondycji
cz³owieka, a wiêc postawiæ
ponadczasowe pytanie: «Do-
k¹d zmierzasz cz³owieku?»,
Pragn¹³ przy tym, aby jego
wersja «Quo vadis» nosi³a
piêtno polsko�ci.
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�wiêto niezapomnianych wzruszeñ
Do tradycji Stowarzyszenia Polskiej Kultury w Charkowie

nale¿¹ coroczne spotkania op³atkowe, tote¿ i w tym roku w Domu
Polonii zebra³o siê wielu  cz³onków stowarzyszenia - od zupe³nie

ma³ych do ca³kiem doros³ych. Nie patrz¹c na to, ¿e nie by³o
gdzie  ig³y wcisn¹æ, panowa³a radosna, ¿yczliwa, �wi¹teczna
atmosfera.

Spotkanie rozpoczê³o siê wyst¹pieniem grupy dzieci i
m³odzie¿y, która wraz ze swoj¹ nauczycielk¹ jêzyka polskiego
- pani¹ Grett¹ - przedstawi³a jase³ka. M³odzi aktorzy z
przejêciem grali swoje role, a publiczno�æ z du¿ym skupieniem
ogl¹da³a ten �wi¹teczny spektakl.

Du¿e wra¿enie wywar³a na wszystkich o�mioletnia Katia
Kor¿awina, która piêknie jak anio³ek za�piewa³a góralsk¹
kolêdê. Rozgrzani dzieciêcym wystêpem, doro�li sami ochoczo
zaczêli �piewaæ kolêdy przy akompaniamencie pianina.
Wszyscy stali siê cz³onkami  wielkiego chóru, �piewaj¹cego

wieloma g³osami, z natchnieniem i wyra�n¹
rado�ci¹.

Przyjemnym wydarzeniem by³a dla
obecnych mo¿liwo�æ z³o¿enia ¿yczeñ dwóm
osobom obchodz¹cym w tym dniu urodziny:
naszemu ma³emu anio³kowi - Katii i lubianej
przez wszystkich pani Ninie, którym zebrani
od�piewali «Sto lat».

Nie obesz³o siê oczywi�cie bez czê�ci
bardziej oficjalnej. Prezes stowarzyszenia
wrêczy³a w imieniu ca³ego zarz¹du dyplomy
uznania za pracê na rzecz rozwoju i po-
pularyzacji kultury polskiej w Charkowie
najbardziej aktywnym i zas³u¿onym cz³onkom
organizacji, a dzieci otrzyma³y prezenty
noworoczne.

Dalej spotkanie przebiega³o «pod batut¹»
uwielbianego przez wszystkich ojca Maksy-

miliana, który zaprosi³ wszystkich do op³at-
kowego sto³u. Z wielkim zainteresowaniem i
uwag¹ wszyscy, a w szczególno�ci dzieci,
s³uchali opowie�ci ojca, który w  przystêpny
sposób wyja�ni³ sens dzielenia siê op³atkiem
z bliskimi i znajomymi oraz znaczenie tej
tradycji w polskich rodzinach.

Dzielenie siê op³atkiem przechodzi³o w
ciep³ej, domowej atmosferze i dostarczy³o
wszystkim niezapomnianych wzruszeñ.

Igor Mackiewicz z córk¹ pisarza  Witolda Wandurskiego Zofi¹
Wandursk¹ i jego wnuczk¹ Natali¹ Owsiannik

Ojciec Maksymilian opowiada o polskiej tradycji dzielenia siê
op³atkiem

Jase³ka
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Gratulacje dla Eugeniusza
 14 listopada 2002 r. w Kijowie odby³

siê kolejny konkurs recytatorski im. A. Mic-
kiewicza. Wykonawcy w ró¿nym wieku
prezentowali dwa utwory: jeden autorstwa

naszego wieszcza, drugi - dowolny. W
kategorii m³odzie¿y do lat 19 pierwsze
miejsce zaj¹³ Eugeniusz Kozeniaszew za
recytacjê «Pani Twardowskiej»
A. Mickiewicza i fragmentów wiersza
«W s¹dzie» M. Konopnickiej.

 Eugeniusz jest aktywnym cz³onkiem
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie (SKPCh), bierze udzia³ w
konkursach, wieczorkach poetyckich.

«Zwyciêstwo w Kijowie nie by³o
przypadkowe», � mówi nauczycielka Lidia
Studziñska, która na zajêciach w stowa-
rzyszeniu uczy Eugeniusza jêzyka polskiego
i literatury.

Ch³opiec naprawdê du¿o pracuje, jest
systematycznym i sumiennym uczniem,
marzy o zdobyciu w Polsce wy¿szego
wykszta³cenia. Za swoj¹ pracê zosta³
nagrodzony dyplomem uznania.

 Na zdjêciu: Eugeniusz odbiera dyplom
z r¹k pani prezes SKPCh  J. Czherniehko na
op³atkowym spotkaniu w Domu Polonii.

Od nowego wiersza

n 9 listopada br. w pomieszczeniu Ukraiñskiego
Centrum Kultury «Junost» odby³ siê uroczysty koncert
po�wiêcony 84. rocznicy odzyskania przez Polskê nie-
podleg³o�ci.  Pomys³odawc¹ i organizatorem by³a pani Wanda
Kowalewska - d³ugoletni cz³onek Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie, która zadba³a nie tylko o w³a�ciwy
dobór repertuaru, ale i o odpowiedni¹ oprawê  uroczysto�ci.
S³owo wstêpne, po�wiêcone walce Polaków o odzyskanie
wolnego kraju, wyg³osi³ niezrównany Wasilij Sagan.
Natomiast uczestnikami koncertu byli uczniowie szko³y
muzycznej, studenci �redniej szko³y muzycznej i kon-
serwatorium. W ich wykonaniu widzowie mogli us³yszeæ
zarówno utwory zaliczane do muzyki klasycznej (Chopin,
Wieniawski, Moniuszko, Ogiñski), jak i muzykê rozrywkow¹.
Obecnym bardzo spodoba³ siê wystêp kilkuletniej artystki
Darii B³yskawej, która wywar³a na wszystkich ogromne
wra¿enie sw¹ brawurow¹ gr¹ na flecie, a tak¿e grupa m³odych
skrzypków. Z wielk¹ przyjemno�ci¹ s³uchali�my wszystkich
utalentowanych artystów i mamy nadziejê, ¿e swoimi
wystêpami u�wietni¹ jeszcze niejedn¹ nasz¹ uroczysto�æ.

n W dniach 22-23 listopada br. w Konstancinie pod
Warszaw¹ odby³o siê spotkanie  konsultacyjne zorganizowane
przez Fundacjê «Pomoc Polakom na Wschodzie» dla
redaktorów naczelnych prasy polskojêzycznej Europy
Wschodniej. Na spotkaniu redaktorzy mieli mo¿liwo�æ
wys³uchania wielu po¿ytecznych rad, dotycz¹cych pracy
dziennikarskiej i wydawniczej oraz wymienienia siê
gazetami, informacj¹. Wszystkich przyby³ych go�ci przywita³
pan Tadeusz Rzemykowski - Przewodnicz¹cy Komisji
Emigracji i Polaków za Granic¹ Senatu RP, a tak¿e dyrektorzy
Radia Polonia, TV Polonia, redaktor naczelny
«Rzeczpospolitej», przedstawiciele Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, prezes i cz³onkowie zarz¹du Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie. Mi³¹ niespodziank¹ dla uczestników
spotkania by³a projekcja filmu Andrzeja Wajdy na podstawie
sztuki Aleksandra Fredry «Zemsta». Ekranizacja ta wywar³a
na wszystkich wielkie wra¿enie.  Patrz¹c na ekran i �ledz¹c
losy bohaterów, czuli�my siê nierozerwalnie zwi¹zani z
Polsk¹, choæ ka¿dy z nas mieszka przecie¿ poza jej granicami.

 n 30 listopada br. w Kijowie odby³o siê posiedzenie
Zarz¹du Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, na
którym ka¿dy z cz³onków opowiada³ o swojej dzia³alno�ci,
o swoich sukcesach, trudno�ciach i o planach na przysz³y
rok.  Wystosowano listy z podziêkowaniem do osób
wspieraj¹cych federacjê, a nastêpnie pani Emilia Chmielowa
- prezes federacji podsumowa³a dziesiêcioletni¹ dzia³alno�æ
organizacji.
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Dyplom dla naszego Dziuby
28.11.2002 r. w wielkiej sali Teatru Opery i Baletu im. £ysenki

w Charkowie, przy poparciu administracji pañstwowej, charkowskiej
administracji obwodowej i Rady Miasta Charkowa, odby³ siê
jubileuszowy koncert  zas³u¿onego artysty Ukrainy polskiego pochodzenia
Olega Dziuby pt. «Benefis - 2002». Oleg Dziuba jak zwykle pokaza³
du¿¹ klasê wokaln¹. Jego g³os jest soczysty i silny, cechuj¹ go spore
mo¿liwo�ci kolorystyczne i niezbêdna lekko�æ. Na koncercie us³yszeli�my
w jego wykonaniu romanse i pie�ni w jêzyku polskim, ukraiñskim,
rosyjskim,  francuskim, a jego liryczny tenor niepozbawiony blasku i
si³y wzrusza³ serca publiczno�ci.

Oleg Dziuba otrzyma³ gratulacje i nagrodê od gubernatora obwodu
charkowskiego - pana Ewgenija Kusznariowa, prezydenta miasta - pana
Wo³odymyra Szumi³kina i od wielu organizacji, z którymi artysta
pracowa³.

Na koncercie Olegowi Dziubie wrêczono równie¿ dyplom uznania
za wieloletni¹ pracê i popularyzacjê kultury polskiej wydany przez
ministra kultury w Polsce.

Od nowego wiersza

n 10 listopada br. we Lwowie na uroczysto�ci
oficialnego zakoñczenia IV Festiwalu Polskiej Kultury
na Ukrainie Stowarzyszenie Kultury Polskiej w
Charkowie otrzyma³o list gratulacyjny za zorga-
nizowanie  festiwalu w Charkowie od Marsza³ka
Województwa Podkarpackiego pana Bogdana Rzoñca.
n W dniach od 30 listopada do 1 grudnia br.

w Kijowie odby³o siê IV Spotkanie Rodzin Muzy-
kuj¹cych, organizowane przez Federacjê Organizacji
Polskich na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczy³o 14
rodzin z Kijowa, Charkowa, £ucka, Równego, Sambora,
Jarmoliñca, Stryja, Doniecka, ¯ytomierza, Dnie-
propietrowska, Polonnego, Winnicy i in. Uczestnicy
wspaniale wykonali utwory polskich kompozytorów:
pie�ni, romanse, utwory klasyczne, a tak¿e utwory
w³asnego autorstwa. Wykonawcy byli w ró¿nym wieku:
babcie, ojcowie, mamy, dzieci, wnuki - ka¿da rodzina
mia³a swój niepowtarzalny styl. Muzyka brzmi¹ca z
serca rodzin jak echo odzywa³a siê w duszach i sercach
s³uchaczy. Na zakoñczenie koncertu wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy uznania. Stowarzyszenie Kultury
Polskiej w Charkowie reprezentowa³a rodzina Koze-
niaszewych.
n 1 grudnia br. w ambasadzie RP w odby³o

siê spotkanie przedstawicieli organizacji polskich na Ukrainie z Konsulem Generalnym RP w Kijowie
Krzysztofem �widerkiem, dyrektorem Departamentu ds. Konsularnych i Polonii Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie  Januszem Skolimowskim oraz konsulami i pracownikami Konsulatu Generalnego
w Kijowie. W czasie spotkania Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, wrêczy³a
dyplomy uznania prezesom organizacji polonijnych, w tym tak¿e prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie - p. Józefie Czernijenko.
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Ja kochaæ chcê to,

CO JU¯ jest

 1995

Ja kochaæ chcê to, co ju¿ jest,
bo to jest na samym pocz¹tku;

a co o�lepia mnie czasem
- to wyobra�nia ³akn¹ca.

Nawet �mieræ mo¿e byæ na zdrowie,
je�li jest wszystko w porz¹dku;
ja kochaæ chcê to, co ju¿ jest,

bo to jest na pocz¹tku.

A to, co dzi� prowadzi mnie
- to si³a przeznaczaj¹ca.

 Ja kochaæ chcê to, co ma byæ
- szczególnie u samego koñca;

 mo¿e byæ na zdrowie nawet �mieræ
- je�li jest wszystko w porz¹dku;

ja kochaæ chcê
to, co ju¿ jest,

bo to jest na pocz¹tku.

Jacek Kleyff

K¹cik poezji Og³oszenia

Drogie Dzieci!

Galeria i O�rodek Plastycznej Twórczo�ci
Dziecka w Toruniu zapraszaj¹ do  udzia³u
w  nastêpuj¹cych konkursach

 KOLEJNY XII MIÊDZYNARODOWY  KONKURS
TWÓRCZO�CI PLASTYCZNEJ DZIECI I M£ODZIE¯Y

 «ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO»

Format prac dowolny. Technika dowolna.
Prace oceniane bêd¹ w czterech grupach wiekowych:
5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat, 16-20 lat.
Przewiduje siê przyznanie medali, nagród, wyró¿nieñ i
dyplomów.
Termin nadsy³ania prac do 30 kwietnia 2003 roku.

               Zawsze
                   1973 / 2000

CO� zostawiam i obstawiam:
NIC nie zdarza siê do koñca,
WSZYSTKO zawsze CO� zostawia,
tak jak Ziemiê - wybuch S³oñca.

MIÊDZYNARODOWY KONKURS
PLASTYCZNY DLA DZIECI I  M£ODZIE¯Y

«KOPERNIK i KOSMOS»
Cel   konkursu:
 przypomnienie postaci wielkiego astronoma Miko³aja

Kopernika -jego epokowego odkrycia wraz z podkre�leniem
zwi¹zków i zale¿no�ci naukowych miêdzy epok¹, w której
¿y³ Miko³aj Kopernik, a wpó³czesno�ci¹. Konkurs mo¿e
spe³niaæ rolê pomostu u�wiadamiaj¹cego m³odym ludziom,
czym staje siê  najwa¿niejsze w dziejach ludzko�ci odkrycie.

Tematy  szczegó³owe
I. Miko³aj Kopernik - cz³owiek, astronom, odkrywca

systemu heliocentrycznego. Jego ¿ycie i praca. Gdzie siê
urodzi³, gdzie mieszka³, studiowa³, dok¹d podró¿owa³. Jak
wygl¹da³a jego epoka, otoczenie. Jak wygl¹da³a jego praca
jako astronoma, jakich narzêdzi u¿ywa³ do obserwacji nieba.

II.  Kosmos - czym jest wszech�wiat, zagadki i tajemnice
kosmosu. Odkrywanie nowych planet, gwiazd, galaktyk.
Planetoidy, meteoryty, komety. Sondy i promy kosmiczne.
Astronauci, lot na Ksiê¿yc, zdobywanie kosmosu.

Warunki konkursu
 Prace oceniane bêd¹ w czterech grupach wiekowych:

5-8 lat,   9-12 lat,   13-15 lat,   16-20 lat.

Format prac dowolny. Technika: malarstwo, grafika,
rysunek, collage, techniki mieszane.

Termin nadsy³ania prac: 31 marca 2003 r.

Na uroczystym podsumowaniu konkursu zostan¹
wrêczone nagrody i wyró¿nienia.

Szczegó³owe informacje: tel. 36-65-73
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Piernik piwosz
Sk³adniki:

Ciasto:

√ 50 dag m¹ki,
√ 20 dag miodu,
√ 4 jaja,
√ ³y¿ka ciemnego kakao,
√ 3/4 szklanki ciemnego piwa,
√ pó³ kostki (12 dag) margaryny,
√ 15 dag cukru,
√ po 2 ³y¿eczki przyprawy do pierników i

sody.

Nadzienie: tabliczka czekolady mlecznej, 2 ³y¿ki
mleka.

Dekoracja:  bia³a polewa do ciast lub 2 tabliczki bia³ej
czekolady, pó³torej szklanki ró¿no-
rodnych bakalii.

Sposób przyrz¹dzania:

Margarynê utrzeæ z cukrem i ¿ó³tkami na puszyst¹ masê. Miód stopiæ, wystudziæ. Do masy ¿ó³tkowej
dodawaæ na przemian: m¹kê wymieszan¹ z sod¹, przypraw¹ i kakao, miód oraz piwo. Ubiæ pianê z
bia³ek, delikatnie po³¹czyæ z ciastem. Formê keksow¹ nasmarowaæ t³uszczem i wysypaæ bu³k¹ tart¹.
Prze³o¿yæ ciasto do formy, piec ok. 60 minut w temperaturze 170-180°C.

 Po wystudzeniu �ci¹æ no¿em nierówny wierzch piernika i przekroiæ ciasto po przek¹tnej. Powsta³e
trójk¹ty po³o¿yæ obok siebie tak, aby tworzy³y jakby spadzisty dach. Rozpu�ciæ czekoladê mleczn¹ w
k¹pieli wodnej, wymieszaæ z mlekiem, posmarowaæ miejsce z³¹czenia trójk¹tów. Przygotowaæ polewê
wed³ug przepisu na opakowaniu. Oblaæ ni¹ piernik, udekorowaæ bakaliami. Podawaæ pokrojony w
trójk¹ty.

Kuchnia  polska




