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Cyprian Kamil Norwid

Rok 2001 og³oszono w Polsce
Rokiem Norwida.
O ¿yciu i twórczo�ci wybitnego
romantyka piszemy na stronie 4.

180. rocznica urodzin

Moja piosnka

Cyprian K. Norwid

Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...

Têskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie win¹ jest du¿¹
Popsowaæ gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim s³u¿¹...

Têskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie pierwsze uk³ony
S¹ � jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
�B¹d� pochwalony�...

Têskno mi, Panie...
Têskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której ju¿ nie wiem, gdzie le¿y mieszkanie,
Równie niewinnej...

Têskno mi, Panie...
Do bez � têsknoty i do bez � my�lenia
Do tych co maj¹ tak za tak � nie za nie �
Bez �wiat³o � cienia....

Têskno mi, Panie...
Têskno mi ówdzie, gdzie któ¿ o mnie stoi ?
I tak byæ musi, choæ siê tak nie stanie
Przyja�ni mojej !



Historia i obyczaje

          Kampania wrze�niowa
II Rzeczpospolita s¹siadowa³a z dwoma

potê¿nymi pañstwami, które w latach trzydziestych
ubieg³ego stulecia stawa³y siê coraz silniejsze i
stopniowo zaczê³y zagra¿aæ ³adowi Europy. Po
doj�ciu  Hitlera do w³adzy (1933 r.), Niemcy szybko
rozbudowa³y armiê i zaczê³y szukaæ dla siebie
�przestrzeni ¿yciowej�. W 1938 r. wojska niemieckie
zajê³y Austriê, a w marcu 1939 r. Czechos³owacjê.
Tymczasem na wschodzie naszego kontynentu, po
doj�ciu do w³adzy Stalina, wyrasta³a druga potêga
� Zwi¹zek Radziecki - która równie¿ my�la³a o
podbojach.  Od wiosny 1939 r. trwa³y tajne kontakty
miêdzy obu tymi pañstwami w sprawie zawarcia
uk³adu o nieagresji, w wyniku których  23 sierpnia
dosz³o do podpisania tzw.�paktu Ribbentrop-
Mo³otow� , w którym oba mocarstwa dosz³y do
porozumienia  w sprawie podzia³u stref wp³ywów na
obszarze Polski i pañstw ba³tyckich.

W pi¹tek 1 wrze�nia 1939 r. o godzinie 4.45,
bez formalnego wypowiedzenia wojny, wojska
hitlerowskie zaatakowa³y nasz kraj od pó³nocy,
zachodu i po³udnia. Armia polska stawia³a wrogowi
zaciêty opór, broni³y siê najbardziej wysuniête
placówki : w Gdyni, Gdañsku i na Helu. Szczególnym

bohaterstwem ws³awili siê, do koñca wype³niaj¹cy
rozkaz naczelnego wodza, ¿o³nierze z Westerplatte
(w Gdañsku). Garstka obroñców z mjr. Henrykiem
Sucharskim na czele przez siedem dni walczy³a z
licz¹cymi ponad 2 tys. ¿o³nierzy  oddzia³ami
niemieckimi, wspomaganymi przez ciê¿k¹ artyleriê i
lotnictwo. 9 wrze�nia  rozpoczê³a siê najwiêksza
bitwa kampanii wrze�niowej, zwana bitw¹ nad Bzur¹.
Trwa³a ona cztery dni i choæ pocz¹tkowo Polacy
odnosili  sukcesy, w ostateczno�ci zostali jednak
zwyciê¿eni przez przewa¿aj¹ce si³y wroga. Po
pokonaniu  wojsk polskich Niemcy rozpoczêli
oblê¿enie stolicy, któr¹  opu�ci³y najwy¿sze w³adze
pañstwowe, z prezydentem Ignacym Mo�cickim.
Obron¹ kierowa³ gen. Walerian Czuma, ale
prawdziwym przywódc¹ w oblê¿onym mie�cie  by³
bohaterski prezydent stolicy, Stefan Starzyñski .
Warszawiacy budowali barykady i oddawali ¿ywno�æ
na potrzeby miasta. Wszyscy czekali na pomoc ze
strony Francji i Wielkiej Brytanii, które  ju¿ 3 wrze�nia
wypowiedzia³y Niemcom wojnê. Pomoc ta jednak nie
nadesz³a. Po  przesz³o dwóch tygodniach zaciek³ej
obrony Warszawa musia³a siê poddaæ.

Rosn¹ca z ka¿dym dniem przewaga  niemiecka
odbiera³a  Polakom  inicjatywê, zmuszaj¹c  ich do
obrony. Zorganizowany opór zosta³  z³amany.
Wiêkszo�æ oddzia³ów walczy³a a¿ do wyczerpania
amunicji. Nastêpnego dnia po upadku Warszawy
podda³a siê twierdza Modlin. Do 2 pa�dziernika
walczy³y jeszcze polskie jednostki na Helu. Ostatnia
wielka bitwa stoczona zosta³a przez  armiê gen.
Franciszka Kleeberga pod Kockiem w dniach 2-5
pa�dziernika.

Jednocze�nie 17 wrze�nia , gdy walczy³a jeszcze
stolica i ciê¿kie boje toczono na Helu i ca³ej
Lubelszczy�nie, armia radziecka bez wypowiedzenia
wojny wkroczy³y do Polski od wschodu. Wojsko
polskie , zgodnie z rozkazem naczelnego wodza,
marsza³ka Rydza �mig³ego,  przewa¿nie nie
nawi¹zywa³o walki z Armi¹ Czerwon¹, lecz w
niektórych miejscach stawia³o mocny opór. Rz¹d
polski w obliczu nieodwracalnej klêski militarnej
opu�ci³ kraj, by dalsz¹ walkê z naje�d�cami
organizowaæ za granic¹, u boku sojuszników
zachodnich.

W wyniku wrze�niowych dzia³añ wojennych
zginê³o  lub zosta³o rannych  ok. 200 tys. obywateli
polskich, w znacznej czê�ci ludno�æ cywilna. Niemcy
wziêli do niewoli ok. 300 tys. ¿o³nierzy i oficerów,
Rosjanie � ponad 200 tys.  Dowództwo Wojska
Polskiego  i spo³eczeñstwo nie z³o¿y³o jednak broni,
a Francja i Wielka Brytania nie zaakceptowa³y aneksji
Polski dokonanej przez dwóch napastników. Wojna,
która poch³onê³a miliony ofiar, trwa³a przez kolejne
sze�æ lat.

Sylwia Biesaga
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Pomnik Pomordowanym i Poleg³ym na Wschodzie
znajduj¹cy siê w Warszawie
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Do¿ynki � �wiêto plonów
Do¿ynki to  najwiêksze doroczne �wiêto rolników, obchodzone po zakoñczeniu wszystkich prac

polowych. �wiêtuje siê je od oko³o po³owy XVI wieku.
Na pocz¹tku pleciono wieniec z pozosta³ych na polach k³osów, owoców, orzechów, jarzêbiny, kwiatów

i kolorowych wst¹¿ek. Mia³ on kszta³t korony lub ko³a. Wewn¹trz umieszczano koguty, kaczêta lub g¹ski, co
mia³o zapewniæ zdrowie zwierzêtom gospodarskim. Wieniec, symbolizuj¹cy urodzaj, niesiony by³ na g³owie
przez  najlepsz¹ ¿niwiarkê. Za ni¹ postêpowa³ orszak od�wiêtnie ubranych parobków, czyli ¿eñców. Wieniec
niesiono najpierw do ko�cio³a, do po�wiêcenia, a nastêpnie z rado�ci¹ i �piewem udawano siê do w³a�ciciela
pola � gospodarza do¿ynek.

W ca³ej Polsce �piewano najczê�ciej tê pie�ñ:

Plon, niesiemy plon,
W gospodarza dom!
Aby dobrze plonowa³o,
Po sto korcy z kopy da³o!
Plon, niesiemy plon.

Otwieraj, panie, szeroko wrota
Niesiem ci wieniec ze szczerego z³ota.
Za�cie³aj, panie, sto³y i ³awy,
Idzie do ciebie go�æ niebywa³y.

Plon, niesiemy plon...

 Dziedzic odbiera³ wieniec z r¹k ¿niwiarki, wnosi³ go do
domu i ustawia³ na stole, zapraszaj¹c wszystkich do suto
zastawionego sto³u. Po uczcie rozpoczyna³y siê tañce, które
trwa³y nieraz do pó�nej nocy.

Wspó³czesne do¿ynki nieco ró¿ni¹ siê od uroczysto�ci
urz¹dzanych w dawnej Polsce. Obecnie  urz¹dza siê je nie

tylko na wsi, ale i we wszystkich chyba miastach po³o¿onych w rolniczych regionach. Z regu³y towarzysz¹
im festyny, konkursy,
wystawy rolnych
produktów i maszyn
rolniczych. Ka¿da wie�
przygotowuje swój
wieniec, a  najpiêk-
niejsze s¹ nagradzane.
Co roku przygotowuje
siê równie¿ specjalny,
ogromny wieniec, który
zanosi siê do ko�cio³a.
W ka¿dej parafii
odbywa siê uroczysta
Msza �w. dziêkczynna.
Jest to wielkie �wiêto
nie tylko rolników, ale
wszystkich miesz-
kañców miasta, którzy
chc¹ uczciæ trud
pracuj¹cych na roli.

Opracowa³a Lidia Studziñska



Kul tu ra
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Cyprian Ksawery Gerard Walenty
Norwid

urodzi³ siê 24.09.1821r. we wsi Laskowo G³uchy
ko³o Radzymina pod Warszaw¹, w rodzinie
szlacheckiej. Imiê Kamil wybra³ na pami¹tkê
nieszczê�liwej mi³o�ci. Wcze�nie utraci³ rodziców
i sam musia³ my�leæ o swoim utrzymaniu.

Naukê rozpocz¹³ w gimnazjum w Warszawie.
W 1837 roku wstêpuje do prywatnej szko³y
malarskiej. Wiele czyta, szczególnie ceni Jana
Kochanowskiego. W 1840r. debiutuje w prasie jako
poeta, zdobywa uznanie w �rodowisku literackim i
artystycznym. Lata 1841 � 1842 � podró¿uje po
Polsce, poznaje kraj i ludzi. Pó�niej wyje¿d¿a za
granicê: 1842 � Niemcy, 1843 � W³ochy. Ogl¹da
arcydzie³a sztuki plastycznej i zabytki kultury. W
Monachium studiuje malarstwo, we Florencji �
rze�bê, jako wolny s³uchacz Akademii Sztuk
Piêknych.

Wiosn¹ 1846r. wraca do kraju. Przez sze�æ
tygodni przebywa w wiêzieniu pruskim, poniewa¿
odda³ swój paszport uciekinierowi politycznemu.

1845 � nieodwzajemniona mi³o�æ do Marii
Callergis (1822 � 1874) utalentowanej pianistki,
gwiazdy europejskich salonów. Je�dzi³ po Europie
szlakiem podró¿y swojej ukochanej.

Przenosi siê do Berlina, nawi¹zuje kontakty z
emigracj¹. Studiuje kulturê Etrusków, próbuje
t³umaczyæ Dantego.  Jedzie do Rzymu, gdzie poznaje
Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasiñskiego. W
Pary¿u poznaje Juliusza S³owackiego, Fryderyka
Chopina ( te spotkania utrwali³ pó�niej  w �Czarnych
Kwiatach�).

W 1851r. pisze �Bema ¿a³obny rapsod� �
po�wiêcony pamiêci Józefa Bema, Polaka, wodza
powstania wêgierskiego w 1848r. Wydaje poemat
�Promethidion�.

Norwid by³ poet¹ � my�licielem. Poezja ta
wymaga³a trudu od czytelnika. Przyjmowana
pocz¹tkowo entuzjastycznie, pó�niej by³a �le
oceniana przez krytykê i czytelników. Wspó³cze�ni
zarzucali mu nawet kosmopolityzm, poniewa¿ poeta
nie chcia³ wi¹zaæ siê z polityk¹, chcia³ zachowaæ
niezale¿no�æ.

¯yje w biedzie, g³uchnie, ma k³opoty z
publikowaniem utworów. Wszystko to, a tak¿e
osobiste pora¿ki ¿yciowe (o�wiadcza siê Marii
Trêbickiej, przyjació³ce Marii Callergis, i dostaje
kosza, próbuje wst¹piæ do zakonu
zmartwychwstañców � bezskutecznie) sk³oni³y
poetê do opuszczenia Pary¿a. Wyje¿d¿a do Ameryki.
Pracuje jako grafik w Nowym Jorku (1852 � 1854).
Nie zrobi³ kariery w Stanach Zjednoczonych. Têskni
do kraju i Europy. Wraca do Londynu, potem do
Pary¿a.

W 1854r. pracuje nad poematem epickim
�Quidam�. Miejscem akcji jest staro¿ytny Rzym.
Dziêki amnestii mo¿e wróciæ do kraju, wybiera
jednak emigracjê. Pisze �Co� ty Atenom zrobi³,
Sokratesie�, �Klaskaniem maj¹c obrzêk³e prawice�,
wyg³asza cykl wyk³adów �O Juliuszu S³owackim�
(1861 r. � druk). Pierwszy zbiór utworów,
zatytu³owany �Poezje�, wydaje w 1862 r. w Lipsku.
Wyk³ady ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem,
ksi¹¿ka przechodzi bez echa.

Po wybuchu powstania styczniowego w 1863 r.
Norwid w³¹cza siê do dzia³alno�ci publicznej.
Poznaje w Pary¿u Romualda Traugutta. Pisze
�Fortepian Chopina�, pracuje nad cyklem
�Vademecum�, odczytuje w obecno�ci kilkuset
s³uchaczy poemat �Rzecz o wolno�ci s³owa�.

W 1872r., choruj¹c na gru�licê, bieduj¹c,
pogr¹¿ony w samotno�ci, tworzy arcydzie³a
teatralne: �Kleopatra i Cezar�, �Pier�cieñ Wielkiej
Damy�.

 Pozbawiony �rodków do ¿ycia, zostaje
pensjonariuszem Domu �w. Kazimierza, przytu³ku
na przedmie�ciach Pary¿a. W 1889 r. pisze ostatni
dramat �Mi³o�æ � czysta u k¹pieli morskich�.

 23 maja 1883r. umiera we �nie. Zosta³
pochowany w Ivry, sk¹d po piêciu latach
przeniesiono jego cia³o na cmentarz Montmorency
do wspólnego grobu polskich wygnañców.

Twórczo�æ by³a wielkim traktatem moralnym.
Poeta stara³ siê w niej wyraziæ z³o¿ono�æ �wiata i
cz³owieka. On sam bardzo prze¿ywa³ problem
moralny narodu w sensie jednostki i ogó³u. Mia³
poczucie odpowiedzialno�ci za naród i ludzko�æ.

Opracowa³ Igor Mackiewicz
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Ojciec Maksymilian Maria Kolbe

Rajmund Kolbe urodzi³ siê w 1894 roku w
Zduñskiej Woli w rodzinie tkacza. Maj¹c 12 lat,
zda³ egzamin do szko³y handlowej, ale po roku
postanowi³ kontynuowaæ naukê w gimnazjum
franciszkanów.  Gdy w 1910r. us³ysza³ o powstaniu
Zwi¹zku Strzeleckiego
(organizacjio         charak-
terze wojskowym),
zapragn¹³ wst¹piæ do
oddzia³ów strzeleckich i
walczyæ o wolno�æ
ojczyzny. Plan ten nie
zosta³ jednak zrea-
lizowany, gdy¿ rodzice
postanowili resztê ¿ycia
spêdziæ wraz z dzieæmi
w klasztorze. W 1911r.
Rajmund z³o¿y³
pierwsze �luby zakonne.
Ju¿ jako brat Mak-
symilian wyjecha³ na
studia do Krakowa, a
potem do Rzymu. Cztery
lata pó�niej obroni³ pracê
doktorsk¹ z filozofii. W
wieku 24 lat przyj¹³
�wiêcenia kap³añskie.
Ju¿ wtedy chorowa³ na
gru�licê, ale chocia¿ by³ os³abiony z powodu
ci¹g³ych krwotoków, nie przerywa³ pracy w
Stowarzyszeniu Maryjnym.

Do Polski wróci³ po odzyskaniu przez ni¹
niepodleg³o�ci, w 1919r. Marzy³ o za³o¿eniu
nowego klasztoru, co uda³o siê zrealizowaæ dziêki
darowi�nie ksiêcia Druckiego � Lubeckiego,
którego ujê³a pasja, z jak¹ Kolbe propagowa³ kult
Niepokalanej. Na otrzymanym pustym polu w
Teresinie ko³o Warszawy w ci¹gu kilku miesiêcy
postawiono kilka baraków i we wrze�niu 1927r.,
po uzyskaniu zgody w³adz ko�cielnych, odprawiono
pierwsz¹  Mszê �w. w Niepokalanowie.

Zakon rozrasta³ siê bardzo szybko, powsta³o
seminarium, budowano nowe pomieszczenia,

zwiêkszano nak³ad wydawanego do dzi� czasopisma
�Rycerz Niepokalanej�.

W koñcu 1929r. wraz z innymi misjonarzami
wyruszy³ do Chin, a nastêpnie do Japonii, gdzie
polscy zakonnicy swoj¹ pracowito�ci¹ i
bezinteresowno�ci¹ budzili powszechny szacunek i
uznanie. Coraz wiêcej Japoñczyków wstêpowa³o do

zakonu, pomaga³o ojcu
Maksymilianowi. Powsta³
japoñski Niepokalanów, a
nak³ad �Rycerza Niepo-
kalanej� osi¹gn¹³ 30
tysiêcy egzemplarzy.
Niestety pogarszaj¹cy siê
stan zdrowia zmusi³
nistrudzonego misionarza
do powrotu do kraju.

Nadszed³ wrzesieñ
1939r. Maksymilian
Maria Kolbe zosta³
aresztowany przez
Niemców. Wkrótce go
uwolniono, ale w lutym
1941 r. aresztowano po
raz drugi. Najpierw
osadzono go na Pawiaku,
sk¹d  po trzech miesi¹cach
przewieziono do O�wiê-
cimia. W najwiêkszym

hitlerowskim obozie koncentracyjnym wspiera³
duchowo cierpi¹cych i umieraj¹cych. Mówi³ o tym,
¿e nienawi�æ trzeba w sobie zwalczaæ, gdy¿ si³¹
twórcz¹ jest tylko mi³o�æ oraz ¿e potrzeba wielkich
ofiar, aby okupiæ szczê�cie i spokojne ¿ycie
nastêpnych pokoleñ.

 Zmar³ 14 sierpnia 1941r., id¹c na �mieræ zamiast
wspó³wiê�nia, który mia³ ¿onê i dzieci.

10 pa�dziernika 1982r. papie¿ Jan Pawe³ II
kanonizowa³ ojca Maksymiliana.

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe na zawsze
pozostanie symbolem zwyciêstwa dobra nad z³em,
mi³o�ci nad nienawi�ci¹.

 Opracowa³a  Lidia Studziñska



Stefan Wyszyñski � Prymas
Tysi¹clecia

W tym roku minê³a 20 rocznica �mierci prymasa
Stefana Wyszyñskiego. Jego pogrzeb by³ wyrazem
g³êbokiej czci dla zmar³ego i uznania dla jego
dzia³alno�ci. By³ postaci¹ niezwyk³¹ nie tylko dziêki
swej  wierze, ale tak¿e dziêki g³êbokiemu rozumieniu
spraw polskiego ko�cio³a i polskiego narodu.

Urodzony w 1901r. w wielodzietnej rodzinie,
wyrasta³ w atmosferze
mi³o�ci, dyscypliny i
szczególnego nabo¿eñstwa
dla Matki Bo¿ej. Jego ojciec
by³ organist¹, matka
zajmowa³a siê wychowy-
waniem dzieci.

Naukê rozpocz¹³ w
1912r., piêæ lat pó�niej
wst¹pi³ do seminarium
duchownego i w 1924r.
przyj¹³ �wiêcenia
kap³añskie. W 1925r. podj¹³
studia na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, w
trakcie których dzia³a³ w
organizacjach studenckich,
og³asza³ artyku³y w
�Ateneum Kap³añskim�,
wspó³pracowa³ ze Zwi¹z-
kiem Polskiej Inteligencji
Katolickiej. W 1929r.
ukoñczy³ studia i uzyska³ tytu³ doktora prawa
kanonicznego. Nastêpnie wyjecha³ za granicê, aby
pog³êbiaæ sw¹ wiedzê. Po powrocie najwa¿niejszym
dla niego zadaniem by³o wychowywanie inteligencji
katolickiej, która mia³a byæ g³ównym filarem w
odradzaj¹cym siê pañstwie polskim.

W czasie wojny pracowa³ z niewidomymi dzieæmi
i potajemnie ucz¹c¹ si¹ m³odzie¿¹. Pó�niej pe³ni³
obowi¹zki kapelana  w zak³adzie dla ociemnia³ych i
wyk³ada³ na kursach tajnego Uniwersytetu
Warszawskiego. Po wojnie zorganizowa³ seminarium
we W³oc³awku, zacz¹³ wydawaæ czasopisma:
�Kronika Diecezji W³oc³awskiej�, �Ateneum
Kap³añskie� i �£ad Bo¿y�. Maj¹c niespe³na 45 lat,
zosta³ jednym z najm³odszych biskupów. Pracowa³ z
zapa³em i po�wiêceniem. Za najwa¿niejsze uwa¿a³
odbudowê �wi¹tyñ zniszczonych w czasie II wojny
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�wiatowej, zwalczanie alkoholizmu, uczenie
szacunku dla starszych i oddawanie czci wszystkim
zmar³ym, bez wzglêdu na wyznanie. Poza tym
prowadzi³ wyk³ady z katolickiej nauki spo³ecznej i
czynnie uczestniczy³ w ¿yciu m³odzie¿y
akademickiej.

W listopadzie 1948r. papie¿ Pius XII mianowa³
biskupa Wyszyñskiego Prymasem Polski. Rozpocz¹³
siê okres pracy w powojennej Polsce. Nale¿a³o
zadbaæ o odbudowê ko�cio³ów i klasztorów,

przeprowadziæ zmiany
organizacyjne w Ko�ciele,
doprowadziæ do porozu-
mienia  miêdzy Episko-
patem a rz¹dem Polski.
Zw³aszcza to ostatnie
zadanie by³o szczególnie
trudne. Na skutek
aresztowañ ksiê¿y
oskar¿onych o wspó³pracê z
obcym wywiadem i sporów
dotycz¹cych nauczania
religii w szko³ach stosunki
miêdzy Ko�cio³em a
pañstwem ulega³y ci¹g³ym
komplikacjom. W koñcu
prymas za sw¹ dzia³alno�æ
zosta³ przez w³adze
przymusowo odosobniony
od wrze�nia 1953 do
pa�dziernika  1956r. Do
Warszawy powróci³ w

wyniku zmian politycznych, jakie zasz³y wówczas
w Polsce.

Prymas Stefan Wyszyñski dzia³a³ zawsze z my�l¹
o Ko�ciele, jednostce ludzkiej i ca³ym polskim
spo³eczeñstwie. By³ stanowczy i konsekwentny i z
godnym podziwu uporem realizowa³ swoje
zamierzenia. Jemu  zawdziêczamy wizytê  Jana
Paw³a II w Polsce w 1979r.

Sentencje S. Wyszyñskiego:
�Nie ma po Bogu wiêkszej warto�ci, jak

cz³owiek.�
�Celem pracy jest przede wszystkim sam

cz³owiek.�
�Rodzina to podstawowa komórka spo³eczna, to

zasadniczy element w budowaniu podstaw trwa³o�ci
bytu narodowego.�

Opracowa³a Lidia Studziñska



10 LAT NIEPODLEG£EJ UKRAINY
Z okazji 10. rocznicy og³oszenia niepodleg³o�ci przez Ukrainê w Kijowie odby³o siê uroczyste posiedzenie

parlamentu. Rozpoczêto je uroczystym wniesieniem flagi pañstwowej, symbolizuj¹cej woln¹ Ukrainê. Na posiedzeniu
obecni byli: prezydent Ukrainy L.Kuczma, premier  A.Kinach, cz³onkowie rz¹du, przedstawiciele parlamentu
pierwszych trzech kadencji ju¿ niepodleg³ej Ukrainy i go�cie z zagranicy. Przewodnicz¹cy ukraiñskiego parlamentu,
Iwan Pluszcz, ods³oni³ pami¹tkow¹ tablicê umieszczon¹ na fasadzie budynku. Ma ona przypominaæ o historycznym
wydarzeniu � og³oszeniu niepodleg³o�ci pañstwa. Deputaci wystosowali okoliczno�ciow¹ odezwê do parlamentów
wszystkich krajów �wiata.

*   *  *
W Charkowie odby³o siê posiedzenie w³adz miasta i obwodu. W wielkiej sali Teatru Opery i Baletu im. M.£ysenki

zebra³y siê w³adze miasta, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, parlamentarzy�ci, go�cie. Poruszaj¹ce
przemówienie wyg³osi³ przewodnicz¹cy administracji pañstwowej okrêgu charkowskiego Eugeniusz Kusznariow.
Posiedzenie zakoñczy³ uroczysty koncert najwybitniejszych artystów Ukrainy, solistów operowych, piosenkarzy
estradowych, zespo³ów wokalnych i instrumentalnych.

*   *  *
W Kijowie, na odnowionym Placu Wolno�ci ods³oniêto pomnik po�wiêcony  jubileuszowi istnienia Ukrainy

jako niepodleg³ego pañstwa. Teraz w centralnym miejscu placu znajduje siê kolumna z rze�b¹ symbolizuj¹c¹
niepodleg³o�æ ( wysoko�æ 61 m., ciê¿ar ok. 20 ton ). Piêædziesiêciometrow¹ kolumnê wykonano z granitu, a postaæ
kobiec¹ z ga³¹zk¹ kaliny, symbolizuj¹c¹ Ukrainê � z mosi¹dzu. Na placu umieszczono równie¿   najwy¿szy w Kijowie
maszt. Sprê¿one powietrze bêdzie pompowane ku górze, powoduj¹c ci¹g³e trzepotanie flagi.

 *   *  *
Z okazji 10. rocznicy og³oszenia niepodleg³o�ci Ukrainy w stolicy odby³a siê wspania³a parada wojskowa. Po

g³ównej ulicy miasta, Kreszczatiku, przemaszerowa³o ponad  6 tysiêcy ¿o³nierzy wszystkich rodzajów si³ zbrojnych
Ukrainy. Podczas parady zademonstrowano najnowsze osi¹gniêcia techniki wojskowej: samoloty, helikoptery, czo³gi
i systemy rakietowe. Historiê armii  przypomnia³o 100 kozaków czarnomorskich w strojach z XVIII wieku,
trzymaj¹cych szable w rêku, którzy wchodz¹ w sk³ad pu³ku prezydenckiego. �wiêto zakoñczy³y fajerwerki.

*   *  *
  W Kijowie odby³a siê miêdzynarodowa wystawa � Technologie kosmiczne w s³u¿bie spo³eczeñstwa�. W tej

imprezie zorganizowanej w �Domu Ukraiñskim� byli obecni równie¿ przedstawiciele Charkowa: firma �Chartron�,
zespó³  zak³adów produkcyjnych «Komunar», fabryka urz¹dzeñ elektronicznych  i inne.  Jeden dzieñ wystawy w
ca³o�ci po�wiêcono naszemu miastu.

*   *  *
Narodowy Bank Ukrainy wypu�ci³ seriê z³otych i srebrnych monet o nominale 10 i 20 grywien, a tak¿e banknoty

o warto�ci 200 grywien. Na awersie znajduje siê portret genialnej poetki, Lesi Ukrainki, na odwrocie � rysunek
zamku ³uckiego ( Wo³yñ, wie� Ko³odia¿ne � miejsce urodzenia pisarki ). W ten sposób powiêkszono seriê banknotów
z wizerunkami najwybitniejszych postaci w historii Ukrainy. W galerii  znale�li siê: poeci T. Szewczenko i I. Franko,
dzia³acze B.Chmielnicki i M.Gruszewski, ksi¹¿ê Rusi Kijowskiej Jaros³aw M¹dry i W³odzimierz Wielki.

*   *  *
W Charkowie, na placu nosz¹cym wcze�niej imiê Ró¿y Luksemburg, w uroczystej atmosferze ods³oniêto pomnik.

Autorem monumentu, symbolizuj¹cego niepodleg³¹ Ukrainê, jest charkowski rze�biarz Oleksander Ridnyj. Na
wysokiej kolumnie stoi dumny sokó³, który kszta³tem przypomina jeden z elementów symboliki pañstwowej. U
podstawy kolumny stoi 10 � letnia dziewczynka. Prototypem rze�by zosta³a mieszkanka Charkowa, rówie�nica
niepodleg³ej Ukrainy, która urodzi³a siê jako pierwsza 24 sierpnia 1991 roku. Na dole kolumny umieszczono fragment
hymnu cerkiewnego �Áîæå, Óêðà¿íó áåðåæè�.

*   *  *
Prezydent miasta M.Pilipczuk wrêczy³ prezenty �rówie�nikom niezale¿no�ci� � dzieciom urodzonym 24 sierpnia

1991 roku. Podarki, dyplomy i nagrody pieniê¿ne otrzyma³y równie¿ zgodnie z tradycj¹ te rodziny, w których dzieci
przysz³y na �wiat 23 sierpnia 2001 roku, w dniu �wiêta miasta.

*   *  *
W jubileuszowym roku 2001 ju¿ po raz trzeci  nagrodzono zas³u¿onych obywateli miasta Charkowa. Prezydent

miasta, M.Pilipczuk, wrêczy³ srebrne odznaczenia i dyplomy nastêpuj¹cym osobom: �piewaczce operowej Eugenii
Miroszniczenko i chirurgowi Oleksandrowi Szalimowu. Niestety w uroczysto�ci nie móg³ osobi�cie uczestniczyæ
trzeci laureat � �wiatowej s³awy matematyk Aleksiej Pogorie³ow. W tej chwili na li�cie zas³u¿onych obywateli
miasta znajduje siê 20 osób. Ka¿da z nich do koñca ¿ycia bêdzie otrzymywaæ stypendium fundowane przez miasto.
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Charków w losach i ¿yciu Polaków

Leopold Staff w Charkowie
Wybitny polski poeta Leopold Staff tworzy³ na przestrzeni

trzech epok literackich: M³odej Polski, dwudziestolecia
miêdzywojennego i wspó³czesno�ci.

M³oda Polska to epoka, która trwa³a od ostatniego
dziesiêciolecia XIX wieku do roku 1918. Podczas pierwszej
wojny �wiatowej Staff mieszka³ w Charkowie. Dla poety by³
to czas natchnienia, owocnej twórczej pracy i rozmy�lañ nad
tragicznymi  wydarzeniami lat 1914 � 1918. W tym krótkim
czasie ukaza³o siê kilka zbiorów poetyckich Staffa. Niektóre
egzemplarze tych wydañ zachowa³y siê do dzisiaj w
bibliotekach Charkowa. Na przyk³ad muzeum ksi¹¿ki w
Charkowskiej Pañstwowej Bibliotece Naukowej im.
Korolenki jest w posiadaniu pierwszego wydania tomiku
�Têcza ³ez i krwi� z autografem, dedykowanego wydawcy,
Henrykowi Toeplitzowi.

Poezja Leopolda Staffa mia³a wielki wp³yw na ca³e
pokolenie twórców polskich i ukraiñskich.

Igor £osijewski
Polsko, nie jeste� ty ju¿ niewolnic¹!
£añcuch twych kajdan sta³ siê tym ³añcuchem,
Na którym z lochu, co by³ tw¹ stolic¹
Lat sto, swym w³asnym d�wignê³a� siê duchem.

Nie przysz³y ciebie poprzeæ karabiny,
Ni wiod³y za ciê bój komety w niebie,
Ni z jakubowej zst¹pi³y drabiny
W pomoc Anio³y. Powsta³a� przez siebie!

Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,
Z ludów jedyny ty lud czystych d³oni,
Co swych zaborców zdumieniem oniemia,
Ze tem zwyciê¿a jeno, ¿e siê broni.

Ducha wspomnieniem ich ci nie rozsierdzê,
¯y³a� mi³o�ci¹, nie za� zemsty ¿o³dem,
Choæ serce twardsze masz, ni¿ Flandrji twierdze,
Co ci przyznano nowym pruskim ho³dem.

Ty, broni¹c siebie wbrew wszelkiej nadziei,
Broni³a� jeno od czarnej rozpaczy
Wiary, ze wolno�æ, prawo, moc idei
Nie jest czczym wiatrem ust, ale co� znaczy

Duchow¹ broni¹ walczy³a� i zbroj¹,
O któr¹ pêka³ ka¿dy cios obuchem.
Wiêc dzi� my�l ka¿d¹ pod³ó¿ ziemi¹ swoj¹
I ka¿d¹ ziemi swej piêd� nakryj duchem.

 ¯adne ciê miana nad to nie zaszczyc¹,
Co byæ nie mog³o przez wiek tw¹ ozdob¹!
Polsko, nie jeste� ty ju¿ niewolnic¹!
Lecz czem� najwiêkszem, czem byæ mo¿na. Sob¹!

ze zbioru �Têcza ³ez i krwi�

181878-1957
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Szlakami martyrologii
W czerwcu nasze miasto odwiedzili studenci
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Nasza
korespondentka Diana Krawczenko przeprowadzi³a
z nimi rozmowê, której fragmenty drukujemy
poni¿ej.

Czy na pocz¹tku mogliby�cie
powiedzieæ kilka s³ów o sobie?

Jeste�my studentami Uniwersytetu
Jagielloñskiego oraz cz³onkami
organizacji studenckiej  Bratnia Pomoc
Akademicka im. �w. Jana z Kêp.
Jeste�my zgromadzeni przy
duszpasterstwie �w. Anny, przy
Kolegiacie Uniwersyteckiej w
Krakowie.

Jeste�cie pierwszy raz na Ukrainie?
Nie, to nasza czwarta wyprawa, ale

dotychczas zwiedzali�my tylko
zachodni¹ Ukrainê. Odwiedzili�my
Lwów, Krzemieniec, Poczajów,
Berdyczów i Kijów.

Jaki jest cel waszej podró¿y?
Wêdrujemy szlakami martyrologii polskiego narodu.

Przyjechali�my, aby oddaæ ho³d naszym profesorom,
którzy zostali zamordowani w czasie II wojny �wiatowej..
Dwie pierwsze wyprawy by³y po�wiêcone 183

uniwersytetu, Czujemy siln¹ wiê� z pomordowanymi.
A w tym roku przyjechali�cie do Charkowa?
W³a�ciwie naszym g³ównym celem by³y Wzgórza

Wuleckie, gdzie 60 lat temu, w nocy z 3 na 4 lipca
Niemcy zamordowali profesorów Uniwersytetu we
Lwowie. Przyjechali�my, aby oddaæ im cze�æ. A skoro

byli�my ju¿ na Ukrainie, to trudno nie odwiedziæ
Charkowa.. Dysponujemy list¹ ponad 40 osób,
wychowanków Uniwersytetu Jagielloñskiego,
odnale�li�my tabliczki z nazwiskami na ich grobach. Tu

na przyk³ad mamy nazwisko 29-
letniego absolwenta naszej uczelni,
prawnika. Ja te¿ studiujê prawo, mam
20 lat. On by³ niewiele starszy ode mnie,
zaczyna³ swoje doros³e ¿ycie.

Jakie macie wra¿enia  po wêdrówce
po Ukrainie?

To jest bardzo piêkny kraj, z
wieloma bogactwami naturalnymi i
piêknymi zabytkami. Niestety wiele
zabytków jest zdewastowanych i
wymaga gruntownych remontów. S¹
zaniedbane, opuszczone, marnuj¹ siê.

Co chcieliby�cie powiedzieæ swoim
ukraiñskim rówie�nikom?

¯yczymy ukraiñskim studentom,
¿eby mieli si³ê zmieniaæ ten kraj, ¿eby
go ulepszali, doskonalili. Ukraina to kraj

z bogat¹ histori¹ i kultur¹, trzeba dbaæ o jego rozwój.
Dlatego trzeba uczyæ siê, doskonaliæ duchowo. Natomiast
nam wszystkim, zarówno Ukraiñcom, jak i Polakom
chcieliby�my ¿yczyæ udanej, coraz �ci�lejszej
wspó³pracy. Aby�my czê�ciej siê odwiedzali,
utrzymywali kontakty, wymieniali siê do�wiadczeniami.

Dziêkujê za rozmowê!

krakowskim profesorom, którzy 6 listopada 1939 roku
zostali aresztowani przez Niemców i wywiezieni do obozów
w Sachsenhausen, a potem do Dachau. 20 osób zmar³o,
reszta odzyska³a wolno�æ dziêki zabiegom
dyplomatycznym i silnej presji opinii publicznej. W
zesz³ym roku natomiast pojechali�my do Katynia, gdzie
zginê³o wielu naukowców i absolwentów naszego
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Dzieñ taki raz w ¿yciu siê zdarza
Obchody 10. rocznicy odzyskania Niepodleg³o�ci przez Ukrainê

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Dobre, bo polskie. Prezes
administracji obwodowej

Eugeniusz Kusznariow:
�Dziêkujemy serdecznie�

    �Wyszukane potrawy,
      go�cie honorowi,
      stroje ludowe!�

Prezydent miasta Charkowa
Mychaj³o Py³ypczuk. Toast za
niepodleg³¹ Ukrainê
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Zdjêcia: Oleg Czernijenko

     Polska piosenka nad
Charkowem p³ynie. Zespó³

wokalny �Hobby�

      Konsul Generalny RP w
Charkowie Pan Micha³
¯órawski: �Stowarzyszenie
jak zawsze na wysokim
poziomie.�

   Go�cie z polskiego MSZ i
Polskiego Konsulatu w

Charkowie oraz
przedstawiciele SKP w

Charkowie oczekuj¹
przybycia w³adz miasta
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Spotkanie z Poznañiem
Z partnerskiego miasta Poznania wróci³o dwoje uczestników Miêdzynarodowej Szko³y Letniej Kultury i

Jêzyka Polskiego. Na trzytygodniowe kursy, organizowane przy Uniwersytecie im.A.Mickiewicza i finansowane
przez Stowarzyszenie �Wspólnota Polska�, zostali oni skierowani przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej w

Charkowie.
 Intensywne wyk³ady z jêzyka polskiego, historii

polskiej i powszechnej, a tak¿e zajêcia praktyczne
uzupe³niano dobrze dobranymi wycieczkami
krajoznawczymi. Ich celem by³o zapoznanie
uczestników Letniej Szko³y (a by³o ich w tym roku 73
z 18 krajów �wiata) ze wszystkim, co godne uwagi w
stolicy Wielkopolski - Poznaniu  i województwie.

Uczestnicy warsztatu dziennikarskiego, a w�ród
nich reprezentant Charkowa, zwiedzili redakcje
czo³owych gazet regionalnych: �G³osu
Wielkopolskiego�, �Gazety Poznañskiej�. W zwi¹zku
ze zbli¿aj¹c¹ siê 750. rocznic¹ nadania miastu praw
miejskich redakcja �G³o-su Wielko-polskiego�
organizuje liczne konkursy, m.in. na najlepszy projekt
zorganizowania

�wiêta jubileuszowego. Zwyciêski projekt zostanie zrealizowany, a jego
autor bêdzie nagrodzony podró¿¹ do Grecji.

Poznañ - to jedno z najlepiej rozwijaj¹cych siê polskich miast,
centrum naukowe, kulturalne i przemys³owe, znane w ca³ej Europie z
organizowanych tu ju¿ od 80 lat Miêdzynarodowych Targów Poznañskich,
przepiêknego Starego Rynku z renesansowym ratuszem i Malty �
najnowocze�niejszego w Polsce o�rodka sportów wodnych (fot. 1).

Ju¿ w �redniowieczu Poznañ by³, obok Gniezna i Kruszwicy, jednym
z filarów powstaj¹cego pañstwa polskiego. Dwa lata po przyjêciu przez
Polskê chrze�cijañstwa (966r.) za³o¿ono tu pierwsze na ziemiach polskich
biskupstwo i zbudowano katedrê, która pó�niej sta³a siê miejscem
pochówku królów i ksi¹¿¹t z dynastii Piastów. W 1253 r. Poznañ otrzyma³

prawa miejskie.
Po³o¿ony na skrzy¿owaniu

szlaków handlowych, szybko
sta³ siê o�rodkiem rzemios³a i handlu.

W czasie zaborów stawi³ stanowczy opór wojskom pruskim �
zorganizowane przez Poznaniaków Powstanie Wielkopolskie
przynios³o wolno�æ prawie ca³emu regionowi. Do dzisiaj ka¿da
rocznica zwyciêstwa jest obchodzona niezwykle uroczy�cie.

Poznañ znany jest równie¿ z
powstania robotników, które
wybuch³o w fabryce im.
Cegielskiego w 1956r. W walce
o godne ¿ycie zginêli wtedy
m³odzi poznaniacy, których
odwagê i po�wiêcenie
upamiêtnia pomnik

Poznañskiego Czerwca, znajduj¹cy siê w centrum miasta, na Placu Adama
Mickiewicza (fot. 2).

Wspó³czesny Poznañ to tysi¹ce studentów, przyje¿d¿aj¹cych do stolicy
Wielkopolski z ca³ego kraju, to teatry i kina ( w tym dwa multikina: w
jednym znajduje siê 8 sal, w drugim 22, projekcje filmowe odbywaj¹ siê
we wszystkich salach jednocze�nie), to wreszcie znany na ca³ym �wiecie
Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny, organizowany co roku na Malcie.
Wspó³czesny Poznañ to równie¿ dziesi¹tki banków, setki przedsiêbiorstw,
tysi¹ce firm, które maj¹ mo¿liwo�æ zaprezentowania siê na corocznych
targach. To przepiêknie odrestaurowana Starówka ze znanymi w ca³ej
Polsce kozio³kami, które trykaj¹ siê ka¿dego dnia w po³udnie (fot. 3)

Nie sposób wymieniæ wszystkich atrakcji Poznania. Najlepiej wiedz¹
o tym ci, którzy mieli mo¿liwo�æ zobaczyæ miasto na w³asne oczy.

                                                  Igor Mackiewicz

111

Stary Marych - najnowszy
pomnik w Poznaniu
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Odpoczynek w Sierakowie
W czerwcu 2001r. w Poznaniu zebra³a siê m³odzie¿ z

ró¿nych krajów Europy, m.in. z Wêgier, Szwecji, Ukrainy i
Rosji. Po tygodniowym pobycie w stolicy Wielkopolski
pojechali�my do Sierakowa, jednego z najpiêkniejszych
o�rodków wypoczynkowo- rekreacyjnych, po³o¿onego ok.
70 km. na pó³nocny zachód od
Poznania. Liczne jeziora, rozleg³e lasy,
ró¿norodna baza noclegowa,
znakowane szlaki turystyczne (piesze
i rowerowe) zachêcaj¹ do uprawiania
turystyki i sportu w tym rejonie.

Czym zajmowali�my siê po
przyje�dzie? Rano gimnastyka, potem
p³ywanie w jeziorze, windsurfing.
Kiedy po raz dwudziesty, trzydziesty
l¹dujesz w wodzie, zaczynasz w koñcu
rozumieæ, o co w tym wszystkim
chodzi. Oprócz tego konna jazda,
p³ywanie ³ódk¹ i mecz siatkówki, w
którym dru¿yna sk³adaj¹ca siê z
Ukraiñców, Mo³dawian, Rosjan i
Bia³orusinów pokona³a dru¿ynê
szwedzko- macedoñsko-wêgiersk¹.
By³ jeszcze bowling, hokej na trawie,
koszykówka. Ech! Czego tam nie by³o!
Morze wra¿eñ i przygód.

Oprócz sportu zaproponowano
nam równie¿ zwiedzanie muzeów
Sierakowa, np. Zamek Opaliñskich, w którym dzi� mie�ci
siê muzeum tego �wietnego rodu. Umieszczono tam piêæ
siedemnastowiecznych, piêknie odrestaurowanych
sarkofagów. Najstarszy z nich to sarkofag wojewody
poznañskiego Piotra Opaliñskiego , który naby³ Sieraków
w 1591 roku.

Na obozie odbywa³y siê równie¿ zajêcia z jêzyka
polskiego, które bardzo pomog³y dzieciom  do tej pory

znaj¹cym tylko kilka s³ów po polsku. I chocia¿ Sieraków
jest maleñki (liczy sobie zaledwie 8 tysiêcy
mieszkañców), bardzo siê nam tam podoba³o.

Na pocz¹tku pobytu w Sierakowie przeprowadzono
konkurs na najlepsz¹ prezentacjê swojego kraju. Trzeba
by³o przedstawiæ strój narodowy, piosenkê, taniec,

wiersz, flagê i przepis kulinarny. Wszyscy starali siê
wypa�æ jak najlepiej, ale zwyciê¿y³a po³¹czona dru¿yna
Ukrainy i Mo³dowy. Podziw komisji wzbudzi³ zw³aszcza
nasz wianek z niebieskich i ¿ó³tych kwiatków, którego
wykonanie zajê³o nam pó³ dnia. Oczywi�cie zwyciêzcy
otrzymali nagrody, co by³o mi³ym zakoñczeniem ca³ej
imprezy.

Katia Górowa

�Tu nie ma obcych�
Na pocz¹tku lipca odby³ siê w Poznaniu III

Miêdzynarodowy Zlot M³odzie¿y Polskiej �Orle Gniazdo�.
Impreza organizowana jest co dwa lata, a po raz pierwszy
odby³a siê w 1997r.

Zlot by³ bardzo dobrze zorganizowany. Na ka¿dy dzieñ
organizatorzy zrobili rozk³ad tak, ¿eby m³odzie¿ nie nudzi³a
siê. I to im siê uda³o. Chodzili�my do muzeum, na koncerty,
do krêgielni, je�dzili�my na koniach, na rowerach,
p³ywali�my kajakami.

Oprócz tych rozrywek by³y organizowane warsztaty. Na
warsztatach wikliniarstwa mo¿na by³o opanowaæ �ca³¹�
sztukê  plecenia z wikliny w ci¹gu trzech dni. Pod czujn¹
opiek¹ zawodowców uczestnicy warsztatu sprawnie
wyplatali koszyczki. Zajêcia odbywa³y siê nad jeziorem,

bo do tej pracy potrzeba du¿o miejsca, a wiklinê trzeba
ca³y czas moczyæ.

Nie pró¿nowali te¿ uczestnicy warsztatu
fotograficznego. Jako podstêpni paparazzi, zawsze byli
gotowi do zrobienia zdjêcia. Aparaty pstryka³y w dzieñ i
w nocy.

Wielu by³o chêtnych do udzia³u w warsztacie
tanecznym, gdzie z zapa³em wykonywano tañce
wspó³czesne i ludowe. Prawie wszyscy tañczyli boso.
Skutkiem tego by³y czêste l¹dowania na pod³odze.

Piêkne obrazy, którymi mogli�my zachwycaæ siê na
wystawie, by³y wynikiem pracy warsztatu plastycznego.

Mnie najbardziej spodoba³ siê warsztat dziennikarski,
którego kierowniczk¹ by³a pani Agata £awniczak.
Opowiada³a ró¿ne ciekawe historie z ¿ycia
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dziennikarskiego,
dawa³a nam
porady. Ka¿dy
uczestnik tego
warsztatu napisa³
artyku³ do gazety
�Nie ma obcych�.
W moim artykule,
za ty tu ³owanym
�Gdzie oni s¹ i
gdzie mieszkaj¹�
s p r ó b o w a ³ e m
pokazaæ problemy
Polaków na
obczy�nie.

Czas min¹³
szybko. Byli�my
zdziwieni, ¿e to ju¿
koniec zlotu.
Ka¿dy warsztat
prezentowa³ swoje
o s i ¹ g n i ê c i a :
koncert, wystawa obrazów i wyplatanych koszyków,
rze�by i oczywi�cie gazeta.

Kiedy nadesz³a pora po¿egnania, widzia³em w oczach
³zy mówi¹ce o tym, jak ciê¿ko ¿egnaæ siê z nowymi
przyjació³mi.

Udzia³ w zlocie �Orle Gniazdo� by³ bardzo pouczaj¹cy

Na festiwalu im. Marii Konopnickiej
Historia spotkañ z poezj¹ Marii Konopnickiej w

Przedborzu i Górach Mokrych siêga roku 1980. W tym
roku dla upamiêtnienia 70. rocznicy �mierci poetki, Zarz¹d
Towarzystwa im. M.Konopnickiej w Górach Mokrych
zorganizowa³ ogólnopolskie spotkania z jej poezj¹. W
bie¿¹cym roku mija 10 lat od momentu przyjazdu do
Przedborza pierwszych uczestników zagranicznych.

X  �wiatowy festiwal, który odby³ siê w terminie 11 �
16 sierpnia, zebra³ 280 uczestników z ca³ego �wiata. Chiny,
Turcja, Rumunia, Litwa, £otwa, Bia³oru�, Rosja i Ukraina
skierowa³y swoich reprezentantów do Przedborza.

To urocze miasteczko, po³o¿one nad Pilic¹, na
opadaj¹cych ku rzece stokach Pasma Przedborsko�
Ma³ogoskiego. Wokó³ przepiêkne i bogate w grzyby lasy.
To ten zak¹tek województwa ³ódzkiego, którego atutem
jest klimat i bogata przyroda.

Eliminacje przechodzi³y w sze�ciu kategoriach:
recytacja 6 � 11 lat, 12 � 15 lat, m³odzie¿ powy¿ej 15.
roku ¿ycia, doro�li, zespo³y i poezja �piewana. W ci¹gu
kilku dni przes³uchania uczestników odbywa³y siê w
obecno�ci mieszkañców miasta i okolicznych wsi.

Do�wiadczeni jurorzy, aktorzy i muzycy oceniali

wystêpy i przyznawali nagrody.
¯yczliwo�æ organizatorów, ciep³a i przyjazna

atmosfera na festiwalu, emocje wystêpuj¹cych � to
wszystko na d³ugo zostanie w mojej pamiêci.

Ostatni dzieñ konkursu przyniós³ wiele wra¿eñ.
Najpierw wycieczka do Czêstochowy, gdzie wszyscy
mieli mo¿liwo�æ uczestniczyæ  we Mszy �w. w klasztorze
na Jasnej Górze, przed obrazem Naj�wiêtszej Matki
Boskiej, wieczorem � uroczyste wrêczenie nagród i
wyró¿nieñ, dyplomów, nagród pieniê¿nych i rzeczowych
( przepiêknych albumów wrêczanych przez kandydatów
na pos³ów).

¯egnaj¹c siê z pani¹ Ma³gorzat¹ B³aszczyk, dyrektor
Domu Kultury w Przedborzu, umówili�my siê z moimi
nowymi kolegami na spotkanie w przysz³ym roku.

Eugeniusz  Kozeniaszew
Od redakcji. Charkowianie nieczêsto uczestnicz¹ w
festiwalu w Przedborzu. W tym roku nasze miasto
reprezentowa³ Eugeniusz Kozeniaszew, który za
recytacjê dwóch wierszy Marii Konopnickiej otrzyma³
wyró¿nienie. Jego interpretacja zosta³a zauwa¿ona
przez jury, które wys³ucha³o a¿ 42 uczestników w tej
kategorii wiekowej. Gratulujemy!
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i wszyscy na pewno d³ugo bêd¹ wspominaæ to spotkanie.
W imieniu charkowskich uczestników imprezy

chcia³bym gor¹co podziêkowaæ organizatorom zlotu, czyli
poznañskiemu oddzia³owi Stowarzyszenia �Wspólnota
Polska� za mi³¹ atmosferê, doskona³¹ organizacjê i troskliw¹
opiekê.

Jurij Erdik



K¹cik poezji

Hymn Poznania
Igor  Mackiewicz

            Z okazji 750 rocznicy lokacji

Miasto warte poznania,
Ty� nad Wart¹ powsta³o,
W dziejach Polski i �wiata
Imiê twoje zabrzmia³o.

Nade wszystko lubione
Jeste� przez poznaniaków,
Wielkopolski stolico,
Ty � nadzieja Polaków.

Stary Marych na placu
Pêdzi swoim rowerem,
A w �Cegielskim� pracuj¹
Uporczywie i szczerze.

Hymnu Pañstwa Polskiego
Autor cicho spoczywa
Jego s³owa do serca
Przemawiaj¹ tak ¿ywo:

�Jak Czarnecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze...�

Poznañ � jeste� cudowny:
Miasto handlu, nauki,
Ty� prawdziwym edenem
I artyzmu, i sztuki.

Miasto warte poznania,
Ty� nad Wart¹ powsta³o,
W dziejach Polski i �wiata
Imiê twoje zabrzmia³o.
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1842 - 1910
Maria Konopnicka

Pie�ñ o domu...

Kochasz ty dom, rodzinny dom
Co w letni¹ noc, skro� srebrnej mg³y,
Szumem swych lip wtórzy twym snom,
A cisz¹ sw¹  koi twe ³zy?

Kochasz ty dom, ten stary dach,
Co prawi ba�ñ o dawnych dniach,
Omsza³ych wrót rodzinny próg,
Co wita ciê z cierniowych dróg?

Kochasz ty dom, rze�wi¹c¹ woñ
Skoszonych traw i p³owych zbó¿,
Wilgotnych olch i dzikich ró¿,
Co g³ogom kwiat wplataj¹ w skroñ?

Kochasz ty dom, ten ciemny bór,
Co szumów swych potê¿ny �piew
I duchów jêk, i wichrów chór,
Przelewa w tw¹ kipi¹c¹ krew?

Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co wpo�ród burz, w  zw¹tpienia dnie,
Gdy w duszê ci uderzy   grom,
Wspomnieniem swym ocala ciê?

O, je�li kochasz, je�li chcesz
¯yæ pod tym dachem, chleb je�æ zbó¿,
Sercem ojczystych progów strze¿,
Serce w ojczystych �cianach z³ó¿!..
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Z gulaszem wo³owym

√ 40 dag miêsa wo³owego bez ko�ci
√ 1 cebula (7dag )
√ po 1/2  papryki ¿ó³tej i zielonej (12 dag)
√ 1/2 szklanki bulionu instant
√ 2 1/2  ³y¿ki oleju
√ 2 ³y¿ki szczypiorku
√ 1 ³y¿ka m¹ki pszennej,
ziele angielskie, sól, pieprz.

Miêso umyæ, pokroiæ kostkê  i  zrumieniæ na
2 ³y¿kach oleju. Cebulê obraæ, pokroiæ w
pó³plasterki, zeszkliæ na pozosta³ym oleju i
dodaæ do miêsa. Oprószyæ m¹k¹, chwilê
sma¿yæ, zalaæ bulionem dodaæ pieprz, sól
oraz ziele angielskie i dusiæ 1 godz. 30 min.
Papryki umyæ, oczy�ciæ z gniazd nasiennych,
pokroiæ w kostkê, dodaæ do miêsa, dusiæ
jeszcze 15 min. Na koñcu w³o¿yæ
szczypiorek i wymieszaæ.
Na po³owie ka¿dego placka na³o¿yæ farsz i
przykryæ drug¹ po³ow¹.

Placki   ziemniaczane   z   farszami

Placki

√√√√√ 80 dag ziemniaków,
√√√√√ 1 cebula (10dag),
√√√√√ 1 jajko,
√√√√√ 1-2 ³y¿ki m¹ki pszennej,
√√√√√ sól,
√√√√√ do sma¿enia - 6 ³y¿ek oleju.

Ziemniaki i cebulê obraæ, umyæ i zetrzeæ na
tarce, po³¹czyæ z jajkiem, m¹k¹ oraz sol¹ i
starannie wymieszaæ.
Masê podzieliæ na cztery czê�ci i usma¿yæ
na rozgrzanym oleju 4 du¿e placki lub 12
ma³ych. (4 porcje)

Z sosem miêsno- pomidorowym

√ 30 dag mielonego miêsa wieprzowego
√ 1 cebula  (10 dag)
√ 2 zmia¿d¿one z¹bki czosnku
√ 1 puszka pomidorów pellati (40 dag)
√ 2 ³y¿ki  �mietany 22-procentowej
√ 2 ³y¿ki oleju
√ 2 ³y¿ki natki pietruszki
sól, pieprz.

Cebulê obraæ i posiekaæ. Miêso sma¿yæ na
oleju 10 minut, dodaæ cebulê i sma¿yæ jeszcze
3 min. Dodaæ  przyprawy, czosnek i pomidory
razem z zalew¹.
Wymieszaæ  i
dusiæ 20 min. Na
koñcu dodaæ
�mietanê i natkê
pietruszki.
Placki prze³o¿yæ
sosem.

Gazetê �Polonia Charkowa�
finansuje Senat RP oraz

Fundacja Pomocy Polakom
na  Wschodzie






